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أطفال ليبيا آلليء
 في ليل طرابلس
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ارتفاع

فضاء

مدفوعة بتحسن معنويات األسواق مع 
انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية 

في الواليات المتحدة األميركية واالتحاد 
األوروبي، واصلت أسعار النفط ارتفاعها 

األربعاء.
وتواصل ارتفاع أسعار النفط لليوم 
الثالث على التوالي؛ حيث جرى تداول 

العقود اآلجلة للخام األميركي عند مستوى 
73.70 دوالر للبرميل، بزيادة نسبتها 

0.78 % عن سعر التسوية السابق؛ وجرى 
تداول العقود اآلجلة للخام العالمي مزيج 
برنت عند 79.02 دوالر للبرميل، بارتفاع 

نسبته 0.47 % عن سعر اإلغالق السابق.

نفط

عسكري
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04

05

خطة بديلة للتغلب على حيل الراغبني في عرقلة االقتراع

ماكرون
على عكس الواليات المتحدة ال يملك 

الرئيس الفرنسي حق النقض على 
النصوص التي أقرها البرلمان، ولم 

يحدث في تاريخ الجمهورية الخامسة 
الفرنسية أن رفض رئيس الجمهورية 

إصدار قانون، لكن أمام الغضب الشعبي 
الرهيب ال يوجد مفر أمام 

الرئيس إيمانويل ماكرون 
سوى إعادة قانون إصالح 

التقاعد إلى البرلمان 
بحسب المادة )10( من 

دستور فرنسا.
القانون المثير 

للجدل أغلق باب 
المفاوضات 

مع النقابات، 
وأشعل نيران 

االحتجاجات 
الدامية في 

شوارع فرنسا. 
فهل يطيح 

قانون التقاعد 
واألزمة 

االقتصادية 
بالرئيس 

ماكرون قبل 
أن يكمل 

واليته الثانية؟

هل اقترب يوم الحساب؟.. »تقصي الحقائق« تعلن أسماء »املجرمني املحتملني«

انتخابات البلديات الليبية.. »بروفة ملذاق الديمقراطية«

أنفقتها حكومة 
الصين على إنقاذ 
البنية التحتية في 
22 دولة نامية 
ضمن مبادرة 

الحزام والطريق.
)دراسة صينية(

240
مليار
دوالر

تسريع المسارات السياسية والعسكرية واألمنية للوصول إلى انتخابات قبل نهاية العام

باتيلي يحاول تفكيك »لغم« شروط الترشح
األزمة  لحل  السياسي  المسار  إيقاع  بطء  مقابل 
نشاطًا  واألمني  العسكري  المسار  يشهد  الليبية، 
من  وفيهم  األطراف  كل  بمشاركة  مسبوق  غير 
لتوحيد  تردد  كما  محاولة  في  قبل،  من  تحاربوا 
المرتقبة،  لالنتخابات  والتمهيد  الجيش  مؤسسة 
ما اعتبره عديد الليبيين خطوة إيجابية على طريق 

تفكيك األزمة في البالد واالقتراب من حلها.
ويبدو أن المبعوث األممي إلى ليبيا السنغالي 
عبداهلل باتيلي يحاول إنجاز ما فشل فيه أسالفه، 
متنبها إلى حقيقة أن من يملك القوة على األرض 
هو العامل الرئيسي المؤثر في الوضع القائم، كما 

وضح ذلك في مراحل عديدة.
الشهر  منتصف  تونس  اجتماع  خطى  وعلى 
البيئة  تهيئة  العريض  عنوانه  كان  الذي  الجاري، 
المواتية إلجراء االنتخابات، عادت اللجنة العسكرية 
طرابلس  في  االجتماع  إلى   »5+5« المشتركة 
برعاية بعثة األمم المتحدة، وهو االجتماع األوسع 
من نوعه منذ عشر سنوات، إذ ضم مجموعة من 
والغرب  الشرق  من  العسكرية  الوحدات  قادة 
المسلحة  المجموعات  قادة  وبعض  والجنوب، 
مماثل  اجتماع  سيعقد  فيما  الغربية،  بالمنطقة 

الحق في مدينة بنغازي.
الداخلية  وزير  ترأسه  الذي  االجتماع  وحضر 
الطرابلسي،  عماد  الموقتة  بالحكومة  المكلف 
كل من رئيس »جهاز دعم االستقرار« عبد الغني 
اإلرهاب«  مكافحة  »قوة  وآمر  »غنيوة«،  الككلي 
المشتركة«  العمليات  الجحاوي، وآمر »قوة  مختار 
قتال«   444 »اللواء  وآمر  بوغدادة،  عمر  العميد 
عبد  مشاة«   301 »الكتيبة  وآمر  حمزة،  محمود 

الزوبي. السالم 
مشاركة  شهد  فقد  العامة«  »القيادة  وفد  أما 
حفتر،  خليفة  المشير  مكتب  مدير  التميمي  خيري 
وآمر »اللواء 128 معزز« حسن معتوق، وآمر »لواء 
أعضاء  إلى  إضافة  مراجع،  عمر  زياد«  بن  طارق 
اللجنة العسكرية المشتركة ووكيل وزارة الداخلية 

قعيم. فرج  باشاغا  فتحي  بحكومة 
وحاولت البعثة األممية جس نبض مدى التزام 
المشاركين بمخرجات اجتماع تونس األخير للعمل 
على تهيئة الظروف المواتية إلجراء االنتخابات هذا 
العام، إلى جانب الموقف من خطة بناء قوة تدخل 

الجنوبية. المناطق  في  لنشرها  سريع مشتركة 
»قــادة  أن  على  له  بيان  في  باتيلى  وشــدد 

بدوٍر  سيضطلعون  والعسكرية  األمنية  الوحدات 
مهٍم في التوافق حول الترتيبات األمنية، والقضايا 
الرئيسية األخرى، التي ترافق المسار االنتخابي«. 
واتفق المجتمعون على تسع نقاط هي: أن يكون 
التدخل  ورفض  البالد،  وداخل  ليبيًا–ليبيًا  الحوار 
االلتزام  إلى  الليبي، باإلضافة  الشأن  األجنبي في 
الكامل بكل ما نتج عن حوار تونس، ونبذ االقتتال 
الليبي،  التراب  كامل  على  أشكاله  بكافة  والعنف 
المؤسسات  توحيد  طريق  على  العمل  ومواصلة 
وتوحيد  األركــان،  رئاسات  خالل  من  العسكرية 
المؤسسات األمنية وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد 
الليبية،  الدولة  مؤسسات  لكل  موحدة  حكومة 
المهجرين  مشكالت  لحل  المجهودات  وزيــادة 

الحروب. من  والمتضررين  والنازحين 
المصالحة  جهود  استكمال  االتفاق  وشمل 
مسعى  في  والمضي  الــضــرر،  وجبر  الوطنية، 
على  والدولة  النواب  مجلسي  وحث  االنتخابات، 

بهما. المنوطة  اإلجراءات  استكمال 
تقصي  بعثة  تقرير  صدر  الفت  توقيت  وفي 

سلطات  مشاركة  ليكشف  ليبيا  في  الحقائق 
الدولة واألجسام التابعة لها، بما فيها جهاز الردع 
والجيش،  المنظمة،  والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة 
االستقرار،  دعم  وجهاز  الداخلي،  األمن  وجهاز 
وتجاوزات  انتهاكات  وتكرارًا في  مرارًا  وقياداتها، 
بحق المهاجرين والمدنيين، ما قد يشكل ضغطًا 

إضافيًا على القادة العسكريين واألمنيين المشتبه 
في »تورطهم« في جرائم جرى رصدها من اللجنة 
برئيس  باتيلي  جمع  لقاء  أعقاب  وفي  الدولية. 
وتلويحه  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
اتفاقه  إخفاق  حال  في  البديلة  باإلجراءات  مجددًا 
إطار  على  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  مع 
األعلى  المجلس  دعا  االنتخابات،  إلجراء  قانوني 
المشتركة  اللجنة  أعضاء  كافة  األربعاء  للدولة 
طرابلس  العاصمة  في  االجتماع  إلى   ،»6+6«
األسبوع المقبل في إطار »السعي إلنجاز االنتخابات 
الدستوري  للتعديل  طبقا  والتشريعية،  الرئاسية 
انتهاء  بعد  وذلك  العام«،  هذا  نهاية  قبل  الـ13 

أعضائهما. تسمية  من  الهيئتين 
وترحّل ملف الخالف »الملغوم« بشأن شروط 
الترشح للرئاسة إلى لجنة »6+6«، وهناك سيتعين 
المعنون  »اللغم«  هذا  تفكيك  اللجنة  هذه  على 
»ترشّح مزدوجي الجنسية والعسكريين« وجوهره 
الدولة  المبدأ، يقابله رفض مجلس  تمسك بهذا 

النظام«. يعتبره »عسكرة  لما 

المشير  إقصاء  دعوات  على  ردًا  اعتبر  وفيما 
القذافي، وعبد  خليفة حفتر، وحتى سيف اإلسالم 
األسماء  متجاوزًا  باتيلي  أوضح  الدبيبة،  الحميد 
استبعاد  المقبول  غير  »مــن  أنــه  والمسميات 
ألسباب  الرئاسية  االنتخابات  من  المرشحين 
سياسية« وفق ما أدلى به إلى قناة »فرانس 24« 
الفرنسية، ما يعد أول موقف صريح لألمم المتحدة 
من الخالف في هذا االتجاه، مضيفًا أن استبعاد مثل 
هؤالء المرشحين »من شأنه أن يضر بشكل خطير 
المجتمع  يضر  وسوف  للبالد،  اإلقليمية  بالوحدة 

خطير«. بشكل  الليبي 
التوجه  هذا  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
الذين  بالمرشحين  المعنية  موسكو  يخدم  قد 
أقدام  أثر  تقتفي  فتئت  ما  باتيلي، وهي  قصدهم 
متسارعة  زيارات  أعقاب  ففي  ليبيا،  في  واشنطن 
رأسهم  على  العام  بداية  منذ  أميركية  لوفود 
ومساعدة  بيرنز  ويليام  ايــه«  أي  »سي  رئيس 
وزير الخارجية باربرا ليف ومسؤولين آخرين حّلوا 
بشرق البالد وغربها، أعلن الكرملين عزمه إعادة 
ليبيا  في  روسيا  وحلول سفير  الدبلوماسية  بعثته 
أيدار أغانين إلى طرابلس قريبًا، فيما التقى وفد 
الثاني لرئيس  النائب  النواب برئاسة  من مجلس 
الخاص  الممثل  مع  الصغير  عبدالهادي  المجلس 
الروسي للشرق األوسط وأفريقيا  لرئيس االتحاد 

وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف. نائب 
فاغنر«  »شبح  يقلقها  التي  واشنطن  لكن 
الروسي  الالعب  سبقت  المنطقة،  في  الروسي 
بإطالق البيت األبيض استراتيجية عشرية تشمل 
الدول التي تمر بصراع سياسي بينها وبين ليبيا، 
السفير  المتحدة  للواليات  الخاص  المبعوث  وقال 
تؤكد  االستراتيجية  هذه  »إن  نورالند  ريتشارد 
التزام الواليات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب 
التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة  الليبي ودعم 
ديمقراطيًا يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز 

المجاالت«. االقتصادي في جميع  النمو 
الليبيين  من  كثير  يتوقع  المناخ  هــذا  في 
األسابيع  تشهد  أن  الليبي  بالشأن  والمعنيين 
مستوى  على  الحراك  مزيد  القادمة  واألشهر 
واألمنية،  والعسكرية  السياسية  المسارات 
العصا  سياسة  استخدام  يشهد  قد  حراك  وهو 
من  األزمــة  أطــراف  مع  التعامل  في  والجزرة 
رئيسي  عنوان  تحت  تحديدًا،  واشنطن  قبل 
االستحقاق  إلنجاز  ليبيا  في  المناخ  »تهيئة  هو 

.»2023 نهاية  قبل  االنتخابي 

واشنطن التي يقلقها »شبح فاغنر« سبقت 
الالعب الروسي بإطالق استراتيجية 

عشرية تشمل دوالً بينها ليبيا

 المبعوث األممي في أول تصريح في 
هذا االتجاه: من غير المقبول استبعاد 

مرشحين من االنتخابات الرئاسية 

طرابلس،بنغازي، القاهرة، الوسط

●  المبعوث األممي مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة )5+5( وقادة الوحدات العسكرية في الشرق والغرب

هدف املليوني برميل قائم.. وإدارة جديدة لتطوير إنتاج الغاز
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قــال 
قــدارة،  بن  فرحات  للنفط،  الوطنية 
على  إدخالها  المخطط  التغييرات  إن 
مجال  في  لالستثمار  المالي  النظام 
أكثر  ليبيا  ستجعل  ــاز  ــغ وال النفط 

»جاذبية للمستثمرين الدوليين«.
تصريحات  فــي  قـــدارة  بــن  ــاف  أض
الجاري  األسبوع  بداية  أطلقها  صحفية 
إلى  اإلنــتــاج  لرفع  مساعي  هناك  أن 
مدى  على  اليوم  في  برميل  مليوني 
متعهدا  ســنــوات،  خمس  ــى  إل ــالث  ث
بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب 

مزيد االستثمار األجنبي.
المؤسسة  إنــشــاء  أن  ــى  إل وأشـــار 
الوطنية للنفط، إدارة منفصلة للتركيز 
مزيد  تصدير  بهدف  الغاز  إنتاج  على 
األوروبية  الدول  إلى  النفطية  الموارد 
اإلمـــدادات  الســتــبــدال  تسعى  الــتــي 
لجذب  خططه  إلى  مشيرا  روسيا،  من 

االستثمار وتعزيز اإلنتاج.
من جانبها، ذكرت وكالة »ستاندرد 
األميركية  بالتس«  غلوبال  بورز  آند 
تعمل  الليبية  النفط  مؤسسة  أن 

الدولية  النفط  شركات  استمالة  على 
لالستثمار  المتعطش  الطاقة  لقطاع 
بخطة استراتيجية جديدة بعد استقرار 
السياسية  المشكالت  لكن  اإلنــتــاج، 
إحياء  تعيق  قد  المستمرة  واألمنية 
البالد  في  تحققت  التي  النفط  طفرة 
مؤسسة  ولجأت   .2011 العام  قبل 
ــارات  ــش ــت ــة االس ــرك ــى ش الــنــفــط إلـ
في  للمساعدة  »كيرني«  األميركية 
جديدة«،  استراتيجية  »خطة  تطوير 
االستراتيجية  البرامج  مكتب  وأنشأت 

هذه  تنفيذ  عن  مسؤوال  سيكون  الذي 
مواكبة  على  الشركة  لمساعدة  الخطة 
جميع  في  القطاع  هذا  في  التطورات 

أنحاء العالم.
أن  األميركية  الــوكــالــة  وأوضــحــت 
الجديدة  واالســتــراتــيــجــيــة  المكتب 
زيادة  تنفيذ  في  المؤسسة  سيساعدان 
الطاقة اإلنتاجية لليبيا إلى مليوني برميل 
وذلك  أقضى،  بحد  خالل خمس سنوات 
المسجلة  آالف برميل  من مليون و207 

خالل األسبوع الجاري.

طرابلس - الوسط

●  ضخ النفط من حقل إيروان 29 مارس 2023
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الدورات الرمضانية
 تنعش الحركة

 الشبابية في املدن الليبية

الكنيسة  العثماني،  القصر  الرفاعية،  »الزاوية 
المحكمة  الكاثوليكية،  الكنيسة  الكاتدرائية، 
العتيق،  المسجد  القديمة،  المدينة  اإليطالية، 
المنارة،  التاريخية،  المكتبة  اليهودي،  المعبد 
سيدي  ضريح  بريتشتي،  سينما  الربيع،  سوق 
أبوراوي، فندق قصر الجزيرة، قصر المنارة، مبنى 
الشرطة  مركز  السقرسيوني،  مبنى  البلدية، 
مسجد  بغداد،  مستوصف  القديم،  اإليطالي 
المقبرة  سابقا،  برقة  مطبعة  النووي،  اإلمــام 
عينة  هذه  أكاكوس«  منزل  القديمة،  الكويفية 
من المباني التاريخية لمدينة بنغازي، لكن عددا 
الجرافات  هدمته  فقد  عين،  بعد  أثرا  صار  منها 

خالل الساعات القليلة الماضية.
السفن–ويا  تشتهي  مــا  وبعكس  هــكــذا 
بنغازي  إعالن  فعاليات  مع  بالتزامن  للمفارقة- 
شهدت   ،2023 خالل  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة 
بين  جدال  أثار  ما  تاريخية،  لمبانٍ  إزاالت  بنغازي 
المواطنين، الذين انقسمت آراؤهم بين االستياء 
معالم  من  المباني  هذه  بعض  كون  والرفض 

آخرون  اعتبر  فيما  تاريخها،  من  وجزءا  المدينة 
لكنهم  للسقوط،  آيلة  لمبانٍ  ضرورية  الخطوة 
مع  يحدث،  ما  إزاء  الرسمية  التكتم  حالة  انتقدوا 

غياب خطط ما بعد الهدم.
على  االجــتــمــاعــي  ــواصــل  ــت ال مــوقــع  رواد 
»فيسبوك« تفاعلوا مع الحدث من خالل مشاركة 
التي  الجهة  عن  تساؤالت  وطرح  اإلزاالت  صور 
الموضوعية  واألسباب  الهدم  عملية  وراء  تقف 
حول  رسمية  توضيحات  وطلب  الــقــرار،  لهذا 

الخطط الموضوعة الستغالل تلك المساحات.
إلى  دعوا  أهلية  ومنظمة  حزبا   29 قيادات 
تستهدف  التي  الجارية  لألعمال  الفوري  اإليقاف 
توضيح  مع  بنغازي،  في  التاريخية  المباني 
للشفافية  تحقيقا  وأهدافه،  اإلعمار  إعادة  برنامج 

واستجابة لنداءات أبناء المدينة المتكررة.
بنغازي  الهندسية  المهن  نقابة  أعلنت  أيضا 
أهلية  ومنظمة  حزبا   29 الـ  بيان  إلى  انضمامها 

الداعي إلى وقف أعمال هدم المباني التاريخية.
تفاصيل ص 4

إيطاليا: قفزة في أعداد 
املهاجرين عبر تونس وليبيا

أعلنت السلطات اإليطالية، األربعاء، ارتفاع 
أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 

عبر تونس وليبيا بنسبة 152 % خالل الربع 
األول من 2023.

ونقلت وكالة »نوفا« عن وزارة الداخلية 
اإليطالية بيانات تفيد بأن ليبيا احتلت 

المرتبة الثانية بعد تونس، إذ وصل منها 
عشرة آالف و628 مهاجرا من يناير إلى 28 

مارس الجاري، مقارنة بـ4207 مهاجرين 
في الفترة نفسها من العام الماضي.

وغادر أكثر من نصف الوافدين الجدد 
من المنطقة الشرقية من ليبيا التي يسيطر 

عليها القائد العام لقوات القيادة العامة 
المشير خليفة حفتر.

وقال مدير مكتب التنسيق لمنطقة البحر 
األبيض المتوسط في المنظمة الدولية 

للهجرة، لورانس هارت، »بعد وقف الصيد 
الذي فرضته الحكومة الليبية العام الماضي 
وجد 99 % من الصيادين أنفسهم عاطلين 

عن العمل«. وأضاف »لم يعد أصحاب 
السفن الليبيون يتمتعون بفرصة استخدام 

سفنهم التي اشتراها المهربون«.

كل شيء

بنغازي.. جزء من معالم املدينة »صار أثرا بعد عني«

أطلقت القوات الفضائية الروسية صاروخ 
سويوزV 2.1 ويحمل قمرًا صناعيًا 

عسكريًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية 
شمال غربي روسيا، األربعاء، وهو الثاني 

من نوعه في أقل من شهر.
وتنوي روسيا إطالق ستة أقمار صناعية 

لألرصاد الجوية في العام 2023.
وقالت وزارة الدفاع الروسية » أطلقت 

أطقم القوات الفضائية صاروخًا من طراز 
سويوزV 2.1 يحمل قمرًا صناعيًا لصالح 

وزارة الدفاع الروسية«.
وفي 23 مارس الجاري أعلنت الوزارة عن 

إطالق قمر عسكري جديد إلى الفضاء.

● أعمال هدم عدد من المباني التاريخية في بنغازي 28 مارس 2023



المبارك  رمضان  شهر  حلول  لمناسبة 
قدمت فرقة »الرواد« بقيادة الفنان حسن 
الدينية، على  االبتهاالت  البيجو عددا من 
ومن  »يوتيوب«،  األشهر  الفيديو  موقع 
يا جوهرة  االبتهاالت »يا محمد  أبرز هذه 
مصطفى  الفنان  توزيع  من  وهي  عقلي« 

 new« شركة  إنتاج  من  إنتاج  ومن  نجم، 
والفني. اإلعالمي  لإلنتاج   »libya prod

في  قدم  البيجو  حسن  الفنان  أن  يذكر 
الليبية لكبار  الفترة األخيرة عديد األغاني 
العون(  )ريح  مثل  جديد  بتوزيع  الفنانين 
و)نــورعــيــون(  بــومــديــن،  سيد  للفنان 

عش  في  و)طيرين  الشعالية،  علي  للفنان 
ريح  و)مع  صدقي،  محمد  للفنان  الوفا( 
الزليتني،  خليفة  للفنان  والشوق(  الهوى 
عبدالجليل  للفنان  زايــد(  غير  و)دمعك 
من  الــخــدود(  مولى  ــي  و)ف عبدالقادر، 

الهوني. التراث 

الحقوقيات  من  مجموعة  أطلقت 
النساء  عن  المدافعات  والناشطات 
#اجدابيا«  »#القضية_37  هاشتاغ 
بالسجن  المحكمة  حكمت  بعدما 

ــوات  ــ ــن ــ ثـــــــالث س
إسقاط  مــع  ونصف 
المدنية  الــحــقــوق 
بقضية  المتهم  على 
الجنسي  االعــتــداء 
هي  طــفــلــتــه  ــى  ــل ع
قبل  مــن  وأخـــوهـــا 

والدهما.
ــع  ــل م ــ ــاع ــ ــف ــ وت
ــاغ«  ــ ــت ــ ــاش ــ ـــ»ه ــ ال
ــات  ــاب ســـيـــدات وش
وحــــقــــوقــــيــــون 
ــات  ــح ــف ــص عـــبـــر ال

االجتماعي  التواصل  بموقع  الليبية 
الكاتبة  علقت  حيث  »فيسبوك«، 
انتصار بورواي بالقول: »مع أن الحكم 
الجريمة،  فــداحــة  بمستوى  ليس 

أعطانا  الخبر  هــذا  ذلــك  مــع  ولكن 
رغم  بالدنا  في  العدالة  بتحقيق  أمال 
مبروك  ألف  والقبيلة  المناصب  سطوة 
وملهمة  محاربة  فتاة  أنتِ  نجية..  يا 
إلصـــــــــــــرارك 
عـــلـــى تــحــقــيــق 
وكذلك  العدالة 
ــر  ــدي ــق ــت كـــل ال
ــك..  ــ ــدت ــ ــوال ــ ل
يسعدكم  ربـــي 
ــم«،  ــك ــي ــن ــه وي
رأت  بـــيـــنـــمـــا 
سالمة  السيدة 
أن  أحــــــمــــــد 
يكن  لم  »الحكم 
ــوى  ــت ــس ــي م ــ ف
ولكن  الجريمة 
تكون  أن  هي  والحكم  القضية  قيمة 
إنها  لالعتداء  تتعرض  فتاة  لكل  ُأسوة 
وتبلغ  الشجاعة  وتمتلك  وتوقف  تقول 

المعتدي«. عن 
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»هوليوود سمايل« تفسد دراما رمضان 2023

كوبر مخترع املوبايل: الهاتف املحمول أفقد الناس عقولهمكوبر مخترع املوبايل: الهاتف املحمول أفقد الناس عقولهم
يرى المهندس األميركي مارتن كوبر الذي اخترع 
أن  عاما،   50 قبل  »الموبايل«  المحمول  الهاتف 
مشكلة  تطرح  باتت  ابتكرها  التي  األجهزة  هذه 
الوقت  من  الكثير  يمضون  الناس  أن  في  تتمثل 
في استخدامها. ويقول »أبوالمحمول« إن القدرات 

محدودة،  غير  المحمولة  للهواتف  الكامنة 
القضاء  في  يوما  تساعد  أن  ويمكن 

الناس  أن  يرى  لكنه  األمراض،  على 
نوعا  عليها  مدمنين  ربما  أصبحوا 

ما.
عاما   94 البالغ  المخترع  وقال 
بمكتبه  برس«  »فرانس  لوكالة 
كاليفورنيا  بوالية  مار  ديل  في 

يعبرون  الناس  رؤيــة  »تصدمني 
هواتفهم  ــى  إل وينظرون  الــشــارع 

كوبر  عقولهم«.  فقدوا  لقد  المحمولة. 
السيارات بعض  يضيف مازحا »عندما تدهس 

األشخاص، سيفهمون ذلك«.
على  باإلنترنت  متصلة  أبل  ساعة  كوبر  ويضع 
وهو  فــون،  آي  أجهزة  أحــدث  ويحمل  معصمه، 
في  ويتعمق  الجديدة  الهواتف  موديالت  يشتري 
اختبار قدراتها. لكنه يعترف بأن ماليين التطبيقات 

المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار.
كيفية  معرفة  من  أبــدا  أتمكن  »لــن  ويقول 
التي  بالطريقة  المحمول  الهاتف  استخدام 

يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي«.
والهاتف المحمول الذي يستخدمه مارتن كوبر 
إلجراء المكالمات، ال يمت بصلة إلى تلك 
الثقيلة من األسالك والدوائر  الكتلة 
اإللكترونية التي استخدمها إلجراء 
محمول  هاتف  من  مكالمة  أول 
في التاريخ وكانت في 3 أبريل 

.1973
يــرأس  يومها  كوبر  كــان 
المصممين  ــن  مـ ــا  ــق ــري ف
شركة  مــن  والــمــهــنــدســيــن 
ماليين  استثمرت  التي  موتوروال 
على  التقدم  لمحاولة  ــدوالرات  ــ ال
العمالقة  األميركية  سيستم«  »بل  شركة 

لالتصاالت في تصميم أول نظام هاتف محمول.
في  الفكرة  هذه  إلى  توصلت  سيستم«  »بل 
تصل  لم  لكنها  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 
نهاية  منذ  للسيارات  هواتف  ابتكار  إلى  إال  فعليا 

الستينيات، نظرا إلى أن بطارياتها كانت ضخمة.

اختاروا  والتمثيل  الفن  نجوم  من  كبير  عــدد 
يعرف  لما  واللجوء  وتبييضها  أسنانهم  تجميل 
فيها  تظهر  التي   ،»Hollywood Smile«بـــــ
تبدو  ال  وهي  ناصعة،  بيضاء  مرصوصة  األسنان 
فيها  ينخدع  أن  الصعب  ومن  بأي شكل،  طبيعية 
أي إنسان ولكن في معايير الجمال الجديدة، أصبح 
هذ هو شكل االبتسامة المثالية، واعتمدها أغلب 
رمضان  في  عام،  كل  وفي  ونساء،  رجاال  الفنانين 
في  النجوم  ويرغب  الدرامية  األعمال  تزداد  حيث 
المشكلة،  تأتي  مختلفة،  بأدوار  جلدهم«  »تغيير 
فهناك  للجميع،  ليست  المرصوصة  فاألسنان 
من  وليست  األســاس  من  فيها  تفكر  ال  طبقات 
أداء  في  النجم  مصداقية  يجعل  وهذا  أولوياتها، 
تجسد  حيث  مالمحه،  من  جزء  ناقصة  الشخصية 
سيدة  دور  »ستهم«  مسلسل  في  روجينا  الفنانة 
تحويل  في  كبير  دور  للمكياج  وكان  صعيدية، 

المسلسل،  في  ظهرت  كما  لقمحاوية  بشرتها 
ولكن أسنانها تخرجك من المود ببياضها المنير، 
التي  فقط  روجينا  أسنان  ليست  الحقيقة  في 

تنسيك أنها صعيدية، أنظر أيضا لحواجبها!
مسلسل  في  فهمي  أحمد  النجم  يظهر  كما 
تاريخية  فترات  يتناول  الــذي  الباتع«،  »ســره 
سمايل«،  للـ»هوليوود  وجــود  وقتها  يكن  لم 
في  للتساوى  األسنان  برد  عهد  في  نحيا  كنا 
لم  هذه  البياض  درجة  ولكن  جميعها  الطول 
فهو  الثاني  أما  خطأ،  أول  وهــذا  ــة،  دارج تكن 
شخصية  المسلسل  في  يقدم  نفسه،  أحمد  دور 
األرياف  من  يأتي  الذي  القروي  الشاب  »حامد« 
في  بورشة  الحلي  في صناعة  القاهرة  في  للعمل 
السطوح،  فوق  غرفة  في  ويعيش  الحسين،  شارع 
وبالتأكيد طبقة هذا الشاب لم تفكر من قبل في 

رصف األسنان بهذا الشكل!

انتشار »تشات جي بي تي« اإلصدار  بعد 
الصناعي  بالذكاء  المحادثة  لروبوت  األول 
يثير فضول مستخدمي  وهو   ،»ChatGPT«
نوفمبر،  نهاية  في  إطالقه  منذ  اإلنترنت 
من  واحدة   »ChatGPT« منصة  وأصبحت 
تجاوزت  حيث  نموا،  اإلنترنت  خدمات  أسرع 
الشهرين  خالل  مستخدم  مليون   100
المسبوقة  غير  قدرته  بفضل  األولين، 
إلى  استنادا  بالبشر  شبيه  نص  إنشاء  على 
سريعا  النموذج  هذا  انتشر  المطالبات، 
األوروبية  القانون  إنفاذ  وكالة  وأصدرت 
الذي  الروبوت  بشأن  تحذيرا  »يوروبول« 
ينتج نصوصا مطولة خالل ثوان، وذلك بناء 
 ،»ChatGPT« لـ  المستخدمين  أسئلة  على 
القادرة  الصناعي  الذكاء  أدوات  من  وغيره 
نشر  وحسبما  فورا،  النصوص  إنتاج  على 
أخبار  في  المتخصص   »euractiv« موقع 
إنفاذ  لوكالة  تقريرا  األوروبي،  االتحاد 
قالت  التي  »يوروبول«،  األوروبية  القانون 
إن منصة »ChatGPT« يمكن أن تستخدم 
الجرائم  من  وغيرها  اإلنترنت  عبر  لالحتيال 
المنصة  هذه  أن  موضحة  اإللكترونية، 
سلطات  إلى  بالنسبة  أمنية  تحديا  ستشكل 
لـ»الجهات  يمكن  حيث  القانون،  إنفاذ 

استغاللها«. الخبيثة 
األوروبية  القانون  إنفاذ  وكالة  وأشارت 
إلى  يسارعون  ما  عادة  المجرمين  أن  إلى 
أنهم  موضحة  الجديدة،  التقنيات  استغالل 
استغاللها  يستغلونها  وهم  شوهدوا  قد 
مرارا  حدث  األمر  هذا  أن  الفتة  خبيثا، 
 ،2022 نوفمبر  أواخر   »ChatGPT« مع 
لهذه  خبيثا  استخدما  رصدت  إنها  وقالت 

حسبما  إطالقها،  من  أسابيع  بعد  المنصة 
ويشمل  البريطانية«  نيوز  »سكاي  ذكرت 
تسريع  المنصة  لهذه  اإلجرامي  االستخدام 
الخبيثة«،  لـ»الجهات  بالنسبة  البحث  عملية 
يولد  أن  يمكن   »ChatGPT« ألن  ونظرا 
حذر  فقد  لالستخدام،  للقراءة  معلومات 
الناشئة  التكنولوجيا  أن  من  اليوروبول 
ممثل  عن  البحث  عملية  تسرع  أن  يمكن 
الجريمة  بمنطقة  مسبقة  معرفة  دون  ضار 
أو  اإلرهاب  أو  منزل  »اقتحام  مثل  المحتملة 
الجرائم اإللكترونية أو االعتداء الجنسي على 
المعلومات  جميع  أن  حين  وفى  األطفال« 
مجانا  متاحة   »ChatGPT« يوفرها  التي 
استخدام  إمكانية  فإن  لذلك  اإلنترنت،  على 
خالل  من  محددة  خطوات  لتقديم  النموذج 
األسهل  من  أنه  تعني  سياقية  أسئلة  طرح 
فهم  الخبيثة  الفاعلة  للجهات  كبير  بشكل 

بشكل  وتنفيذها  المختلفة  الجرائم  أنواع 
إنفاذ  وكالة  تقرير  ذكره  لما  وفقا  أفضل، 

األوروبية. القانون 
إنتاج  في   »ChatGPT«لـ قدرة  أن  كما 
مختلفة،  برمجة  بلغات  برمجية  تعليمات 
يوسع من قدرة الجهات الخبيثة ذات المعرفة 
تكنولوجيا  لتطوير  المعدومة  أو  القليلة 
إلى  الطبيعية  اللغة  لتحويل  المعلومات 
صورة  إعطاء  يمكن  وبالمثل،  ضارة  برامج 
اإلنترنت  عبر  لالحتيال  للشرعية  متزايدة 
تفاعل  إلنشاء   »ChatGPT« باستخدام 
قد  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  مزيف 
شرعي.  احتيالي  عرض  تمرير  في  يساعد 
»يمكن  النماذج،  هذه  بفضل  أخرى،  بعبارة 
االحتيالي  التصيد  من  األنواع  هذه  إنشاء 
وأكثر  أسرع،  بشكل  اإلنترنت  عبر  واالحتيال 
مصداقية، وعلى نطاق متزايد بشكل كبير«.

تحذير من استخدام تقنية »ChatGPT« في األعمال الخبيثة واإلجرامية

CINEMA
CINEMA

المتخصصة  التأمين  أصدرت شركة 
فيه  أكدت  اإلثنين،  تقريرًا،  »هيسكوكس« 

اإلنترنت  عبر  الفنية  األعمال  مواصلة مشتريات 
2020 بفعل أزمة »كوفيد-  التي ازدهرت العام 

المتتالية،  الحجر  الصحية وحاالت   »19
 ،2021 ارتفاعها في النصف األول من سنة 

قيمة  اإلنترنت  عبر  الدولية  المبيعات  وسجلت 
6.8 مليار دوالر، في النصف  قياسية بلغت 
72 % عن النصف  األول من السنة )بزيادة 

2020( ويمكن أن تصل إلى  األول من العام 
13.5 مليار دوالر بحلول  قيمة تاريخية قدرها 

إذا استمرت وتيرتها، بحسب  السنة  نهاية 
التقرير، وفق »فرانس برس«. الحظ معدو 
الرافعة  المشترين شكلت  الدراسة أن »ثقة 
اإلنترنت«،  عبر  المبيعات  الزدهار  الرئيسية 

مشيرين إلى أن »كثرًا منهم وافقوا على دفع 
مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل األعمال 
2021، بلغ  الفنية«، ففي النصف األول من 
التي  المزادات  المدفوع في  متوسط السعر 
أقامتها عبر اإلنترنت حصريًا دور »سوذيز« 

24291 دوالرًا، أي  و»كريستيز« و»فيليبس« 
 2019 نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه العام 

)8529 دوالرًا(.

●

إعالم  وسائل  عليها  اطلعت  داخلية  وثيقة  أظهرت 
»تويتر«  قيمة  حاليا  يقدر  ماسك  إيلون  أن  أميركية 
التقديرية  القيمة  كانت  بعدما  دوالر،  مليار  بعشرين 
االجتماعية  الشبكة  على  استحواذه  عند  مليارا   44
الموجهة  الداخلية  الرسالة  وتتعلق  أشهر،  خمسة  قبل 
تتخذ  التي  المجموعة  داخل  األرباح  بمشاركة  للموظفين 
األسهم  وبتخصيص  فرانسيسكو،  سان  في  لها  مقرا 
»تويتر«  على  المشرفة  هولدينغز«  »إكس  شركة  في 
»فرانس  وفق  أكتوبر،  نهاية  في  عليها  االستحواذ  منذ 
المنصة  قيمة  األسهم  توزيع  برنامج  ويقدر  برس«، 
المال  رأس  قيمة  من  قريب  مبلغ  وهو  دوالر،  مليار   20 بـ
 18.2 ( تشات«  لـ»سناب  األم  الشركة  »سناب«،  في 
دوالر(،  مليار   18.7 ( »بنترست«  شبكة  أو  دوالر(،  مليار 
وكالة  وتوجهت  البورصة،  في  مدرجتان  شركتان  وهما 
اإللكتروني  البريد  عنوان  عبر  بأسئلة  برس«  »فرانس 
إجابة  عبر  أتى  »تويتر«  رد  لكن  للصحافة،  المخصص 
على  )إيموجي(  تعبيريا  رمزا  فقط  تضمنت  تلقائية 
إيلون  يعزو  الداخلية،  الوثيقة  وفي  براز،  كومة  شكل 
إلى  للشركة  التقديرية  للقيمة  الكبير  التراجع  ماسك 
شارفت  التي  »تويتر«  واجهتها  التي  المالية  الصعوبات 

قوله. على  معينة،  مرحلة  في  اإلفالس  على 
المنصة،  على  نُشرت  رسالة  في  ماسك  إيلون  وكتب 
دوالر  مليارات  ثالثة  تويتر  تخسر  أن  متوقعا  »كان  السبت، 

في  بخسارة  قوله،  حسب  الرقم،  هذا  ويُفسر  سنويا«، 
ديون  واستحقاق  دوالر،  مليار   1.5 بقيمة  األعمال  حجم 
في  األكبر  والمساهم  »تويتر«  رئيس  وقال  معادلة،  بقيمة 
سنصل  أننا  يبدو  المعلنين،  عودة  مع  اآلن  »لكن  الشبكة 
 .2023 العام  من  الثاني«  الربع  في  التعادل  نقطة  إلى 
القوة  ماسك  إيلون  خفض  المنصة،  رئاسة  توليه  ومنذ 
موظف،   2000 من  أقل  إلى   7500 من  للمجموعة  العاملة 
الصرف،  عمليات  من  متتالية  موجات  إلى  اللجوء  خالل  من 
وفي الوثيقة الداخلية، يقول إيلون ماسك إنه يرى »طريقا 
 250 بنحو  المجموعة  تقويم  نحو  واضحا«  ولكن  صعبا 
مليار دوالر، من دون ذكر موعد نهائي، وأعلن الرجل الذي 
إكس«  »سبايس  ومجموعة  »تيسال«  شركة  أيضا  يترأس 
ستة  كل  نافذة  ستفتح  »تويتر«  أن  الفضائية،  للصناعات 
أسهمهم  ببيع  االجتماعية  الشبكة  لموظفي  للسماح  أشهر 
النص  من  أجزاء  نُشرت  ذلك،  إلى  مدرجة،  تعد  لم  التي 
ما  على  هاب«،  »جيت  على  لـ»تويتر«  المصدري  البرمجي 
المعلوماتية،  لمطوري  المخصصة  المنصة  هذه  أعلنت 
لمعلومة نشرتها  تأكيد  لوكالة »فرانس برس« في  األحد، 
االجتماعية،  الشبكة  تايمز«، وبطلب من  جريدة »نيويورك 
سحبت »جيت هاب« هذه الملفات من موقعها اإللكتروني، 
غير أن مجرد عرضها، وإن لفترة وجيزة، أتاح ربما لقراصنة 
األساسية على  البرمجية  ثغرات في  التعرف على  معلوماتية 

»تويتر«.

ماسك يقدر قيمة »تويتر« بـ20 مليار دوالر
هاشتاغ الحكم في »#القضية_37 #اجدابيا«

شعر الحكمة
يارب بالدنا في رمضان اتقودها      شور الصالح اتعود كي ما كنت
بالدي الي هانت ويابس عودها      وكانت زها وانوار لكن شانت

ويارب يا حنان جيب اردودها      وكف المدامع والمدامع عانت

والية أميركية تشترط حصول مواقع 
التواصل على موافقة والدي القصر

أصبحت منصات مثل »إنستغرام« و»تيك توك« مجبرة على التحقق من عمر مستخدميها 
في يوتا، التي باتت أول والية أميركية تشترط على مواقع التواصل الحصول على موافقة 
الوالدين، قبل أن يستخدم أبناؤهم الذين هم دون الـ18 سنة حساباتهم، ويأتي القانون 
المتزايد  باإلدمان  المتعلقة  للمخاوف  استجابة   ،2024 مارس  التنفيذ في  يدخل حيز  الذي 
للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر األمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمر 
دفع  القانون  أن  إال  برس«،  »فرانس  وفق  الشخصية،  األطفال  بيانات  وجمع  واالستغالل 
أن تطبيقه  التحذير من  إلى  المدنية  الحريات  المدافعة عن  والجهات  التكنولوجيا  شركات 
قد يحد من حيازة المراهقين المتأتين من فئات مهمشة الموارد المنتشرة في اإلنترنت، 
والية  حاكم  وغرد  التعبير،  حرية  على  آثار  من  البعيد  المدى  على  يحمله  ما  إلى  باإلضافة 
يوتا سبنسر كوكس الذي وقع الخميس مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع »لم 
شبابنا  على صحة  سلبا  تأثيرها  في  باالستمرار  التواصل  لمنصات  للسماح  نعد مستعدين 
الوصول  حق  الوالدين  منح  التواصل  مواقع  على  القانونين  مشروعا  ويفرض  الذهنية«، 
الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد »حظر« افتراضي يُمنع بموجبه األطفال من استخدام 
الحسابات ليال. وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت 
ويسهالن  لإلدمان«،  مسببة  بـ»خوارزميات  عاما  الـ18  يتخطون  ال  الذين  المستخدمين 
أو عاطفي،  المعينة لتسببها بأذى مالي أو جسدي  الوالدين مقاضاة الشركات  كذلك على 
وقال جوردان توشر، أحد المشرفين على القانون، »نأمل أن يشكل هذا القانون خطوة أولى 
لقوانين مماثلة عدة في مختلف الواليات األميركية، ونتطلع ألن تتخذ الحكومة الفدرالية 
قرارات مرتبطة بهذه المسألة«، وكان الرئيس جو بايدن قد دعا النواب األميركيين الشهر 
الماضي إلى فرض قيود على الطريقة التي تلجأ إليها منصات التواصل لبث إعالنات موجهة 
تجربة  باعتماد  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  متهما  بهم،  مرتبطة  بيانات  وجمع  لألطفال 

»هادفة للربح« على الفئة األميركية الشابة.

كلمة1000

أعلنت منصة واتساب عن نسخة جديدة من 
تطبيقها ألجهزة نظام التشغيل ويندوز، وذكر 

موقع »تك كرانش« التقني أن النسخة الجديدة 
من التطبيق تتمتع بمزايا أفضل ال سيما عند 

إجراء اتصال، ويدعم اإلصدار الجديد أيضا 
المزامنة متعددة األجهزة حتى تتمكن من 

استخدام واتساب حتى إذا كان هاتفك مغلقا.. 
كما يتيح إجراء مكالمات جماعية مشفرة من 

 WhatsApp for طرف إلى طرف، يدعم
Windows المحدث مكالمات الفيديو مع ما 

يصل إلى ثماينة أشخاص والمكالمات الصوتية 
مع ما يصل إلى 32 شخصا.. يسمح تطبيق 

الهاتف المحمول أيضا بإجراء مكالمات جماعية 
بحدود مماثلة، وقالت منصة واتساب إنها 

ستزيد من عدد األشخاص المسموح بهم في 
مكالمة جماعية من اآلن فصاعدا.. ما يجعل 
األمر أسهل إذا كنت يريد المستخدم إجراء 
مكالمة جماعية على سطح المكتب الخاص.

لن تشك للحظة أنها غير حقيقة أو جرت 
صناعتها بواسطة تقنيات تكنولوجيا حديثة، 

فهم أشخاص حقيقيون بمالمح وتجعيدات 
بشرية لن تعطيك أي إيحاء إال أنها ألشخاص 

التقطوها للتو في أحد التجمعات التنكرية!! 
فهي صور السيلفي التي سافرت ألزمنة ما 
قبل التوثيق اللحظي، عالم بعيد لم يشهد 

ساكنوه التجمع حول جهاز صغير مبتسمين، 
وهو ما حاول الذكاء الصناعي الوصول إليه 
عبر تقنياته الحديثة، ليكتشف ماذا إن كان 

السيلفي متاح في زمن بعيد؟ فاستخدم 
تطبيق »Midjourney ميدجورني«، وهو 

مختص بإنشاء صور الذكاء الصناعي عبر نص 
يصف الصورة، وهو الشكل الذي حاول وصفه 

التطبيق وهي كيف ستبدو صور »السيلفي« 
الجماعية في فترات زمنية تعود لحقب وثقافات 

مختلفة. ووفقا لتقرير جريدة »ذا صن« 
البريطانية، فإن التطبيق حاول التغلغل في 
أمور عدة حلم البشر كثيرا من تحقيقها أو 
االطالع عليها، وكذلك عرض مجموعة من 

صور »السيلفي« ألزمنة مختلفة تحمل أعراقا 
متنوعة حول العالم بينهم كان الهنود الحمر، 

وإنسان الكهف، مع المحاربين البولينيزيين 
القدماء، وحتى المحاربين في مصر القديمة، 

مع جنودا بريطانيين من عام 1878، إضافة لـ 
محاربي الفايكنغ في أعوام تعود لما قبل 700 

إلى 1100 عام وما جعل الصور تلقى اهتمام 
الجماهير كان النجاح في تشبيه األشخاص من 
فترات زمنية مختلفة والتي بدت قريبة جدا من 
حقيقة وشكل إنسان القرن الحادي والعشرين. 
مع فضول األشخاص لالطالع على هذه األزمنة 

التي ال نعرف عنها الكثير لذا حصدت مجموعات 
صور تخيل األزمنة البعيدة آالف اإلعجابات على 

موقع »Reddit« )موقع لمشاركة الروابط 
والمحتوى من جميع أنحاء العالم (.

»واتساب« يقدم نسخة جديدة 
لتطبيق سطح املكتب

»سيلفي« جماعي من 
عصور ما قبل التاريخ

 ● كشاف ومرشدات درنة يقومون بتوزيع سالل غذائية على المحتاجين - رمضان 2023.

فرقة الرواد تقدم »ابتهاالت دينية« على »يوتيوب«
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إلى توافق  للوصول  السياسية  المساعي  تزامنًا مع 
االهتمام  انصبّ  االنتخابية،  القوانين  بشأن 
إلجراء  األمني  الوضع  بتهيئة  األخيرة  األيام  في 
وذلــك  ــجــاري،  ال الــعــام  نهاية  قبل  االنتخابات 
ليبيا.  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  من  بإشرف 
العسكرية  اللجنة  أعضاء  اجتمع  األسبوع،  وبداية 
في  ليبيا  وغــرب  شــرق  من   »5+5« المشتركة 
الجهود  توحيد  لمناقشة  طرابلس  العاصمة 
بين  للتواصل  آليات  ووضع  االنتخابات،  لتنظيم 
المبعوث  بحضور  والعسكرية،  األمنية  الوحدات 

األممي عبداهلل باتيلي.
وأوضحت البعثة األممية أن هذا االجتماع يهدف 
المشاركون في  عنه  عبر  الذي  االلتزام  متابعة  إلى 
كما  الماضي،  مارس   15 تونس  في  عُقد  اجتماع 
إلجراء  المواتية  الظروف  تهيئة  على  يركز  أنه 

.2023 االنتخابات 
لجميع  دعوته  االجتماع  خالل  باتيلي  وجــدد 
توطيد  إلى  والجنوب  والغرب  الشرق  في  القادة 
قادة  أن  إلــى  مشيرًا  ليبيا،  في  السالم  دعائم 
بدور  سيضطلعون  والعسكرية  األمنية  الوحدات 
والقضايا  األمنية  الترتيبات  التوافق حول  مهم في 

الرئيسية األخرى التي ترافق المسار االنتخابي.

اجتماع عسكري في طرابلس
اجتماع  في  المشارك  العامة  القيادة  وفد  ضم 
الفريق  العامة  األركــان  رئيس  من  كل  طرابلس 
الداخلية  وزارة  ووكيل  الناظوري،  عبدالرزاق 
قعيم،  فرج  النواب  مجلس  من  المكلفة  بالحكومة 
التميمي،  خيري  خليفة حفتر  المشير  ومدير مكتب 
الزادمة،  معتوق  حسن  معزز«   128 »اللواء  وآمر 
وعضوي  مراجع،  عمر  زياد«  بن  طارق  »لواء  وآمر 
مراجع   »5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
باسم  إلى  باإلضافة  الشريف،  والمهدي  العمامي 

البوعيشي.
فيما حضر ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة، ومنهم: وزير الداخلية عماد الطرابلسي، 
ورئيس  حمزة،  محمود  قتال«   444 »لــواء  وآمر 
وآمر  الككلي،  عبدالغني  االستقرار  دعم  جهاز 
الغربي  الساحل  لمنطقة  التابع  52 مشاة«  »اللواء 
مكافحة  قــوة  ــر  وآم حمزة،  محمود  العسكرية 

الجحاوي. اإلرهاب مختار 
عدة  حــول  توافق  إلــى  المجتمعون  وتوصل 
توحيد  طريق  في  العمل  مواصلة  منها:  نقاط، 
األركان،  رئاسات  خالل  من  العسكرية  المؤسسات 
مؤسسات  وباقي  األمنية  المؤسسات  وتوحيد 
الدولة، وإيجاد حكومة موحدة، وضرورة أن يكون 
ورفض  الليبية،  األراضي  وداخل  ليبيًا–ليبيًا  الحوار 
التدخل األجنبي، وااللتزام الكامل بكل ما نتج عن 
الحوار بين القادة العسكريين واألمنيين مع اللجنة 
والثاني  تونس  في  األول  اجتماعها  في  العسكرية 

في طرابلس.
من جانبها، قالت السفيرة الفرنسية إنها تدعم 
توحيد  إلى  الهادفة   »5+5« ولجنة  باتيلي  جهود 
خالل  االنتخابات  وتأمين  العسكرية  المؤسسة 
العام الجاري. نقاش حول االستحقاق االنتخابي في 

نيويورك
موسى  الرئاسي  المجلس  عضو  جدد  ذلك،  إلى 
االستحقاق  إلنجاز  باتيلي  جهود  دعمه  الكوني، 
2023 »في ظل توافق  االنتخابي قبل نهاية العام 
ضرورة  مؤكدًا  الوطنية«،  السيادة  على  مبني 
المحدد،  األجل  خالل  االنتخابات  إلجراء  التحضير 
إلنجاز  المتحدة  األمم  خبراء  دعم  من  واالستفادة 

االستحقاق. هذا 
األمين  وكيلة  مع  لقاء  خالل  الكوني،  وشــدد 
وبناء  السياسية  للشؤون  المتحدة  لألمم  العام 
الليبيين  أحقية  على  ديكارلو،  ــاري  روزم السالم 
الحالية  السياسية  لألزمة  حل  أي  يكون  أن  في 
السيادة  على  مبنيًا  االنتخابات  إلى  والوصول 
الوطنية. جرى اللقاء على هامش أعمال قمة األمم 
في  المائية،  الموارد  إدارة  حسن  حول  المتحدة 
الوضع  مستجدات  آخر  بحث  على  مركزًا  نيويورك، 
ليبيا.  في  وبعثتها  المتحدة  األمم  ودور  السياسي 
وجددت المسؤولة األممية التأكيد على أن الهيئة 
في  االنتخابية  العملية  دعم  في  تتأخر  لن  الدولية 
المرحلة.  تتطلبها  قد  التي  الخبرات  بمختلف  ليبيا، 
للمجلس  المحوري  »الدور  على  بالخصوص  وأثنت 
وجمع  الوطنية  المصالحة  ملف  في  الرئاسي 

الفرقاء«.
بدوره، رحب السفير األلماني لدى ليبيا ميخائيل 
ولتعزيز  السالم  »لتوطيد  باتيلي  بجهود  أونماخت 
وحدة ليبيا«، مضيفًا أن الليبيين يستحقون الحياة 
العمل  على  القادة  جميع  وأمان، مشجعًا  في سالم 

الخدمات  من  واالستفادة  الشعب  أجل  من  معًا 
الجيدة التي يقدمها المبعوث األممي.

التوافق المؤثر
التركي  المصري  التوافق  يؤثر  أن  يتوقع  إقليميًا، 
في  بدا  ما  وهو  ليبيا،  في  الوضع  على  دبلوماسيًا 
فيها  جاء  التركية،  الرئاسة  من  خرجت  تصريحات 
أن الفوائد التي ستترتب على تحسّن عالقاتها مع 
القاهرة سوف تصب في صالح تحسن األوضاع في 

المنطقة. وعموم  ليبيا 
التركي  الخارجية  وزير  زيارة  أن  قالين  واعتبر 
»مهمة  مصر  إلى  أيام  قبل  أوغلو  تشاوش  مولود 
مناقشة  إلى  مشيرًا  العالقات«،  تطبيع  إطار  في 
شكري  سامح  المصري  نظيره  مع  أوغلو  تشاوش 

الراهن  والوضع  إقليمية  وقضايا  الثنائية  العالقات 
في شرق المتوسط. وفي السياق، اعتبرت الخارجية 
منذ  األولى  وهي  التركي،  الوزير  زيارة  المصرية 
10 سنوات »تدشينًا لمسار استعادة العالقات  نحو 

البلدين«.  بين  الطبيعية 
قبل ذلك، قال الوزير التركي إن أنقرة والقاهرة 
اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن 
ليبيا، مضيفًا أن »مصر ترى أن الوجود التركي في 
يشكل  ال  الجانبين  بين  العسكري  التعاون  أو  ليبيا 

لها«. تهديدًا 

السفير الروسي يزور طرابلس
الروسي  الخارجية  وزيــر  نائب  كشف  ذلــك،  إلى 
ميخائيل بوغدانوف أن سفير بالده لدى ليبيا أيدار 

البعثة  تعتزم  حيث  قريبًا،  طرابلس  سيزور  أغانين 
بشكل  العمل  استئناف  الروسية  الدبلوماسية 

كامل، حسب موقع »روسيا اليوم«.
منصب  كذلك  يشغل  الذي  بوغدانوف،  وقال 
الشرق  لشؤون  الروسي  للرئيس  الخاص  الممثل 
الروسي »يعول على  الجانب  إن  وأفريقيا،  األوسط 
ويعتبر  ليبيا،  في  الدبلوماسية  بعثته  أمن  ضمان 

هذا األمر أولوية هامة«.
روسيا  أن  سابق  وقت  في  بوغدانوف  وأعلن 
في  طرابلس  في  سفارتها  فتح  ــادة  إلع تخطط 
في  عامة  قنصلية  فتح  وكذلك  القريب،  المستقبل 
تعزيز  في  ذلك  يساعد  أن  موسكو  وتأمل  بنغازي، 

الروسية. االقتصادية  المصالح 
في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأصدر 

بتعيين  يقضي  مرسومًا  الماضي  ديسمبر   29
العادة  فوق  سفيرًا  أغانين،  ــدار  أي الدبلوماسي 

مفوضًا لروسيا االتحادية لدى ليبيا.
وفي السياق، زار وفد من مجلس النواب موسكو، 
التسوية  مشاكل  وبحثا  بوغدانوف،  مع  واجتمع 
الناطق  أعلنه  ما  بحسب  الليبية،  لألزمة  الشاملة 
الماضي.  األربعاء  بليحق،  عبداهلل  المجلس  باسم 
لرئيس  الثاني  النائب  من  كل  الليبي  الوفد  وضم 
المجلس  وأعضاء  الصغير،  عبدالهادي  المجلس 
حمودة،  مفتاح  والصديق  الشويهدي،  جــالل 

وعبدالناصر بشير بن نافع.

تورط مسؤولين في جرائم ضد اإلنسانية
في  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  وكشفت 
ليبيا عن نتائج عملها في ليبيا ونشرت تقريرها عن 
أن هناك أسباب لالعتقاد  إلى  النتائج، مشيرًة  هذه 
بأن جرائم ضد اإلنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين 
والمهاجرين في جميع أنحاء البالد منذ العام 2016.
وحذرت البعثة من تغلغل الجماعات المسلحة في 
هياكل الدول، واستمرار اإلفالت من العقاب، فضاًل 
األجهزة  من  ومسؤولين  أفراد  تورط  توثيق  عن 
المُنضوية تحتها  األمنية والعسكرية والمجموعات 
مجلس  داعية  واالنتهاكات،  التجاوزات  تلك  في 
حقوق اإلنسان إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة 

ومُزودة بموارد كافية.
مؤتمر  خالل  أوجــار،  محمد  البعثة  رئيس  وقال 
أعدت  البعثة  إن  الماضي،  اإلثنين  يجنيف،  صحفي 
عن  مسؤوليتهم  يُزعم  الذين  بــاألفــراد  قائمة 
إيداعها  وسيجري  الموثَّقة،  والتجاوزات  االنتهاكات 
لدى مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كجزء 
السفارة  عبّرت  التقرير،  على  وتعليقًا  األدلة.  من 
التي  النتائج  إزاء  العميق  قلقها  عن  البريطانية 
لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير  إليها  توصل 
أهمية  إلى  مشيرة  اإلنسان،  حقوق  بشأن  الحقائق 
متابعة التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك من 

جانب مجلس حقوق اإلنسان.
من  التقرير  في  ورد  ما  إلى  السفارة  وأشــارت 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية  »األدلة على جرائم 
األساسية«.  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات 
والمساءلة  الشفافية  تكون  أن  »يجب  وقالت: 
العملية  صميم  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن 

االنتقالية الليبية«.

طرابلس ـ القاهرة- الوسط

تضمن العودة إلى جنيف وعدم شخصنة شروط الترشح..

يعتزم الفاعلون الدوليون مواجهة الراغبين في تعطيل مسار 
االنتخابات الليبية، بالخطة »ب«، وذلك للعمل بها كبديل في 
حال إذا أخفقت لجنة »6+6« المُشكلة من أعضاء مجلسي 
النواب والدولة في مهمتها، التي ستنحصر في تبديد مسألة 
مشتركة.  تنازالت  إليجاد  الترشح  وقوانين  شروط  شخصنة 
وينصب النشاط المكثف للسفراء والمبعوثين الخاصين لدول 
السياسيين  القادة  مختلف  إقناع  خانة  في  ليبيا  في  غربية 
التي  األخيرة  المبادرة  تنازالت، ضمن  بتقديم  والعسكريين 
قدمها المبعوث األممي عبداهلل باتيلي، والتي حظيت بتزكية 
التمكن من تنظيم االنتخابات، كما  مجلس األمن من أجل 
استمرت  انتقالية  لفترة  حد  لوضع  العام،  هذا  لها  مقرر  هو 

قرابة 12 عامًا.
وضمن احتماالت تشكيل لجنة رفيعة المستوى في القريب 
في  السياسية  األطراف  مساعدة  مهمة  لها  تُسند  العاجل 
على  األفق  في  مؤشرات  الحت  الدستورية،  القاعدة  صياغة 
األممية  المستشارة  بخطة  الشبيهة  للخطة  صياغة  إعادة 
في  بالفشل  النهاية  في  وانتهت  ويليامز  ستيفاني  السابقة 
ديسمبر 2021، وهذه المرة أيضا من جنيف. وقد ضع باتيلي 
التوافق  على  والدولة  النواب  مجلس  تعذر  إلمكانية  مهلة 

ضمن لجنة »6+6« قبل يونيو المقبل

جلسات منتظرة في جنيف
وهو  اإلنساني«  »الحوار  مركز  يخطط  السياق،  هذا  وفي 
مجددًا،  سويسرا  في  مقرها  الكائن  حكومية  غير  منظمة 
وذلك  ودولية،  ليبية  أطراف  مع  السياسي  الوضع  الستطالع 
بعد دوره الميسر للتوصل إلى خارطة طريق عام 2021 قادت 

الحقًا لتشكيل سلطة انتقالية جديدة.
لعقد  المقبل  أبريل  و5   3 بين  ما  الفترة  المركز  وحدد 
جلسة مناقشات في اجتماع غير رسمي مع أصحاب المصلحة 
وضع  بهدف  الدولي،  المجتمع  وأعضاء  الرئيسيين  الليبيين 
توصيات ستركز على الضمانات حول فترة ما قبل االنتخابات 
وما بعدها وأيضًا الترتيبات األمنية ذات الصلة، لترفع الحقا 

تلك التوصيات إلى األمم المتحدة والجهات المعنية.
ورغم نفي كل من المركز والبعثة األممية في مطلع العام 
السيناريو،  هذا  مثل  لتكرار  االستعداد  عن  شائعات   ،2023
إال أن األمر قد يكون مختلفًا اآلن بعد اطالق مبادرة باتيلي 
ومع عودة الحديث عن الخيارات البديلة على لسان المبعوث 

األممي.
النواب  مجلسي  توصل  عدم  احتمال  على  باتيلي  ورد 
وقته،  في  حديًثا  لذلك  سيكون  إنه  بقوله  التفاق،  والدولة 
مشيرًا إلى تشكك العديد من الليبيين حول قدرة المجلسين 

أنه  واعتبر  تفويضهما.  لمدة  حد  لوضع  نيتهما  حسن  أو 
الكراسي  لعبة  في  آخر  تطور  مجرد  هذا  يكون  أن  يمكن  ال 

الموسيقية.
 2014 عام  انتخب  قد  كان  النواب  مجلس  أن  إلى  ولفت 
أي  في  دائمة  شرعية  ال  أنه  مضيفا  فقط،  شهرًا   18 لمدة 
مكان في العالم، »حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة 

لمدة غير محددة«.

عقبة شروط الترشح
أمام  عثرة  حجر  الرئاسة  النتخابات  الترشح  شروط  وتشكل 
بكل  أطاحت  بعدما  الدستوري،  المسار  في  اختراق  إحداث 
بشأن  والدولة  النواب  مجلسي  بين  الممكنة  التوافقات 
وضع قاعدة دستورية، وتتعلق خصوصًا بترشح العسكريين 
ومزدوجي الجنسية، المعني بها تحديدًا قائد القيادة العامة 
المشير خليفة حفتر، إضافة إلى شروط أخرى تدور حول تخلي 

على  ينطبق  ما  وهو  السياسية  مناصبهم  عن  المسؤولين 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، 
القذافي  اإلســالم  سيف  إقصاء  على  آخر  فريق  يصر  فيما 

المالحَق من طرف الجنائية الدولية من المشهد السياسي.
أمام  الترشح  فتح  ويحبذ  الجميع  يخالف  باتيلي  لكن 
الجميع، ويقول إنه »من غير المقبول استبعاد المرشحين من 
االنتخابات الرئاسية ألسباب سياسية فهذا من شأنه أن يضر 

بشكل خطير بالوحدة اإلقليمية للبالد«.
الوفاء  على  ــة  ــدول وال الــنــواب  مجلسي  مــجــددا  ــا  ودع
ضمن  االنتخابات،  بإجراء  الليبي  الشعب  تجاه  بالتزاماتهما 
مجلس  رئيس  دعا  إنه  وقال  واضح.  زمني  بإطار  وصفه  ما 
بالعاصمة طرابلس،  اجتماعهما  المشري خالل  الدولة خالد 
مساء اإلثنين الماضي إلى تسمية ممثلي المجلس في لجنة 
الدستوري  التعديل  بموجب  ُأنشئت  التي  الفنية   »6+6«

الـ13، والمكلفة بوضع قوانين االنتخابات.

أحدًا  القوانين  تُقصي  أن  يجب  »ال  أنه  المشري  ويوضح 
ألسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة 
ببعض مواد القوانين االنتخابية«. ومن المقرر وفقًا ألعضاء 
طرابلس  في  بمقره  رسمية  جلسة  تُعقد  أن  المجلس،  من 
اللجنة  المشاركين في  المقبلة الختيار األعضاء  الفترة  خالل 

الفنية.

لجنة باتيلي المنقذة؟
وتكشف تصريحات أخرى لباتيلي أدلى بها إلى قناة »فرانس 
المسؤولين في شرق وغرب  24« بخصوص مواقف مختلف 
ليبيا من مبادرته، أن بعض الشخصيات الجدلية تراهن على 
توافق لجنة قد يشكلها باتيلي نفسه أكثر من رهانهم على 

مجلسي النواب والدولة، منها شرط التنازل عن الجنسية.
خليفة  المشير  مع  دائــم  اتصال  على  إنه  باتيلي  وقــال 
ومعظم  مبادرتي..  ومع  االنتخابات  مع  »هو  مضيفًا:  حفتر، 

هذه  دعم  الذي  الرئاسي  المجلس  ذلك  في  بما  الالعبين 
المأزق،  البالد من  إخراج  اتجاه  يتحركون في  أيضا  المبادرة 
الذين  هم  الحالي  الوضع  إدامــة  يريدون  الذين  وأولئك 
الشخصيات  من  عددًا  أن  وبما  االنتخابات«.  منع  يريدون 
المتوقع ترشحها لالنتخابات تعتمد على تشكيالت  الجدلية 
مسلحة وقبائل وقوى فاعلة على األرض ال يمكن تجاهلها، 
المجموعات  مع  مفاوضات  في  األممية  البعثة  شرعت  فقد 
المسلحة لضمان تامين االستحقاق من أي عمليات مناوئة. 
وتعتقد الباحثة ماري فيتزجيرالد في مقابلة مع معهد الشرق 
األوسط األميركي أن جهود باتيلي تزيد من احتمالية إجراء 
االنتخابات، ولكن ال يزال السؤال مفتوحًا حول موعد إجرائها. 
ومع ذلك إذا لم تجِر االنتخابات هذا العام، فهناك دائمًا خطر 
الباحثة،  وفق  واالضطرابات،  المسلح  الصراع  إلى  العودة 
مضيفة أن بعض االحتجاجات العامة كان يقودها في الماضي 
شباب ليبي محبط من الجمود السياسي، »وال يزال السخط 

واإلحباط يتفجران خارج الديناميكيات السياسية«.

رغبة أميركية في االستقرار الليبي
المرة  االنتخابات هذه  إجراء  الدولي على  التركيز  وقد يكون 
تهتم  التي  واشنطن  داخل  من  أميركية  ضغوط  مع  أعلى، 
إلى  بايدن  جو  الرئيس  أرســل  وقد  ليبيا،  في  باالستقرار 
الكونغرس قبل أيام خطته العشرية لالستقرار في عدد من 
الدول التي تشهد نزاعات ومنها ليبيا. وما يهم البيت األبيض 
حاليًا استمرار تدفق النفط والغاز الليبيين ومنع روسيا التي 
اتهمتها بالعمل على استغالل الوضع غير المستقر في البالد 
»مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو، ويزيد من 
من  سنوات  ثالث  وبعد  الساحل«.  منطقة  استقرار  زعزعة 
النقاط  ليبيا  في  الحقائق  تقصي  بعثة  وضعت  التحقيقات، 
على الحروف، بتسميتها األجهزة المتورطة في انتهاك حقوق 
اإلنسان. وقالت البعثة في تقريرها النهائي إن »مرتزقة فاغنر 
وقوات شرق ليبيا قد تُوجه إليهم تُهم انتهاك الحق في الحياة 
األلغام  الستخدامهم   2019 طرابلس  جنوب  وجودهم  أثناء 
وما نتج عنها«. كما أكدت البعثة أن سلطات الدولة والكيانات 
اإلرهاب  لمكافحة  الــردع  »جهاز  ذلك  في  بما  لها،  التابعة 
والجريمة المنظمة، والقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز 
األمن الداخلي، وجهاز دعم االستقرار، باإلضافة إلى قياداتها، 
قد شاركت مرارًا وتكرارًا في االنتهاكات والتجاوزات«. وأوضح 
اإلثنين  صحفي،  مؤتمر  خالل  أوجــار  محمد  البعثة  رئيس 
والعميق والمستمر  السريع  إن »التسلل  الماضي في جنيف، 
للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة ومؤسساتها، 
وانتشار األيديولوجيات المحافظة السلفية، يُعد مصدر قلق 
كبير للبعثة التي وجدت أن سلطات الدولة والكيانات التابعة 
لها قد شاركت مرارًا وتكرارًا في االنتهاكات والتجاوزات التي 

نشأت في سياق االحتجاز«.

الوسط: عبد الرحمن أميني

خطة بديلة للتغلب على حيل الراغبني في عرقلة االقتراع

● المجلس األعلى للدولة● مجلس النواب

جلنة )5+5( تتفق على ضرورة وجود حكومة موحدة

تمهيد الطريق لالنتخابات من بوابة املسار األمني

● اباتيلي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( عن المنطقة الغربية

وفد من مجلس النواب في موسكو.. وسفير روسيا يعتزم زيارة طرابلس

مركز »الحوار اإلنساني« يعقد مناقشات غير رسمية مع أطراف ليبية بني 3 و5 أبريل
االهتمام األميركي باالستقرار الليبي يقوي موقف إتمام االقترع
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بعد ارتفاع نسب المشاركة إلى نحو %68

تذوق  إلى  وطريقهم  الليبيين  بروفة  إنها  »حقًا 
للشأن  متتبعون  يقول  كما  الديمقراطية«،  الحياة 
الليبية  البلديات  انتخابات  تواصلت  فقد  الليبي، 
وفي  الماضية،  األسابيع  خالل  ديمقراطي  جو  في 
المجلس  أعضاء  أدى  التفاؤل  على  يبعث  تطور 
»القسم  الثالثاء،  وليد،  بني  في  الجديد  البلدي 
القانوني« أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون 
تمهيدًا  وذلك  سالم،  أحمد  مصطفى  البلديات 
االنتخابات  في  فوزهم  بعد  أعمالهم  لمباشرة 

البلدية.
بني  في  الجديد  البلدي  المجلس  وانتخب 
عملية  خالل  من  الماضي،  فبراير   26 في  وليد 
بعدما  »القافلة«،  قائمة  حسمتها  ديمقراطية 
الناخبين  قبل  من  مرتفعة  مشاركة  نسبة  سجلت 

بلغت 68.8 %.
على  عبر صفحتها  المحلي  الحكم  وزارة  وقالت 
وكيل  إن  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع 
الوزارة لشؤون البلديات مطصفى أحمد سالم أكد 
»العملية  أن  المنتخب  البلدي  المجلس  ألعضاء 
البلدي«،  العمل  لنجاح  مهم  أساس  الديمقراطية 
المنتخبون  البلدي  المجلس  أعضاء  أكد  فيما 
الخدمات  أفضل  تقديم  على  الشديد  حرصهم 

للمواطنين داخل البلدية.
المنتخبون  البلدي  المجلس  أعضاء  وتقدم 
الوزارة  ووكيل  المحلي  الحكم  وزير  إلى  بالشكر 
العملية  في  دورهما  على  البلديات  لشؤون 
بيان  حسب  بالبلدية،  أجريت  التى  االنتخابية 

الوزارة.
من جهته سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
أهالي  تهنئة  إلى  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
البلدية  المجالس  انتخابات  نجاح  على  وليد  بني 
بالمنطقة، خاصة القوائم الفائزة في بلديات بني 

وليد وتينيناي والمردوم.
على  الشخصية  صفحته  عبر  الدبيبة  وكتب 
العرس  وليد على  ببني  أهلي  »فيسبوك«: »أهنئ 
واسعة،  وبمشاركة  بنظام  أنجز  الذي  االنتخابي 

والتعمير،  واإلصالح  القافلة،  لقوائم:  والتهنئة 
وتينيناي  وليد  بني  بانتخابات  لفوزهم  والسالم، 
على  وأحثهم  التوفيق.  لهم  متمنيًا  والمردوم؛ 
خدمة مدينتهم وأهلهم، متقدمًا بالشكر لمجلس 

بلدية بني وليد على جهوده طوال فترة عمله«.

استحداث بلديتي المردوم وتينيناي
في  والمردوم  وتينيناي  وليد  بني  بلديات  وكانت 
في  الدبيبة  يصدر  أن  قبل  واحدة،  بلدية  السابق 
527 بشأن استحداث بلدية  القرار   2021 نوفمبر 
بلدية  استحداث  بشأن   529 والقرار  المردوم، 
تينيناي في منطقة بني وليد وفقًا للحدود اإلدارية 

المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

جهود  عدة  بعد  القرارات  هذه  وجاءت 
االجتماعي  المجلسين  قبل  من  سواًء  بُذلت 
والتنمية  لألعمال  »إنماء  مؤسسة  ومن  والبلدي، 
للدراسات  »المتكأ  ومركز  المستدامة«، 

االستراتيجية والمستقبلية« في بني وليد.

في  البلدية  المجالس  انتخابات  نتائج 
بني وليد وتينيناي والمردوم

المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  أن  يذكر 
في  لالنتخابات  المبدئية  النتائج  أعلنت  البلدية، 
التي  والمردوم،  وتينيناي،  وليد  بني  بلديات 
أجريت في 25 فبراير الماضي والتي سجلت نسبة 
البلديات  في  الناخبين  قبل  من  مرتفعة  مشاركة 

مؤتمر  خالل  اللجنة  أعلنته  ما  بحسب  الثالث، 
صحفي عقدته بمقرها في العاصمة طرابلس.

المجلس  النتخابات  المبدئية  النتائج 
البلدي بني وليد

انتخابات  نتائج  بشأن  المركزية  اللجنة  بيانات 
نسبة  أن  أظهرت  وليد،  بني  البلدي  المجلس 
بإجمالي   %  68.8 بلغت  وليد  بني  في  المشاركة 
بينهم  من  بأصواتهم  أدلوا  ناخبًا  و899  ألفًا   11
من  ناخبًا،  و448  آالف  و8  ناخبة،  و451  آالف   3
عددهم  البالغ  المسجلين  الناخبين  عدد  إجمالي 

17 ألفًا و304 ناخبين.
بأصواتهم  وليد  بني  في  الناخبون  وأدلى 

انتخابيًا  مركزًا  لـ25  تابعة  اقتراع  محطة   61 في 
والبيضاء  الباطلة  األوراق  عدد  وبلغ  بالبلدية. 
ألفًا و593 ورقة صحيحة.   11 306 ورقات، مقابل 
وتنافس على انتخابات المجلس البلدي بني وليد 

21 قائمة.
من  عدد  أكثر  على  حصلت  »القافلة«  قائمة 
 10.5 بنسبة  صوتًا  و220  ألف  بواقع  األصوات 
الثاني  المركز  في  تلتها  الناخبين،  أصوات  من   %
و176  ألفًا  نالت  التي  وليد«  بني  »إحياء  قائمة 
الناخبين،  أصوات  من   %  10.1 بنسبة  صوتًا 
الثالث  المركز  في  »الساعة«  قائمة  حلت  بينما 
9.1 % من  بحصولها على ألف و94 صوتًا بنسبة 
الرابع قائمة  المركز  الناخبين، وجاءت في  أصوات 

»النماء« التي حصلت على ألف و56 صوتًا بنسبة 
9 % من أصوات الناخبين.

المجلس  النتخابات  المبدئية  النتائج 
البلدي تينيناي

في  المشاركة  نسبة  سجلت  تينيناي،  بلدية  وفي 
إجمالي  من   %  67.5 البلدي  مجلسها  انتخابات 
 1035 بواقع  بالبلدية،  المسجلين  الناخبين 
مسلجين  ناخبًا   1533 من  بأصواتهم  أدلوا  ناخبًا 

بسجالت الناخبين في البلدية.
في  بأصواتهم  تينيناي  في  الناخبون  وأدى 
انتخابيين  لمركزين  تابعة  اقتراع  محطات   5
والبيضاء  الباطلة  األصوات  عدد  وبلغ  بالبلدية، 
ألفًا  الصحيحة  األوراق  عدد  بلغت  بينما  ورقة،   24
و11 ورقة، وتنافست على مقاعد المجلس البلدي 

قائمتان.
البلدي  المجلس  انتخابات  نتائج  وأظهرت 
على  والتعمير«  »اإلصالح  قائمة  حصول  تينيناي 
تلتها  األصوات،  من   %  53.7 بمعدل  صوتًا   543
 468 على  حصلت  التي  نستطيع«  »معا  قائمة 

صوتًا بمعدل 46.3 % من األصوات.

المجلس  النتخابات  المبدئية  النتائج 
البلدي المردوم

المشاركة  نسبة  سجلت  المردوم،  بلدية  وفي 
بواقع   %  72.9 البلدي  المجلس  انتخابات  في 
البالغ  المسجلين  عد  إجمالي  من  ناخبين   903
 5 في  بأصواتهم  أدلوا  وناخبة،  ناخبًا  و239  ألفًا 
وبلغ  انتخابيين.  لمركزين  تابعة  اقتراع  محطات 
مقابل  ورقة،   17 والبيضاء  الباطلة  األوراق  عدد 

886 ورقة صحيحة.
69 % من الرجال  ومن إجمالي الناخبين، أدلى 
من   %  31 مقابل  ناخبًا،   623 بواقع  بأصواتهم 

النساء الالتي بلغ عددهن 280 مقترعات.
»السالم«  قائمة  حصول  النتائج  وأظهرت 
صوتًا   470 بلغ  أصوات  بعدد  األول  الترتيب  على 
قائمة  تلتها  األصوات،  إجمالي  من   %  53 بنسبة 
بنسبة  صوتًا   416 على  حصلت  التي  »الزيتونة« 

47 % من إجمالي عدد األصوات.

طرابلس ـ بني وليد ـ القاهرة، الوسط

● المنتخبون لمجلس بلدية بني وليد يؤدون اليمين القانونية 28 مارس 2023

● أعمال هدم عدد من المباني التاريخية في بنغازي 28 مارس 2023

● منارة سيدي خريبيش من معالم بنغازي

انتخابات البلديات الليبية.. »بروفة ملذاق الديمقراطية«
أعضاء المجلس البلدي 

الجديد بنى وليد يؤدون 
»القسم القانوني«

جدل يرافق هدم مباٍن تاريخية في بنغازي

على عكس ما تشتهي السفن -ويا للمفارقة- 
عاصمة  بنغازي  إعالن  فعاليات  مع  بالتزامن 
شهدت   .2023 العام  خالل  اإلسالمية  للثقافة 
جراء  متضررة  لمبانٍ  إزاالت  بنغازي  مدينة 
الجدل  من  حالة  أثار  ما  المدينة،  في  الحرب 
آراؤهم  انقسمت  الذين  المواطنين،  بين 
بعض  لكون  االستياء؛  عن  التعبير  بين 
من  وجزءًا  المدينة  معالم  من  المباني  هذه 
ومبنى  الجزيرة،  قصر  فندق  مثل  تاريخها، 
الوطني  المصرف  ومبنى  برينيتشي،  سينما 
آخرين  مقابل  في  وغيرها،  الربيع  وسوق 
اعتبروا الخطوة ضرورية لمبانٍ آيلة للسقوط، 
ما  إزاء  الرسمية  التكتم  حالة  انتقدوا  لكنهم 

يحدث، مع غياب خطط ما بعد الهدم.
التواصل  موقع  رواد  تعليقات  وجاءت 
مشاركة  خالل  من  »فيسبوك«،  االجتماعي 
التي  الجهة  عن  تساؤالت  وطرح  اإلزالة  صور 
الموضوعية  واألسباب  الهدم  عملية  وراء  تقف 
حول  رسمية  توضيحات  وطلب  القرار،  لهذا 
الخطط الموضوعة الستغالل تلك المساحات.

جهة  أي  كشف  عدم  هو  للنظر  الملفت 
عمليات  عن  تفاصيل  أي  بنغازي  في  رسمية 
»لجنة  أو  بنغازي  بلدية  تعلن  لم  كما  الهدم، 
أو  معلومات  أي  واالستقرار«  اإلعمار  إعادة 

خرائط أو صور عن اإلزاالت.
عبدالسالم  الكاتب  انتقد  جانبه،  من 
موقع  على  صفحته  عبر  منشور  في  الزغيبي 
إن  وقال  الهدم،  عمليات  »فيسبوك«  التواصل 
لسنة   3 بالقانون  الجزيرة محمي  »مبنى قصر 
المبانى  حماية  على  ينص  والذي   ،1423
أن ما سماها  يعتقد  لكنه  القديمة«،  التاريخية 
التاريخي،  المعلم  هذا  هدم  وراء  »البزناسة«، 
السابق  في  المدينة  سكان  تجمع  إلى  مشيرًا 
الهدم،  عملية  على  لالعتراض  الفندق  أمام 

وهو ما أدى إلى وقف خطة اإلزالة.

انتقادات بسبب غياب الشفافية
فيه:  جاء  منشورًا  نشاد  عمر  المحامي  وكتب 

اإلعــمار طرابلس - بنغازي - القاهرة - »الوسط« إعادة  برنامج  توضيح  مع  بنغــازي، 
واستجـابة  للشفافية،  تحقيقا  وأهــدافه، 

لنداءات أبناء المدينة المتكررة.
بنغازي  الهندسية  المهن  نقابة  وأعلنت 
ومنظمة  حزبا   29 الـ  بيان  إلى  انضمامها 
في  الجارية  األعمال  وقف  إلى  الداعي  أهلية 

المباني التاريخية بالمدينة.
»نضم  األربعاء،  بيان  في  النقابة،  وقالت 
تاريخ  على  وحرصا  حماية  البيان  لهذا  صوتنا 
يحدث  ما  مسؤولية  ونحمل  بنغازي،  مدينتنا 
هذا  في  شارك  من  لكل  هدم  أعمال  من 
ومكاتب  وشركات  مهندسين  من  العمل 
هندسية، عبر لجنة تحقيق في الوقائع وتقديم 

نتائجها«.
على  القائمة  »الجهات  النقابة  وطالبت 
حفظ  عن  بالمسؤولية  بااللتزام  اإلعمار  إعادة 
إلى  ترجع  التي  التاريخية  المباني  وحماية 
عهود سابقة قديمة، ما أكسبها قيمة تاريخية 
مدينة  تاريخ  من  جزءا  تمثل  فأصبحت  كبيرة، 
من  وسمة  العصور  عبر  وتطورها  بنغازي، 

سمات المعمار التاريخي«.

المعالم التاريخية في مدينة بنغازي
بنغازي:  بمدينة  التاريخيـة  المعالـم  وتشمل 
السوق   - الرفاعية  الزاوية   - خيل  »اصطبل 
 - العثمـاني  القصر   - للخضروات  البلدي 
الكاثوليكية  الكنيســة   - الكاتدرائية  الكنيسة 
القديمة  المدينة   - اإليطالية  المحكمة   -
 - اليهودي  المعبد   - العتيق  المسجد   -
الربيع  سوق   - المنارة   - التاريخية  المكتبة 
زاوية   - ناصر  بن  محمود  سيدي  زاوية   -
بريتشتي  سينما   - عبدالكريم  يوسف  سيدي 
قصر  فندق   - أبوراوي  سيدي  ضريح   -
البلدية  مبنى   - المنارة  قصر   - الجزيرة 
 - الحبوب  مخزن   - السقرسيوني  مبنى   -
اإليطالي  الشرطة  مركز   - القديمة  المدرسة 
اإلمام  مسجد   - بغداد  مستوصف   - القديم 
المقبرة   - سابًقا  برقة  مطبعة   - النووي 
 - سابًقا  الوالية  مقر   - القديمة  الكويفية 

الشهداء«. أكاكوس - ميدان  منزل 

بعد  ما  »خطوة  هو  األهم  أن  إلى  مشيرًا 
يخص  بما  الشراء  أمور  تسوية  وهي  الهدم، 

مالك األراضي«.
األجنبية  »الشراكة  أن  المواطن  ويرى 
غرار  على  بنغازي  إعمار  إعادة  في  مطلوبة 
ولذلك  بيروت«،  في  الحريري  رفيق  مشروع 
المحلية  المشاركة  باب  »فتح  إلى  دعا 
التحكم  عن  الدولة  ابتعاد  مع  والدولية«، 
هذا  في  مشيرًا  بنغازي،  إعمار  إعادة  في 
نجحت  أخرى  شعوب  »تجارب  إلى  الصدد 
طريق  عن  المدمرة  مدنها  إعمار  إعادة  في 
المباني  »تسليم  اقتراح  مع  الخاص«،  القطاع 
إيطالية  لشركات  بنغازي  في  اإليطالية 
إلعادة  التاريخي  المعمار  في  متخصصة 

ترميمها«.
بضرورة  العقوري  وردة  المواطنة  وطالبت 
استشارية  »جهة  إلى  الهدم  عمليات  إسناد 
المباني  بتقييم  تقوم  كبيرة،  هندسية 
تتحمل  تزال  ال  أم  للسقوط  آيلة  هي  هل 
بينما  التاريخي؟«،  اإلرث  على  للمحافظة 
عرض  يجري  بـ»أن  الشاعري  نجيب  طالب 
بعد  ما  مرحلة  عن  خطط  أو  مجسمات 
المشككين،  على  للرد  المباني،  تلك  إزالة 
المدينة  لسكان  مهم  الموضوع  أن  باعتبار 

وتاريخها«.

29 حزبا ومنظمة أهلية تطالب باإليقاف 
الفوري لألعمال الجارية

ومنظمة  حزبا   29 قيادات  دعت  جهتها  من 
الجارية  لألعمال  الفوري  اإليقاف  إلى  أهلية 
مدينــة  في  التاريخية  المباني  تستهدف  التي 

أين  أزيلت،  مبانٍ  عام،  رأي  قضية  »أصبحت 
وهو  الناس؟  غضب  ولماذا  ذلك؟  في  الخطأ 
القانون،  وفق  المختصة  السلطات  تملكه  قرار 
لم  لماذا  الشفافية،  غياب  ذلك  في  والسبب 
يعلم الناس مسبقًا بهذا العمل وما هو العيب 

في ذلك؟«.
القضية  عرض  ضرورة  إلى  نشاد  ودعا 
يحدث  ما  باعتبار  العام،  الرأي  أمام  بشفافية 
الهدم  أسباب  أن  إلى  مشيرًا  عيبًا«،  »ليس 
»التكتيم  لكن  المدينة«،  ولصالح  »موضوعية 
الناس  لدى  الشك  أثار  ما  هو  الموضوع  على 
بحب  والمتاجرين  للمزايدين  الفرصة  ومنح 

الوطن«.

استياء من اإلزالة
جملة  محمود  خديجة  تدعى  مواطنة  وكتبت 
التساؤالت عبر صفحتها على »فيسبوك«،  من 
المباني  بهدم  تقوم  التي  الجهة  »من  قائلة: 
اإلذن  لها  أعطى  ومن  التاريخية؟  اإليطالية 
الغالية؟  مدينتنا  هوية  معالم  لتطمس  بذلك 
هل  اآلثار؟  مصلحة  مع  التواصل  جرى  هل 
المختصين  األكاديميين  مع  التواصل  جرى 
جرى  هل  التاريخ؟  وقسم  اآلثار  قسم  في 
واجبه  الذي من  البلدي  المجلس  مع  التواصل 

إطالع المجتمع على ما يحدث؟«.
»هل  لمعرفة  توضيحًا  »خديجة«  وطلبت 
وفقًا  جديد  من  المباني  تلك  إنشاء  سيعاد 
المدينة  وطراز  السابقة  اإليطالية  للخرائط 
إلنشاء  األراضي  ستستغل  هل  أو  القديمة؟ 
بجانب  لموقعها  نظرًا  حديثة،  سياحية  فنادق 
إلى ضرورة »التحقق من األمر  البحر؟«، داعية 
حتى  الهدم  هذا  لوقف  مستعجلة  بصورة 
في  موجودة  أخرى  تاريخية  مباني  يطال  ال 
الملك  قصر  مثل  والمنطقة،  نفسه  الشارع 

البلدية وغيرهما«. )قصر االستقالل( وميدان 

ماذا بعد الهدم؟
أن  المفتي«  »محمود  المواطن  ويعتقد 
هدم  هو  ببنغازي  القديمة  المباني  »هدم 
للسقوط«،  آيلة  »مباني  باعتبارها  المهدوم«، 

منتقدون: أزالوا جزءاً من معالم وتاريخ المدينة        مؤيدون يقرون بضرورة إزالتها لكنهم ينتقدون »التكتم الرسمي«

29 حزبا ومنظمة أهلية و»المهن الهندسية« تطالب بإيقاف األعمال الجارية

مواطن يتساءل: لماذا لم 
تُعلِم السلطات الناس بعملية 

اإلزالة مسبقاً؟
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● المقابر الجماعية في ترهونة شاهد على جرائم ضد اإلنسانية

أوجار: الجماعات المسلحة ومنها 
جهاز الردع وقوات القيادة ودعم 

االستقرار وقياداتها متورطون

سيجري إيداع الئحة 
المتورطين لدى مفوضية 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

بريطانيا تطالب
بـ»إجراءات ملموسة« 

للمساءلة في ليبيا

هيئة البحث والتعرف على 
المفقودين تحيل تقارير 
المطابقة إلى النائب العام

هل اقترب يوم الحساب؟.. »تقصي الحقائق« تعلن أسماء »املجرمني املحتملني«

عاد ملف حقوق اإلنسان في ليبيا إلى صدارة 
المشهد، بعد أن أعلنت بعثة تقصي الحقائق 
األممية االنتهاء من إعداد قائمة بالمتورطين 
ليبيا  لدى  وتجازوات  جرائم  في  المحتملين 
سيجري إيداعها في مفوضية األمم المتحدة 
المالحقة  لبدء  تمهيدا  اإلنسان،  لحقوق 

الجنائية للجناة.
لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  وانتهت 
»أسباب  وجود  إلى  ليبيا  لدى  الحقائق 
اإلنسانية  جرائم ضد  بأن  لالعتقاد  معقولة« 
في  والمهاجرين  الليبيين  بحق  ارتُكبت  قد 
جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016، محذرة من 
تغلغل الجماعات المسلحة في هياكل الدول، 
عن  فضال  العقاب،  من  اإلفالت  واستمرار 
توثيق »تورط أفراد ومسؤولين من األجهزة 
المُنضوية  والمجموعات  والعسكرية  األمنية 
تحتها على جميع مستويات تسلسلها الهرمي 

في تلك التجاوزات واالنتهاكات«.
خالل  أوجار،  محمد  البعثة  رئيس  وقال 
مؤتمر صحفي، اإلثنين في جنيف السويسرية، 
يُزعم  الذين  باألفراد  »قائمة  أعدوا  إنهم 
والتجاوزات  االنتهاكات  عن  مسؤوليتهم 
الموثقة، وسيجري إيداعها لدى مفوضية األمم 

المتحدة لحقوق اإلنسان كجزء من األدلة«.
وحول منهجية بعثة تقصي الحقائق، أشار 
وجود  معيار  »طبقت  البعثة  أن  إلى  أوجار 
أسباب معقولة لالعتقاد في اإلثبات عند اتخاذ 
البعثة  »لجأت  كما  الحاالت«،  بشأن  قرارات 
توازن  أساس  على  اإلثبات  معايير  أعلى  إلى 
الذين  األفراد  قائمة  وضع  أثناء  االحتماالت 

يُزعم أنهم مسؤولون عنها«.
وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لألمم 
الحقائق  تقصي  بعثة  تقرير  خُلص  المتحدة، 
اإلرهاب  لمكافحة  الردع  »جهاز  أن  إلى 
والجريمة المنظمة، والقوات المسلحة العربية 
دعم  وجهاز  الداخلي،  األمن  وجهاز  الليبية، 
االستقرار، باإلضافة إلى قياداتها، قد شاركت 
والتجاوزات«،  االنتهاكات  في  وتكرارا  مرارا 
المحتجزين  »تعرض  إلى  التقرير  ونوّه 
بانتظام للتعذيب والسجن االنفرادي ومُنعوا 
من  وحُرموا  الخارجي،  بالعالم  االتصال  من 
والمرافق  والمراحيض،  والطعام،  المياه، 
والرعاية  والتمرين،  واإلنارة،  الصحية، 
الطبية، واالستشارة القانونية، والتواصل مع 

أفراد األسرة«.
وأظهرتْ تحقيقات البعثة »الجهود واسعة 
النطاق التي تبذلها السلطات لقمع المعارضة 
إلى  ونوهت  المدني«،  المجتمع  قبل  من 
»توثيق العديد من حاالت االعتقال التعسفي 
خارج  والقتل  واالسترقاق  واالغتصاب  والقتل 

نطاق القضاء واالختفاء القسري«.
»السلطات  أن  إلى  التحقيقات  وتوصلت 
الليبية، ال سيما األجهزة األمنية، تقيد الحق 
في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية 
الطاعة،  ضمان  أجل  من  وذلك  المعتقد، 
مصالح  تخدم  التي  والمعايير  القيم  وترسيخ 
السلطات  انتقاد  على  والمعاقبة  شخصية، 
الناجين  امتناع  إلى  التقرير  وقياداتها«. ونبه 
عن »تقديم شكاوى رسمية خوفا من االنتقام 
واالعتقال واالبتزاز، ونظرًا النعدام الثقة في 

نظام العدالة«.

»المدافعين  استهداف  إلى  التقرير  ونبه 
عن حقوق اإلنسان والنشطاء في مجال حقوق 
المرأة والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني، 
إلى  الناس  دفع  الخوف  من  جوا  يخلق  مما 
ممارسة الرقابة الذاتية أو االختباء أو االغتراب 
في وقت كان فيه من الضروري خلق جو يساعد 
لليبيين  وعادلة  حرة  انتخابات  إجراء  على 
واختيار  المصير  تقرير  في  حقهم  لممارسة 
حكومة تمثلهم«. معيدة التذكير بـ»االختفاء 
حنان  وقتل  سرقيوة،  سهام  للنائب  القسري 
البرعصي، مصدر قلق لبعثة تقصي الحقائق«.

وأوضح أوجار أن البعثة أجرت منذ إنشائها 
الشهود  مع  مقابلة، معظمها   400 أكثر من 
 2800 من  أكثر  كذلك  وجمعت  والضحايا، 
عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت البعثة 
منها خالل  ثالث  ُأجريت  ميدانية،  13 مهمة 
أن  إلى  الفتا  األخيرة،  الوالية  تمديد  فترة 
البعثة ذهبت إلى طرابلس في ست مناسبات 
واحدة.  مناسبة  في  بنغازي  وإلى  منفصلة 
وسافر المحققون أيضًا إلى إيطاليا، ورواندا، 

ومالطا، وهولندا، وبلدان أخرى.

الليبية  السلطات  الحقائق:  تقصي  بعثة 
رفضت السماح لنا بالوصول إلى الجنوب

والقوات  العامة  القيادة  قوات  إن  وقال 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابعة 

للبعثة  السماح  رفضتا  الموقتة 
وتحديدا  الجنوب،  إلى  بالوصول 
بالمخاوف  وتعذرتا  سبها،  إلى 
األمنية، الفتا إلى أن البعثة قدمت 

المجلس  إلى  طلبات  عدة 
والوزارات  الرئاسي 
عدد  لزيارة  المعنية 

ولم  السجون  من 
ردود  أي  تتلقَ 

حتى  رسمية 
وأوجار  اآلن. 

أعرب عن القلق إزاء القوانين والقرارات التي 
قد تؤدي إلى تفاقم القيود المفروضة أساسا 
وغيرهما،  واإلنترنت  المدني  الفضاء  على 
بدالئل  تقريرها  عززت  البعثة  بأن  منوها 
واألجهزة  الليبية  السلطات  »ارتكاب  أثبتت 
الجرائم ضد  التابعة عديد  والكيانات  األمنية 
جرائم  إلى  يرتقي  ما  منها  اإلنسانية، 
أضاف  المستقلة،  البعثة  رئيس  حرب«. 
أن البعثة سجلت »أسبابا معقولة بشأن 
في  والمهاجرين  المحتجزين  تعرض 
رسمية  غير  أو  رسمية  احتجاز  مراكز 
واالستعباد  المنهجي،  للتعذيب 
كما  واالغتصاب«،  الجنسي 
وجدت البعثة أن »الجرائم 
ارتُكبت  اإلنسانية  ضد 
في  المهاجرين  بحق 
االحتجاز  أماكن 
تحت  الواقعة 

مكافحة  لجهاز  االسمية  أو  الفعلية  السيطرة 
الليبية  السواحل  وخفر  الشرعية  غير  الهجرة 
هذه  تلقت  وقد  االستقرار،  دعم  وجهاز 
االتحاد  من  ولوجستيا  تقنيا  دعما  الكيانات 
أجل  من  فيه  األعضاء  والدول  األوروبي 

اعتراض سبل المهاجرين«.

»ترتبط  البعثة  وثقتها  التي  االنتهاكات  ــار:  أوج
بتعزيز الثروة لدى الميليشيات والجماعات المسلحة«

البعثة  وثقتها  التي  االنتهاكات  إن  وقال 
الميليشيات  لدى  الثروة  بتعزيز  »ترتبط 
والجماعات التابعة للدولة من خالل اختالس 
معتبرًا  المثال«،  سبيل  على  العامة  األموال 
أن »اإليرادات الكبيرة الناشئة عن االستغالل 
الستمرار  دافعًا  شكلت  للمهاجرين  الواسع 
المستمر  الطابع  وأن  الموثقة،  االنتهاكات 
وثقتها  التي  للجرائم  النطاق  والواسع 
أفراد  تورط  إلى  قاطع  بشكل  يشير  البعثة 

والعسكرية  األمنية  األجهزة  من  ومسؤولين 
جميع  على  تحتها  المنضوية  والمجموعات 

مستويات تسلسلها الهرمي«.

للجماعات  وعميق  سريع  تسلل  أوجار: 
المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة

التقرير  تقديم  معرض  في  أوجار،  وتابع 
والعميق  السريع  التسلل  أن  للبعثة،  األخير 
وقياداتها في  المسلحة  للجماعات  والمستمر 
ذلك  في  بما  ومؤسساتها،  الدولة  هياكل 
قوات القيادة العامة، وانتشار األيديولوجيات 
قلق  مصدر  يشكل  السلفية،  المحافظة 
الدولة  سلطات  أن  وجدت  التي  للبعثة  كبيرا 
مرارًا  »شاركت  قد  لها،  التابعة  والكيانات 
التي  والتجاوزات  االنتهاكات  في  وتكرارًا 

نشأت في سياق االحتجاز«.
وأضاف أن البعثة حققت في العنف الجنسي 
ضد  واالعتداءات  واالنتهاكات  والجنساني 
النتزاع  والمرأة،  والصحفيين  النشطاء 
لالعتداءات  خاصا  اهتماما  وأولت  اعترافات، 
والتحديات  القانون  مجال  في  العاملين  على 
التي  واالنتهاكات  القانون،  المتعلقة بسيادة 
الجمعيات  وتكوين  التجمع  في  الحق  تطال 
في  واالنتهاكات  المُعتقد،  وحرية  والتعبير 
سياق الحرمان من الحرية، واالختفاء القسري، 

والمهاجرين.
المسلحة  »الجماعات  إن  أوجار  وقال 
كـ)جهاز الردع( و)قوات القيادة( و)جهاز دعم 
وتكرارا  مرارا  متورطون  وقياداتها  االستقرار( 
لفت  حين  في  والتجاوزات«.  االنتهاكات  في 
في  أجانب  مقاتلين  قوات  استخدام  إلى 

النزاعات المسلحة يُعد جريمة ارتزاق.

توصيات البعثة
مجموعة  األخير  تقريرها  في  البعثة  وقدمت 
الليبية،  السلطات  إلى  التوصيات  من  واسعة 
يُزعم  الذين  األفراد  مع  التحقيق  أبرزها 

ارتكابهم االنتهاكات والتجاوزات ونزع السالح 
اإلدماج  وإعادة  والتأهيل  المشروع،  غير 
جميع  ووقف  موحدة،  مسلحة  قوات  إلنشاء 
المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف جميع 
األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد 
المدنيين، وتنظيم دخول وإقامة المهاجرين 
غير النظاميين وفق المعايير الدولية، واإلفراج 
تعسفيا  المحتجزين  المهاجرين  عن  الفوري 
وإغالق السجون السرية، واإلفراج الفوري عن 

المعتقلين تعسفيًا.
األمم  إلى  توصيات  التقرير  تضمّن  أيضا 
والمجتمع  اإلنسان  حقوق  ومجلس  المتحدة 
اإلنسان  حقوق  مجلس  حّث  أبرزها  الدولي، 
مستقلية،  دولية  تحقيق  آلية  إنشاء  على 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  ودعوة 
منفصلة  آلية  إنشاء  إلى  اإلنسان  لحقوق 
رصد  أجل  من  مستمرة  بوالية  ومستقلة 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ليبيا 

واإلبالغ عنها.

و»حرض«  األوروبي  االتحاد  ساعد  هل 
على انتهاك حقوق المهاجرين؟

تابع  فريق  في  عضو  قال  نفسه  السياق  في 
ليبيا،  الحقائق بشأن  المتحدة لتقصي  لألمم 
للسلطات  األوروبي  االتحاد  دعم  إن  اإلثنين، 
وتحتجزهم  المهاجرين  توقف  التي  الليبية 
»ساعد وحرض« على ارتكاب انتهاكات بحق 

المهاجرين.
صحفي  مؤتمر  في  بياني  شالوكا  وأضاف 
إن  نقول  »ال  المهمة  تقرير  عن  لإلعالن 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ارتكبوا 
الدعم  أن  هو  قوله  نريد  ما  الجرائم.  هذه 
المُقدم ساعد وحرّض على ارتكاب الجرائم«.

استعباد جنسي وسجون سرية
إلى  لفت  المستقلة  األممية  البعثة  تقرير 
تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي. وقال 
بأن  لالعتقاد  معقولة  أسباب  التقرير»هناك 
جريمة ضد  يشكل  الذي  الجنسي،  االستعباد 
في  المهاجرين  ضد  ارتُكب  قد  اإلنسانية، 

مراكز احتجاز رسمية وفي سجون سرية«.
المهاجرين  »تهريب  أن  أضاف  التقرير 
المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري 
كبيرة  عائدات  يدر  وابتزازهم  وسجنهم 
لألفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز 

على استمرار االنتهاكات«.

ملموسة«  بـ»إجراءات  تطالب  بريطانيا 
للمساءلة في ليبيا

الحقائق  تقصي  بعثة  تقرير  إعالن  وأحدث 
السفارة  بيان  منها  دولية،  أفعال  ردود 
البريطانية لدى ليبيا، الثالثاء، عبرت فيه عن 
إليها  توصل  التي  النتائج  إزاء  العميق  قلقها 
الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير 
أهمية  إلى  مشيرة  اإلنسان،  حقوق  بشأن 
بإجراءات ملموسة، بما  التقرير  »متابعة هذا 

في ذلك مجلس حقوق اإلنسان«.
وأشارت السفارة في تغريدة عبر »تويتر«، 
إلى ما ورد في التقرير من »األدلة على جرائم 
واالنتهاكات  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب 
الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية«. وقالت 
عن  والمساءلة  الشفافية  تكون  أن  »يجب 
العملية  انتهاكات حقوق اإلنسان في صميم 

االنتقالية الليبية«.

طرابلس ـ القاهرة ـ »الوسط«

البعثة األممية المستقلة تعلن قائمة المسؤولين عن »جرائم ضد اإلنسانية«

محقق: االتحاد األوروبي ساعد على انتهاك حقوق المهاجرين

بعد التعرف على هويات 3 آخرين

»الحمض النووي« يقود إلى هوية 5 جثث مجهولة
أجل  من  متواصلة  الليبيين  جهود  تزال  ال 
التي  الجماعية  المقابر  ضحايا  عن  الكشف 
مدينة  رأسها  على  ليبيا  في  مناطق  شهدتها 
ميليشيات  جرائم  جراء  وضواحيها  ترهونة 

وأجنبية. ليبية  وقوات 
للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت  والثالثاء، 
 5 على  التعرف  المفقودين،  على  والتعرف 
طريق  عن  الهوية  مجهولة  جديدة  حاالت 

النووي. الحمض 
اللجنة  اجتمعت  فقد  الهيئة،  بيان  وحسب 
تحاليل  نتائج  بمراجعة  الخاصة  الدائمة 
التي  النتائج  وراجعت  الوراثية،  البصمة 
حصلت عليها من إدارة المختبرات مع إدارات 
والطب  األهالي  وقيد  الرفات  عن  البحث 
حاالت  خمس  على  التعرف  وجرى  الشرعي. 
بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام 
الهيئة  بيان  وفق  النووي،  الحمض  تقنية 

المفقودين. على  والتعرف  للبحث  العامة 

إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام
إلى  المطابقة  تقارير  إحالة  المقرر  ومن 
مكتب النائب العام، وال تزال إدارة المختبرات 
مستمرة بالعمل على باقي العينات المأخودة 
ألهالي  المرجعية  العينات  مع  الجثامين  من 
الجاري،  مارس  منتصف  وفي  المفقودين. 
جديدتين  جماعيتين  مقبرتين  اكتشاف  جرى 

الهيئة. في ترهونة، وفق 
حول  تحقيقات  العامة  النيابة  وتجري 
اكتشافها،  يُجرى  التي  الجماعية  المقابر 
تواجه  بينما  الضحايا،  ألسر  وتستمع 

وأوضحت الرابطة أن الجثث الـ12، منها 6 
اثنتان من قصر  حاالت من ترهونة، وحالتان 
بن غشير، ومثلهما من طرابلس، وحالة من 

الخميس، ومثلها من بني وليد. سوق 
جرى  التي  الجثث  أن  أوضحت  الرابطة 
الشارف  فرج  بينها  من  هويتها،  على  التعرف 
 ،1989 العام  مواليد  من  الترهوني،  مسعود 
بمطار طرابلس،  تموين  يعمل بشركة  وكان 
أن  إلى  الفتة  غشير،  بن  قصر  إلى  وينتمي 
يونيو  شهر  في  خطفته  الكاني«  »ميليشيا 
عُثر  حتى  قسرًا  ُغيب  ثم  منزله،  من   2019
في  بترهونة  الجماعية  المقابر  في  عليه 

.2021 أكتوبر  منتصف 
الجماعية،  المقابر  ضحايا  رابطة  وكشفت 
مفتاح  عبدالحكيم  هوية  على  أيضًا  التعرف 
بمدنية   1976 مواليد  من  دومة  سعد 
التعليم،  بقطاع  موظفًا  يعمل  وكان  ترهونة، 
في  الكاني«  »ميليشيا  تخطفه  أن  قبل 
عُثر  حثى  قسرًا  ُغيب  ثم   ،2019 أغسطس 
بموقع  بترهونة  الجماعية  المقابر  في  عليه 

.2021 المكب، في الرابع من أكتوبر 

كريم خان مندهش من كثرة المقابر الجماعية
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  أن  يذكر 
دهشته  بالغ  عن  عبَّر  خان،  كريم  الدولية، 
عاين  التي  الجماعية  المقابر  كثرة  من 
من  الثامن  في  ترهونة،  مدينة  في  مواقعها 

الماضي. نوفمبر 
»خان«  عن  ترهونة  بلدية  عميد  ونقل 
أنه  المقابر،  ضحايا  ألسر  استماعه  خالل 
وعلى  قبل،  من  الجرائم  هذه  مثل  يرَ  لم 
كثرة  إلى  إشارة  في  العالم،  في  الحروب  مر 

المقابر. التي عُثر عليها في تلك  الجثث 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

) صفحة هيئة البحث عن المفقودين( ● تحليل الحمض النووي يكشف هوية الجثث المجهولة 

المئات  بتصفية  اتهامات  الكاني«  »ميليشيا 
طرابلس  العاصمة  حرب  خالل  المدنيين  من 

.)2020-2019(

هوية  تكشف  ترهونة«  »ضحايا  رابطة 
12 جثة منتشلة خالل شهر

رابطة  أعلنت  الجاري،  مارس   23 وفي 
ثالثة من  على هوية  التعرف  ترهونة،  ضحايا 

ترهونة،   1977 مواليد  شمشاقة  مصباح 
بوزارة  وموظف  أبناء،  لخمسة  أب  وهو 
مصباح  صالح  و»عبدالحكيم  التخطيط«، 
أب  وهو  ترهونة،   1966 مواليد  شمشاقة 
بينما  الزراعة«،  بوزارة  وموظف  البنين، 
جحيدر  امحمد  عادل  »بدرالدين  هو  الثالث 
قرجي  اإلقامة  محلة  طرابلس،   2001 مواليد 
الثانوية  بالشهادة  طالب  وهو  طرابلس،   -

سالم«. التلميذ  بمدرسة 
األخوين  إن  ترهونة  ضحايا  رابطة  وقالت 
بتاريخ  الكاني  ميليشيا  »خطفتهما  شمشاقة 
إقامتهما  محل  من   2019 نوفمبر   13
في  عليهما  عُثر  حتى  قسرًا  وُغيبا  بترهونة، 

ترهونة«. الجماعية  المقابر 
الطالب بدرالدين عادل امحمد  أضافت أن 
 14 بتاريخ  الكاني  مليشيا  »خطفته  جحيدر 
رفقة  الزطارنة  طريق  من   2019 نوفمبر 
ضمن  سابقًا  عليه  عثر  الذي  هويد  أحمد 
القضائية  سجن  إلى  ونُقل  الكاني،  ضحايا 
ترهونة ثم ُغيب قسرًا حتى عُثر على جثمانه 
في  المكب  بموقع  الجماعية  المقابر  ضمن 

ترهونة«.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت رابطة ضحايا 
التعرف  ترهونة  بمدينة  الجماعية  المقابر 
نوفمبر  في  منتشلة  جثة   12 هوية  على 

بالمدينة. الماضي، من عدة مواقع 
صفحتها  عبر  الرابطة  نشرته  ما  وحسب 
عائالت  فإن  »فيسبوك«،  على  الرسمية 
يعرف  ما  يتهمون  بالمدينة  الضحايا 
بـ»ميليشيا الكاني« التي سيطرت على مدينة 
هذه  بارتكاب  الماضية  السنوات  ترهونة 
واسعين،  ودولي  تنديد محلي  الجرائم وسط 

فيها. المتورطين  محاسبة  بضرورة  مطالبة 

المفقودين، الذين عثر على جثامينهم ضمن 
ترهونة،  مدينة  في  الجماعية  المقابر  ضحايا 
البصمة  تحليل  نتائج  مطابقة  بعد  وذلك 

.»DNA« الوراثية
على  صفحتها  عبر  الرابطة  وأوضحت 
المفقودين  أن  فيسبوك  التواصل  موقع 
هوياتهم  على  التعرف  جرى  الذين  الثالثة 
صالح  »عبدالمنعم  هما  شقيقان  بينهم 

● مهاجرون غير شرعيين في المياه الليبية  ) فرانس برس(
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حظيت التهديدات النووية التي أطلقها الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أخيرا باهتمام كبير ردا على إعالن تسليم أوكرانيا أولى 
الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به كييف 
الرئيس  أعلن  إذ  الروسي،  الغزو  لمواجهة  طويلة  فترة  منذ 
لوكاشينكو  ألكسندر  بيالروسيا  رئيس  مع  اتفاق  إبرام  الروسي 

يقضي بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بالده.
منتصف  منذ  روسيا  قبل  األول من  النشر  يكون هذا  وسوف 
نشر  على  الوقت  ذلك  من  موسكو  تقدم  لم  حيث  التسعينيات 
ستنتهي  روسيا  إن  بوتين  قال  فيما  حدودها،  خــارج  أسلحة 
بيالروسيا  في  تكتيكية  نووية  أسلحة  لتخزين  منشأة  بناء  من 
بحلول األول من يوليو. وتأتي هذه الدبابات القتالية من طراز 
»تشالنجر« و»ليوبارد« التي وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة 
في الوقت المناسب تزامنا مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات 
األوكرانية لشنه. وعادت المخاوف بشأن التوترات النووية بين 
روسيا والواليات المتحدة إلى الواجهة مرة أخرى مع تعليق األولى 
األسلحة  الخاصة بخفض  مشاركتها في معاهدة »نيو ستارت« 
النووية والتي تحدد عدد األسلحة النووية االستراتيجية التي قد 
يمتلكها البلدان، لكنها ال تحدد عدد األسلحة النووية التكتيكية 

األصغر حجما.
األسلحة  من  روسيا  مخزون  حيال  تقارير  وجود  عدم  ورغم 
روسيا  أن  ترجح  المتحدة  الواليات  أن  إال  التكتيكية،  النووية 
تمتلك حوالي 2000 رأس حربي تكتيكي عامل أي عشرة أضعاف 

ما تمتلكه واشنطن.
في المقابل، قالت الواليات المتحدة إنه ال توجد أي مؤشرات 
تؤكد أن روسيا تستعد الستخدام أسلحة نووية، لكنها شددت 
للخارجية  بيان  في  ذلك  جاء  كثب.  عن  األمر  تراقب  أنها  على 
األميركية أكد على عدم وجود »أي سبب لتعديل وضعنا النووي 
روسيا تستعد الستخدام  أن  على  أي مؤشرات  وال  االستراتيجي 
سالح نووي. ما زلنا ملتزمين بمبدأ الدفاع الجماعي الخاص بحلف 

شمال األطلسي )الناتو(«.
وعلى صعيد متصل حتى اآلن تزود الواليات المتحدة أوكرانيا 
قوات  في  بمثيلتها  مقارنة  قدرات محدودة  ذات  ثقيلة  بأسلحة 
وصواريخ  هاوبتس  مدافع  على  مثال  ينطبق  ما  وهذا  الناتو. 

هيمارس. لماذا ال تزود واشنطن كييف بأسلحة كاملة الفعالية؟
أنها  الثالثاء  الروسية  الدفاع  وزارة  أكدت  أيضا  المقابل  في 
أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز »GLSDB«، في 
أول تأكيد على تسليم هذا النوع من األسلحة إلى أوكرانيا التي 
تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تحضر له منذ أشهر. ولم 

تقدم أوكرانيا حتى اآلن أي معلومات عن نشر هذه األسلحة.
الدبابات  أولى  أوكرانيا  تسلم  غداة  الروسي  اإلعالن  ويأتي 
منذ  كييف  به  تطالب  ما  وهو  وألمانيا،  بريطانيا  من  الثقيلة 
بيان  في  الــوزارة  وقالت  الروسي.  الغزو  لمواجهة  طويلة  فترة 
حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا والتي 
فبراير  بداية  لكييف  بتسليمها  وعدت  المتحدة  الواليات  كانت 
هايمارس  صاروخ   18 أسقط  للطائرات...  المضاد  »الدفاع  إن 

.»GLSDB وصاروخا موجها من طراز
 »Ground Launched Small Diameter Bomb« وصواريخ
التي تعني »القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من األرض«، 
هي ذخائر صغيرة القطر وعالية الدقة تصنعها شركتا »بوينغ« 
األميركية و»ساب« السويدية. ويمكن لهذه الصواريخ التحليق 
لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا وبالتالي تهديد مواقع روسية، 

خصوصا مستودعات الذخيرة.
خطوط  لتدمير  األسلحة  لهذه  حاجتها  على  كييف  وتصر 
البشرية  قوتها  في  النقص  تعويض  وبالتالي  الروسية  اإلمداد 
وفي الذخيرة استعدادا لهجومها المضاد المرتقب لصد القوات 

الروسية التي تحتل أجزاء كبيرة من جنوب أوكرانيا وشرقها.
ومكن تسليم الجيش األوكراني راجمات »هايمارس« النقالة 
 80 إلى  مداها  يصل  الراجمات  لهذه  وصواريخ  الدقة  العالية 
للجيش  خلفية  قواعد  تدمير  من   ،2022 يونيو  في  كيلومترا 
استعادة  إلى  أدت  مضادة  هجمات  بشن  ذلك  وسمح  الروسي. 
سبتمبر  بين  شرقها  وشمال  البالد  جنوب  في  واسعة  مناطق 

ونوفمبر.
الروسية  القوات  »هايمارس«، وسعت  منظومة  مواجهة  في 
خطوط إمدادها، خصوصا عبر نقل مخزوناتها من الذخيرة بعيدا 

عن الجبهة.
منظومات  أوكرانيا  تسليم  في  مترددين  الغربيون  وكان 
األراضي  لضرب  استخدامها  من  خوفا  المدى  بعيدة  صواريخ 
الروسية والتسبب تاليا في تصعيد الحرب. لكن كييف تعهدت 
مرات عدة أنها لن تستخدمها إال لمهاجمة أهداف في األراضي 
المحتلة. وردا على سلسلة الهجمات التي استهدفت في األشهر 
األخيرة المدن والبنى التحتية األوكرانية، أعلنت الواليات المتحدة 
في 3 فبراير أنها ستقدم صواريخ GLSDB ألوكرانيا، لكن من 
كانت  الصواريخ،  هذه  إلى  وإضافة  لذلك.  موعد  تحديد  دون 
الدبابات  مئات  إلى  حاجة  في  إنها  الشتاء  طوال  تقول  أوكرانيا 

الحديثة والمدرعات لتتمكن من إلحاق هزيمة عسكرية بروسيا.
األوكراني  الدفاع  وزير  أعلن  »فيسبوك«،  عبر  رسالة  وفي 
البريطانية  »تشالنجر  دبابات  أن  اإلثنين  ريزنيكوف  أوليكسي 
إلى  انضمت  األلمانية  ــاردر  وم األميركية  وكوغار  وسترايكر 
تشالنجر  دبابات  أن  إلى  الثالثاء  وأشار  األوكرانية«.  الوحدات 

ستبدأ قريبا مهمتها القتالية«.
وبالنسبة إلى الكرملين، تُعتبر إمدادات األسلحة الغربية دليال 
على أن األوروبيين واألميركيين يشنون حربا بالوكالة ضد روسيا، 

مبررا بالتالي عدم قدرة قواته على هزيمة جارتها عسكريا.
وردا على هذا الدعم العسكري الغربي ألوكرانيا، أعلنت روسيا 
نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيالروسيا، حليفتها الكبيرة 
وأكدت  الغربية.  االحتجاجات  رغم  وذلك  ألوكرانيا،  المجاورة 
مينسك الثالثاء موافقتها على هذه الخطوة، فيما أشارت وزارة 
تتحكم  لن  بيالروس  أن  إلى  بيان  في  البيالروسية  الخارجية 
بهذه األسلحة وأن نشرها »ال يتعارض بأي شكل من األشكال 
انتشار األسلحة  والثانية من معاهدة عدم  األولى  المادتين  مع 

النووية«.

»إضعاف العدو«
روسيا  2022، اضطرت  فبراير   24 في  إطالق هجومها  ومنذ 
مارس  كييف  العاصمة  وتخوم  أوكرانيا  شمال  من  لالنسحاب 
من  وأخيرا   2022 سبتمبر  البالد  شرق  شمال  من  ثم   2022
الروسي  الجيش  ركز  الحين،  ذلك  ومنذ  الجنوبية.  خيرسون 
في  خصوصا  الشرق،  في  هجومهما  المسلحة  فاغنر  ومجموعة 

المكاسب لكنهما لم يتمكنا  باخموت وأفدييفكا، وحققا بعض 
حتى اآلن من احتالل المدينتين. وتأمل أوكرانيا بأن تتمكن من 

شن هجوم مضاد حاسم في الربيع أو الصيف.
سيرسكي  أولكسندر  األوكرانية  البرية  القوات  قائد  وقال 
على تلغرام »هدفنا األساسي هو إضعاف قوات العدو المتفوقة 
ذلك  »سيساهم  وأضاف  بها«.  فادحة  خسائر  وإلحاق  )عدديا( 
جهته،  من  انتصارنا«.  وتسريع  األوكرانية  األراضي  تحرير  في 
في  أسلحة  مصانع  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزير  زار 
منطقتي تشيليابينسك وكيروف الروسيتين تنتج ذخائر دبابات 
الجبهة، ال سيما  بانتظام وحدات على  ومدفعية، فيما تشتكي 
النقص في الذخيرة. وبحسب بيان لوزارة  مجموعة فاغنر، من 
الدفاع، تخطط المصانع لزيادة إنتاجها »بواقع سبع إلى ثماني 
الخارجية  وزير  طالب  جهته،  من  العام.  نهاية  بحلول  مرات« 
األوكراني دميترو كوليبا، الثالثاء، القوات الروسية بمغادرة »كل 
شبر« من البالد فيما وصف معركة كييف ضد الغزاة كجزء من 
الكفاح العالمي من أجل الديموقراطية. وقال كوليبا خالل جلسة 
افتراضية مع نظرائه ضمن القمة الثانية التي تقودها الواليات 
على  واضحا.  أكون  أن  »أريد  الديمقراطية  أجل  من  المتحدة 

روسيا أن تنسحب من كل شبر من األراضي األوكرانية«.

وفي غضون ذلك وبعدما عبر االتحاد األوروبي عن دعمه 
جديدة  اتهامات  توجه  أن  يمكن  خاصة  محكمة  إلنشاء 
سلسلة  أحدث  ستكون  بوتين،  فالديمير  الروسي  للرئيس 
مذكرة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أصدرت  أن  بعد  قانونية 

مفترضة. حرب  جرائم  بشأن  بحقه  توقيف 
الواليات  إن  األميركية  الخارجية  وزارة  قالت  بدورها، 
خاصة  »محكمة  إلنــشــاء  الحلفاء  مــع  ستعمل  المتحدة 
فبراير  في  لجارتها  روسيا  غزو  بشأن  العدوان«  لجريمة 
باتيل  فيدانت  الخارجية  وزارة  باسم  ناطق  وصرح   .2022
بدعم  تحظى  النوع  هذا  من  محكمة  »نتصور  للصحفيين 
في  أوروبا–وتتمركز  في  شركائنا  من  كبير–خصوصا  دولي 
بلد آخر في أوروبا«. وأضاف أن هذه المحكمة يجب أن تكون 
عناصر  وتشمل  األوكراني  القضائي  النظام  من  »مستمدة 
للقضاء  المتجولة  األميركية  السفيرة  وأوضحت  دولية«. 
تريد  المتحدة  الواليات  أن  شاك  فان  بيث  العالمي  الجنائي 

وموارد. دوليون  موظفون  للمحكمة  يكون  أن 
الكاثوليكية  الجامعة  في  اإلثنين  كلمة  في  وقالت 
محكمة  إلنشاء  طريق  أوضح  »سيؤمن  ذلك  إن  األميركية 
الواليات  أن  وأكدت  المحاسبة«.  في  فرصنا  وزيادة  جديدة 
الموارد  لتوفير  األخرى  الدول  مع  العمل  »ملتزمة«  المتحدة 
تحقق محاسبة شاملة عن  النوع »بطريقة  لمحكمة من هذا 

أوكرانيا«. في  تُرتكب  التي  الدولية  الجرائم 
الواليات  فيها  تدعم  التي  ــى  األول المرة  هي  ــذه  وه
الدولية  الجنائية  المحكمة  المتحدة–التي تتسم عالقاتها مع 
وكان  أوكرانيا.  بشأن  خاصة  محكمة  إنشاء  بالتوتر–صراحة 
محكمة،  إنشاء  فكرة  نوفمبر  في  طرح  ــي  األوروب االتحاد 
البرلمان  في  تصويت  في  يناير  في  رسمي  بدعم  حظيت 
أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  وتحدثت  األوروبــي. 
نوفمبر  في  النوع  هــذا  من  محكمة  عن  اليــن  ديــر  فــون 
جديدة«  »صيغة  يناير  في  ألمانيا  اقترحت  بينما  الماضي، 
القانون  من  مستمدة  القضائية  الوالية  تكون  بأن  تسمح 
دوليين  وقضاة  مدعين  مع  »لكن  األوكــرانــي  الجنائي 

أجنبي«. وتمويل 
ليبافسكي،  يان  التشيكي،  الخارجية  ناحيته، قال وزير  من 
غزو  أن  مؤكدا  الخاصة،  المحكمة  بشدة«  »تؤيد  بالده  إن 
تشيكوسلوفاكيا  تنازالت  ذكريات  أحيا  ألوكرانيا  بوتين 
مرتكبو  ولوحق   .1938 في  أللمانيا  أراض  عن  القسرية 
السالم،  ضد  بجريمة  حينذاك  عرفت  التي  العدوان  جريمة 
محاكمات  أســاس  وكانت  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
واليابان  النازية  ألمانيا  من  لمسؤولين  وطوكيو  نورمبرغ 

اإلمبراطورية.

كييف،موسكو–وكاالت

الغرب يرسل دباباته الثقيلة إلى أرض املعركة

● جنود أوكرانيون يقصفون مواقع روسية في أوكرانيا

العالم يحبس أنفاسه

ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة لالستخدام.. وكوريا الشمالية تعزز إنتاجها
آمال االستقالل تتجدد

حمزة يوسف أول رئيس وزراء إسكتلندي 
من أصول مهاجرة ومسلمة

استيقظ العالم يوم األربعاء على تقرير أعده »مرصد حظر 
الشعبية  »المساعدات  منظمة  ونشرته  النووية«،  األسلحة 
 ،2023 أنه في مطلع  إلى  يشير  الحكومية،  غير  النروجية« 
بشكل  النووي  السالح  تملك  التي  التسع  الدول  لدى  كان 
رسمي أو غير رسمي، 9576 رأسا نووية جاهزة لالستخدام 
بقوة توازي »أكثر من 135 ألف قنبلة كتلك التي ألقيت على 
هيروشيما«. ويشير التقرير إلى زيادة عدد الرؤوس النووية 
الجاهزة لالستخدام في العالم خالل 2022 بتأثير من روسيا 
والصين خصوصا، وبينما تلوح موسكو باستمرار بالتهديد 

النووي خالل اجتياحها ألوكرانيا.
النووي  المخزون  إلى  حربية  رأسا   136 إضافة  وترجع 
العالمي العام الماضي إلى روسيا التي تمتلك أكبر ترسانة 
الصين  عن  فضال  جاهزة(،  حربية  رأسا   5889( العالم  في 

والهند وكوريا الشمالية وباكستان.
إن  إيسترن  لوجلو  جريتي  التقرير  عن  مسؤولة  وقالت 
في  بدأ  الذي  االتجاه  في  ومستمرة  مقلقة  الزيادة  »هذه 
الذي  الذرية  لألسلحة  اإلجمالي  المخزون  أما   .»2017
فيواصل  الخدمة،  من  جرى سحبها  التي  تلك  أيضا  يشمل 
في   12512 إلــى   12705 من  تراجع  وقــد  االنخفاض. 
روسيا  في  قديمة  حربية  رؤوس  تدمير  بسبب  واحد  عام 

والواليات المتحدة.
إدخــال  يتوقف  لم  إذا  إنــه  نفسها  المسؤولة  وقالت 
اإلجمالي  العدد  »فسيبدأ  الجديدة،  الحربية  ــرؤوس  ال
أخرى  مرة  االرتفاع  في  قريبا  العالم  في  النووية  لألسلحة 
للمرة األولى منذ الحرب الباردة«. والقوى النووية الثماني 
رسميا هي الواليات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، 
الشمالية،  وكوريا  وباكستان،  والهند،  والصين،  وفرنسا، 
دون  من  النوع  هذا  من  أسلحة  إسرائيل  تمتلك  بينما 
إعالن ذلك رسميا. وفي سياق متصل حض الزعيم الكوري 
المسؤولين في بالده على تعزيز  الشمالي كيم جونغ أون 
إنتاج المواد النووية المخصصة ألغراض عسكرية، وفق ما 
كشفت  وقت  في  الثالثاء،  رسمية  إعالم  وسائل  عنه  نقلت 
أصغر  جديدة  تكتيكية  نووية  حربية  رأس  عن  يانغ  بيونغ 
وسائل  بثتها  مشاهد  في  كيم  وظهر  يبدو.  ما  على  حجما 
تفقده  أثناء  عسكريين  بجنراالت  محاطا  الرسمية  اإلعالم 
عددا من الرؤوس الحربية خضراء اللون وأصغر حجما أطلق 

عليها »هواسان31-«، أي البركان بالكورية.
كوريا  »اســتــفــزازات  بأنه  وصفته  ما  فرنسا  ودانــت 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  وقالت  شمالية«. 
كلير لوجندر، الثالثاء، »نشعر بقلق عميق جراء دعوة زعيم 
لألسلحة  بالده  إنتاج  لتسريع  المتجددة  الشمالية  كوريا 
النووية«، ونحث البلد »على االمتثال اللتزاماتها الدولية... 

وعلى الفور وضع حد ألعمالها المزعزعة لالستقرار«.
تكنولوجيا  حيازة  إلى  الشمالية  كوريا  سعت  ما  كثيرا 
على  تركيبها  يمكن  حربية  رأس  »تصغير«  من  تمكنها 
صواريخ بالستية عابرة للقارات لتهديد الواليات المتحدة. 

وسط طموحات لقيادة إسكتلندا نحو االستقالل عن لندن، 
الزعيم  يوسف،  حمزة  الثالثاء،  اإلسكتلندي،  البرلمان  انتخب 
لحكومة  رئيسا  اإلسكتلندي«،  الوطني  لـ»الحزب  الجديد 
إسكتلندا  لحكومة  رئيسا  اليمين  ليؤدي  البريطانية  المقاطعة 
أوروبا  غرب  في  لحكومة  مسلم  رئيس  أول  ليصبح  األربعاء، 

ومن أصول مهاجرة.
ويخلف يوسف بذلك نيكوال ستورجن التي أعلنت استقالتها 
الحكم.  أعوام في  ثمانية  الماضي بعد  الشهر  بصورة مفاجئة 
إلى  باكستان  من  أجداده  هاجر  الذي  يوسف  حمزة  ويتولى 
بمرسوم  تعيينه  بعد  مهماته  رسميا  عاما،   60 قبل  غالسكو 

العليا اإلسكتلندية. المحكمة  أمام  اليمين  ملكي، وتأديته 
إلي  بالنسبة  فخر  يوم  »إنــه  التصويت  بعد  بتأثر  وقــال 
ألنه  إلسكتلندا  فخر  يوم  أيضا  يكون  أن  في  وآمل  ولعائلتي، 
خير تعبير عن قيمنا«. ويتسلم يوسف منصبه في وقت تراوح 

الحملة من أجل االستقالل مكانها.
 ، البريطانية  الصحف  أكدت  كما  شائكة  تبدو  مهمته  لكن 
إذ اعتبرت صحيفة »ذا تلغراف« أن رحيل ستورجن التي كانت 
للحزب  البطولية«  الفترة  »نهاية  يعني  كبرى  بجاذبية  تتمتع 

االستقاللي.
»سنكون  الحزب،  تصويت  في  فــوزه  بعد  يوسف  وصــرح 
»الشعب  أن  مؤكدا  إسكتلندا«،  استقالل  سيحقق  الذي  الجيل 
من  أكثر  اآلن  من  اعتبارا  االستقالل  إلى  بحاجة  اإلسكتلندي 

أي وقت مضى«.
ريشي  إن  قال  البريطاني  الوزراء  رئيس  باسم  ناطقا  لكن 
اإلسكتلندي  الوطني  الحزب  زعيم  مع  للعمل«  »يتطلع  سوناك 
الجديد لكنه يرفض الدعوة التي أطلقها األخير إلجراء استفتاء 
معهد  أجراه  للرأي  استطالع  وبحسب  االستقالل.  على  جديد 
استطلعت  الذين  من   %  46 فإن  مارس   13 في  »يوغوف« 
الشهر   %  50 )مقابل  لالستقالل  تأييدهم  ــدوا  أب ــم  آراؤه

الماضي(.
)بريكست(  بعد  إطالقها  أعيد  التي  االستقالل  قضية  لكن 
طريق  في  تبدو  كبرى،  بغالبية  اإلسكتلنديون  عارضه  الذي 
اآلونة  في  رفضت  البريطانية  العليا  فالمحكمة  مسدود. 
الـ»ال«  فوز  بعد  استفتاء جديد  تنظيم  األخيرة طلب ستورجن 
إسكتلندا  شؤون  المكلف  الوزير  هنأ  لندن،  وفي   .2014 في 
أن  إلى  انتخابه ودعاه  الجديد على  الوزراء  أليستر جاك رئيس 
»يضع جانبا هوسه باالستقالل للتركيز على عمله مع الحكومة 
الحكومة  وتتمتع  اإلسكتلنديين«.  حياة  لتحسين  البريطانية 
التعليم  بينها  القضايا  من  العديد  على  بسلطة  اإلسكتلندية 

والعدالة. والصحة 

»تجاه خاطئ«
الحزب  نواب  لكتلة  السابق  الرئيس  بالكفورد  إيان  واعتبر 
تصريح  في  البريطاني  البرلمان  في  اإلسكتلندي  الوطني 

يقود  أنه  يضمن  أن  »يجب  يوسف  أن  نيوز«  »سكاي  لشبكة 
مناقشة  لدينا  وأن  االستقالل  أجل  من  الحملة  تنشيط  ويعيد 

حول نوع الدولة التي ستكون عليها إسكتلندا«.
التي  بريطانيا  لمستقبل  الرئيسي  الملف  هذا  إلى  وإضافة 
المكونة  األربــع  المناطق  بين  االنقسامات  بريكست  فاقم 
سيتعين  الشمالية(،  وأيرلندا  وويلز  وإسكتلندا  )إنجلترا  لها 
يحل  أن  على  قادر  حزبه  بأن  اإلسكتلنديين  إقناع  يوسف  على 

مشاكلهم.
ونشرت  »إيبسوس«  معهد  أجراه  للرأي  استطالع  وبحسب 
يعتبرون  االستطالع  الذين شملهم  فإن نصف  الثالثاء  نتائجه 
الحكومة  وأن  الخاطئ«  االتجاه  »في  تسير  إسكتلندا  أن 
وتحسين  والتعليم  الصحة  مجال  في  سيئ«  بعمل  »تقوم 
مستوى الحياة. ويجسد حمزة يوسف االستمرارية في المواقف 
التقدمية في القضايا االجتماعية وتوجه االقتصاد نحو اليسار، 
األكثر  الضرائب على  زيادة  المثال في  حيث يرغب على سبيل 
5.5 مليون نسمة. كما أنه يدعم  ثراء في إسكتلندا التي تعد 
القانون المثير للجدل الذي يسهل تغيير الجنس والذي أوقفته 

لندن في خطوة وضعت ستورجن في صعوبات.
لكن االنتخابات التي فاز فيها يوسف بفارق ضئيل جدا عن 
ضرورية«،  التغييرات  حد  أي  »إلى  أثبتت  المحافظة  منافسته 

كما رأت جريدة »غارديان«.
من هو حمزة يوسف؟

هو  ووالده   1985 العام  غالسكو  في  يوسف  حمزة  ولد   -
الباكستانية. البنجاب  مظفر يوسف من 

- هاجر والد حمزة رفقة األسرة إلى إسكتلندا العام 1960.
التي ولدت  الوزراء المرتقب هي شايتسا بوتا  والدة رئيس 

في كينيا، وتتحدر أسرتها من جنوب آسيا.
ماجستير  على  وحصل  غالكسو،  جامعة  في  حمزة  تخرج   -

.2007 العلوم السياسية العام 
- انتخب عضوا بالبرلمان في العام 2011.

مع  ذلك  تحقق  احتمال  إلى  الجدران  على  رسوم  وتشير 
هواسان31-. واستمع كيم إلحاطة من مسؤولين في معهد 
المركزية  األنباء  وكالة  أوردت  ما  على  النووية،  األسلحة 

الكورية الشمالية الرسمية.
ودعا المسؤولين إلى »التوسع بطريقة بعيدة النظر في 
إنتاج مواد نووية مخصصة لصنع األسلحة من أجل التنفيذ 
تصاعدي«.  بشكل  النووية  الترسانة  زيادة  لخطة  الشامل 
كوريا  تصنع  عندما  أنه  الوكالة  تقرير  وفق  كيم  وأضاف 
الشمالية أسلحتها النووية »بشكل خال من العيوب«، فإن 
»العدو سيخشى منا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة دولتنا 
نووي  الكشف عن سالح  إن  خبراء  وقال  ونظامنا وشعبنا«. 
تكتيكي محتمل، يحمل مؤشرات إلى تطور تقني ويمكن أن 
يلمح إلى تجربة نووية وشيكة. وتأتي تصريحات كيم قبل 
الجنوبية  كوريا  إلى  أميركية  حربية  وصول مجموعة سفن 
مستوياتها  أدنى  في  الكوريتين  بين  والعالقات  الثالثاء. 
منذ سنوات، مع تعزيز سول وواشنطن التدريبات العسكرية 
استفزازية  تجارب  الشمالية  كوريا  تجري  فيما  المشتركة 
الوضع  المسؤولية في تدهور  الجنوب  أسلحة وتحمل  على 
تشيونغ سيونغ- معهد سيجونغ  في  الباحث  وقال  األمني. 

األرجح  على  يهدف  المتشدد  الحالي  »النهج  إن  تشانغ 
في  نووية  وتجربة  جديدة  أسلحة  على  اختباراتهم  لتبرير 
رأس  عن  كشفت  الشمالية  »كوريا  أن  ورأى  المستقبل«. 
حربية تكتيكية مصغرة بشكل واضح هذه المرة«. وأضاف 
سابعة  نووية  تجربة  الشمالية  كوريا  تنفيذ  »احتماالت  أن 
تالية،  كخطوة  التكتيكية  النووية  الحربية  الرؤوس  بهذه 

تزايدت«.

مكلفة جدا؟
بمثابة »رد« على  بتجارب صاروخية هي  يانغ  بيونغ  تقوم 

ويمثل  الجنوبية.  الكورية  األميركية  العسكرية  التدريبات 
الفقيرة،  الدولة  على  مستدام  وغير  كبيرا  ماليا  عبئا  ذلك 

بحسب أحد الخبراء.
وقال األستاذ في جامعة إيوا بسول إن »كوريا الشمالية 
حذرت من رد عارم ضد كل تدريب مشترك لكوريا الجنوبية 
التي  الصواريخ  عدد  إلى  بالنظر  لكن  المتحدة،  والواليات 
أطلقت، ال يمكنهم االستمرار في ذلك إلى األبد«. وأضاف 
ستكون  السابعة  النووية  التجربة  فإن  الحالة،  تلك  »في 
نهاية من نوع ما، سيعلنون أنفسهم قوة نووية وسيعودون 

إلى طاولة المفاوضات مع الواليات المتحدة«.
وأجرى الجيش الكوري الشمالي اإلثنين تدريبات تحاكي 
وفق  تكتيكية،  بالستية  صواريخ  مستخدما  نوويا  هجوما 
تقرير منفصل لوكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية، في 
العام. وقال  التجارب منذ مطلع  إطار عدد غير مسبوق من 
بارك إن »كوريا الشمالية توجه رسالة متماسكة جدا. إنهم 

يحاربون من أجل االعتراف بهم كقوة نووية خالصة«.
تسعى كوريا الشمالية أيضا إلى تنويع إنتاج وسائل قادرة 
مخزوناتها  زيادة  إلى  إضافة  النووية،  رؤوسها  حمل  على 
النووية. وقالت إنها أجرت اختبارا ثانيا ناجحا لطوربيد نووي 

مسير قادر على مالحقة أهداف تحت الماء.
لهذا  أول  اختبار  عن  اإلعالن  الماضي  األسبوع  وجرى 
السالح الجديد الذي يحمل اسم »هاييل«، أو »تسونامي« 
باللغة الكورية، في رد على المناورات العسكرية األخيرة بين 
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهي األكبر منذ خمس 
سنوات. وشككت سول بتلك التصريحات، وقال جيشها إنه 
حتى  بل  مضخمة  التجربة  تكون  أن  احتمال«  في  »ينظر 
الشمالية  كوريا  »قيام  على  مؤشرات  وبرزت  »مختلقة«. 
في  زالوا  ما  بأنهم  يُرجح  لكن  مسيرة،  غواصات  بتطوير 

المراحل المبكرة«، بحسب القيادة المشتركة لألركان.

بيونغ يانغ- وكاالت
إدنبرة–وكاالت

●  الزعيم كيم جونغ أون خالل تفقده مشروعا إلنتاج األسلحة النووية
● حمزة يوسف رئيس حكومة إسكتلندا وهو يؤدي اليمين

»اللعب بالنووي« يصعد وتيرة الحرب الروسية األوكرانية
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في  العسكرية  حملتها  ضربات  أولى  على  سنوات  ثماني  بعد 
اليمن،  حرب  من  مخرج  إيجاد  إلى  السعودية  تسعى  اليمن، 
اآلمال  رغم  الداخل،  في  الطموحة  مشاريعها  على  والتركيز 
الجزيرة  شبه  دول  أفقر  في  دائم  سالم  تحقيق  في  الضئيلة 

العربية.
وقد تجد السعودية في اتفاق استئناف العالقات مع إيران التي 
السالح  بتهريب  الرياض  وتتهمها  اليمن  في  الحوثيين  تدعم 
السنوات  مدار  على  يبدو  كان  ما  إلنهاء  لمسعاها  زخمًا  لهم، 

الماضية حربًا بالوكالة بين القوتين اإلقليميتين.
أحمد  الدولية«  األزمات  »مجموعة  معهد  في  الخبير  ويقول 
ناجي لوكالة »فرانس برس« إنه في وقت تحرص السعودية فيه 
المملكة،  اجتماعية واقتصادية كبيرة في  إحداث تغييرات  على 
استراتيجية  من  اليمن  في  نهجها  تحويل  »إلى  أيضا  تسعى 
عسكرية إلى استراتيجية أمنية وسياسية ناعمة«. ويرى ناجي أن 
»العمليات العسكرية مثل الضربات الجوية« قد تتوقف اآلن على 

األرجح، موضحًا أن األولوية هي »للحل الدبلوماسي«.
واحتفل الحوثيون في اليمن األحد بالذكرى الثامنة للتصدي 
على  السعودية  العربية  المملكة  قادته  الذي  الدولي،  للتحالف 
اليمن، واحتشد آالف اليمنيين في العاصمة صنعاء التي يسيطر 
حربهم  من  سنوات  ثماني  مــرور  بمناسبة  الحوثيون  عليها 
يرددون  وهم  الشوارع  في  اليمنيون  وسار  التحالف،  قوات  ضد 

الشعارات ويرفعون البنادق احتفااًل.
الجو  سالح  قائد  مساعد  الدين  شرف  أحمد  العميد  وأكد 
خيار  ألي  مستعدون  فنحن  بسالم،  يأتوا  لم  »إذا  الحوثي: 
والجوية  والبرية  العسكرية  القوات  ووسائل  أنواع  بجميع  آخر 
والبحرية، وال شك في ذلك. العروض العسكرية خير دليل على 
ذلك. هناك أيضًا تدريباتنا العسكرية األخيرة التي جرى إجراؤها 

فقط إلظهار استعداداتنا في جميع المجاالت«.
أكد  اللهيان  عبد  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  وكان 
تسّلم الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة من ملك السعودية سلمان 
بن عبد العزيز لزيارة الرياض. وأضاف عبد اللهيان أن طهران 

سترد على ذلك بدعوة مماثلة.
األمير  الخارجية  وزير  بأن  السعودية  األنباء  وكالة  وأفادت 
فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره اإليراني اتفقا على االجتماع 

خالل شهر رمضان الجاري.
وإيران  السعودية  أعلنت  الجاري،  مارس  من  العاشر  وفي 
في  السفارات  فتح  وإعــادة  الدبلوماسية  عالقاتهما  استئناف 
غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، 

بحسب بيان مشترك للدول الثالث.
بين  بكين  استضافة  عقب  اإليراني  السعودي  االتفاق  وجاء 
إيرانية  سعودية  مباحثات  الجاري  مارس  من  والعاشر  السادس 
»استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وباالتفاق 
مع قيادتي المملكة والجمهورية اإليرانية ورغبة منهما في حل 
السعودية  قطعت   ،2016 يناير  وفي  البيان.  وفق  الخالفات«، 
عالقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في 
التدخل  وبدأ  إيران.  شرقي  مشهد  بمدينة  وقنصليتها  طهران 
2015 بعد  26 مارس  السعودي على رأس تحالف عسكري في 

مناطق  نحو  وزحفهم  صنعاء  العاصمة  على  الحوثيين  سيطرة 
أخرى في البلد الفقير. وُقتل مئات اآلالف من األشخاص ألسباب 
داخليًا،  شخص  ماليين   4.5 نزح  فيما  مباشرة،  وغير  مباشرة 
وفقًا  الفقر،  تحت خط  يعيشون  السكان  ثلثي  أكثر من  وأصبح 

لتقديرات األمم المتحدة.
بين  المتحدة  األمم  فيه  توسطت  النار  إلطالق  وقف  وأدى 
أبريل الماضي وأكتوبر إلى انخفاض كبير في األعمال القتالية. 
مع  بالتفاوض  بــدأت  المملكة  كانت  الهدنة،  انتهاء  وقبل 
الحوثيين عبر قنوات خلفية، بينها محادثات جرت بين الطرفين 

في سلطنة عمان المجاورة.
المناطق  تأمين  حاليًا  الرياض  أولوية  إن  محللون  ويقول 
المسيّرة  والطائرات  الصاروخية  الهجمات  ووقف  الحدودية 

المفخخة التي استهدفت منشآتها النفطية المهمة.
ويقول ناجي »تتفاوض السعودية حاليًا مع الحوثيين للتوصل 
إلى تفاهمات تمكنها من تأمين أراضيها الحدودية مع الحفاظ 
على نفوذها« في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. 
ويتابع »هذا النهج الجديد قد يمّكن السعودية من الحفاظ على 
موقعها كالعب رئيسي في السياسة الداخلية اليمنية، لضمان 
عدم تأثر المملكة بالتهديدات األمنية في حالة استمرار الصراع 
على المستوى المحلي«. وكان الهدف المُعلن للتدخل السعودي 
هو حماية المدنيين من هجمات الحوثيين، واستعادة الحكومة 
سلطتها، ومنع اليمن من أن يصبح مالذا للقوات المدعومة من 

إيران.
على  يسيطرون  الحوثيين  يزال  ال  سنوات،  ثماني  بعد  لكن 

من  كبيرة  ترسانة  ويمتلكون  البالد  من  شاسعة  مساحات 
على  صاروخية  هجمات  في  أيضا  استخدموها  التي  األسلحة 

السعودية واإلمارات، العضو اآلخر المهم في التحالف.
للتحوّل  السعودية  مسعى  الهجمات  هذه  استئناف  ويهدد 
إلى مركز لألعمال والسياحة والترفيه والرياضة، في إطار خطة 
تنفذها.  التي  النفط  على  كليا  االعتماد  لوقف  االقتصاد  تنويع 
نيوم  مدينة  ببناء  لعقود  منغلقة  ظلت  التي  السعودية  وتقوم 
المنتجعات  من  والكثير  دوالر،  مليار   500 بقيمة  المستقبلية 

والمعالم السياحية.
الرياض  بين  المفاوضات  في  منخرط  سياسي  خبير  ويقول 
مخوّل  غير  كونه  الكشف عن هويته  عدم  والحوثيين مشترطًا 
على  اآلن  السعودية  في  كبير  تركيز  »هناك  لإلعالم،  التحدث 
للرياض،  وبالنسبة  الضخمة«.  والمشاريع  والسياحة  التنمية 
سيضر  صــراع«  على  ينطوي  شيء  »أي  أن  من  مخاوف  هناك 

باالستثمار واالستقرار.

تفاهم مع الحوثيين
تنضج  الحوثيين  مع  الرسمية  غير  المحادثات  أن  الخبير  ويذكر 
اآلن لتتحول إلى »تفاهم« محتمل يمكن أن يمهد الطريق لدور 
عسكري سعودي أقل حجمًا قبل الحوار اليمني بين أطراف النزاع 

الداخلية برعاية األمم المتحدة.
التفاهم  ويقول »هم يريدون االنتقال من شكل من أشكال 
السعودي-الحوثي، إلى القدرة على تسليم هذا التفاهم لعملية 
أوسع لألمم المتحدة. يسعون لغسل أيديهم وتجنّب تداعيات 

في  عالقون  »أنهم  ويرى  الصراع«.  في  مستقبلي  تصعيد  أي 
مستنقع مكلِف للغاية على جميع المستويات«.

هذا  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  وأكد 
الشهر خالل زيارة إلى موسكو وجود »جهود للوصول أوال إلى 
وقف إطالق نار دائم ومن ثم إطالق عملية سياسية بين األطراف 
اليمنية تنهي هذه األزمة«. وقال الوزير السعودي »سوف نستمر 

في هذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة«.
في المقابل، تخشى جهات يمنية أن يأتي أي اتفاق إيراني-
سعودي على حساب السلطة، كأن تنسحب المملكة من النزاع 
في  وحدها  الحكومة  وتترك  استهدافها  بعدم  ضمانات  وسط 
البالد  كامل  على  يسيطروا  أن  كادوا  الذين  الحوثيين  مواجهة 

لوال التدخل السعودي في مارس 2015.
المملكة  إن  اسمه  ذكر  عدم  طلب  سعودي  مسؤول  وقال 
»تشترك في حدود طويلة مع اليمن، وبالتأكيد لن نتسامح مع 

أي تهديد ألمننا«.
الجارية  الحرب  إلنهاء  المتزايدة  الدولية  الجهود  ظل  وفي 
ُقتل  الموقف بعدما  اليمن تسبب هجوم جديد في تصعيد  في 
بطائرة  هجوم  في  السبت  آخران  اثنان  وُأصيب  يمني  جندي 
إيران في  المدعومون من  الحوثيون  المتمرّدون  مسيّرة شنه 
جنوب البالد، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس. 
وأكد مصدر عسكري في مدينة تعز المُحاصرة حصيلة الهجوم 
من  الرغم  على  اليمن  يشهده  الذي  النزاع  في  األحــدث  وهو 
الجهود الدبلوماسية لوقف الصراع المستمر منذ العام 2014. 
واستهدف الهجوم بطائرة مسيّرة نقطة تفتيش عسكرية »قبل 
بمعية  الداعري  محسن  اللواء  الدفاع  وزير  يضم  موكب  مرور 
إلى  توجههما  أثناء  عزيز  بن  اللواء صغير  األركان  هيئة  رئيس 
الحوثيين«،  قبل  من  جهات  ثالث  من  المحاصرة  تعز  مدينة 
بحسب المسؤول الحكومي الذي طلب عدم كشف هويته. وقال 
مسؤول أمني إن »محافظ تعز كان ضمن موكب الوزير وموكب 
رئيس هيئة األركان ومعهم ضباط سعوديون من قيادة التحالف 
العربي لكن االستهدافات جرت بنقطة تفتيش كان يتجمع فيها 

عسكريون الستقبال الوفد«.
وتخضع تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، لسيطرة الحكومة 
المدعومة من السعودية، لكنها محاصرة بالمتمردين الحوثيين 
حرب  خالل  البالد  من  شاسعة  مساحات  على  سيطروا  الذين 

مستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
وأسفرت االشتباكات التي اندلعت اإلثنين في محافظة مأرب 
معقل  وآخر  الرئيسية  القتال  ساحات  وإحدى  للنفط  المنتجة 

للحكومة في الشمال، عن مقتل عشرة جنود.
اليمني بات على حافة  قالت منظمة أوكسفام، إن االقتصاد 
االنهيار بعد ثماني سنوات من الصراع، داعية المجتمع الدولي 
لالقتصاد  االستقرار  تحقق  اقتصادية  إنقاذ  حزمة  تنفيذ  إلى 

الوطني، وتسخير المزيد من األموال لمساعدة اليمنيين.
العملة  »شهدت  لها،  بيان  في  الدولية،  المنظمة  وقالت 
الوطنية جوالت من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى 
مخيف«.  بشكل  األخرى  األساسية  والسلع  الوقود  أسعار  تتزايد 
اليمنيين في مواجهة خطر  وأضافت أن كل هذا يترك ماليين 
الجوع الكارثي حيث ال يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون 
من مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي–%75، منهم من 

النساء واألطفال.
أوضح البيان أنه منذ عام 2015، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 
وبنسبة  البالد  شمال  في  المناطق  معظم  في  تقريبًا   ،300%

%600 تقريبًا في معظم مناطق جنوب البالد.
كما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنحو %600، منذ بداية الحرب، 
مما اضطر العديد من العائالت إلى استخدام نفايات البالستيك 
وفق  صحتهم،  على  كبيرًا  خطرًا  يشكل  وذلك  للطهي،  كوقود 

البيان.
وأشار إلى أنه وفي حين يستورد اليمن %90 من غذائه بما 
في ذلك %42 من قمحه من أوكرانيا، فقد حذر المستوردون من 
أن الزيادة العالمية في تكاليف استيراد القمح ستشكل تحديًا 
لقدرتهم على تأمين وصول واردات القمح إلى اليمن، في بلد 
يعتمد فيه الكثير من الناس على الخبز لمعظم طعامهم اليومي 
الحياة، وهذا قد يدفع الماليين نحو مستويات  للبقاء على قيد 

جوع شديد.
في  أوكسفام  لمنظمة  القطري  المدير  بويج،  فيران  وأكد 
اليمن: »إن الشعب اليمني منهك من الحرب، وإن ارتفاع أسعار 
العوامل  من  وغيرها  المدفوعة  غير  والرواتب  الغذائية  المواد 
تقوّض الوصول للمواد الغذائية األساسية إلى متناول العديد 

من اليمنيين«.
وقال إنه يتوجب على المانحين أن ال يديروا ظهورهم اآلن 
حان  لقد  العالم،  في  اإلنسانية  األزمات  أخطر  من  واحدة  عن 
الوقت لقادة العالم أن يمارسوا ضغوطًا حقيقية وفاعلة إلعادة 
يتمكنوا من وضع  المفاوضات حتى  إلى طاولة  األطراف  جميع 
حل دائم للصراع. في غضون ذلك وافق البنك الدولي الثالثاء 
لمشروع  دوالر  ماليين   207 بمبلغ  ثانٍ  إضافي  تمويل  على 
اليمن،  في  واالستجابة  الطارئ  االجتماعية  الحماية  تعزيز 
التغذية  وسوء  المزمن  الغذائي  األمن  انعدام  معالجة  بهدف 

في هذا البلد.
من  كمنحة  والمقدم  التمويل  هذا  أن  للبنك  بيان  وذكر 
سيساعد  الدولي،  للبنك  التابعة  الدولية  التنمية  مؤسسة 
بما  نطاقه،  وتوسيع  الجاري  المشروع  تأثير  على  الحفاظ  في 
لألزمات،  االستجابة  نافذة  من  دوالر  مليون   150 ذلك  في 
وسيستهدف المشروع المناطق التي تشهد ارتفاعًا في انعدام 

األمن الغذائي وسوء التغذية.
ومن المقرر أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من 
التمويل اإلضافي، إذ سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز االنتقال 
نحو المدفوعات الرقمية في التحويالت النقدية، وتعزيز نظام 
الحصول  دعم  يشمل  كما  الرقمي.  للدفع  صديق  محلي  بيئي 
على بطاقات الهوية الوطنية وتوفير الوصول إلى تدخالت محو 
األمية المالية على أساس تجريبي، وستقدم أيضًا دعمًا حاسمًا 
متداخلة  أزمــات  مع  تتعامل  التي  والضعيفة  الفقيرة  لألسر 
وحسب  الغذاء.  أسعار  وتضخم  الصراع  ذلك  في  بما  متعددة، 
 3.5 إلى  باليمن  الخاص  الدولي  البنك  برنامج  وصل  البيان 
للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  منح  شكل  في  دوالر  مليارات 
الدولي  البنك  يقدم  التمويل،  إلى  باإلضافة   .2016 عام  منذ 
الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خالل بناء 
شراكات قوية مع وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المحلية 

العاملة.

الرياض، صنعاء–وكاالت

●  حلظة توقيع املصاحلة السعودية اإليرانية

هل يمهد اتفاق استئناف هل يمهد اتفاق استئناف 
العالقات بني الرياض العالقات بني الرياض 

وطهران الطريق؟وطهران الطريق؟

السعودية تبحث عن مخرج من حرب اليمن بعد ثماني سنوات من عملياتها العسكرية

وزيرا خارجية البلدين يجتمعان قبل نهاية رمضان لتنفيذ مصالحة ثنائية

تصاعد القتال في محافظة مأرب.. والحوثيون 
يحيون الذكرى الثامنة للتصدي للتحالف الدولي

مكونات الشرق تنسحب من الكتلة الرافضة

تحركات مكثفة لتوسيع دائرة موقعي »االتفاق النهائي« بالسودان قبل السبت املقبل
النهائي  السياسي  االتفاق  على  للتوقيع  استعدادًا 
 1 القادم  السبت  له  المقرر  من  الذي  السودان  في 
أبريل أعلنت األطراف السودانية العسكرية والمدنية 
أمس  ــاري  اإلط السياسي  االتفاق  على  الموقعة 
األربعاء، األنتهاء من وضع مسودة مكتملة األركان 
لالتفاق السياسي النهائي، بعد إدراج مخرجات ورشة 
االتفاق  بنود  ضمن  والعسكري  األمني  اإلصــالح 
النهائي، استعدادًا للتوقيع عليه، وبالتزامن مع ذلك، 
المعارضة  األطــراف  إقناع  على  خاصة  لجنة  تعمل 
للتسوية السياسية، باللحاق بالركب واالنضمام إلى 

الموقعين على االتفاق.
اإلثنين،  الخرطوم  العاصمة  في  وتواصلت 
األمني  اإلصالح  ورشة  التوالي،  على  الثالث  ولليوم 
والعسكري بمشاركة واسعة من القادة العسكريين 
في الجيش وقوات »الدعم السريع«، باإلضافة إلى 
األمنية  المجاالت  في  وخبراء  متقاعدين  ضباط 

والعسكرية، إلى جانب ممثلين عن القوى المدنية.
حكومة  تشكيل  االتفاق  على  التوقيع  ويمهد 
ويسبق  ذاته  الشهر  من  عشر  الحادي  في  مدنية 
السادس  االنتقالي يوم  الدستور  التوقيع على  ذلك 
من نفس الشهر، وتضمنت مسودة االتفاق األولية 
التي سلمتها لجنة الصياغة المؤلفة من 11 عضوًا 
الفريق أول ركن  مساء أمس األحد لقائدي الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول 
في  األطــراف  وبقية  حميدتي  دقلو  حمدان  محمد 
38 ورقة إلبداء المالحظات عليها قبل توقيع وثيقة 
مبادئ  االتفاق  وثيقة  وتضمنت  النهائي.  االتفاق 
عامة وقضايا وهموم االنتقال بجانب هياكل السلطة 
تفصيل  في  األطــراف  توسعت  حيث  االنتقالية، 
القضايا محل الخالف والتي كان جرى ترحيلها من 
االتفاق اإلطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر 
2022. وتصدرت قضية اإلصالح األمني والعسكري 
عسكريون  قــادة  يــزال  ال  فيما  السياسي  االتفاق 
المسألة في ورشة مغلقة  يناقشون هذه  ومدنيون 

يُنتظر أن تنتهي األربعاء المقبل.
ومع ذلك تناولت المسودة ضرورة إنجاز اإلصالح 
األمني بما يقود لجيش مهني موحد يحمي حدود 
الوطن والحكم الديمقراطي المدني وينأى بالجيش 
النظامية  القوات  مزاولة  يحظر  كما  السياسة  عن 
المتعلقة  عــدا  واالستثمارية  التجارية  لألعمال 
أن  على  العسكرية  والمهمات  الحربي  بالتصنيع 

يكون ذلك خاضعا لوالية وزارة المالية.
وتحدث االتفاق في البند الخاص بمهام االنتقال 
العدالة  لتحقيق  عملية شاملة  إطالق  عن  وقضاياه 
وتحاسب  الجرائم  تكشف  االنتقالية  والعدالة 
اإلفالت  عدم  وتضمن  الضحايا  وتنصف  مرتكبيها 
من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية 
إيقاف  ضرورة  إلى  المسودة  أشارت  كما  الدولية. 
التدهور االقتصادي ومواصلة عملية اإلصالح، وفق 
نهج تنموي يعالج األزمة المعيشية، وينحاز للفقراء 
ويحقق والية وزارة المالية على المال العام ويحارب 
تفكيك  على  االتفاق  المسودة  وتناولت  الفساد. 
نظام »الثالثين من يونيو 1989« وتفكيك مفاصله 
غير  بطرق  عليها  المتحصل  ــوال  األم واســتــرداد 
مشروعة، مع مراجعة القرارات التي ألغيت بموجبها 
قائد  جمدها  التي  التمكين  تفكيك  لجنة  قــرارات 

الجيش في سياق إجراءات 25 أكتوبر 2021.

هياكل السلطة
مستويات  خمسة  على  السياسي  االتفاق  ونص 
االنتقالي،  التشريعي  المجلس  تشمل  للحكم 
أو  األقاليم  الــوزراء،  مجلس  السيادي،  المستوى 

الواليات، المستوى المحلي.
يجوز  ال  التشريعي  المجلس  فإن  لالتفاق  ووفقا 
من  تتألف  مستقلة  تشريعية  سلطة  باعتباره  حله 
الواسع  التمثيل  فيه  يُراعى  عضو   300 إلى   150
المؤتمر  حزب  أعضاء  منه  ويُستثنى  للسودانيين 
االتفاق  ومنح  واجهاته.  وكل  المحلول  الوطني 
نسبة %25 من مقاعد المجلس التشريعي لألطراف 
المقاعد  من  و75%  السالم،  اتفاق  على  الموقعة 

االتفاق  على  الموقعة  السياسية  األطراف  تسميها 
النهائي ولجان المقاومة.

وحدد االتفاق مهام المجلس التشريعي بتفصيل 
والحق  الحكومة  أداء  مراقبة  رأسها  على  موسع 
أي  أو  ورئيسه  الوزراء  مجلس  من  الثقة  سحب  في 
والتشريعات  القوانين  سن  بجانب  أعضائه،  من 
المتعلقة بمهام الفترة االنتقالية والحريات والتحول 
الديمقراطي. وتحدثت مسودة االتفاق عن مجلس 
السيادة، لكنها لم تشر إلى طبيعة تكوينه بل قالت 
إنه يمثل رأس الدولة ويمثل القائد األعلى للقوات 
النظامية ويتولى مهام واختصاصات تعيين مجلس 
الوزراء والوالة والمجلس التشريعي بعد أن تختارهم 

القوى الموقعة على االتفاق السياسي.
القائد  تعيين  أخــرى  مهام  ضمن  يعتمد  كما 
اختيارهم  بعد  السريع  الدعم  وقائد  للجيش  العام 
اعتماد  السيادة سلطة  من مؤسساتهم، ولمجلس 
وكذلك  الوزراء  مجلس  من  بطلب  الطوارئ  إعالن 
مجلس  من  قــرار  على  بناء  الحرب  إعــالن  سلطة 
الوزراء وموافقة المجلس التشريعي. ونص االتفاق 

تتجاوز  أال  الوزراء على  فيما يخص تكوين مجلس 
كفاءات  تتوالها  وزارة   26 التنفيذية  الحقائب 
وطنية ملتزمة باالتفاق السياسي، على أن يتشاور 
رئيس الوزراء مع كل القوى الموقعة على االتفاق 

30 يوما من تعيينه. ويعلن حكومته خالل 
أن  الــوزراء  مجلس  لعضوية  االتفاق  واشترط 
وأال  والتأهيل  والكفاءة  القدرات  ذوي  من  يكون 
المنتمين  25 عاما، ولم يتحدث عن منع  يقل عن 

حزبيًا من تقلد المنصب.

السريع والدعم  الجيش 
للقوات  موسعًا  حيزًا  السياسي  االتفاق  أفرد 
ونص  االنتقالية،  الفترة  خالل  ومهامها  النظامية 
رئيس  يرأسه  والدفاع  لألمن  مجلس  تكوين  على 
الجيش  قائدي  عضويته  في  وزراء–مدني–ويضم 
الداخلية،  المالية،  الدفاع،  ووزراء  السريع  والدعم 
الكفاح  لحركات  ممثلين  الخارجية،  الــعــدل، 
وزير  الشرطة،  مدير  المخابرات،  مدير  المسلح، 

االتحادي. الحكم 

أمنية  استراتيجية  بتطوير  المجلس  ويختص 
شاملة لحماية أمن الشعب السوداني واإلشراف على 
والحركات  العسكرية  القوات  وتوحيد  دمج  خطط 
الموقعة على اتفاق السالم لخلق جيش مهني واحد، 

وفقا لجداول زمنية محددة.
السريع  الدعم  قــوات  عن  المسودة  وتحدثت 
بوصفها قوات عسكرية تتبع للجيش ويحدد القانون 
أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة–مدني–قائدًا 
القوات  هذه  تدمج  أن  على  السريع،  للدعم  أعلى 
األمني  اإلصــالح  خطة  وفق  المسلحة  القوات  في 

والعسكري، وفق جداول محددة.
وفي سياق متصل أكد بيان صادر عن المجلس 
من  عدد  يضم  تجمع  البجا–وهو  لنظارات  األعلى 
من  المجلس  السودان–انسحاب  شرق  مكونات 
السياسية  للعملية  المعارضة  الديمقراطية  الكتلة 
الشرق  بإلغاء مسار  السودان، وتمسكه  الحالية في 

المضمن في اتفاق السالم السوداني.
المجلس  أجنحة  ضم  اجتماعًا  إن  البيان  وقال 
األمين  محمد  الناظر  أحدها  يقود  التي  المختلفة 

التأسيس،  منصة  إلى  العودة  على  »اتفق  ترك، 
وفك  الــشــرق،  مسار  ــض  ورف الــخــالفــات،  وطــي 
تسعي  التي  المركزية  التحالفات  بكل  االرتباط 
أهدافها  لتحقيق  كمطية  الشرق  قضية  الستخدام 

بما في ذلك التكتل الديمقراطي«.
شرق  منطقة  تعيش  عامين  من  أكثر  ومنذ 
رفض  بسبب  كبيرة  ــات  اضــطــراب ــودان  ــس ال
تضمين  ترك  الناظر  يقودها  أهلية  مجموعات 
مسار الشرق في اتفاق السالم، وتقول المجموعة 
االتفاق  وأن  المنطقة،  يمثلون  ال  الموقعين  إن 
بالشكل  السودان  شرق  قضايا  يخاطب  لم  نفسه 
المطلوب. لكن في المقابل تقول الجبهة الثورية 
إضافة  الدارفورية،  الحركات  من  عدد  تضم  التي 
المسار  إلغاء  إن  والوسط  الشرق  مساري  إلى 

بأكمله. اتفاق جوبا  سيهدد 
السياسية  الكيانات  من  لعدد  ممثلون  ويسعى 
واألهلية في شرق السودان، لوضع أسس لعملية 
سياسية جديدة تقوم على مقررات المؤتمر الذي 
»سنكات«  منطقة  في   2020 نهاية  في  عقد 
إقليم  إقامة  على  نص  والذي  األحمر،  البحر  على 
وفق  الثالثة  ــســودان  ال شــرق  لــواليــات  موحد 
الشرق،  وإلغاء مسار  التاريخية،  الجغرافية  الحدود 
لسكان  الثبوتية  واألوراق  الهوية  ومراجعة 

اإلقليم.
مخاوف  ظل  في  الجديدة  التطورات  وتأتي 
اإلقليم  في  أكثر  األوضاع  تنفجر  أن  من  متزايدة 

أهلية. وانقسامات  أمنية  الذي يشهد هشاشة 
ظلت   ،2021 العام  من  الثاني  النصف  ومنذ 
األعلى  المجلس  تحت  المنضوية  الكيانات 
الموانئ  وأغلقت  خطواتها،  تصعد  البجا  لنظارات 
القومي ألكثر  والطريق  البالد  في شرق  الرئيسية 
من شهر، مما تسبب في خسائر اقتصادية ُقدرت 
صــادرات  اعتماد  ظل  في  الـــدوالرات  بمليارات 
واعتماد  رئيسي،  بشكل  الموانئ  تلك  على  البالد 
احتياجاتها  من   80% على  السودانية  األســواق 

الموانئ. التي تِرد عبر تلك  البضائع  على 

● عبد الفتاح البرهان )وسط( ونائبه محمد حمدان دقلو )عن يمينه( خالل توقيع االتفاق اإلطاري مع القوى المدنية
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ألصحاب  »تضامن«  مبادرة  االجتماعي  التضامن  صندوق  أطلق 
فوق،  فما  فردين  من  أسرهم  تتكون  الذين  األساسية،  المعاشات 

المناطق. جميع  في  وذلك 
عبر هواتفهم  نصية  رسالة  المبادرة  المستهدفون من  وسيتلقى 
برقم الكوبون الخاص بهم وخطوات التسجيل، وفق بيان أصدرته، 

الموقتة. الوطنية  الوحدة  حكومة  الثالثاء، 
صندوق  أنشأها  إلكترونية  منصة  »تضامن«  مبادرة  وتعد 
المعاشات  ألصحاب  المساعدة  لتقديم  االجتماعي  التضامن 
غذائية  سالت  شكل  في  الصندوق،  في  المسجلين  األساسية 

نية. مجا
لدى  المسجلة  األسر  والتضامن مع  التكاتف  إلى  المنصة  وتهدف 
التنمية  وبرامج  الخيرية  المساعدات  تقديم  خالل  من  الصندوق، 

المناطق. مختلف  في  الليبية  للعائالت  االجتماعية 

انطالق مبادرة »تضامن« ألصحاب املعاشات
يجب على الموظفين عدم 
التقاعد، واالعتماد على 
سكان ألمانيا فقط لن 
يكون كافيًا لتعويض 
نقص األيدي العاملة

المستشار األلماني 
أوالف شولتس

مليون و207
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7937دوالر أميركي
5.1901يورو

5.9029الجنيه االسترليني
1.2765الريال السعودي
1.3053درهم إماراتي
0.6955اليوان الصيني

2023 /3/29 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●   منشآت نقطية بحقل مسلة 

طرابلس، القاهرة- الوسط

فرحات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
بن قدارة إن سلفه مصطفى صنع اهلل »كانت لديه مشاكل مع 

الحكومة ومصرف ليبيا المركزي«.
الوطنية  المؤسسة  إدارة  لمجلس  رئيسًا  قدارة  بن  وعُيِّن 
الذي خدم في  2022، خلًفا لصنع اهلل  العام  للنفط في صيف 

المنصب لفترة طويلة.
ونقلت جريدة »فايننشال تايمز« البريطانية في تقرير اليوم 
جزًءا  »كان  قدارة  بن  تعيين  إن  قولهم  محللين  عن  األحد، 
من صفقة توسطت فيها اإلمارات بين حفتر والدبيبة اللذين 
يريدان اآلن البقاء في السلطة« في إشارة إلى رئيس حكومة 
قوات  وقائد  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

القيادة العامة المشير خليفة حفتر.
وقبل تعيينه على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، كان بن 
قدارة مقيمًا سابًقا في اإلمارات، حيث كان يدير بنًكا مملوًكا 
»فايننشال  وفق  والجزائر،  وليبيا  لإلمارات  مشترك  بشكل 

تايمز«.
البريطانية أن صنع اهلل أخبرها عند عزله،  وذكرت الجريدة 
ملثمين  »رجااًل  وأن  إلقالته  سلطة  لديه  ليس  الدبيبة  أن 

الوطنية  المؤسسة  مقر  إلى  طريقهم  شقوا  ومسلحين« 
للنفط للتحضير لتسليم بن قدارة رئاسة المؤسسة؛ لكن بن 
قدارة نفى في تصريح نقلته »فايننشال تايمز«، علمه بالغارة 
إنه  وقال:  الدبيبة وحفتر.  بين  أي صفقة  أو شروط  المزعومة 

تولى منصبه » حسب التعيين الحكومي«.
قال  حيث  المواجهة.  شديد  كان  ربما  سلفه  أن  وأضاف 
الذي خلق  األمر  الناس،  مواجهة  كانت...  اهلل  »شخصية صنع 
»المصرف  أن  إلى  الفتًا  الحكومة«.  ومع  حفتر  مع  توترات 
المركزي لم يكن يدعمه )صنع اهلل( ألنه يعاني من مشاكل مع 

البنك المركزي أيضًا«.
الدبلوماسيين  »معظم  أن  إلى  تايمز«  »فايننشال  وأشارت 
الوطنية  المؤسسة  إبقاء  في  اهلل  صنع  إلى  الفضل  ينسبون 
للنفط فوق الصراع السياسي«. ولم يتسن الوصول الى صنع 

اهلل للتعليق.
أن  الجارح  محمد  لالستشارات  ليبيا  مكتب  رئيس  وأوضح 
بين  إليه  التوصل  يجري  تفاهم  ألي  »الضامن  كان  قدارة  بن 
عناصر  فإن  الترتيب،  هذا  من  »كجزء  مضيفا:  الجانبين«، 
منتظمة  رواتب  اآلن  يتلقون  العامة  للقيادة  التابعة  القوات 
من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها مقابل السماح 

بتدفق النفط«.

طرابلس- الوسط
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مجددا  المالي  القطاع  في  الحالية  الضغوط  تبرز 
في  المخاطر  إلدارة  السليمة  الممارسات  أهمية 
فهم  بمكان  األهمية  ومن  المصرفي.  القطاع 
عن  والناشئة  المالية  للمراكز  المحتملة  المخاطر 
البنك  فإن  ولهذا،  محددة.  بموجودات  االحتفاظ 
مبتكرة،  إطالق سندات مستدامة جديدة  عند  الدولي، 
الالزمة  المعلومات  جميع  ويتيح  بالشفافية  يتسم 
المخاطر/العائدات  لتقييم  المحتملين  للمستثمرين 

الخاصة بأداة ما.
سندا  الماضي  الشهر  خالل  الدولي  البنك  وأصدر 
إلى  يهدف  سنوات  خمس  مدته  النتائج  إلى  يستند 
طفل  مليوني  لنحو  النظيفة  الشرب  مياه  توفير 
الشرب  مياه  نقص  ويؤدي  فيتنام.  في  بالمدارس 
آالف شخص سنويا   9 بنحو  يقدر  ما  وفاة  إلى  النظيفة 
خاص  بشكل  معرضون  األطفال  أن  كما  فيتنام،  في 

بالمياه. المنقولة  الطفيلية  باألمراض  لإلصابة 
النتائج مثل هذا السند تصنيف البنك  وتمزج سندات 
لنتائج  المباشر  التعرض  مع   )AAA( االئتماني  الدولي 
مشروعات محددة. وتقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد 
التي  الصعوبة  بالغة  للظروف  لالستجابة  السندات  هذه 
التضخم  ويؤدي  النامية.  البلدان  من  العديد  تواجه 
والصراع وما ينجم عن ذلك من أزمات الالجئين والنزوح 
الداخلي واآلثار المتزايدة الوضوح لتغير المناخ إلى الحد 
من النمو االقتصادي وعكس مسار سنوات من المكاسب 
اإلنمائية التي تحققت بشق األنفس. وفي الوقت نفسه، 
إيرادات  وتراجع  الديون،  ارتفاع  المعنية  البلدان  تواجه 
ال  التي  المالية  الوقائية  االحتياطيات  وتآكل  الموازنة، 

تستطيع مساندة االستثمار في النمو والتنمية.
رؤوس  تنشر  أن  اإلنمائية  للمؤسسات  وينبغي 
يتعين  كما  وفاعلية.  كفاءة  أكثر  نحو  على  أموالها 
رؤوس  لتوجيه  مبتكرة  جديدة  أدوات  إيجاد  عليها 

أموال القطاع الخاص نحو التنمية المستدامة .
ذلك.  لتحقيق  واحدا  مسارا  النتائج  سندات  وتتيح 
البنك  يضمن  إذ 
للمستثمرين  الدولي 
لكنهم  أموالهم،  أصل 
التخلي  على  يوافقون 
على  الكوبون  عن 
السند لصالح مدفوعات 
طارئة  مستقبلية 

مشروعات  بنواتج  ترتبط 
ذلك،  من  وبدال  التنمية. 
كوبونات  توجيه  يتم 

المستثمرين الضائعة إلى مشروع ما.
دوالر  مليون   50 تستخدم حصيلة  فيتنام،  حالة  وفي 
لمساندة أنشطة التنمية المستدامة للبنك على مستوى 
العالم. وبدال من ذلك، يقدم البنك الكوبونات التي كانت 
ستذهب للمستثمرين لمشروع تنقية المياه في فييتنام. 
بإصدار  تتعلق  مدفوعات  على  المستثمرون  ويحصل 
اعتمادات كربون متحقق منها من المشروع تمثل خفضا 
في انبعاثات غازات الدفيئة. وكلما زادت تلك االعتمادات 
التي يجري توليدها، زادت المدفوعات للمستثمرين، مع 

مراعاة حد أقصى يبلغ نحو 5 % سنويا.
ومن خالل الحد من الحاجة إلى حرق الكتلة الحيوية 
إزالة  من  سيحد  المشروع  أن  يقدر  المياه،  لغلي 
الصحي،  والمستوى  الهواء  نوعية  ويحسن  الغابات، 
غازات  انبعاثات  ويخفض  الوقود،  تكاليف  ويخفض 
أكسيد  ثاني  من  طن  ماليين  ثالثة  بنحو  الدفيئة 
هذه  وستمول  السند.  هذا  عمر  مدى  على  الكربون 
300 ألف جهاز لتنقية المياه وتوزيعها  العملية تصنيع 

8 آالف مدرسة ومؤسسة أخرى. على 
ويبني هيكل هذا السند على سند حفظ الحياة البرية 
الذي أصدره البنك في مارس 2022 بقيمة 150 مليون 
دوالر ومدته خمس سنوات )يعرف أيضا باسم سند وحيد 
إلى  الرامية  الجهود  هذا  النتائج  سند  ويساند  القرن(. 
القرن األسود المعرض بشدة لخطر  الحفاظ على وحيد 
لتمويل  الضائعة  الكوبونات  استخدام  مع  االنقراض، 
البرية  لألحياء  مخصصين  متنزهين  في  الحفظ  أنشطة 
النتائج على زيادة  في جنوب أفريقيا. وتعتمد مدفوعات 
عدد وحيد القرن، ويجري حسابها والتحقق منها من قبل 
وكيل مستقل، ويتم تمويلها من خالل منحة مشروطة 

من صندوق البيئة العالمية.
الخاص  المال  رأس  من  أيضا  البنك  ويستفيد 
ضد  التأمين  سندات  خالل  من  النامية  البلدان  لصالح 
المعني  البلد  قدرة  من  األدوات  هذه  وتزيد  الكوارث. 
تزويده  خالل  من  الكوارث  وجه  في  الصمود  على 

باألموال في أعقاب وقوع الحدث مباشرة.
تحقيق  يمكن  هذه،  مثل  النتائج  هياكل  خالل  ومن 
النادرة  المانحين  أموال  من  المثلى  االستفادة 
لمساندة  الخاص  القطاع  من  مستثمرين  الستقطاب 
أسواق  نطاق  خارج  عادة  تقع  التي  التنمية  مبادرات 
المشروعات  نواتج  أن  من  الرغم  وعلى  المال.  رأس 
تكون  أن  يمكن  الطبيعية  الكوارث  ومخاطر  اإلنمائية 
متغيرات غريبة بالنسبة ألسواق رأس المال، فإن عددا 
متزايدا من المستثمرين يعتقدون أن هذه األنواع من 
المخاطر تستحق التحمل عندما تتم إدارتها ونمذجتها 

جيدا. فهما  وفهمها 
المجال  هذا  في  االبتكار  نواصل  أن  الضروري  ومن 
رأس  أسواق  من  التمويل  من  متزايدة  مبالغ  وجلب 
العالمية. التحديات  لمواجهة  المانحة  والجهات  المال 

الدولي البنك  لمجموعة  عشر  الثالث  الرئيس   *

ينبغي للمؤسسات اإلنمائية 
نشر رؤوس أموالها على 

نحو أكثر كفاءة وتوجيه 
القطاع الخاص نحو التنمية 

تمويل التنمية بحلول مبتكرة

ديفيد مالباس *

غلوبال«  بورز  آند  »ستاندرد  في  المحللة  وقالت 
أن  يبدو  الكبرى  الشركات  لبعض  »بالنسبة  هانتر، 
لكن  ليبيا(،  في  )لالستثمار  شهية  بالتأكيد  هناك 
في  مختلف  تفاوت  لديها  الدولية  النفط  شركات 
تحمل المخاطر، لذا ال أعتقد بالضرورة أن ليبيا كما 

هي اآلن ستكون استثمارًا رئيسيًا لها«.
الصفقة األكبر منذ عقدين

وإلى اآلن، فإن الشركات األوروبية هي شركات النفط 
الليبي،  الطاقة  قطاع  في  العاملة  الرئيسية  الدولية 

وتعد شركة »إيني« اإليطالية أكبر مستثمر أجنبي.
الغاز  مليار قدم مكعب من   198 »إيني«  وأنتجت 
في ليبيا العام 2021، وجرى نقل إنتاجها إلى إيطاليا 
 520 طوله  البالغ  ستريم«  »غرين  أنابيب  خط  عبر 
كيلومترًا، الذي لديه القدرة على حمل 8 مليارات متر 

مكعب في السنة.
من  حالة  هناك  تزال  »ال  صديقي  الخبير  وقال 
عدم اليقين.. فأولئك الذين ينظرون إلى المؤسسة 
الوطنية للنفط باهتمام شديد وعين ثاقبة يحتاجون 

أيضًا إلى التكيف مع هذا الواقع«.
كما أوضح أنه ال يمكنهم فقط النظر إلى اإلشارات 
الوطنية  المؤسسة  أن  حقيقة  وتجاهل  اإليجابية 

للنفط تعلن من حين آلخر حالة القوة القاهرة.
العام  منذ  ليبيا  في  تعمل  التي  و»إيني« 
في  جديد  مشروع  عن  تعلن  شركة  أول   ،1959
وقعت  فبراير  ففي  عامًا.   20 من  أكثر  منذ  ليبيا 
من  ليبيا  إنتاج  لرفع  اتفاقية  النفط  مؤسسة  مع 
مليارات   4 إلى  سنوات  ثالث  من  أقل  في  الغاز 
ومشاركة  الستكشاف  وتهدف  مكعبة،  قدم 
مليارات   8 بقيمة  للغاز  بحرية  حقول  في  اإلنتاج 
يقتنع  ال  ذلك،  ومع  سنوات.  ثالث  لمدة  يورو 
لقطاع  بالنسبة  انتهى  قد  األسوأ  بأن  الجميع 

الليبي. النفط 
حقيقة  إن  حرشاوي  جليل  السياسي  المحلل  وقال 
عند  النفط  إنتاج  أن  وحقيقة  قاهرة  قوة  وجود  عدم 
مستوى عال أمر جيد، »لكن بصرف النظر عن ذلك، 
فنفط  مرتاحة،  العالمية  النفط  أن شركات  أعتقد  ال 
قيادة  تحت  )محتمل(  حصار  عن  بمنأى  ليس  البالد 

فرحات بن قدارة، فاألمر ليس بيده«.

مليون  عند  ليبيا  في  النفطي  اإلنتاج  استقرار  مع 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تأمل  برميل،  ألف  و200 
في الوصول إلى أهداف المليوني برميل مستقباًل، إذ 
قال رئيس المؤسسة فرحان بن قدارة إن التغييرات 
لالستثمار  المالي  النظام  على  إدخالها  المخطط 
»جاذبية  أكثر  ليبيا  ستجعل  والغاز  النفط  مجال  في 

للمستثمرين الدوليين«.
أطلقها  صحفية  تصريحات  في  قدارة  بن  وأضاف 
بداية األسبوع الجاري أن هناك مساعي لرفع اإلنتاج 
إلى  ثالث  مدى  على  اليوم  في  برميل  مليوني  إلى 
في  المالي  النظام  بمراجعة  متعهدًا  خمس سنوات، 

ليبيا لجذب المزيد من االستثمار األجنبي.
دوالر  مليارات  ثمانية  بقيمة  صفقة  إلى  وأشار 
اإليطالية  »إيني«  يناير مع شركة  في  توقيعها  جرى 
في  تقدم  إحراز  على  كدليل  بحري  غاز  حقل  لتطوير 
سياق زيادة اإلنتاج، متابعًا: »سترى المزيد من هذه 

المشاريع الكبيرة في ليبيا«.
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إنشاء  عن  وكشف 
إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير 
األوروبية  الدول  إلى  النفطية  الموارد  من  المزيد 
كما  روسيا.  من  اإلمدادات  الستبدال  تسعى  التي 
أكد أنه حظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية 
النواب،  مجلس  من  المكلفة  والحكومة  الموقتة، 

وكشف عن خططه لجذب االستثمار وتعزيز اإلنتاج.
استمالة الشركات األجنبية

بالتس«  غلوبال  بورز  آند  »ستاندرد  وكالة  وتقول 
على  تعمل  الليبية  النفط  مؤسسة  إن  األميركية 
الطاقة  لقطاع  الدولية  النفط  شركات  استمالة 
المتعطش لالستثمار بخطة استراتيجية جديدة بعد 
واألمنية  السياسية  المشكالت  لكن  اإلنتاج،  استقرار 
المستمرة قد تعيق إحياء طفرة النفط التي تحققت 

في البالد قبل العام 2011.
ولجأت المؤسسة إلى شركة االستشارات األميركية 
استراتيجية  »خطة  تطوير  في  للمساعدة  »كيرني« 
الذي  البرامج االستراتيجية  جديدة«، وأنشأت مكتب 
لمساعدة  الخطة  هذه  تنفيذ  عن  مسؤواًل  سيكون 

في  القطاع  هذا  في  التطورات  مواكبة  على  الشركة 
جميع أنحاء العالم.

المكتب  أن  األميركية  الوكالة  وأوضحت 
في  المؤسسة  سيساعدان  الجديدة  واالستراتيجية 
مليوني  إلى  لليبيا  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  تنفيذ 
خمس  إلى  ثالث  من  فترة  خالل  اليوم  في  برميل 
اآلن،  اليوم  في  برميل  مليون   1.2 نحو  من  سنوات 
وهي »إحدى أولوياتي األساسية للمؤسسة الوطنية 
بن  فرحات  لرئيسها  سابق  تصريح  حسب  للنفط«، 

قدارة.
إلياس  بال«  »ويسبرينغ  لدى  مساعد  مدير  وقال 
شمال  تغطي  مخاطر  إدارة  شركة  وهي  صديقي، 
أنه  هي  »الفكرة  إن  بالتس«،  لـ»غلوبال  أفريقيا 
لجذب االستثمار األجنبي يجب أن تكون أكثر شفافية، 
وتحتاج إلى تمكين شركات النفط الدولية من إلقاء 

نظرة عن كثب«.
البرنامج  مكتب  إنشاء  عن  صديقي  وتحدث 
من  العالمية  النفط  شركات  لتمكين  االستراتيجي 
الشعور بالراحة في توجيه األموال إلى الشرق وأيضًا 
إلرضاء المجتمعات المحلية في المنطقة، موضحًا أن 
الضغط من أجل تحقيق مزيد من الشفافية المالية 

مصدره الواليات المتحدة والمجتمع الدولي.
بالتس«،  غلوبال  بورز  آند  »ستاندرد  وحسب 
االضطرابات  تفجر  منذ  القتال  موجات  أدت  فقدت 
فوضى  من  ذلك  أعقب  وما   ،2011 العام  األمنية 
قادرًا  يعد  لم  الذي  النفط  قطاع  تأثر  إلى  سياسية 
برميل  مليون   1.6 إنتاج  إلى  والعودة  التعافي  على 
في اليوم، فقد بلغ اإلنتاج مليونًا و207 آالف برميل 
في اليوم من النفط الخام، حسب آخر بيان لمؤسسة 

النفط اإلثنين الماضي.

وتحتاج ليبيا إلى االستثمار األجنبي لتطوير مواردها 
الهائلة من الطاقة، بما في ذلك احتياطياتها النفطية 
بن  تعيين  ومنذ  القارة.  في  األكبر  وهي  المؤكدة، 
ليحل محل رئيس مجلس  الماضي،  قدارة في يوليو 
والغاز  النفط  قطاع  كان  اهلل،  اإلدارة مصطفى صنع 
على  القاهرة  القوة  حالة  رفع  بعد  مستقرًا،  الليبي 
الصادرات واإلنتاج والتي بلغت أدنى مستوى لها منذ 

عامين عند 650 ألف برميل في اليوم.
الحاجة لتفعيل العقود المجمدة

غلوبال«  بورز  آند  »ستاندرد  في  المحللة  وأكدت 
بكثير  أكبر  مجموعة  إلى  ليبيا  حاجة  هانتر،  كاثرين 
تنشيط  إعادة  في  بهم  لتستعين  المستثمرين  من 
كان   2011 العام  »فقبل  المجمدة،  العقود  بعض 
من  والكثير  االستكشاف  عقود  من  الكثير  هناك 
الشركات المختلفة النشطة في ليبيا ثم دخل الكثير 

منها في ظروف قاهرة وتراجع المستثمرون«.
وضخت ليبيا المعفاة من حصص اإلنتاج المحددة 
في  برميل  مليون   1.17 بلس«  »أوبك  تحالف  عبر 
وفقا  يناير،  منذ  اإلنتاج  استقرار  مع  فبراير  في  اليوم 

لمسح بالتس األخير.
يكون  قد  قدارة  بن  أن  األميركي  التقرير  ويعتقد 
الرجل الذي يمكن أن يساعد في إحياء طفرة النفط 
سياسي  اتفاق  إلى  التوصل  بعد   2011 العام  قبل 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بين  الماضي  العام 
القيادة  قوات  وقائد  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 

العامة المشير خليفة حفتر.
وسارع بن قدارة إلى إجراء زيارات خارجية بما في 
ذلك إلى الواليات المتحدة، حيث التقى كبار مسؤولي 
الشركات  ودعا  التنفيذيين  والمديرين  الطاقة 

األميركية لالستثمار في قطاع الطاقة الليبي.

ضمن خطة الوصول لمليوني برميل

تغيير خريطة االستثمار في النفط الليبي لجذب األجانب

بن قدارة: التوتر مع حفتر والحكومة سبب رحيل صنع الله

 مؤسسة النفط تلجأ لشركة »كيرني« 
األميركية في تطوير استراتيجية جديدة

محللة: بعض الشركات الكبرى
ترغب في االستثمار لكن هناك مخاطر

●   فرحات بن قدارة ●   مصطفى صنع اهلل

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

السنة الثامنة
العدد 384 8 رمضان 1444 هــ
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قررت النيابة العامة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة »أكاكوس« للخدمات النفطية احتياطيًا 
بتهمة الفساد، األحد الماضي، وذلك تأكيدًا لما نشرته »بوابة الوسط« عن مصدر بالنيابة العامة، 

الجمعة.
وأشار بيان نشره مكتب النائب العام إلى إجراء تدابير قضائية لمنع الفساد، من خالل التحقيق 

في وقائع فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس شركة »أكاكوس« للخدمات النفطية.
 - استئناف  اختصاص محكمة  الفساد، في نطاق  بنيابة مكافحة  النيابة  أن وكيل  البيان  وذكر 
طرابلس، تولى تقصي واقعة »انصراف إرادة المسؤول إلى إساءة السلطة المسندة إليه، فأسفر 

عن إثبات إسهامه في تحصيل غيره منافع مادية بالمخالفة للتشريعات«.
وتتمثل الواقعة، بحسب النيابة، في »التفاف المسؤول عن النظم التي تعطي األولوية لشركة 
تموين الحقول النفطية، وإبرامه عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون 

دينار، رغم أن تكلفة أجود الخدمات ال تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة«.
وأوضحت النيابة أن إجراءات التقصي أثبتت »تصرف المسؤول فيما يعادل 500 ألف دينار دون 

توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك«، وبالتالي انتهى المحقق إلى األمر بحبسه احتياطيًا.

حبس مدير شركة »أكاكوس« للخدمات بتهمة الفساد
»البريقة« تعتذر عن أزمات الوقود في الزاوية وطرابلس

السعر بالدوالرنوع الخام

79.45برنت

74.09غرب تكساس

78.40دبي

75.01سلة أوبك

76.71خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     3/29/ 2023

828 ألف عامل يفقدون 
وظائفهم في تركيا وسورية

شراكة »ليبية - أميركية«
 إلنشاء مصفاة الجنوب

النفط الروسي يصل أوروبا رغم الحظر

فقد نحو 828 ألف عامل مصدر رزقهم في أعقاب الزلزال الذي 
ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سورية في فبراير الماضي، وفق 

منظمة العمل الدولية.
وتشير البيانات األولى للمنظمة إلى أن الزلزال في تركيا أدى 

إلى انخفاض في النشاط يعادل عمل حوالي 658 ألف شخص.
وفي سورية التي تكبدت خسائر فادحة باالقتصاد وسوق العمل 

جراء نزاع استمر 12 عامًا، فقد حوالي 170 ألف عامل وظائفهم 
نتيجة الزالزل.

حذرت منظمة العمل الدولية من احتمال تفاقم الفقر وزيادة 
عمالة األطفال، في ظل غياب مساعدة عاجلة وموجهة.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو في 
بيان إن توفير فرص عمل ضروري لالستجابة الفعالة والشاملة 

لهذه الكارثة.
وأضاف »ال يمكن للناس أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم إال 

إذا استعادوا مصدر رزقهم. ويتعين علينا ضمان تجذر مبادئ 
العدالة االجتماعية والعمل الالئق بقوة في عملية التعافي واعادة 

.Kاالعمار، إزاء أولئك الذين فقدوا الكثير في الزلزال
قدرت منظمة العمل الدولية أن هؤالء العمال سيواجهون 

خسارة في الدخل تزيد في المتوسط اعن 230 دوالرًا شهريًا في 
تركيا، طالما استمر الوضع المتذبذب.

وقعت شركة »زالف ليبيا« الستكشاف وإنتاج النفط والغاز أول 
عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتالف شركة »هاني ويل- 

يو أو بي« األميركية.
وينص العقد على تولي شركة »هاني ويل - يو أو بي« األعمال 
الهندسية األولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات 

المرخصة.
ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة األولى هي مرحلة ما 

يعرف بالـ»FEED«، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها 
مع شركة »هاني ويل - يو أو بي«.

وتتمثل المرحلة الثانية في التفاوض على عقد آخر لتنفيذ 
أعمال التركيب واالختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل 

شركة »هاني ويل« فيما بعد لإلشراف على عملية التركيب.
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي بعد 
وعود أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة لإلسراع في إنشاء 

مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات 
والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب.

وأشارت جريدة »وول ستريت جورنال« األميركية، الجمعة، 
إلى إبرام شركتي »هان يويل إنترناشونال« و»هاليبرتون« 

األميركيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 
مليار دوالر لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

حضر مراسم توقيع عقود مصفاة الجنوب رئيس وأعضاء لجنة 
اإلدارة بشركة زالف، ومن الجانب األميركي محمد المحيسن، 

المدير اإلقليمي لشركة »هاني ويل- يو أو بي«.

ال تزال كميات من النفط الخام الروسي تجد طريقها إلى الموانئ 
األوروبية رغم قرار االتحاد األوروبي حظر استيراد جميع أنواع 

النفط الخام الروسي عبر البحر.
وقالت وكالة »بلومبرغ«، إن نحو 1.37 مليون برميل يوميًا 

من النفط الخام تمر يوميًا عبر الموانئ الروسية إلى أوروبا في 
يناير 2023.

وأشارت إلى أن نفط كازاخستان شكل الجزء األكبر من تلك 
الكميات، حيث إنه معفى من هذه العقوبات، رغم الحاجة إلى نقله 

عبر روسيا للوصول إلى أوروبا.
ولكن الصادرات الكازخية إلى أوروبا لم تتجاوز مليون برميل 

يوميًا في السنوات األخيرة، وبذلت كازاخستان جهودًا مضنية من 
أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام وسط عمليات صيانة مطولة 

ومعدات متهالكة.
ويعد ميناء نوفوروسيسك، وميناء أوست لوجا الروسيان، 

بوابة تصدير النفط الخام من كازاخستان إلى أوروبا، فيما بلغت 
الكميات المصدرة عبر الميناءين إلى المنطقة نحو 800 ألف 

برميل يوميًا في يناير الماضي.
ويترك هذا الوضع نحو 750 ألف برميل يوميًا من صادرات 
النفط الخام المنقولة بحرًا إلى أوروبا والتي من المحتمل أن 
تكون في أغلب األحيان من أصل روسي. واستوردت كل من 

إسبانيا واليونان وبلغاريا نحو 70 % من تلك الكميات.

نائبة بايدن تدعو لتوسيع االستمارات 
األميركية في أفريقيا

في  االستثمار  من  مزيد  إلى  الثالثاء،  هاريس،  كاماال  األميركي  الرئيس  نائبة  دعت 
المحطة  خالل  وذلك  قولها،  بحسب  العالم«،  »مستقبل  تعد  التي  أفريقيا  في  االبتكار 

األولى من جولتها في القارة في غانا.
وتقوم هاريس بجولة إلى كل من غانا وتنزانيا وزامبيا، تستمر حتى الثاني من أبريل، 
وأفريقيا  المتحدة  الواليات  بين  عقدت  قمة  من  قليلة  أشهر  بعد  الجولة  هذه  وتأتي 
مع  واسعة  شراكة  إقامة  إلى  بايدن  جو  الرئيس  خاللها  دعا  واشنطن،  في  ديسمبر  في 
النفوذ  مواجهة  في  فيها  وجودها  لتعزيز  المتحدة  الواليات  تسعى  التي  القارة  أفريقيا، 

المتزايد للصين وروسيا، وفق »فرانس برس«.
أكرا: »سترسم  الغامية  العاصمة  في  األعمال  رجال  أمام مجموعة من  وقالت هاريس 
البراعة  في  نستثمر  أن  يجب  وبالتالي  العالم،  مستقبل  األفريقية  واالبتكارات  األفكار 

واإلبداع األفريقيين، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي وفرص هائلة«.
وهي  االستثمار،  من  المزيد  من  تستفيد  أن  يمكن  مجاالت  بايدن  نائبة  وحددت 
من  العديد  إلى  وأشارت  والديمقراطية.  والحوكمة  الرقمي  واالقتصاد  المرأة  تمكين 
التحديات في المنطقة، ال سيما انعدام األمن وتغير المناخ والعقبات التي تعترض النمو 

القارة. االقتصادي، مضيفة أن الواليات المتحدة ستبقى »شريكًا ثابتًا من أجل تقدم« 
جو  الرئيس  كلمات  بذلك  مكررة  أفريقيا«  بشأن  بالكامل  ملتزمون  »نحن  وتابعت: 

الماضية. السنة  وأفريقيا  المتحدة  الواليات  القمة بين  بايدن في 
العالمي  التراث  الئحة  على  المصنفة  كيب كوست  قلعة  هاريس الحقًا  تزور  أن  وتقرر 

الكاريبي. أميركا ومنطقة  إلى  إرسال عبيد  لليونسكو، حيث جرى 
المسؤولة  أشادت  أكوفو-أدو،  نانا  غانا  رئيس  مع  الماضي  اإلثنين  غداء  وخالل 
والتي  العودة«  بعد  و»ما  العودة«  »عام  اسم  عليها  أطلق  التي  بمبادراته  األميركية 
2019. وقالت: »مئات اآلالف  العام  العبيد على »العودة إلى ديارهم« منذ  تشجع أحفاد 
أربع  قبل  هنا  إلى  أتوا  العالم  أنحاء  جميع  من  الشتات  وأعضاء  السود  األميركيين  من 
سنوات.. يأتي كثيرون إلى هنا كل عام. رؤيتك سيدي الرئيس جعلت كل ذلك ممكنًا«.
أزمة  من  تعاني  التي  لغانا  دوالر  مليون   139 بقيمة  مساعدات  هاريس  أعلنت  كما 
وتوغو  وغانا  العاج  وساحل  بنين  لمساعدة  دوالر  مليون   100 وكذلك  حادة،  اقتصادية 

الساحل. القادم من منطقة  الجهادي  التهديد  على مكافحة 
 

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، اعتذرًا إلى المواطنين بسبب االزدحام الذي شهدته محطات 
التزود بالوقود في مدينتي الزاوية وطرابلس، معتبرة أن الوقود متوفر، وبكميات تصل إلى 128 مليون 

لتر.
عدم  في  تمثلت  إرادتها«  عن  خارجة  صعبة  »ظروفًا  إن  الماضي  السبت  بيان  في  الشركة  وقالت 
البحر،  الزاوية والربط على الرصيف؛ بسبب سوء حالة  استطاعة ناقلتي بنزين من الدخول إلى ميناء 
تزامنا مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية، ما تسبب في تدنٍ حاد 
في رصيد مستودعي الزاوية وطرابلس النفطيين؛ واالزدحام الذي شهدته المدينتان على وجه التحديد.
وطمأنت الشركة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة حاليًا وتصل إلى ما يزيد على 128 مليون لتر 
هي إجمالي دخول ناقلة وقود على متنها 40 مليون لتر، إضافة الى ناقلة أخرى على المخطاف على متنها 
حوالي 40 مليون أخرى، وجاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى 30 مليون لتر، مع استمرار 

تزويد الوقود من ناقلة بميناء طرابلس على متنها 18 مليون لتر.

● جانب من أعمال المسح الطوبوغرافي لموقع مصفاة الجنوب

الدعم على السلع الوسط- وكاالت الوحيد بسبب استمرار  االستثناء 
االستهالكية.

للسلع  الليبي  الدعم  إعانات  وجود  أن  وأضافت 
األساسية  الغذائية  المواد  من  وعدد  االستهالكية 
الفصل  خالل  األسعار  في  كبير  ارتفاع  دون  حال 
تونس  دول  مع  مقارنة  الماضي،  العام  من  األخير 

وموريتانيا. والمغرب  والجزائر  ومصر 
أفريقيا  شمال  في  الحبوب  إنتاج  إجمالي  وبلغ 
بنسبة  أقل  أي  طن،  مليون   33 نحو   2022 للعام 
السابقة  الخمس  السنوات  متوسط  من   %  10
األكثر  هو  القمح  محصول  كان  حين  في  للمنطقة. 
أي  طن،  مليون   16.6 إلى  انخفض  حيث  تضررًا، 

20 % من المتوسط. أقل بنسبة 
استيراد  متطلبات  تبلغ  أن  »فاو«  وتوقعت 
في  طن  مليون   51 المنطقة  في  إجماليًا  الحبوب 
من  المتوسط  عن   %  2 قدرها  بزيادة   ،23-2022
أجل التعويض عن انخفاض اإلنتاج. وسيذهب جزء 
الدول،  احتياطيات  إلى  أيضا  الواردات  هذه  من 
في  اضطرابات  ألي  أفضل  بشكل  لالستعداد 

مستقباًل. اإلمدادات 
لتأثير طبيعي على  الحبوب  إنتاج  انخفاض  وأدى 
استمرار  مع  المنطقة،  في  الغذائية  المواد  أسعار 
عند  االرتفاع  في  الغذائية  المواد  أسعار  تضخم 
مستويات عالية في معظم المنطقة. ففي المغرب، 

أكثر  إلى  للغذاء  السنوي  التضخم  معدل  ارتفع 
إلى  أن يصل  قبل   ،2022 يونيو  بحلول   %  10 من 
العام  من  ديسمبر  في   %  15.5 قياسي  مستوى 
الثانية  المرتبة  في  التضخم  معدل  وجاء  نفسه. 

.2023 48 % بحلول يناير  بعد مصر 
في  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  سبب  ويرجع 
وقبلها  أوكرانيا  أزمتي  تعطيل  إلى  األخيرة  اآلونة 
التوريد.  وسالسل  العالمي  اإلنتاج  »كورونا« 
أن  إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  تقرير  ويشير 
في  والقمح  الحبوب  محاصيل  في  الكبير  التحسن 
العام 2023 ال يزال ممكنًا في حالة تحسن األحوال 

العام. الجوية طوال بقية 

والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  قدرت 
اإلنسانية  االحتياجات  يفتقدون  من  عدد  »فاو«، 
في ليبيا خالل العام 2023 بنحو 300 ألف شخص، 
4 % من السكان، مشيرة إلى انخفاض  أي أقل من 
السكان(  من   %  10( شخص  ألف   800 من  العدد 

.2022 في العام 
المواد  أسعار  تضخم  أن  للمنظمة  تقرير  وأكد 
عليا  مستويات  عند  االرتفاع  في  استمر  الغذائية 
كانت  ليبيا  لكن  أفريقيا؛  شمال  دول  معظم  في 

300 ألف ليبي بحاجة للمساعدات الغذائية
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة:

●   زحام السيارات في شوارع برلين

●   كاماال هاريس نائبة الرئيس األميركي في غانا.

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

السنة الثامنة
العدد 384 8 رمضان 1444 هــ
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بقرار أوروبي نهائي.. بقرار أوروبي نهائي.. 

حظر بيع السيارات العاملة بالوقود األحفوري

على  نهائية  موافقة  األوروبي  االتحاد  دول  منحت 
بالوقود  العاملة  الجديدة  السيارات  مبيعات  حظر 
ألمانيا  تخلي  بعد   ،2035 العام  اعتبارًا من  األحفوري، 

تحفظاتها. عن 
دول  سفراء  أيد  بعدما  شكليًا  التصويت  وكان 
التاريخي.  االتفاق  الماضي،  اإلثنين  األوروبي،  االتحاد 
الحظر  على  األوروبية  الكتلة  دول  وزراء  غالبية  وافقت 
بولندا  وكانت  بروكسل،  في  اجتماع  خالل  الثالثاء 
وإيطاليا  بلغاريا  وامتنعت كل من  الوحيدة.  المعارضة 

ورومانيا عن التصويت، حسب »فرانس برس«.
مبيعات  حظر  على  التاريخي  االتفاق  ويتكسب 
أهمية  األحفوري،  بالوقود  العاملة  الجديدة  السيارات 
إلى  للتحول  الرائدة  التكتل  خطة  صعيد  على  كبرى 
مع   ،2050 العام  بحلول  مناخيا«  »محايد  اقتصاد 
الحراري. المسبّبة لالحتباس  الغازات  انبعاثات  انعدام 

الجاري،  مارس  خالل  مسبوقة  غير  خطوة  وفي 
السيارات  صناعة  قطاع  في  الرائدة  ألمانيا  عرقلت 
اآللية  وفق  أقر  بعدما  األخيرة  اللحظات  في  االتفاق 

األوروبي. لالتحاد  التقليدية  التشريعية 
بأن  ضمانات  بتوفير  بروكسل  برلين  وطالبت 
على  تعتمد  التي  الجديدة  السيارات  بيع  القانون  يتيح 

استهالكها  شرط  الوقود  باحتراق  تعمل  محركات 
الوقود التركيبي، وفق االتفاق الذي أعلن عنه السبت.

ألمانيا  أرادت  التي  التركيبي  الوقود  أنواع  تزال  وال 
إنتاجها  ويجري  التطوير  قيد  الحظر  من  إعفاءها 

الكربونية. االنبعاثات  منخفضة  كهرباء  باستخدام 
األلمان  المصنّعين  لكن  مثبتة،  غير  والتقنية 
استخدام  إطار  توسيع  إلى  تؤدي  أن  في  يأملون 

الوقود. باحتراق  العاملة  المحركات 
تقف  محلية  سياسية  حسابات  أن  مراقبون  ويعتقد 
أثار  والذي  الصفقة،  لعرقلة  األولي  ألمانيا  تحرك  وراء 

األوروبيين. برلين  استياء بعض شركاء 
بزعامة  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  ويقود 
المستشار األلماني أوالف شولتس، ائتالفًا حكوميًا مع 
الخطوة.  عن  المدافعين  والليبراليين  الخضر  حزبي 
وألمانيا  األوروبي  االتحاد  أعلن  الماضي  والسبت، 
مشروع  حول  للخالف  حدًا  يضع  اتفاق  إلى  التوصل 
بالوقود  العاملة  الجديدة  السيارات  مبيعات  حظر 

.2035 األحفوري، اعتبارًا من 
المفوضية  في  المناخية  المشاريع  مسؤول  وكتب 
الثالثاء:  »تويتر«  على  تيمرمانس  فرانس  األوروبية 
األوروبي،  االتحاد  لمجلس  النهائي  التصويت  »مع 
اتخذ االتحاد األوروبي خطوة مهمة نحو التنقل بصفر 

انبعاثات«.

برلين- وكاالت

الوسط- وكاالت



رأي

حرب الكذب
نور الدين السيد الثلثي

سنة  بغداد  هوالكو  بقيادة  المغول  غزا 
وذبحوا  اآلالف،  مئات  قتلوا  1258ميالدية، 
العباسيين.  خلفاء  آخر  باهلل  المستعصم 
أحرقوا بيت الحكمة بما احتواه من نفائس 
المركز  والترجمات، ودمروا  والعلوم  اآلداب 
الشرقي للحضارة اإلسالمية. نعود بالذاكرة 
إلى هوالكو حينما نستذكر غزوا آخر لبغداد 
مضت عليه عشرون عاما وحسب، نستجلي 

سياقه وأسبابه.
الحقيقية  باألسباب  الجهر  يتعذر  عندما 
ما  وهذا  الكذب،  إلى  الفاعل  يلجأ  ما  لعمل 
-ومعها  المتحدة  الواليات  غزو  عند  حدث 
سنة  ــارس  م  20 في  الــعــراق  بريطانيا- 
العراق  امتالك  ــاء  ادّع حينئذ  تم   .2003
»األدلة«  واختُـلِقت  شامل،  دمار  أسلحة 
أشهرها  لعل  ــاء،  ــ االدعـ صحة  ــات  ــب إلث
الخارجية  وزير  عرض  كان  سمعة  وأسوأها 
األمن  مجلس  في  بــاول  كولن  األميركي 
حال »ملف  كان  2003. وكذلك  فبراير  في 
عن  الصادر   The Iraq Dossier»العراق
الحكومة البريطانية، تمهيدا للغزو وتبريرا 

له.
جعلت  الحرب  تبرير  في  الكذب  مركزية 
دورا  الغازيتين  الدولتين  الستخبارات 
حتى  دولها،  سياسات  في  طبيعيا  مركزيا 
لرئيس  قوله  بلير  توني  عن  يُنقل  إنــه 
 :2003 يناير  فــي  الخارجية  مخابراته 
كــان  وقـــد  يــديــك«.  بــيــن  »مستقبلي 
دور  الــعــراق  ــارج  خ عراقيين  لمعارضين 
والمعلومات  التقارير  تدبيج  في  مهم  آخر 
وجود  ــة«  »أدل من  مهم  لجانٍب  المكونة 
سبيال  الغزو  باتجاه  والدفع  األسلحة  تلك 
الحكم  أنظمة  ــا  أم بالنظام.  لإلطاحة 
لها  كانت  بل  لتعترض،  تكن  فلم  العربية 
اتضح  الذي  الدعم،  من  متفاوتة  درجــات 

القواعد األميركية  أكثر شيء في استخدام 
الجوية  للغارات  منطلقا  أراضيها  على 

والصاروخية وأرتال القوات البرية.
سقط  وقــد  المتحدة،  الــواليــات  كانت 
تفرّدها  أوج  فــي  السوفييتي،  االتــحــاد 
»القيادة  عظمي؛  عالمية  كقوة  بالهيمنة 
بيدها حيثما كانت لها مصلحة حتى لو لم 
يتبعها أحد«، كما قال كولن باول. في سنة 
الجديدة  بوش  جورج  إدارة  قدّرت   2003
العراق  غزو  في  تكمن  ألميركا  مصلحًة  أن 
سالحه،  ونزع  فيه  الحكم  بنظام  لإلطاحة 
وتدميره كما اتضح فيما بعد. أما بريطانيا 
فقد ربطت سياستها نحو العراق بما تقرره 
ما عبّر عنه  البداية،  األميركية منذ  اإلدارة 
في  بوش  إلى  منه  رسالة  في  بلير  توني 
معك  »سأكون  لــه:  بقوله   2002 يوليو 
مهما كان«. تراوحت المبررات المعلنة بين 
نزع أسلحة الدمار الشامل والعالقة بتنظيم 
القاعدة، واستقرت على ادّعاء ملكية العراق 
مقنع  دليل  دون  من  شامل  دمار  ألسلحة 

ألحد.
في  كبرى  مسؤولية  اإلعالم  على  وكان 
تسويق حرب مؤسسة على الكذب ويعوزها 
الموضوعية  اختفت  األخــالقــي.  المبرّر 
والنقد من تغطية وتحليالت »بي بي سي« 
صحف  إلــى  ــواًل  وص تايمز«،  و»نيويورك 
بطبيعة  العالم  حــول  مــيــردوخ«  ــرت  »روب
الحال. اختفت الفوارق بين إعالٍم جادٍّ وآخر 
أمام  والليبرالية  اليسار  وانــزوى  شعبوي، 

الترويج للحرب وأصوات المطبّلين لها.
ودمرت  العراق  المتحدة  الواليات  احتلت 
وسرّحت  والعسكرية  المدنية  مؤسساته 
نصف  مقتل  إلى  أدى  عــدوان  في  جنوده، 
في  بكثير  ذلك  من  وأكثر  عراقي،  مليون 
حاكما  للعراق  عينت  أخـــرى.  تقديراتٍ 

الحاكم  محّل  حــّل  ديمقراطيا  أميركيا 
العراقي المستبد، قسّمته بين عرب وكرد 
وسنّة وشيعة، وارتكبت من أنواع التعذيب 
ما  عليه  شاهدا  أبوغريب  سجن  سيظل  ما 

ذكر التاريخ غزوهم للعراق.
الدمار  أسلحة  الغزو كذبة  بعد  افتضحت 
إلى اإلطاحة  الحرب  الشامل، فتحوّل هدف 
بنظام حكم مستبد وإحالل آخر ديمقراطي 
من  الهدف  عن  تعبيرا  ظل  ما  وهو  محله، 
العربية  المنطقة  في  التالية  التغييرات 
وزيرة  أسمته  ما  عبر  بها  التبشير  بدأ  التي 
بالفوضى  ــس  راي كوندوليزا  الخارجية 

الخالقة.
دولتي  في  المسؤولون  يقدّم  عندما 
نتج  الذي  الشامل«  لـ»الدمار  الغزو تفسيرًا 
نتج  قد  إنه  يقولون  العراق،  احتاللهما  عن 
نعرف  التالي«.  لليوم  التخطيط  »عدم  عن 
مَن هم، ونعرف لِـَكم من أيام المستقبل 
منطقيا  يــكــون  ــن  ل لــذلــك  يخططون، 
لليوم  التخطيط  عدم  لكذبة  االستسالم 
اليوم  في  حصل  ما  أن  واستبعادُ  التالي، 
التالي كان ناتجَ التخطيط، عن عمد أو غير 
عمد وليس لغيابه، وأن الكاسب األكبر من 
فقط  وليس  إسرائيل،  كانت  العراق  دمار 
إيران، وأن الخاسر األكبر كان شعب العراق 

والجناح الشرقي للوطن العربي.
كانت   2003 سنة  العراق  على  الحرب 
كان  يكذبون.  كانوا  الجميع  الكذب.  حرب 
مطلوبا من العراق أن يتخّلص من أسلحة 
لجان  من  مطلوبا  وكان  يملكها،  يكن  لم 
التفتيش إثبات عدم وجود أسلحة لم تكن 
تكذب  كانت  العرب  وأنظمة  مــوجــودة، 
إطار  خارج  مواقف  لها  بأن  تظاهرت  عندما 
لها  للمعتدي وخوفِها مما يحمله  تبعيتها 

اليوم التالي على يده.

افتضحت بعد الغزو 
كذبة أسلحة الدمار 

الشامل فتحول هدف 
الحرب إلى اإلطاحة 
بنظام حكم مستبد 

وإحالل آخر ديمقراطي 
محله
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ومينائها  ريفها  باتساع  طرابلس  تتميز 
ومنه  البضائع،  عبره  تصل  الــذي  الحيوي 
والعبيد،  والماشية  والحبوب  الحلفا  تصدر 
لتسطو  القراصنة  ــوارب  قـ تــخــرج  ومــنــه 
من  الواسع  الريف  األوروبيين.  سفن  على 
وقصر  وتــاجــوراء  الجمعة  وســوق  المنشية 
للمدينة  وفر  والسواني،  وجنزور  غشير  بن 
كل ما تحتاجه من خضروات وفواكه وغالل، 
كما  وريفها،  المدينة  سكان  بين  وربــط 
من  أقليات  ــدوام  ال على  طرابلس  جذبت 
من  أبعد  وأحيانا  المتوسط،  البحر  شعوب 
باشا  يوسف  زمن  في  مراد  فالريس  ذلك، 
قرصان  باشا  ودرغــوث  اسكتلندي،  قرصان 
تركي، وكان شارع الشط حيا أوروبيا يعيش 
واليونانيون  والمالطيون  الطليان  فيه 
إلى  باإلضافة  األوروبــيــيــن،  من  وغيرهم 
الجالية اليهودية النشطة التي كانت تعيش 
لم  الصغيرة.  والحارة  الكبيرة  الحارة  في 
تكن المدينة كبيرة وفقا ألسوارها القديمة، 
تزال  ال  الذي  الجديد  سورها  يُبني  أن  قبل 
كانت  ولكنها  الهاني،  منطقة  في  ــاره  آث
ممزوجا  خالصا  مدينيا  رداء  لتنسج  كافية 
األوروبــيــة،  والحانات  الصوفية  بالزوايا 
وصيحات  البحارة  وأغاني  القلعة  وسطوة 
الطبل  وصوت  الموشحات  وحلقات  الباعة، 

والغيطة.
الــواســع  ــف  ــري ال لــهــذا  بــنــغــازي  تفتقر 
من  مباشرة  يخترقها  الــبــدوي  فالسهم 
البحر،  ــارع  ش إلــى  المقرون  حمد  سيدي 
والبدوية  الحضارية  القيم  تجد  ولــهــذا 
تعيش متجاورة في سالم. عواقير ومصراتة 
وعلى  األفــارقــة،  وزرائـــب  وزليتن  وورفــلــة 
الثانية  المدينة  ظهرت  طرابلس  عكس 
واضحة،  وجهوية  قبلية  بهويات  البالد  في 
هذا  إذابــة  من  البالد  وسط  تمكن  وربما 
الحشيش  وســوق  البحر  شــارع  في  الخليط 
والء  فأصبح  حسين،  وسيدي  والصابري 
من  ــداده  أج كان  ســواء  للمدينة،  الجميع 
لهذا  وربما  الجنوب،  أو  الغرب  أو  الشرق 
طرابلس  عكس  على  الدايح،  برباية  سميت 
وظلت  نخبتها  ــراق  ــت اخ يمكن  ال  الــتــي 
وتمثل  إليها،  يأتي  من  لكل  بتعاٍل  تنظر 
ففيها  طرابلس،  من  أكثر  ليبيا  بنغازي 
التزاوج  نسبة  أن  كما  كاملة،  ليبيا  تعيش 

أخــرى،  مدينة  أي  من  أكثر  أعراقها  بين 
هذه  كل  إذابة  على  قدرتها  إلى  باإلضافة 
جاءت  ــرزق  م فمن  عقد،  دون  المكونات 
تحولت  بنغازي  وفي  المرزقاوي،  موسيقى 
لم  ما  وهو  ]المرزكاوي[،  المرسكاوي  إلى 
السبب  لهذا  ربما  طرابلس،  في  يحدث 
في  ذلك  تجلى  عالية.  فيها  السخرية  كانت 
أصوله  من  بالرغم  الذي،  النيهوم  كتابات 
األكثر  مصراتة  كتاب  يشبه  ال  المصراتية، 
تشكو  التي  األصوات  أن  والغريب  محافظة، 
وأحيانا  للفيدرالية  وتدعو  التهميش،  من 
غير  وكأنهم  غرباوية،  أصولهم  االنفصال 
حتى  فزايدوا  برقة  في  لقبولهم  مطمئنين 
فبراير  وجاءت  والمرابطين،  السعادي  على 
مع  هذا  في  تستوي  وربما  الغطاء،  لتكشف 
مدينة درنة التي صنعت درعا في وجه البدو 
الذين  الغرابة  فظل  بها،  أحاطوا  الذين 
هم  واألندلسيون  حبيب  تجريدة  مع  جاءوا 
بلهجتها  المدينة  تميزت  المدينة.  أصل 
وليبرالية  المدينية  وتقاليدها  الناعمة 
الــذي  الــطــرابــلــســي،  وبمطبخها  عــابــرة 
نكهات  والــوادي  الجبل  أعشاب  له  أضافت 
الصغيرة  المدينة  هــذه  أنتجت  جــديــدة. 
والمسرحيين،  والشعراء  الكتاب  من  العديد 
جمعية  أعضاء  ــرز  أب من  مثقفوها  ــان  وك
لكرة  بناديين  ساهمت  كما  المختار،  عمر 
فرق  وبعدة  واألفريقي  دارنس  هما  القدم 
العابرة  ليبراليتها  سمحت  كما  مسرحية، 
بمكانة مميزة للمرأة، فوصلت إلى الجامعة 

مبكرا وأيضا للصحافة.
لم  وسبها  مصراتة  مثل  المدن  بقية 
القبلي،  إرثها  من  التخلص  من  تتمكن 
عرفت  إذا  ما  قبيلة شخص  معرفة  فيمكنك 
وفجاءة  يعيش،  المدينة  من  حي  أي  في 
منذ  الجميع  وانــدمــج  ــوار  األسـ انــهــارت 
عوائد  االنتقاء.  عن  المدينة  توقفت  أن 
نحو  تقريبا  الجميع  دفعت  العالية  النفط 
ويمكن  خصوصيتها  المدن  فقدت  المدن. 
ميدان  ــى  إل ــنــوم  ال بمالبس  تــنــزل  أن 
في  عادي  أمر  وهو  بطرابلس،  الشهداء 
فكانت  درنة  في  أما  البداية،  منذ  بنغازي 
تلك  تحولت  فــجــاءة  عكسية.  النتيجة 
في  خجولة  ليبرالية  شهدت  التي  المدينة 
دينيا  تطرفا  المدن  أكثر  إلى  الستينيات، 

بقية املدن مثل 
مصراتة وسبها لم 

تتمكن من التخلص 
من إرثها القبلي 
فيمكنك معرفة 

قبيلة شخص ما إذا 
عرفت في أي حي 

من املدينة يعيش 
وفجاءة انهارت 

األسوار واندمج 
الجميع منذ أن 

توقفت املدينة عن 
االنتقاء

لماذا  القذافي  نظام  يسأل  ولم  وسلوكيا، 
بيتا  بيتا  وفتشها  حاصرها  حدث.  ما  حدث 
وحتى  بالطائرات،  وجبالها  غاباتها  وقصف 
هذا  أسباب  الدقة  وجه  على  نعرف  ال  اآلن 
المدينة  ابن  من  فعل  ردة  التغير. هل هي 
مثلما  لمدينته،  بدويا  غزوا  اعتبره  ما  ضد 
من  تحولت  التي  االسكندرية  في  حدث 
السلفية  معقل  إلى  كفافي،  الشاعر  مدينة 
لهذا  ننتبه  لم  أننا  المشكلة  والتشدد. 
عدد  وصل  أن  بعد  متأخرين،  إال  التغير 
ثم  القاعدة  بتنظيم  الملتحقين  الشباب 
الليبية،  المدن  من  أكثر  درنة  من  داعش 
يسأله  يــزال  ال  الــذي  السؤال  نفس  وهو 
التونسي  للشباب  حدث  ماذا  التونسيون، 
بعد  العلمانية؟  الدولة  ظل  في  تربى  الذي 
الملتحق  التونسي  الشباب  عدد  أصبح  أن 
البلدان  باقي  من  أكثر  داعــش  بتنظيم 
على  فعل  ردة  حــدث  ما  أن  أم  العربية، 
الستينيات  ففي  القذافي؟  نظام  طغيان 
إلى  تقود  الحاكمة  األنظمة  معارضة  كانت 
اآلن  أما  والقومية،  اليسارية  التنظيمات 
هي  وهــا  متطرفة،  إسالموية  فالموضة 
بالسعودية  موطنها  في  تحتضر  السلفية 

وتونس. وليبيا  مصر  في  وتنتعش 
مدينة  كانت  التسعينيات  منتصف  في 
تغسات  باسم  قديما  المعروفة  غــريــان 
غريان  معسكر  ولكن  لعائالتها،  تخضع 
ومصنع  الثامنة  والكتيبة  سحبان  وكتيبة 
بعيدة  مناطق  من  العديد  جذبت  الخزف، 
إلى  الوقت  مع  تحولوا  المدينة،  استوطنوا 
طلبوا  التسعينيات  منتصف  في  أغلبية. 
حصتهم  للمدينة  األصليين  السكان  من 
المؤتمر،  أمانة  وفي  الشعبية  اللجنة  في 
النتيجة  وكانت  األصليون  السكان  فرفض 
على  كبيرة  بأغلبية  الوافدون  سيطر  أن 
تأكدت  وعندها  األمانات،  وكل  المؤتمر 
للديمقراطية  تنحاز  بطبيعتها  المدينة  أن 
بعد  فهل  استبدادي،  نظام  ظل  في  حتى 
مدينة  بناء  نستطيع  المضنية  الرحلة  هذه 
التنوع  في  المدينة،  بقيم  تليق  أكثر صحية 
القبيلة  ونطرد  والديمقراطية،  والتعدد 
بناء  على  سنصر  أننا  أم  أســوارهــا؟  خــارج 
من  مزيد  إلى  إال  تفضي  لن  قبلية  مدن 

والتشدد. العنف 

شباب الروح وكهولة الجسد

األنا الرهينة

صالح الحاراتي

رافد علي

كان مؤمنًا بالعبارة الشائعة التي تقول بأن الشباب شباب الروح، وأن من ظلت روحه فتية 
نشيطًا  وسيظل  والضعف،  والتجاعيد  الشيب  من  السنين  مشوار  يحدثه  ما  سيقهر  شابة 

رائق المزاج عذب النفس حتى آخر لحظة من لحظات حياته.
خاصة،  لظروف  البالد  خارج  الغياب  من  سنين  بعد  بيته  إلى  عاد  األيام  من  يوم  في 
وعندما دخل البيت وجد حديقته وقد أصبحت باإلهمال وكأنها غابة.. تغولت كل األشجار، 
تحديد  يستطيع  ال  التي  مقتنياته  بعض  سرقة  جرت  وقد  البيت  ووجد  للزينة،  ومعظمها 
أصابه  ذلك..  وغير  البوتاجاز،  وأنبوبة  البالزما  شاشات  غياب  مالحظته  باستثناء  ماهيتها 
ويرى  األمر  يستوعب  حتى  فندق  في  موقتًا  اإلقامة  وقرر  عائدًا  وقفل  والحزن  اإلحباط 
البداية  في  يريد  كان  فقد  عائلته،  دون  وحيدًا  كان  للبيت..  الحياة  إلعادة  خطته  هي  ما 
البيت  وتنظيف  الصيانة  عملية  وبدأت  مجددًا..  بيته  في  باستقراره  يتعلق  ما  كل  إعداد 
والحديقة.. أخذ األمر الكثير من الجهد والمال إلنجاز ذلك.. فقد جرى قص وإزالة معظم 
ومع  صفر..  درجة  رأسه  شعر  بحالقة  قام  إنسانًا  وكأن  الحديقة  وبدت  المتغولة  األشجار 

ذلك الحال حدث نفسه بأن زرع البديل يجب أن يكون أشجارًا مثمرة هذه المرة.
كان  فقد  ضالته،  يجد  لم  المثمرة..  األشجار  »مشاتل«  على  اإلنترنت  في  يبحث  بدأ 

يسأل عن أحجام كبيرة ..
ومواعيد  الزراعة  عن  الحديث  ورد  الدردشة  سياق  وفي  له  قريب  زاره  األيام  أحد  وفي 

غرس األشجار واتفقا على الخروج للبحث عن مشتل يجدون به ما ينوي زراعته.
واستمر  األمل…  السيارة  يقود  الذي  الحبيب  القريب  يفقد  لم  موفقة  غير  جولة  وبعد 
إليه،  العودة  فقرر  تجاوزاه  وقد  مثمرة  أشجار  عليها مشتل  مكتوبًا  الفتة  لمح  حتى  البحث 
عن  يبحثان  وتركهما  بهما  فرحب  يريدان  ما  له  قاال  عجوزًا.  رجاًل  وجدا  دخال  وعندما 
الرجل  مع  ودي  جو  في  الشراء  تم  االختيار..  في  وساعدهما  بهما  التحق  ثم  ضالتهما، 
نلحق  ونبي  حاج  يا  »كبرت  صاحبنا  فقال  كبيرة.  أشجارًا  طلبت  لماذا  سأله  الذى  العجوز 

ناكل من إنتاجها« فضحك العجوز وقال »خيرك مستعجل مازال بدري«.
في طريق العودة كان إصرار القريب على استضافة صاحبنا على الغداء وقد جرى ذلك 
الوقت ال يزال نهارًا. فقرر أن يزرع شتالت  إلى بيته.. كان  في جو ودي. ثم عاد بصاحبنا 

األشجار..
واستمر..  األمر  تجاهل  ولكنه  بتعب،  الحفر، شعر  وبدأ  الشتالت  وإحدى  الحفر  أداة  أخذ 
الوقوف،  االنتهاء حاول  الشجرة فى مكانها، وعند  التى حفرها ووضع  الجورة  بجوار  جلس 
وحيدًا..  وكان  معه  النقال  هاتفه  يكن  لم  والحركة،  الوقوف  منعه من  ألمًا شديدًا  ولكنّ 
تحامل على نفسه، استند على الحائط و»مكنسة« كانت بالقرب منه.. دخل البيت. جلس 
الروح  حيوية  هي  أين  مفاده..  سؤال  عقله  فى  مر  مستمر..  واأللم  قابله  مقعد  أول  على 

عندما تتقاطع مع كهولة الجسد.
النقال،  هاتفه  تناول  األلم..  تخفيف  في  البيت  في  عنده  الموجودة  المسكنات  تفلح  لم 
اتصل بطبيب صديق نصحه بالذهاب إلى المصحة، واتصل بصديقه الصدوق وحدثه بما 

جرى، فجاء مسرعًا وأحضر معه »عكازا« ليستند عليه.. وذهبا للمصحة.. أجريت األشعة.
ومرت  صديقه  غادره  البيت.  إلى  ورجعا  الدواء  أخذا  للخوف.  يدعو  شيء  وال  كسور  ال 
بصعوبة  إال  الحركة  يستطيع  ال  وهو  العذاب  من  أيام  مرت  الليالى..  أصعب  من  ليلة  به 
بالغة. ولكن بدأ يتعافى بالتدريج، وتبين له أن المشكلة في الظهر بسبب مرتبة السرير 

الناعمة.
الوسواس  من  ــه  راودت التي  الهواجس  وذهبت  التعافي  واستمر  المرتبة  تغيرت 
إذا  إال  له  مقنعة  الروح«  شباب  »الشباب  مقولة  تعد  لم  نفسه  قرارة  في  ولكن  الخناس.. 
أضاف إليها عبارة أخرى قالها له أحد األصدقاء وهي »سايس روحك«، فالجسد في عمر ما 

ال يستطيع مجاراة مطالب الروح.

ال  لكننا  مناظرات،  يحتاج  ال  المنطق  وإدراك  استيعاب  بالعكس.  مركب  كيان  أو  نحن شعب 
السائدة  هي  بذاتها  المأزومة  األنا  عنان  ألن  األشياء،  أو  األمور  بعقلنة  التذكير  عن  نتوقف 
اآلخر  مع  التعاطي  في  الظن  سوء  وبوادرها  جدًا،  مرتبكة  ليبية  أنا  مسمياتها؛  وبكل  اآلن، 
له  ومستعدة  جدًا،  صدامية  أنا  المعروف.  النية  حسن  ألصل  خالفًا  األرض،  في  الشريك 
السائد،  هو  بحياتنا  السلبي،  الظن  خصوصًا  الظن،  ألن  اآلخر،  مع  المكاشفة  ممارسة  دون 
فيه  عشنا  وقبلي،  فقير  كبلد  تاريخنا  أن  بسبب  واجتماعياته،  يومنا  نمطية  على  والمسيطر 
ذاته،  على  منغلق  كمجتمع  فعشنا  الكبير،  الجغرافي  االمتداد  بسبب  متباعدة  مساحات  في 
ولم تسعفه الطفرة النفطية وما صاحبها من تطور عصري على تجاوز ذاتيته المقفولة على 
نفسها. وما فشل ليبيا حتى التو في خلق حل ألزمتها من واقع ثقافتها وتاريخها وحاضرها 

إال دليل صريح على فداحة العطب.
تجليات  وما  تفكيرًا،  وكشعب  تركيبًا  اإلنسان  مستوى  على  حقيقي  بمأزق  فعاًل  نحن 
المعلول  التركيبي  الطرح  ترسخ  الوضوح  شديدة  إشارة  إال  والمناطقية  والقبلية  الجهوية 
دالالت  أن  رغم  الساعة،  حتى  الماضي  القرن  منتصف  »دولة«  في  حديثًا  الناشئ  لمجتمعنا 
الماضي يقبل  القرن  المركب عند صاحبه بول باسكون بحقبة سبعينيات  المجتمع  مصطلح 
على مضض بفكرة التعايش المجتمعي فقط ألجل منهجية صرفة حين شروعه في دراسته 
للتاريخ،  العودة  دون  مجتمع  ألي  نظري  نموذج  بناء  يصعب  أنه  بسبب  اجتماع،  كعالم 
الحبيسة  األنا  التي تحركه حتى اآلن هي  الداخلية  الديناميكيات  بأن  الليبي يشهد  وتاريخنا 
تارات  تارة وسياسية في  أنا رهينة خطابات عامة  في ذاتها ومكانها وجهتها، وأضحت اآلن 

أخرى تعزز تقوقعها على نفسها بعيدًا عن مفهوم وطن ومواطنة وسيادة وطنية.
عنه  نزعت  ربما  أو  والسحر،  الفتنة  من  العالم  إفــراغ  إلــى  أدت  الحداثة  قطيعة 
 Le الشهير:  مصطلحه  في  فيبر  ماكس  يقول  كما  ــرار  واألس والبهجة  الدهشة  أغــالل 
بعد،  تحدث  لم  الحقيقية  الحداثية  قطيعتنا  أن  إال   ،désenchantement du monde
باعتبار أن أطر تفكيرنا ال تزال جامدة، ولم تتحرر ذواتنا من رواسبها المشوشة التي تحول 
حديثة  دولة  لبناء  وطنية  خارطة  رسم  صورة  في  حتى  وزمنها  عصرها  ركب  دون  كثيرًا 
وعصرية تكون حية في الوجدان، وليست هوية في أوراق رسمية تُشهر حالة انتماء صوري 
وموقت، بحكم اللحظة المعاشة الالزم فيها إثبات هوية داخل نطاق آمن وعلم لدولة، وهي 
اللحظة ذاتها التي تتراجع فيها القبيلة والجهة بحكم سلطة إدارة الدولة، وتتالشى بالتالي 

ظاهرة دول المدن.
نعالج  لم  ألننا  أساسًا،  بيننا  موجودة  كانت  والتهميش،  والجهوية  كالقبلية  الفتنة، 
اآلن،  بات  اآلخر،  بأن  يقيني  استبعاد  أي  ودون  مبدئيًا،  جيد  بشكل  داخليًا  الليبية  قضايانا 
الصراع  واقع  بحكم  األوراق  خلط  لعبة  ضمن  المشكالت  بهذه  االستثمار  حالة  يمارس 
لكن  الدولي،  باالعتراف  متحجج  وآخر  بالشرعية،  متمسك  بين  بليبيا  استراتيجيًا  اإلقليمي 
اليوم  تبدو  والتي  عمومًا،  الليبية.  الشخصية  صميم  في  يكمن  واألهم  اإلشكالي  األساس 
غير واعية لنفسها بيقظة ملفتة وبارزة على الصعيد العام، وال تبدو، كذلك، ناضجة إلدراك 
أن قدرها الجغرافي يضعها أمام أخطار الديمغرافيا كتحديات حقيقية تتربص بأصغر تجمع 
بالفوقية  اإلحساس  حالة  أن  ننسى  ال  أن  وجب  كما  والصحراء،  بالساحل  شعب-  سكاني- 
من قِبل البعض بيننا على أساس جهوي أو قبلي كانت دائمًا موجودة وبارزة، وقد طفحت 
بحكم  عنها  نتغاضى  تزال  ال  ليبية  حقائق  عن  لتكشف  فبراير،  اندالع  بمجرد  السطح  على 

المجامالت أو الرقابة الذاتية.
قضيتنا كـ»وطن«. قضية عويصة، فحالة عدم اإليمان بالعيش المشترك ضمن مؤسسة 
تقوض  بارزة  نفسية  عقبة  تظل  اليوم؛  المفتوح  العصر  راهنية  بحكم  ومتجانسة  عادلة 
التي راجت  العرقي«  التفوق  أو أمة إذ تتصاعد نبرة »عنصرية  الوعي بحقيقة واقعنا كشعب 
وليس  وممنهح،  مؤدلج  عنصري  إشكال  بليبيا  األقليات  إشكال  وكأن  الوطني،  الزي  بيوم 
قضية أخالق وعدالة وانعدام حكم رشيد في كيان حقيقي لوطن يفك ارتباطه التاريخي مع 

المغالبة والسيطرة واإلقصاء والتهميش.
نطاق  وعلى  الذات  مستوى  على  صريحة  مكاشفات  من  ينطلق  الحقيقي  ليبيا  إصالح 
إفالس  حالة  لتربع  نظرًا  جدًا  خاويًا  فيظل  ببالدنا،  السياسي  البعد  أما  الوطنية.  الهوية 
حقيقي  وطني  عمل  برنامج  وضمن  ونجاعة.  بحنكة  الوطن  إنقاذ  في  فاشل  ذريع،  سياسي 

وطموح يكفل استعادة وطن مختطف ومهدد.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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والتعبر عن رأي »             «

رأي

رمضان

»كل ابن انثى، وإن طالت سالمته... يوما على آلة حدباء محمول«. طرفة بن العبد.
»رأيت المنايا خبط عشواء من تصب... تمته، ومن تخطيء يعمر فيهرم«. زهير بن أبي سلمى

»أال أيها الركب المخبون ويحكم... بحق نعيتم عروة بن حزاِم«. عفراء بنت عقال العذرية.
إدريس  العوامي،  اهلل  عبد  عودة.  دون  مغادرة  فواحدا،  واحدا  هذا،  عالمنا  المحنة*  رفاق  يغادر 
يحذو  أن  وأخشى  الطيب.  إدريــس  وأخيرا  شهاب،  السالم  عبد  صالح،  الفقيه  محمد  المسماري، 
يكون  وال  فردا«**،  السيف  »مثل  أبقى  أن  إلى  حارق  بحزن  أرثيهم  فأظل  قبلي،  اآلخرون  حذوهم 

هناك منهم من يرثيني، وال )رمحا وال سيفيا ردينيا يكون عليَّ باكيا(***.
الذكاء، شاعرا مبدعا،  الطيب! كان شخصا متوقد  إدريس بن  أدراك مَن  وما  الطيب،  إدريس بن 
أي  الذي  األخير  الدفاع  يعتبرها خط  والموسيقى، وصاحب مباديء واضحة وصريحة  لأللحان  حساسا 
إذا  األحيان،  بعض  صداميا،  كان  هيابا،  يكن  لم  معنويا.  وانتحارا  حقيقية  هزيمة  يعني  عنه  تراجع 

كان ال مفر من الصدام، دون أن يكون عدوانيا. ينطبق عليه قول عمرو بن معد كرب:
» وخُلقتُ يومَ خُلِقتُ جَلدا«

في كتابي »سجنيات« ثمة نص مستلهم من أحد مواقفه بالسجن مهدى إليه:
موضوع النقاش

إلى إدريس بن الطيب.
سها المتناقشون في مرحلة من النقاش، فاحتدوا وعلت أصواتهم.

اسكت!. انت واياه!.
وكان  المستطيلة،  الجدار  كوة  يسد  الحراس  أحد  وجه  كان  المعنف  الصوت  صوب  التفتوا  حين 

ضوء الزنزانة الشاحب يكسو وجهه بمسحة قسوة واكفهرار.
انتظر الجميع في توجس ما سيأتي.

شن كنتو تقولوا؟.
صمت الجميع مرتبكين.

شن كنتوا تقولوا؟.
ينسجم مع  ال  والمخاطرة، في هدوء شديد  بالحدة  توقع، شخص معروف  غير  وعلى  فجأة نهض، 

ما اعتيد منه.
أنى نقولك شن كنا نقولوا.

تقدم إلى مسافة معقولة من الكوة.
في  ارتجاعية  باضطرابات  المقترنة  السديمية  الهيمنة  انبجاسات  في  نتناقشوا  سيدي،  يا  كنا، 

المجتمعات ذات البنية المتراكزة حول االنسداد القيمي***.
قال الحارس بهدوء:

باهي. غير تناقشوا بالشوية.«
تنقل إدريس بن الطيب بين عدة مدن في ليبيا. فلقد ولد في مدينة المرج سنة 1952، وأصيب 
الجغبوب  في  دينية  زاوية  في  ودرس  عمره،  من  األولى  سنة  في  ساقيه  إحدى  في  األطفال  بشلل 
عمل  طرابلس.  في  ديني  معهد  في  وبعدها  البيضاء،  في  ديني  معهد  في  ثم  سنوات،  عشر  وعمره 

في الصحافة، وعاش فترة في السويد وفلندا، وكان قد سافر إلى بريطانيا وأمريكا.
وبعد خروجنا من السجن عمل دبلوماسيا في إيطاليا والهند والفلبين. دون أن يلوثه موقعه هذا 

في العمل مع نظام شمولي استبدادي.
والثقافية  اإلعالمية  بخبرته  وخدمها   2011 فبراير   17 ثورة  تأييد  إلى  بادروا  من  أوئل  من  كان 

والفكرية.
لقد عاش حياته محققا قدرا كبيرا من طموحاته.

* أعني هنا، تحديدا، رفاقي الذين لفقت لنا قضية واحدة.
** إشارة إلى بيت عمرو بن معد كرب: ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا«.

*** إشارة إلى بيت مالك بن الريب: » تذّكرتُ مَنْ يبكى عليَّ فلم أجدْ... سوى السيفِ والرمح 
باكيا« الرُّدينى 

به  تحدث  مشابه  كالم  غرار  على  وضعي  من  هو  وإنما  بالنص،  ليس  بالطبع  الكالم،  هذا   ****
إدريس.

عمر أبوالقاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

إن أعادوا لك المقاهي القديمة
من يعيد إليك الرفاق؟

مات الذين تحبهم
واللوز يزهر كل عام بانتظام...

• محمود درويش
ولد في المرج ودُفن في البيضاء، ما بينهما مئة كلم، بعد 
أن تُوفي في القاهرة كنت رفقة الصديق )محمد بوشويقير( 
إلى بنغازي، بعد أن حضرت دفن  البيضاء  عائدًا من مدينة 
أن  لي  بدا  حيث  الطيب(،  )إدريس  الشاعر  والرفيق  الصديق 
ُفجعت  الصبي  كنت  عندما  مبكرًا،  ذلك  حدث  جبانة،  قلبي 
في مقتل أخي الطفل، عندما اقتحمت سيارة نقل دكان أبي، 
في سوق دكاكين حميد بحي الصابري، كان السائق األهوج، 

دون رخصة، يصرخ: أن ليس بالسيارة فرامل.
وفي  األيــام  هذه  جبانة،  القلب  أصبح  صباي  منذ  هكذا 
الكشفي  كاطو(  بن  ــوزي  )ف الصديق  رحل  شهر  من  أقل 
مَن  المرح،  الصدق  صديق  المميزة،  الشعبية  والشخصية 
كنا نلتقي على الرحب والسعة في مزرعة أسرته، ثلة مميزة 
من األصدقاء، وكان هو ابن الحياة، صانع الحياة، من تظن 
)فوزي بن كاطو(، وهو  اليه سبياًل. مات  يعرف  الموت ال  أن 
الشغوف  الليبي  المثقف  جربوع(،  )رمضان  الصديق  عزاء  في 
تناقضات  من  تضمره  بما  القلق  وشعابها،  بالمعرفة 
ال  لحال  كمشغل  للمثقفين  مــزارًا  مكتبه  وكان  وتقلبات، 

مستقر له.
ربطتني  كتاب،  زمالء  موت  األخبار  تناقلت  الحال  هذا  في 
الرحمن  )عبد  العراقي  الروائي  مبكرة:  ثقافية  عالقة  بهم 

منذ  عرفته  بتونس،  إقامته  محل  في  توفي  من  الربيعي(، 
سكرتير  كان  حين  بغداد،  في  الماضي  القرن  سبعينيات 
تحرير مجلة »األقالم« العراقية الشهيرة، حيث نشر لي ملًفا 
من  يُعد  حينها  وكان  ليبيين،  لكتاب  نتاجًا  يضم  أعددته 
بين  لقاءاتُنا  تتالت  وقد  المبرزين،  العربية  الرواية  كتاب 
الجامعي  األستاذ  الجزائري  أما  والقاهرة.  وتونس  طرابلس 
السيعينيات  في  عرفته  فقد  رزاقي(  العالي  )عبد  والصحفي 
»آمال«،  الجزائرية  الشباب  الكتاب  مجلة  خالل  من  كشاعر، 
جيل  مــن  الــجــزائــر  كتاب  مــن  ثلة  عرفت  خاللها  ــن  وم
الثقافي«  »األسبوع  جريدة  في  له  نشرت  وقد  السبعينيات، 
في  التقيته  ثم  أيضًا،  زمالئه  كتابات  ومن  شعره  من  شيًئا 
في  مداخالته  عبر  مرة  شاهدتُه  وما  وطرابلس،  الجزائر 
الذين  جيلي  أبناء  من  واعتبرته  إال  التلفزيون،  محطات 
هكذا  العربية،  الثقافة  في  مميزة  ثقافية  نقلة  في  ساهموا 

عالقتي بهما نوعية في المسار الثقافي واإلبداعي.
الرحال  الشاعر  الطيب(،  )إدريــس  الرفيق  الصديق  أما 
والفقيه  الصيدالني  فأبوه  األخير،  الرحيل  حتى  الميالد  منذ 
وقد  إدريــس  إن  حتى  الصابري،  بحي  جارنا  أبــي،  صديق 
دافع  كان  الجغبوب،  بواحة  الديني  بالمعهد  للدراسة  بُعث 
جعله  وتمردي  رفضي  لكن  لي،  مماثلة  ببعثة  للتفكير  أبي 
من  جعل  طبعًا  وغيره  هذا  البكر.  ابنه  كنت  وقد  يتراجع، 
)إدريس( مثلما توأمي، كما يبدو لي، فحدث أن سكن معي 
خالل  ومن  طرابلس،  في  بالصحافة  عملي  أثناء  شقتي  في 
عُرفت  رأي،  قضية  في  السجن  إلى  معًا  ذهبنا  الشقة  هذه 
من  لعقد  معًا  مكثنا  حيث  1978م،  عام  الصحافة  بقضية 

في  لفترة،  زنزانة  في  فقط  معًا  بقينا  السجن  وفي  الزمان، 
األيام  في  ثم  بالسجناء،  تعج  األخرى  الزنازين  كانت  حين 
أخرى.  لمدة  ببيتي  سكن  2011م  فبراير   17 لثورة  األولي 
معه،  عشنا  قد  المسماري(  )ادريس  والراحل  كنت  هذا  ومن 
أكثر مما عشنا مع أي أحد آخر في حياتنا، سافرنا معًا، سُجنا 
والملح  والخبز  معًا،  المحنة  اقتسمنا  معًا،  تعاركنا  معًا، 
أيضًا، حتى تشابكت سيرتنا، فلم أفتقده مرة، رغم أنه رحال، 
كما لن أفتقده، فما مضى سيكون، حتى الرحيل، ألنه أنا في 

األول واألخير.
اإلعاقة، كما  بالحياة لم تعقه عنه  الطيب(  )إدريس  شغف 
كما  وحسْب  يحيا  أن  ناضل  لقد  يستكين،  أن  له  يتح  لم 
يحب  أن  شاء  كما  لصديقه  الصديق  يكون  أن  وشاء  يشاء، 
لذا  كلل،  وال  تردد  ودون  واحدًة  دفقًة  تجرعها  التي  الحياة، 
رأى  من  الشاهد  كنت  وقد  أراد،  كما  عاش  إنه  القول  يصح 
وعاش ما رأى، أينما كان )إدريس( وكيفما كان، كان كما أراد 

حتى رحيله األخير.
لم يأسف لحظة على شيء، كما لم يلتفت: ذات مرة حين 
كنا معًا، بالزنزانة في سجن الجديدة بطرابلس الغرب، مرّ 
كوة  عند  وقف  مباغت  وبشكل  القسم،  في  الحرس  رئيس 
الزنزانة، قال: إدريس أشم رائحة الشاهي، على ماذا سخنته؟ 
أجاب إدريس بأريحية وعلى وحى خاطره: على أعصابي، علق 

رئيس الحرس وهو ينسحب: لقد صدقت كعادتك.
هكذا عاش.. هكذا مات..

وفي  وكإنسان،  كشاعر  سيعرفه  من  عند  يعيش  هكذا 
ذاكرة آخرين لن ينسوه حتى الرمق األخير..

ال أتذكر كثيرا طقوس شهر رمضان قبل أن أصومه، وقد شرعت 
المرحلة  من  السادسة  السنة  في  كنت  عندما  مبكرًا  الصيام  في 
الرجال  لصنف  ننتمي  أن  في  الطفولية  الرغبة  حيث  االبتدائية، 
مبكرًا، واستعدادا للسؤال المحرج حين يقابلنا راشد ويسأل: صايم 
وإال فاطر؟ وكأنه يسأل: رجل أنت أم طفل؟ وما يعقب هذا السؤال 
من كشف على مدى صدق إجابتنا إن هززنا رؤوسنا بما يعني أني 
وال  صائم،  أني  ألثبت  لساني  وُأظهر  لسانك!.  وريني  كذا  صائم: 
أعرف ماذا يرى الراشدون في اللسان في ذلك الوقت، لكن الصوم 
منذ بدايته كان يعبر عن حرج اجتماعي أكثر من كونه واجبًا دينيًا، 
وقد كبرنا وكبر معنا دافع الخجل االجتماعي للصوم، ليكتسب مع 
الوقت أبعاده السياسية واالقتصادية التي غطت على روحانية هذا 

الشهر كما أريدَ له.
عليه  يجب  من  تقرر  التي  هي  اهلل،  رحمها  )الجادة(  حني  كانت 
شعبان،  شهر  آخر  في  عليها  فندخل  أحفادها،  من  الصوم  بداية 
يعرف  الحلقة  رأسه  يعبر  ومن  قماشي،  خيط  من  حلقة  فتصنع 
التالي، وطبعًا  العام  اختبار  وينتظر  الصوم  زال صغيرًا على  ما  أنه 
إلى  أنه وصل  ترى  لمن  وفقًا  الربطة  تتحكم في مساحة  هي من 
سن الصوم فتجعل الحلقة صغيرة، وننتظر عامًا آخر لنلج عبر هذه 

الحلقة عالم الرجال القادرين على تحمل مشاق الجوع والعطش.
باستثناء  األخــرى  الشهور  مثل  مثله  يمر  رمضان  شهر  كان 
لعائلتنا  الرمضانية  التجهيزات  كل  أن  وأذكر  صغيرة،  تفاصيل 
المجفف(  )المشماش  الدين  قمر  شريحة  في  تتمثل  المتوسطة 
وكرة جبنة حمراء، وكيس قهوة، يحضرها أبي فندرك أن رمضان 
قد حل، وألن مشروبنا المعتاد هو الشاي، فلم نكن نشرب القهوة 
إال في رمضان على اإلفطار، أما موعد اإلفطار، فقد كان يعلن عنه 
أبي وفق تقديره الشخصي بإقامة أذان من فوق تّلة بوادي اللي، 
قبل أن يصل الراديو ومعه تترسخ ذكريات رمضانية أخرى، أهمها 
اإلفطار  وجبة  يصاحب  كان  الذي  البسباسي(  )حكايات  برنامج 
لظواهر  الناقد  الحوار  في  ورفيقته  جديع  طاهر  مؤلفه  بصوت 

اجتماعية، فاطمة عمر، في دور )غرسة(.

لم يكن بجوارنا جامع فكنا نفطر على آذان المغرب في الراديو 
خارج  القاطنين  على  أن  تقول  مالحظة  مع  بنغازي  توقيت  حسب 
المدينة مراعاة الفروق في التوقيت، وكنا نعتبر أنفسنا من قاطني 
نخسرها  التي  والدقائق  كم،   200 عنا  تبعد  التي  المدينة  خارج 

بتأخر إفطارنا كنا نكسبها في توقيت اإلمساك.
وكأي عبادة أو شعيرة دينية، سيكتسب رمضان مع الوقت كل 
الكرنفال،  أو  المهرجان  يشبه  ما  إلى  به  تتحول  التي  المظاهر 
اآلذان،  الذي حل محل  المدن  في  اإلفطار  مدفع  ابتكار  بداية من 
اجتماعية  ومهرجانات  تجارية  بازارت  من  فيه  يقام  ما  إلى  وصواًل 
على  وثقياًل  مكلفًا  له  االستعداد  أصبح  حتى  وسياحية،  وثقافية 
ميزانيات األسر المتوسطة، فضاًل عن الزينة التي تُقام في الكثير 
من المدن، واألنشطة الثقافية المكثفة، والمسلسالت الرمضانية. 
فأهم ما يقوم به شهر الصوم إنعاش الحياة الليلية حتى ساعات 
الفجر األولى، ومع مغريات السهر والسمر اختفى المسحراتي الذي 
التي  المنبّهة  الساعات  واختفت  للسحور،  النائمين  يوقظ  كان 
األيام  باقي  كمثل  كنا  حيث  اهلل،  رحمها  أمي  تستخدمها  كانت 
الصبح  إلى  ننام  ثم  السحور  على  ونستيقظ  مبكرًا  ننام  العادية 
ليبدأ يوم عملنا العادي، إن كان دراسة، أو حصادًا، أو رعيًا أو غيرها 

من األعمال. فال شيء كان يتوقف في رمضان.
الروحي،  بجانبه  اإلنسان  وعي  بقِدم  قديمة  الصيام  شعيرة 
الشعيرة  وهو  أخطاء،  من  ضميره  يثقل  مما  التطهر  إلى  وحاجته 
كطقس  والموحدة،  الوثنية  األديــان،  كل  عليها  اتفقت  التي 
العادات  بعض  عن  واالمتناع  بالغريزة  التحكم  غايته  موسمي 
والجسدي،  الروحي  التأهيل  إعادة  يشبه  فيما  لإلنسان  المحببة 
ارتبطت  أخــرى  غايات  من  ــروح  ال تاريخ  به  زخر  ما  إلى  إضافة 
قبل  به  تتبرك  الحمر  الهنود  قبائل  بعض  فكانت  بالصيام، 
اإلعالن  من  نوعًا  بعضها  عند  يعتبر  كما  للحروب،  االستعداد 
العلمانية  المجتمعات  في  اآلن  نرى  كما  الرشد،  سن  بلوغ  عن 
أجل  من  بها  المنصوح  الحمية  برامج  مع  يتناغم  بدأ  الصيام  أن 
موسمًا  الحج  أصبح  ومثلما  األجساد.  جمال  على  والحفاظ  العافية 

والخدمات  التحتية  البنى  إنجازات  واستعراض  السياحي  لالستثمار 
المصالح  هذه  لمثل  ضخمًا  ــازارًا  ب رمضان  شهر  غدا  الرقمية، 
ذهبت  عقيدته  من  جزء  هي  التي  الشهر  هذا  وعلمنة  الدنيوية، 
يقدر  والجسد،  الروح  في  ضخم  استثمار  موسم  يكون  أن  إلى  به 
إيجابي  أمر  وهو  المليارات،  بمئات  اإلسالمية  الدول  في  اقتصاده 
البهجة  ودوافــع  والمصالح  الحياة  مقومات  بأن  دائمًا  سيذكرنا 

والمرح نوازع إنسانية تستجيب لها األديان وليس العكس.
ثمة  السنين،  بآالف  الميالد  وقبل  والبوذية،  الهندوسية  ففي 
شهر  في  القمر  يكتمل  حين  )فيساخ(  أيام  تسمى  للصيام  أيام 
والصوم  الروحي  التأمل  يمتزج  حيث  بوذا،  بميالد  احتفااًل  مايو 
الجنس  ممارسة  األيام  هذه  في  وتحظر  الكرنفالية،  واالحتفاالت 
الطرق  المتعدد  اإلنجيلي  الصوم  وكذا  اللحوم،  وأكل  والكحول 
الطعام  أكل  بالكف عن  والمتعلق  السنة،  فترات في  والموزع على 
ذي المنشأ الحي، بينما يصوم اليهود في عيدهم المسمى)كيبور( 
عن  الشمس  غروب  من  ابتداًء  ويتخلون  واحدة.  دفعة  ساعة   25
العمل واألكل والشراب والجماع وحتى عن تدخين السجائر، وحتى 

سياقة السيارة واالستحمام والتجميل وألعاب الكمبيوتر.
كما توجد صنوف أخرى من الصيام المرتبط بعبادة أو بنذر او 
بتكفير عن خطيئة، مثل الصيام عن الكالم أو الصيام عن العمل 
من  يعانون  لمن  الموت  حتى  الصيام  أو  النظافة  عن  الصيام  أو 
المفارقة  الهند(. ومن  اليانية في  الديانة  )أتباع  له  مرض ال عالج 
أن شهر رمضان أصبح يختِزل كل هذه األنواع الغريبة من الصوم، 
حيث يتوقف العمل تقريبًا في هذا الشهر بما فيه الدراسة، وتكُثر 
المخّلفات المرمية في الشوارع مع زيادة كميات النفايات، والبعض 
على  خطر  من  يشكله  بما  الصيام  بعدم  الطبيب  ينصحه  الذي 

صحته وحياته ال يستجيب.
المفارقات  بعض  الوفرة  زمن  في  الشهر  هذه  سمات  من 
المستشفيات  في  الطوارئ  تعلن  كانت  بأيام  فقبله  العجيبة، 
والعيادات، وفي مراكز الشرطة، لما ينتج عنه فيما يخص الطوارئ 
الجلطات  أو  المزمنة  األمراض  ألصحاب  مضاعفات  من  الصحية 
نتيجة المبالغة في أكل الدهون والسكريات، حتى إنه أصبح شهر 
يستهلكه  ما  ضعفي  فيه  الفرد  يستهلك  صيامًا،  وليس  تخمة 
وضعفي  وغيرها،  والمعجنات  والزيوت  والدهون  السكريات  من 
بالطوارئ  يتعلق  ما  أما  العادي.  للشهر  يرصدها  التي  الميزانية 
بسبب  والمشاجرات  التوترات  من  الكثير  فيه  فتحدث  األمنية، 
أو  السهر،  أو  النهار،  الدم في ساعات  السكر في  هبوط في نسب 

نقص في الكافيين والنيكوتين.
البث  انفجار  بعد  األخــيــرة،  العقود  في  الشهر  هــذا  ميز  ما 
من  العارم  السيل  العربية،  منطقتنا  في  الفضائي،  التلفزيوني 
القنوات  بين  كبيرًا  تنافسًا  يعكس  ما  به،  المرتبطة  الدراما 
الفضائية على كسب أكبر قدر من اإلقبال الذي سيُقاس باألرقام 
العربية.  بالدراما  خاص  فطر  عيد  يوم  وفي  الشهر  نهاية  مع 
)التي  الدينية  المسلسالت  ببث  يختص  رمضان  كان  مضى  فيما 
قناة واحدة رسمية لكل دولة، ولكن مع ما جد  رديئة( في  أغلبها 
تذهب  الدراما  أصبحت  للشعائر  وعلمنة  عولمة  من  العالم  في 
وخيانات  حب  عالقات  عنها،  مسكوت  جريئة  قضايا  نبش  إلى 
ومخدرات وفساد وقضايا اجتماعية وصراعات سياسية، وتاريخ. أما 
المالحظ في العقد األخير، فهو بروز نوع من الدراما المميزة في 
معظم بلدان الربيع العربي يحس متابعها أن ما ُأتيح من هامش 
كما  الدرامي،  العمل  تقنيات  كل  في  مهمة  مواهب  فجّر  للحرية 
االجتماعي  المكوّن  داخل  فعلها  تفعل  جدًا  جريئة  مواضيع  طرح 
في  تشتغل  مازالت  الثورات  فهذه  المنطقة.  في  السياسي  أو 
التي  الــدول  في  سواء  والتعبير،  الفنون  من  مرئية  غير  مناطق 
أصبح  الربيع  بعد هذا  به، وكل شيء  تأثرت  التي  أو  الربيع  طالها 
الذي  الزلزال  لهذا  منظورة  غير  نواتج  وهي  قبله،  عما  يختلف 
ضرب منطقة عاشت عقودًا من الجمود، غير أننا مازلنا نرّكز على 
أن  دون  إعالميًا،  الظاهرة  واإلخفاقات  المزعجة  اليومية  التفاصيل 
أنها ستهيء  الواضح  والتي من  لما حدث،  الشاملة  ننظر للصورة 

المنطقة لتغيرات جذرية.

من  المتحدّرة  الشرعية  الزوجة  على  يُطلق  القديم،  اإلسالمي  التراث  من  إسم  )الحرة( 
أو  جاريًة  لتكون  العبيد،  سوق  من  المرء  يبتاعها  التي  تلك  عن  لتمييزها  معروفة،  أسرة 
محظيًة، وهي التي قد يعقد عليها ويتزوجها وتُنجب منه أيضًا، ولقد ُأطلقت هذه الصفة 

على إناث وصلن مرتبة ملكات أو سلطانات.
)عائشة الحُرة( هي األكثر شهرة، وهي المعروفة عند األسبان بإسم السلطانة )مادري 
عبداهلل،  أبو  محمد  إلسم  تحريف  هذا  وبوعبديل   )Madre De Boabdil  - أبوعبديل 

الذي اكتسب إعجاب أعدائه وهو المهزوم.
سقوط  إلى  أدّت  التي  الحروب  مُجريات  في  كبيرًا  دورًا  الحرة  عائشة  لعبت  لقد 
حتى  الفترة،  لتلك  التاريخية  المراجع  في  ذِكرًا  المرء  لها  يجد  قّلما  ذلك  ومع  اإلندلس، 
أن المراجع وصفتها بأنها إحدى الشخصيات »النبيلة والساحرة في تاريخنا«؛ والمقصود 
العجوز علي أبي الحسن  التي عملت على نقل السلطة من زوجها  نهاية األندلس. فهي 
وتوجيهاتها  نصائحها  يتبع  ظّل  الذي  غرناطة،  ملوك  آخر  أبوعبداهلل  محمد  ابنها  إلى 
الحرب  التصدي لمؤامرات أسيرة  الحُرة  ألكثر من ثالثين عامًا، استطاعت خاللها عائشة 
مفاتنها  وعبْر  ُثريا،  اسم  واتّخذت  اإلسالم  باعتناق  تظاهرت  التي  ايزابيال  اإلسبانية 
ينفع  ما  حيث  وتوجّهه  الحسن  أبي  علي  السلطان  على  تسيطر  أن  استطاعت  وداللها 

أقرباَءها
سقوط  فتأخّر  والــده،  محل  عبداهلل  أبي  ابنها  إحالل  على  الحرة  عائشة  عملت  لقد 

غرناطة ألكثر من ثالثين عامًا.
سقوط غرناطة شجّع »حُرَّات« أخريات لم ينخرطن في حياة الحريم مسترخيات يتقلبن 
من  مغربية  منهن   ، والمغامرة  الحرية  فضّلن  بل  أخرى.  إلى  وسادة  من  الوقت  طوال 
أصل أندلسي فضّلت أعمال القرصنة وبرعت فيها حتى أصبحت حاكمة تطوان، اشتهرت 
ملك  تزوّجت  زوجها  وفاة  بعد  ومن  الشهيربارباروس،  التركي  القرصان  مع  وتحالفت 
مراكش.  بالده  وليس  تطوان  بالدها  في  زواجها  حفل  وأقامت  الوطاسي،  أحمد  مراكش 
عاصمته،  خارج  ملك  يتزوج  التي  المغرب  تاريخ  فى  األولى  المرة  إنها  المصادر  وتقول 

والحقيقة أنها لم تُلقب بالحُرة إاّل بعد موت زوجها واختيارها لتكون والية على تطوان.
مواهب  لهن  اللواتي  المتميزات،  النساء  تكتسبه  لقبًا  كانت  يبدو،  فيما  »ست«  كلمة 
مما  مستمدًا  الكل«  »ست  بمخاطبتها  مصر  في  شعبيًا  األنثى  تكريم  ولعل  استثنائية، 
تفاسيرهن  وحسن  معرفتهن  لعّل  بمميزات،  وجودهن  فرضن  كثيرات  نساء  به  وصفت 
التي  الدين،  فخر  محمد  بنت  العرب  ست  ومنهن:  التبجيل  هذا  سبب  الدينية  للعلوم 
الكتبة  وست  عبدالرحمن،  بنت  مريم  القضاة  وست  األحاديث،  من  الكثير  عنها  انتشر 

»الدمشقية« نعمت بنت علي ست الملوك، وست الوزراء بنت عمر بن أسعد.
التى  كتلك   - دينية  أو  عسكرية  إما  ـ  سلطة  فيها  توّلين  حاالت  إلى  اإلشارة  وتجدر 
التى استولت  الناصر لدين اهلل، فهي  الزيدي  ابنة اإلمام  اليمنية  الملكة  تحصّلت عليها 
لغالية  بالنسبة  وكذلك  فاطمة«،  »الشريفة  لقب  وحملت  السالح،  بقوة  صنعاء  على 
موهبة  أعداؤها  عليها  أسبغ  لدرجة  االستراتيحيات  إعداد  في  جسورة  وكانت  الوهابية 

سحرية جعلت القيادة الوهابية غير منظورة!!
أدرن شؤون  نساء  على  ُأطلقت  ألقابٌ  وحُرة وست،  ملكة وسُلطانة  لفظ  فإن  وهكذا 

الدولة أو شاركن في إدارتها في الوطن العربي واإلسالمي .
ولعل  السالجقة،  واستعمله  )الصُفد(  بالد  من  جاء  لقب  فهي  »خاتون«  كلمة  أما 
نُقل  لم  إن  بغداد  أخضع  الذي  جنكيزخان  ابن  هوالكو  زوجة  خاتون  دوقوز  أشهرهن 

دمرها.
الذين كانت  السهوب األسيوية،  وأعراف سكان  وقد لوحظ بعد اإلسالم وقبله عادات 
والتتار  األتراك  وكان  النساء،  حضور  من  تخلو  ال  وغيرهم  المسلمين  مع  اجتماعاتهم 
جمع  وبالتأكيد  والخاتونات«  السلطان  »بأمر  كالتالي:  مصدّرينها  أوامرهم  يوزّعون 

السلطان للقب »الخاتون« يعني أن حريمه كلهن سلطانات على نحو ما!

محمد عقيلة العمامي

4/7 بعض »حرات« 
األندلس و»خاتونات« آسيا

رحيل الرفاق
)في رثاء إدريس بن الطيب(

قلبي جبانة!
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ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

فنان الرسم الناقد
 سمير عبدالغني

سمير  الساخر  الرسم  فنان  لك  يقول  عندما 
من  أكثر  عمره  فن  الكاريكاتير  »إن  عبدالغني: 
فن  وهو  متواصلة،  مقاومة  حالة  في  سنة   4000
وعندما  ومتابع،  مثقف  أنه  اعلم  ليعيش«،  خُلق 
يعترف لك بأن كل شيء كان يقوده للكاريكاتير: من 
أبيه الطويل، وأمه القصيرة، وأيضًا بيئته الفقيرة.. 
»التي شبّه شخصياتها بشخصيات حارة من حارات 
حليفه.  سيكون  النجاح  أن  اعلم  محفوظ«.  نجيب 
لمحاربة  كان سالحه  الكاريكاتير  أن  يُعلن  وعندما 
مناضل  أنه  اعلم  به،  يحيط  كان  الذى  الظلم 
يجيده،  الذي  السالح  ينتقي  كيف  ويعرف  بطبيعته 

وهو النقد الساخر.
على  يتعين  أنه  عبدالغني  سمير  الفنان  يرى 
»ذكيا  يكون  أن  اليومية  األحداث  كاريكاتير  مبدع 
بأوجاع  ومرتبطا  ومثقفا 
مرحة،  روح  ولديه  الناس، 
ومتابعا لكل جيله وللجيل 
ال  حتى  سبقه  الذى 
والمتابع  نفسه..«.  يكرر 
سوف  اليومية  إلبداعاته 
كذلك،  أنها  يكتشف 
لوحاته  أصبحت  ولذلك 
المبهجة المضحكة تتناول 
اليومية.  الناس  مشاكل 
فن  »أن  دائما:  ويؤكد 
يمرض  قد  الكاريكاتير 
بسبب المناخ العام المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، 

لكنه أبدا ال يموت«.
)حاكم(  الفنانين:  من  كل  إحساس  ويثمن 
إلى  جاء  عندما  أمامه  وجدهما  اللذين  و)حجازي( 
بالنصح  عليه  يبخال  فلم  اإلسكندرية  من  القاهرة 
التي  حجازي  بنصيحة  أخذ  أنه  مؤكدًا  والتوجيه. 
تقول: »عندما ترسم دون كالم تعيش وقتا أطول«.
الصحفية:  لقاءاته  من  واحد  في  ويقول 
المقاومة  وسالح  الصحافة  فاكهة  »الكاريكاتير 
للغاية،  فعال  سالح  أنه  تقديري  وفي  السلمية..« 
حدّ  أصابت  ولقد  اإلطالق.  على  سلبيا  وليس 
اإلبداع عندما كتبت محاورته في جريدة »الدستور« 
تولد  »أن  تقول:  عبدالمؤمن  بشرى  األستاذة 
بحبر  البهجة  تُرسم  وأن  الوجع،  رحم  من  البسمة 
سوى  ترجمتها  تجيد  ال  صعبة  معادلة  هي  الدمعة 
الكاريكاتير. قد تكفي لوحة كاريكاتير  ريشة فناني 
الصفحات  وعشرات  الكلمات  مئات  الختزال  واحدة 
في التعبير عن الفكرة، وفي الدفاع عن القضية...«.
من  عبدالغني  سمير  الفنان  أن  نعرف  أن  بقى 
في  وتخرج   ،1967_2_9 يوم  اإلسكندرية  مواليد 
له  فنانا  فأصبح  اإلسكندرية.  جامعة  التجارة  كلية 
جمهورية  ومجالت  صحف  من  العديد  في  بصمة 
في  تميّزت  البصمة  هذه  أن  حتى  العربية،  مصر 
الثقافية  والهيئات  والمجالت  الصحف  من  العديد 

المهتمة بهذا الفن.

في أولى ندوات الصالون الثقافي

طرابلس تتألق في رمضان.. و»ليالي املدينة« تحتفي باإلنسان والفن

الحرب الباردة في أوبرا باريس
مسرح

رغم قصتها المتمحورة على أحد 
فصول الحرب الباردة قبل نصف 

قرن، يعبر عمل 
»نيكسون إن 

تشاينا« )نيكسون 
في الصين( 

األوبرالي الذي 
انطلق عرضه في 

باريس، بصورة 
الفتة عن الوضع 

الحالي في العالم، 
في ظل التوترات 

المتزايدة بين واشنطن وبكين.
هذا العمل الذي ابتُكر سنة 1987، 

بعد خمسة عشر عاما من زيارة تاريخية 
أجراها الرئيس األميركي إلى الصين، 

أثار الجدل في بداياته، قبل أن يصبح 
من كالسيكيات األوبرا في الواليات 
المتحدة. وبعد 

ستة وثالثين عاما، 
يُعرض العمل في 

ما ال يقل عن خمس 
دور أوبرا في أوروبا.

وتقول رينيه 
فليمينغ، إحدى 

أشهر السوبرانو 
األميركيات، »يؤخذ 
العمل على محمل 
الجد في أيامنا هذه بصورة أكبر، نظرا 

إلى أننا نسمع بالصين والواليات 
المتحدة في نشرات األخبار يوميا، في 
مؤشر إلى هشاشة السالم العالمي«.

رؤوس كباش محنطة
أعلنت مصر الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس 
الكباش المحنطة التي تعود إلى العصر البطلمي في 

معبد رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس األثرية.
العام  األمين  وقال 
لآلثار،  األعلى  للمجلس 
إن  وزيري،  مصطفى 
حصل  الذي  الكشف  هذا 
علماء  من  فريق  بإشراف 
من  األميركيين  اآلثار 
»يزيح  نيويورك،  جامعة 
مهمة  تفاصيل  عن  الستار 
معبد  وتاريخ  حياة  في 
الثاني  رمسيس  الملك 
والمنطقة  بأبيدوس 

ما  معرفة  في  كبير  بشكل  يسهم  ما  به«،  المحيطة 

األسرة  منذ  عام،  ألفي  من  ألكثر  حياة  من  شهده 
السادسة الفرعونية )بين 2374 و2140 قبل الميالد( 

حتى العصر البطلمي )323 إلى 30 قبل الميالد(.
اكتشاف  إلى  وأشار 
الحيوانات  كبير من  عدد 
رؤوس  بجانب  المحنطة 
الكباش، منها »مجموعة 
والكالب  النعاج  من 
واألبقار  البري  والماعز 
والغزالن التي عُثر عليها 
إحدى  في  موضوعة 
المكتشفة  المخازن  غرف 
المنطقة  داخل  حديثا 
للمعبد«  الشمالية 

القريب من مدينة سوهاج )جنوب مصر(.

اكتشاف
الكاتبة ماريا كوداما

رحيل

توفيت ماريا 
كوداما، أرملة 

الكاتب األرجنتيني 
الشهير خورخي 

لويس بورخيس، 
في العاصمة 

األرجنتينية 
بوينس آيرس 
نتيجة إصابتها 

بالسرطان.
وكوداما )86 عامًا( كاتبة ومترجمة 

ووصية على أعمال بورخيس الذي 
يصفه النقاد األدبيون بأحد أبرز 

الشعراء وكتّاب المقاالت والروايات في 
عصره.وتوفي مؤّلف كتاب »فيكشنز« 

في يونيو 1986 عن 
86 عامًا في مدينة 
جنيف السويسرية، 
بعد شهرين على 
زواجه من كوداما.
وبقيت األرملة 

شغوفة باألدب، إذ 
تمّكنت رغم مرضها، 
من تأليف آخر كتاب 

لها هو »ال ديفيزا 
بونزو« الذي يتناول قصة رجل الدولة 

األرجنتيني المثير للجدل خوان مانويل 
دي روساس من القرن التاسع عشر، 
بالتعاون مع الكاتبة كلوديا فارياس 

غوميز.
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بوشناف: الفن ارتبط بالجانب 
العملي للمجتمعات ثم تحول 

إلى المتعة الجمالية

الشرع: ثنائية الضحية 
والجالد أهم ركائز مشروع 

محمد الزواوي

طريبشان: األغنية الليبية 
عبرت عن كينونة الحياة 

المجتمعية

فسيفساء لونية منوعة على 
»ضفاف« جمعية الفنون التشكيلية

معارضها  أول  التشكيلية  للفنون  الليبية  الجمعية  افتتحت 
فسيفساء  يضم  والذي  األحد،  الفقيه،  دار  ضيافة  في  الرمضانية 

لونية تنوعت في موضوعاتها وأفكار ها ومدارسها.
وجاء المعرض تحت عنوان »ضفاف« بمشاركة 14 فنانا وهم: 
هدية،  وخالد  بلوط،  وأحمد  القرقني،  وعدنان  الفزاني،  جمعة 
وحسن أبوعزة، وإيناس الشيباني، وعادل التواتي، وسامية حنبولة، 
أبوزيد،  وعبدالقادر  المرابط،  وإيمان  العارف،  وزين  عامر،  ونجاة 

ومودة زقلم، وحسين أبوعجيلة.
وعكست األعمال في مجملها عالقة اإلنسان بمحيطه، ومحاولة 
الذي  بلوط  أحمد  عند  كما  الخيول  من  وتوثيقيا..  جماليا  رصده 
يستنطق سحر الجسد وحركته، إلى شرفة خالد هدية الذي يطل 

من خاللها على روح المكان في المدينة القديمة.
الحياة  يحاكي  سالب  زمن  إلى  تذكرة  آخر  جانب  في  ونرى 
إلى  إضافة  عامر،  ونجاة  المرابط  إيمان  أعمال  في  كما  واللباس، 
يوثقها حسن  أو سيارة قديمة  قارب محطم  الماضي في  إشارات 

أبوعزة.

● منصة إدارة الندوة

● جانب من حضور المعرض ● مشاهد من المعرض

● إحدى اللوحات المشاركة

عندما يعلن أن 
الكاريكاتير كان 
سالحه ملحاربة 

الظلم الذى كان 
يحيط به اعلم أنه 
مناضل بطبيعته

القديمة  بالمدينة  بي  محمود  حوش  استضاف 
طرابلس أولى ندوات الصالون الثقافي، ضمن فعاليات 
»ليالي المدينة«، تحت عنوان »الفن ضرورة مجتمعية« 
منصور  الناقد  وبمشاركة  المهدي  أحمد  الكاتب  أدارها 
فريدة  واإلعالمية  الشرع،  طارق  والكاتب  بوشناف، 

طريبشان.
منصور  الكاتب  ينطلق  كضرورة،  عنه  الحديث  وقبل 
من  اإلثنين،  أقيم،  الذي  الحدث  مستهل  في  بوشناف 
السؤال: ما هو الفن؟ مشيرا إلى أن من أبرز إشكاليات 
غياب  أي  األشياء،  فلسفة  غياب  هو  العربية  الثقافة 
لغويا  يعني  الفن  أن  وأضاف  مثال،  الفن  في  نظريات 
االتقان، إذ يقال فالن فنان بمعنى اتقانه لصنعة وحرفة 

معينة.
اهلل  أن  بوشناف  يرى  األساس،  للقاعدة  وبإرجاعه 
خلق اإلنسان وهو مزود بمعدات فنية كاملة من كاميرا 
وتسجيل ومونتاج، فهو يلتقط منذ بداياته صورا لهذه 
الحياة، في أحالمه، وينتج قصصا تتشكل في خياله مثل 
أشرطة السينما، أي أن كل كائن ولد وهو مجهز تماما 

فنيا.
محاوالت  تجلى من خالل   - تعبيره  بحسب   - والفن 
يعيش  فهو  الحلم،  عبر  للواقع  صياغة  إيجاد  اإلنسان 
الحياة،  لهذه  صورا  يفتقد  هو  والصحراء  الغابة  وسط 
ويتجسد ما هو مفقود على هيئة أحالم وينتج منها ما 
إذا  السينمائية،  األعمال  أو  بالمسرح  تسميته  يمكن 
ويعبر  يلبي طموحه  بما  رغباته  يعيد صياغة  فاإلنسان 

عن أمنياته واألمة.
التفاعل  دورة  في  مهمة  مرحلة  إلى  الكاتب  وانتقل 
الكهوف  واقعه على  أي تدوين  الرسم  المجتمعي وهي 
التي  األثرية  المواقع  ليبيا هي مكمن ألهم  أن  موضحا 
اللوحات  أقدم  بالرسم حيث ترجع  تبين عالقة اإلنسان 
اللوفر  متحف  ذكر  ما  وإذا  »أكاكوس«،  إلى  العالم  في 
الفرنسي  اللوفر  يشبه  ما  بها  ليبيا  إن  القول  يمكن 
بمساحة تمتد لمئتي كيلومتر، حيث يعود زمن اللوحات 

المرسومة إلى آالف السنين.
وبرجوعه إلى قضية الفن يطرح بوشناف السؤال حول 
أسلوب  األول  اإلنسان  اعتماد  إلى  أدت  التي  األسباب، 
بمرحلة  مرتبطة  هي  كانت  واإلجابة  والرسم  النحت 
اليوميات  لتلك  التوثيق  كان  وهنا  الحيوان  استئناس 
بصمات  بأن  منوها  الفنية،  أو  الروحية  حاجته  من  جزء 
أكاكوس  كهوف  على  وقفا  تكن  لم  الجدارية  اإلنسان 
بل كانت موجودة أيضا في ديار مجي بترهونة وزاوية 
المحجوب بمصراتة وكذلك أوجلة ووادي الناقة بدرنة، 
تشريح  إلى  بحاجة  كان  اإلنسان  ألن  الفن  هذا  ونشأ 
يرسم  وبذا فهو  يرغب في اصطيادها،  التي  الحيوانات 
لمعرفة نقاط ضعفها وقوتها أي فيما يشبه رصد العدو، 

والذي ولد منه فن آخر وهو السحر.
ويصل الكاتب إلى القول إن »الفن ولد كحاجة فردية 
على  وللسيطرة  نفسه  عن  للتعبير  لإلنسان  واجتماعية 
الواقع، وجاء التطور فيما بعد كنتيجة لالستقرار فنشأت 
الرعي  إلى  الصيد  من  اإلنسان  وانتقل  المجتمعات 

تتضح  وهنا  الرعوية،  بالفترة  يتعلق  آخر  فن  وتكون 
أهمية الرسم في نقل المهارات والتجارب من جيل إلى 
تصور  أي  التقديس  وهي  أخرى  مرحلة  تأتي  ثم  آخر، 
اإلنسان لإلله أي انتقال اإلنسان من مرحلة الرعي إلى 
وبناء  البعث  فكرة  إلى  ومنها  الروحي  االتصال  مرحلة 
بعد  ما  فكرة  تصور  إلى  لينتقل  والتحنيط،  األهرامات 

البعث أي تخيل الجحيم والجنة«.
ويخلص بوشناف إلى أن الفن ارتبط بالجانب العملي 
للمجتمعات ثم تحول إلى المتعة الجمالية ثم أن عالقة 

الفن بالمقدس جعل األخير منتجا للقيم ومعبرا عنها.

مثقف فاعل
وفي ورقة حملت عنوان »فن الرسم الساخر وقضايا 

الكاتب  يبحث  نموذجا«،  الزواوي  محمد  المجتمع: 
منتقال  الفني  للتذوق  المثلى  الصيغة  عن  الشرع  طارق 
ما  إذا  أشمل  مدار  إلى  النخبوي  المثقف في سياقه  من 
الخطاب  من  مستهدفة  كفئة  الناس  كل  فيه  اعتبر 
وداخل  بيته  في  المواطن  عن  إذا  فالحديث  الثقافي، 
نتحدث  شك  دون  فإننا  افتراضيا  متلقيا  ليكون  أسرته 
عن خطاب تنويري - إن جاز التعبير - خطاب ال يخص 
متلقي الفنون األدبية وحده وإنما يبحث عن متلقيه في 
العمل،  وورش  الدراسة  قاعات  وداخل  واألزقة  الشوارع 
العمل  تفعيل  في  األهم  الركيزة  يمثل  هنا  فالمتلقي 
الفني وانتشاره على نطاق أوسع بصرف النظر عن وعيه 
واكتفائه  الفني،  الجانب  من  الخطاب  بقيمة  الحقيقي 
تبرز  وهنا  اإلبداعي  النص  في  العامة  والمبادئ  بالقيم 

السلطة األيديولوجية للكاتب والفنان والتي تظهر في 
أعماله كوجهة نظر.

الحروب  انتهاء  »بعد  إنه  بقوله  الشرع  وواصل 
تاريخ  في  مهمة  أقالم  برزت  ليبيا  واستقالل  العالمية 
الكبير  وتداوله  إنتاجها  بانتشار  وعرفت  المعاصر  ليبيا 
بين الناس بسبب طرح القضايا العامة ومقاومة الجهل 
تلك  واكب  الذي  الثقافي  الفراغ  مراحل  خلفته  الذي 
الحروب وما نتج عنها من ضياع وجوع وتشرد وتخلف، 
وربما كانت أكثر التجارب شهرة في تلك الفترة تجربة 
من  القضايا  هذه  بتناول  اهتم  الذي  النيهوم  الصادق 
والقصة  المقال  مثل  متنوعة  كتابية  أجناس  خالل 
والرواية ما يؤكد انشغال الصادق بالتواصل مع المجتمع 

أكثر من اهتمامه بالكتابة في جنس أدبي محدد«.

سؤال الزواوي
أسماء  برزت  النيهوم  الصادق  إلى جانب  أنه  وأضاف 
تقل  ال  الفترة  تلك  في  ظهرت  فنية  تجربة  منها  أخرى 
أهمية عن تجربة النيهوم، حسب تقديره، وهي تجربة 
سؤاله  ينطلق  والذي  الزواوي  محمد  التشكيلي  الفنان 
بصور  المزدحمة  ذاكرته  من  محيطه،  من  الكوني 
خالل  من  ليعبر  حوله،  من  واألشياء  واألماكن  الوجوه 
تجسيدها في لوحات فنية ساخرة عن موقفه اإلنساني 

بلغة جميلة يتقن قراءتها الجميع بتفاوت ثقافاتهم.
على  يتأسس  الزواوي  »مشروع  أن  موضحا  وأردف 
بسيطة  لوحة  عبر  صوره  أقسى  في  الواقع  اختزال 
المعنى؛ فأبطاله يحتفظون  التركيب ومربكة من حيث 
البعض وعبث اآلخر، كما  بمالمح منهكة رغم ابتسامة 
من  واألشياء  الخوف،  يحاصرها  المزدحمة  شوارعه  أن 
حوله تحتفي بالفوضى، فهو يبحث عن استفزاز الظالم 
في محيطه وإظهاره بشكل ساخر، عن استفزاز التخلف 
المرأة في  تجاه  الرجل  فاشية  المجتمع، عن  تقاليد  في 
المؤسسة الزوجية، عن انتهازية المسؤولين في الدولة، 

عن العبث الذي يطوقه من كل جانب«.
الركائز  أهم  من  والجالد  الضحية  ثنائية  أن  ويعتقد 
التي قام عليها المشروع الكبير للفنان التشكيلي الراحل 
هذا  مارسه  كما  الكاريكاتيري  فالفن  الزواوي،  محمد 
خطاب  عبر  مميزة  ثقافية  رؤية  تقديم  بإمكانه  المميز 

واع وبلغة فنية تتقن فهمها شرائح المجتمع كافة.

األغنية والمجتمع
وتطرقت اإلعالمية فريدة طريبشان إلى عالقة األغنية 
المحلي  بعدها  في  مثلت  حيث  المجتمعي،  بالسياق 
المتعلقة  كتلك  والكينونة  الحياة  عن  معبرا  نموذجا 
باألمثال والحكم، واستعرضت في ذلك جملة من روائع 
األغاني الليبية التي تتغني باألب واألم والعائلة، فتذكر 
بكلمات  قدري  سالم  الفنان  رائعة  المثال  سبيل  على 

الشاعر أحمد الحريري في أغنية »لو تؤمريني«.
أعمال  لنماذج  تعدادها  في  طريبشان  واستطردت 
و»يا  الطيوب«،  »بلد  أغنية  مثل  بالخصوص  ليبية 
موضوع  تتناول  وهي  السيليني  محمد  للفنان  حنينة« 
األم، وعن األب لسالم قدري في أغنيته »ال تغيبك عن 

العين يا بوالعيلة«.

كنز شنقيط.. 

بهذا  شِعر؟«،  دون  من  العالم  سيبدو  »كيف 
يقلب  الذي  محمود،  األحمد  اإلسالم  سيف  ينشغل 
بعناية صفحات كتاب قديم أمام رفوف مليئة بعلب 
 700 حفظ  الرجل  هذا  يتولى  إذ  بترتيب،  مكدسة 
 13 داخل  موجودة  آالف  ستة  نحو  من  مخطوطة 

مكتبة في شنقيط.
في  المُدرجة  المنطقة  هذه  وتُعتبر 

العالمي  للتراث  »يونسكو«  قائمة 
سابقا  كانت  إذ  الكنز،  بمثابة 

مركزا تجاريا وسط الصحراء في 
موريتانيا.

قطعة  فوق  األرض  وعلى 
يجلس  الخروف،  جلد  من 
وهو  ليقلب  اإلسالم  سيف 
سميكة  قطنية  قفازات  يضع 
ويرتدي عباءة بوبو التقليدية 
هشة  صفحات  المحلية، 

الحبر  أن  موضحا  الكتب،  ألحد 
النباتي  الفحم  من  المصنوع 

القصص  يحمي  العربي  والصمغ 
مضت  عصور  إلى  تعود  التي  والمعارف 

وقانونية،  وفلكية  دينية  مواضيع  على  وتتمحور 
بيده  ملوحا  ويقول  والشعر،  الرياضيات  عن  فضال 
»نحافظ على ذاكرة العالم التي عبرت هذه الشوارع 

القديمة«.
يربط  الذي  التجاري  الطريق  على  شنقيط  وتقع 
المكرمة.  بمكة  األفريقية  للقارة  الغربية  الشواطئ 
امتد  تاريخ  روحية  القديمة  المدينة  أزقة  في  وتسود 
لقرون ويشمل آالف الحجاج والتجار الذين عبروها يوما.

وفي ساحة شنقيط الرئيسة، يفتح عبداهلل حبوت 
عائلته  أن  إلى  مشيرا  مكتبته،  أبواب  عاما(   45(
1400 وثيقة من مسافرين عبروا  تسلمت أكثر من 
المدينة، إذ يشير إلى نص مكتوب بخط مرصوص 
واجهة  في  ومعروض  واألحمر  األسود  باللونين 
خشبية، ويقول »لم يُعتَمَد الترقيم على أي من 

الصفحات«.
الصفحات  أن »ترقيم  إلى  ويلفت 
اختراع حديث«، مضيفا »من أجل 
الكتاب،  صفحات  بين  التنقل 
تُعاد كتابة آخر كلمة موجودة 
إلى  الصفحة  أسفل  في 
الصفحة  أعلى  على  اليسار، 
ما  اليمين،  لجهة  التالية 
معرفة  على  القارئ  يساعد 
في  يقرأ  كان  التي  الصفحة 

حال تبعثرت األوراق خطأ«.
تواجه  الكنوز  هذه  أن  إال 
تهديدا، فالصحراء الكبرى تتوسع 
المناخي  التغير  يتسبب  فيما  سريعا 
تؤثر على  في حدوث فيضانات موسمية 
األسس الداعمة لمباني المكتبات وتُعرض الكنوز 

اإلسالمية الموجودة فيها للخطر.
موالي  مكتبة  صاحب  وهو  صالح،  أحمد  ويطلع 
محمد ِولد أحمد شريف، على صف من الكتب القديمة 
المعروضة على ألواح خشبية مثبتة بالجدران، وعلى 
اإلرث  هذا  هشاشة  مدى  صالح  يدرك  زمالئه،  غرار 
في  االستمرار  ليستطيع  مساعدته  إلى  يدعو  فيما 

عمله المتمثل في حفظ هذه الكتب.

طرابلس: »الوسط«

ستة آالف مخطوطة نادرة 
بمكتبات موريتانية

● سيف اإلسالم داخل إحدى المكتبات

● مكتبات شنقيط القديمة في موريتانيا

●●  سيف اإلسالم سيف اإلسالم 
األحمد محموداألحمد محمود



فن 13

  TTopop
TenTen »جون ويك: تشابتر 4« يتصدر شباك التذاكر األميركية

11
55 تصدر فيلم اإلثارة »جون ويك: تشابتر 4« من إنتاج شركة 

»الينزغيت«، شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطالق 
عروضه، محققًا إيرادات بلغت 73,5 مليون دوالر، وفق 

تقديرات أصدرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتائج بـ»االنطالقة 

الرائعة«، مؤكدًا أن كل فيلم من سلسلة جون ويك تمكن 
من التفوق على الجزء السابق، وفق »فرانس برس«.

ويعود الفضل في نجاح توليف الفيلم، بصورة كبيرة، إلى 
المخرج تشاد ستاهلسكي. ويتناول »جون ويك: تشابتر 4« 
الذي يتولى بطولته كيانو ريفز، قصة قاتل محترف يحارب 

مجموعة إجرامية دولية تضم أعضاء، جسد أدوارهم كل من 
دوني ين وبيل سكارسغارد ولورنس فيشبورن.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم التشويق الخيالي العلمي »65« 
بعدما حل رابعًا األسبوع الفائت. وحقق العمل، وهو من إنتاج 

»سوني« و»كولومبيا بيكتشرز« وبطولة آدم درايفر، 3,3 ماليين 
دوالر.

2244
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم »شازام! فيوري أوف 

ذي غادز« الذي كان تصدر شباك التذاكر األسبوع 
الفائت، محققًا في عطلة نهاية هذا األسبوع 9,7 

ماليين دوالر فقط. ووصفت مجلة »فاراييتي« هذه 
النتيجة بأنها »من أسوأ النتائج التي تحققها أفالم 

األبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى«. والعمل من 
بطولة زاكاري وأشر أنجيل وآدام برودي.

أما في المرتبة الرابعة، فجاء فيلم 
ماليين   8,37 حاصداً   »3 »كريد 
قصة  مجدداً  العمل  ويتناول  دوالر. 
الذي  أبولو،  نجل  كريد،  أدونيس 
يعود عن اعتزاله ليخوض مواجهة 
مرتقبة جداً مع صديق قديم، وهو 
ب.  مايكل  إخراج  من  فيلم  أول 
جوردن الذي يؤدي في الوقت نفسه 

الدور الرئيسي.

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

6.  »آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا« )2,4 ماليين دوالر(
7. »كرايزي بير« )2,1 مليون دوالر(

8. »دجيزس ريفوليوشن« )مليونا دوالر(
9. »تشامبيينز« )1,5 مليون دوالر(

10. »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« )1,4 مليون دوالر(.
 

فيلم  الترتيب  في  ثالثًا  وحل 
إنتاج  من   »6 »سكريم  الرعب 
غالس  و»سباي  »باراماونت« 
بـ8,4  إيرادات  مع  ميديا«، 

ماليين دوالر. 
فيه  البطولة  أدوار  ويؤدي 
وجينا  باريرا  ميليسا  من  كل 

أورتيغا وسكيت أولريش.
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عندما أطرب العندليب في بنغازي.. عندما أطرب العندليب في بنغازي.. 
وكاد الجمهور يحطم السيارة ملصافحتهوكاد الجمهور يحطم السيارة ملصافحته

القاهرة ـ الوسط
السادسة  بــالــذكــرى  ليبيون  احتفى 
العربية  األغنية  عندليب  لوفاة  واألربعين 
في  المنية  وافته  الذي  حافظ  عبدالحليم 
30 مارس 1977، مذكرين بأن العندليب 
لم  لكنها  ليبيا،  في  حفالت  أقام  األسمر 

تذع على التلفزيون.
في  أقيم  ما  الحفالت،  تلك  بين  ومن 
العام 1967 في سينما البرنتشي بنغازي، 
من  اإلعالنات  قصاصات  أثبتته  ما  وهو 
تلك  في  صــدرت  التي  الليبية  الصحف 
أحلى  من  »ليلتان  عنوان  وتحت  الفترة. 
إحدى  في  اإلعــالن  نُشر  العمر«،  ليالي 
خاصة،  مؤسسة  من  بتنظيم  الصحف 
مارس  و28   27 والثالثاء  اإلثنين  يومي 
المؤسسة  أن  اإلعالن  في  وجاء   .1967
»مطرب  الليبي  الجمهور  ــى  إل تقدم 
األسمر  العندليب  العربية  الجماهير 
الفكاهة  نجم  مع  حافظ..  عبدالحليم 

شريفة  والمطربة  ياسين  إسماعيل 
بنغازي  إلى  عبدالحليم  قدوم  فاضل«. 
األعمال،  رجال  أحد  من  دعوة  بعد  جرى 
وذلك بعد حفله الشهير في مدينة طبرقة 
في تونس، وقد أطرب الحضور فيها بعدد 
حسب  وعلى  »حبيبها  منها  أغانيه  من 
ميادين  مجموعة  وحسب  قلبي«.  وداد 
ليبيا  في  العندليب  حفالت  فإن  الثقافة، 
أو  إذاعتها  يجِر  لم  لهذا  و  خاصة  كانت 
ما  المعلوم  غير  ومــن  مباشرة،  نقلها 
والزيارة  ال.  أم  اإلذاعــة  في  سُجلت  إذا 
افتتاح  من  العام  ونصف  عام  قبل  جرت 

التلفزيون الليبي.
في حديث للفنان سالم قدري قال إنه 
بسيارته  حافظ  عبدالحليم  بتوصيل  قام 
شق  و  الحمراء  سينما  في  حفلته  بعد 
الجمهور  تجمع  أن  بعد  بصعوبة  طريقه 
محاولة  في  يحطمها  وكاد  السيارة  حول 

السالم على العندليب.

المبدعين  تحفيز  في  الرغبة  تعكس  خطوة  في 
والفنون«،  للمسرح  »أجيال  فرقة  كرمت  الليبيين 
بمدينة  المسرحية  الحركة  من  مبدعين  ثالثة 
على  وذلك  المسرحية،  الفرق  من  وعدد  درنة 
برعاية  للمسرح  العالمي  باليوم  االحتفال  هامش 
جامعة درنة. وجرى خالل هذه المناسبة منح »درع 
عبدالمنعم  والمخرج  لإلعالمي  تكريمًا  العطاء« 
الهرام، والفنان عبدالحميد كروش، والمخرج أحمد 
بطاو،  عبدالحميد  المسرحي  والكاتب  الحصادي، 
وكذلك فرق درنة المسرحية العريقة وهي: »فرقة 
و»المسرح  المتحدين«،  و»فرقة  التمثيل«،  هواة 

الوطني«.
وقدم الحفل الشاعر فارس برطوع، وُألقيت عدة 
كلمات بدأها مدير فرقة »أجيال للمسرح والفنون« 
رافع  القدير  الفنان  وتاله  الطيرة،  رمضان  الفنان 
والكاتب  الشاعر  ألقاها  للمكرمين  القاضي، وكلمة 

المسرحي عبدالحميد بطاو.
الدكتور  درنة  جامعة  رئيس  الحفل  حضر 
للسينما  العامة  الهيئة  مكتب  ومدير  عياد،  ناصر 
والكاتب  بدر،  فرج  الفنان  درنة  في  والمسرح 
طارق  والفنان  هابيل،  سالم  والناقد  الباح،  ناصر 
سرقيوة، وعدد من المثقفين واإلعالميين والكتاب 
بالحركة  والمهتمين  والمخرجين  والممثلين 

المسرحية في مدينة درنة.

 على هامش االحتفال باليوم العاملي للمسرح

أجيال للمسرح والفنون« 
تكرم 3 مبدعني من درنة

اللبنانية نتاشا شوفاني: »سفر برلك« مشروع رائد 
يعكس فترة زمنية مهمة من التاريخ

تدخل الفنانة اللبنانية نتاشا شوفاني منافسة شهر 
رمضان بمسلسل »سفر برلك«، وذلك بعد نجاحها في 
الجزء األول من »دكة العبيد« الذي عرض قبل رمضان. 
وأعربت نتاشا عن سعادتها بعرض »سفر برلك« في 
فترة  يعكس  رائد  مشروع  أنه  مؤكدة  رمضان.  شهر 

زمنية مهمة من التاريخ.
وأشارت نتاشا إلى أن شخصيتها في هذا المسلسل 
تدعى »هنا« وهي ابنة بيك، مضيفة »استمتعت بقراءة 
دور )هنا( ألنها من نوع الشخصيات التي أقدرها كثيرا، 
فهي متعلمة، تقضي معظم وقتها في المكتبة، وهي 
حولها  يدور  حدث  كل  وتضع  وذكية  قوية  شخصية 
موضع تساؤل حتى نوايا والدها، كبرت في حياة مريحة، 
ولكنها ليست مدّللة. هي شخصيّة لطيفة وتريد أن 

تفعل الصواب دائما«، وفقا لبيان.
وعبرت شوفاني عن فخرها وسعادتها ألنها كانت 
 »MBC«ضمن اثنين من أعظم المشاريع التاريخية لـ
في خالل السنوات القليلة الماضية »دكة العبيد« و»سفر 
برلك«، مؤكدة أن المشروع األخير سيبقى شهادة إبداع 
المخرج الشهير حاتم علي )رحمه الّل( الذي وافته المنية 

قبل عشرة أيام من بدء التصوير.
وكشفت نتاشا سبب قبولها العمل في مسلسل »دكة 
العبيد«، قائلة إن دور »توجان« تحديدا هو الدافع األكبر 
بالبراءة  البداية  إذ تتسم في  تّطوّرها،  لذلك، بسبب 
الضربة  تلو  وضربة  شخص،  أي  في  بسهولة  والثقة 
تكبت في داخلها كل ذلك األلم إلى أن يتم خطف أختها 
وفي  األول.  الموسم  من  األخيرة  الحلقة  في  الصغرى 
الموسم الثاني، تصبح »توجان« شخصية مختلفة، تعبر 
عما بداخلها، قويّة ومقاومة وتبدي انفعالها ألي شيء 

ال تتقبله.
وعن تحضيرها للدور أشارت الفنانة اللبنانية »من 
تعيش  قروية  فتاة  حياة  عن  القراءات  بعض  خالل 

وذلك  العشرين،  القرن  أوائل  في  القوقاز  جبال  في 
ألنني أريد من توجان أن تحصل على البراءة الالزمة 
للشخصية، وأن أظهر افتقارها للمعلومات عن هذا 
العالم، وأن تكون شخصيتها ساذجة تثق بسهولة، 
بالطبيعة  وثقتها  الغابة  في  عيشها  بسبب  وذلك 
واألمان الذي تشعر به في وطنها. ولكن، تم دفعها 
إلى عالم مختلف تماما لم تتوقعه في أعمق أحالمها 
أن  إلى  بوالديها بشكل مطلق  تثق  أنها  حتى. كما 
بدأت تالحظ واقع األشياء كما هي. لذلك كان هذا 

الشيء مهم جدا ألرّكز عليه«.
وأشارت نتاشا إلى أنه كان من المهم جدا بالنسبة 
لها أن توطد العالقة مع الممثالت األخريات، مضيفة 
بارتياح  أننا شعرنا  إال  نعرف بعضنا جيدا،  نكن  »لم 
اللذان  واالنسجام  فالترابط  البداية،  منذ  لبعضنا 
تشاهدونهما على الشاشة طبيعيان ولم نكن بحاجة 
عملنا  فترة  خالل  في  عالقتنا  وّطدنا  لقد  الدعائهما. 
في ظروف صعبة بسبب الليالي الطويلة التي قضيناها 
في التصوير والمواقع البعيدة. هذه الظروف خلقت لنا 

تجربة لن ننساها«.
أكدت  عالميين،  ممثلين  مع  العمل  تجربة  وحول 
نتاشا أنه كان من الرائع أن تكون جزءا من هذا الفريق، 
للممثلين  أتاحت   »MBC« بأن  فخرها  عن  معربة 
العالميين من الشرق إلى الغرب االجتماع في الوسط 
وأن يصلوا إلى مكاننا في هذا العالم وأن يأخذوا أدوارا 

في برامجنا.
الذي  المشروع هو األكبر  وأضافت »يكفي أن هذا 
نفذته )MBC( إذ انضمّ 220 ممثاًل و17 ألف ممّثل 
إضافي من 10 جنسيّات مختلفة على األقل وأكثر من 
جعل  المشروع  موضوع  أن  كما  مختلفة.  مواقع   104
جميعًا  فتشاركنا  العمل،  تجاه  بشغف  يشعر  الجميع 
المشاعر ذاتها تجاه قسوة العبودية. كان من المثير 
لالهتمام بالنسبة إليهم أن يصوّروا في لبنان ومصر 
واإلمارات العربية المتحدة. جميعهم قدّر هذه التجربة 

ووّطدنا عالقتنا من خاللها«.

بعد رفض المحكمة دعوى إيقافهعبرت عن فخرها باالشتراك به

سارة التونسي: سعيدة بردود الفعل 
عن »فلوجة«.. والقضاء انتصر لحرية التعبير

رفضت المحكمة االبتدائية بالعاصمة تونس، 
»فلوجة«،  مسلسل  بث  إيقاف  دعوى  اإلثنين، 
الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر رمضان، وذلك 
بعدما أثار انتقادات رسمية وشعبية واسعة في 

تونس.
احترامها  التونسي،  سارة  الفنانة  وتؤكد 
الكامل للقضاء، وانتصاره لحرية التعبير وذلك 
مشيرة  المسلسل،  عرض  إيقاف  رفضه  بعد 
إلى أننا في تونس اعتدنا التعبير بكل حرية 
عن كل ما نراه إيجابيا أو سلبيا، ويأتي قرار 
المحكمة داعما لحرية التعبير من خالل الفن، 

وفقا لبيان.
سواء  كافة  لآلراء  احترامها  سارة،  وتوضح 
ومحترمة  له  المعارضة  أو  للعمل،  المؤيدة 
وجهة نظر الجميع، مطالبة من الجمهور الذي 
أحداثه  نهاية  حتى  االنتظار  المسلسل  يتابع 
ليعرف المشاهد أن العمل ما كان سوى رغبة من 
الجميع في إلقاء الضوء على واقع نعيشه، ورغبة 

منا جميعا ألن نكون أفضل مستقبال.
تصدر  من  »فلوجة«  مسلسل  وتمكن 
من  األولى  الحلقات  إذاعة  بعد  المشاهدة 
سعادتها  عن  سارة  أعربت  ذلك  وعن  العمل، 
التي تصلها بشكل دوري حول  بردود األفعال 
مئات  أن  إلى  مشيرة  المسلسل،  في  دورها 
التعليقات على مواقع  الرسائل وصلتها بجانب 
التواصل االجتماعي، والتي تعكس حب الجمهور 

للشخصية التي تجسدها وهو ما أسعدها للغاية.»فلوجة« 
يُعيد سارة التونسي إلى الدراما التونسية، وأثار حالة من 
يطرحه من قضايا حول  لما  بوقفه  بعد مطالبات  الجدل 
إلى  سارة  أشارت  المطالبات،  هذه  وعن  المدارس.  طلبة 
فعلى  العمل،  صنعها  التي  بالحالة  للغاية  سعيدة  أنها 
الجمهور  فإن  المسلسل،  أثاره  الذي  الجدل  من  الرغم 
في النهاية ينظر إلى الجودة الفنية للعمل، وهو ما جعله 
يتصدر نسب المشاهدة للمسلسالت التونسية بعد عرض 

حلقتين فقط.
وفارس  الرباحي  ريم  »فلوجة«  بطولة  في  ويشارك 
عبدالدايم ونضال السعدي ونسيم بورقيبة والمنتج فاضل 

بن عمار، ومن إخراج سوسن الجمني.
التونسي مسلسل »100 وش«  وكان آخر أعمال سارة 
كريم  نيللي  بطولته  في  وشارك  كبيرا،  نجاحا  حقق  الذي 
وآسر ياسين وشريف الدسوقي وإسالم إبراهيم، ومن إخراج 

كاملة أبوذكري.
وسارة التونسي هو االسم الفني لسهير الغضاب، وهو 
خريجة  وهي  سنوات   7 من  أكثر  منذ  سطع  الذي  االسم 
معهد الصحافة واألخبار. سارة التونسي أو سهير الغضاب 
هي ابنة الفنان محمد الغضاب وجدتها الفنانة التشكيلية 
محرزية الغضاب والتي ولدت بالحلفاوين بالعاصمة وهي 

من أصول مدينة المكنين بالساحل.
ظهرت سهير الغضاب للعموم عندما جرى انتخابها سنة 
2015 ملكة جمال الورد بأريانة قبل أن تتوج بملكة جمال 
الفني  اسمها  أصبح   2018 سنة  وفي   2017 سنة  العرب 
خالد  للمخرج  »كارما«  فيلم  في  وشاركت  التونسي  سارة 
يوسف ومن بين مشاركاتها في مصر مسلسل »حكايتي« 
وخالد  نصار  وإياد  عادل  غادة  بطولة  »ليالينا«  ومسلسل 

الصاوي.

القاهرة- الوسط

● نتاشا شوفاني

القاهرة- الوسط

● عدد من اإلعالميين الكتاب والممثلين والمخرجين والمهتمين 
بالحركة المسرحية في درنة. )تصوير: زكريا بوجلدين(

● من اليمين مدير فرقة »أجيال للمسرح والفنون« الفنان 
رمضان الطيرة يكرم الشاعر والكاتب عبد الحميد بطاو 

● المخرج أحمد الحصادي يتوسط أحفاده في حفل التكريم.    )تصوير: زكريا بوجلدين(

القاهرة ـ الوسط: الحسين المسوري
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أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، 
أن ليبيا ستشارك في بطولة العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر خالل الفترة 

من 26 أبريل حتى 5 مايو المقبل. وأضاف قريش أن المشاركة تأتي بأربعة رماة في 
تخصص السكيت بالرامي مصطفى فرج سلطان، وفي صنف التراب بثالثة رماة هم: أكرم 

الجالي وأسامة القذافي ونعمان طاطاناكي. سبق وتوجت ليبيا بميداليتين 
فضية وبرونزية في البطولة العربية للرماية في مصر عبر البطل محمد بن 

دلة المتوج بالميدالية الفضية في منافسات الرماية بالمسدس 10 أمتار، 
بينما أحرز برونزية الماستر للرماية على األطباق المروحية سالم امشيع.

عبر عدة مدربين عن آرائهم حول مسابقات الناشئين لكرة القدم، في تصريحات إلى ◆◆
جريدة »الوسط«، المدرب ناجي الشقمان مدرب براعم اليرموك، طالب بضرورة التركيز 

على التغذية والعامل النفسي. أما المدرب محمود الزياني المتخصص في قطاع الناشئين 
في أندية بنغازي عبّر عن انزعاجه من المستوى العام للفئات الِسنية، مؤكدا غياب 

التخطيط بشكل عام لهذه الفئات، وقال »إن انتشار ظاهرة األكاديميات والمدارس غير 
المرخصة أسهم في شىء من التخبط«. أما المدرب فتحي جعيدة مدرب أشبال الشباب 
الوحدوي، فقال »المستوى العام الفني متوسط والتدريب لهذه الفئات العمرية يحتاج 

تعاماًل خاصًا، خصوصا من الجانب التربوي«.

96

كان يا ما كان
في قديم الزمان

الحدث

زين العابدين بركان

مواجهة  بهدفين  اإليجابي  التعادل  حسم 
بنينا  شهداء  ملعب  على  واألخضر  التعاون 
األولى  الجولة  من  مؤجل  لقاء  في  ببنغازي، 
الليبي  بالدوري  األولى  المجموعة  بإياب 
في  التعاون  وتقدم  القدم،  لكرة  الممتاز 
شيكا،  النيجيري  طريق  عن   )53( الدقيقة 
ثم سجل حمودة مخلوف الهدف الثاني في 
الدقيقة 70، وقلص األخضر الفارق بهدف 
خطف  ثم   ،)86( الدقيقة  في  رزق  طلحة 
بالدقيقة  التعادل  الزوي  أكرم  البديل 
الضائع  من  بدال  الوقت  في  السادسة 
للتعاون  األول  هو  التعادل  وهذا   ،)96(
أربع جوالت والسابع هذا الموسم،  في آخر 
فيما سجل األخضر تعادله الثالث على التوالي، 
وبهذا التعادل رفع األخضر رصيده إلى 15 نقطة 
للنقطة  التعاون  وصل  بينما  السابع،  بالمركز 
تحت  األخضر  ويستثمر  الثامن،  المركز  في   13
القيادة الفنية المصرية بإشراف المدرب المصري 
عبدالحميد بسيوني مباراة التعاون في الوقوف على 
مستوى العبيه الفني والبدني، قبل الجولة السادسة 
واألخيرة من دور المجموعات ببطولة »الكونفدرالية«. 
ويحل األخضر ضيفا ثقيال على اتحاد العاصمة الجزائري 
السادسة  الجولة  ضمن  المقبل  أبريل  من  الثاني  في 
واألخيرة، بعد أن أشعل األخضر المجموعة بفوزه األخير 
على ضيفه مارومو غاالنتس الجنوب أفريقي بنتيجة كبيرة 
الخامسة  المرحلة  ضمن  بنينا،  شهداء  ملعب  على   )1-4(

للمجموعة األولى.

جرت بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة 
في األدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، 
المدينة والشباب، وانتهى ربعها  جمعت بين 
 .)12-16( نقاط  بأربع  الشباب  بتقدم  األول 
والسيطرة  األفضلية  كانت  الثاني  الربع  وفي 
مقابل  نقطة   24 أضاف  الذي  الشباب  لفريق 
األول  الشوط  لينتهي  للمدينة،  نقاط  تسع 
بتقدم الشباب )40-21(، وفي الربعين الثالث 
لتنتهي  نقطة،   28 فريق  كل  أضاف  والرابع 

المباراة بفوز الشباب بنتيجة )49-68(.
أدار المباراة ثالثي التحكيم هيثم الساروي 

وليد  والمسجل  األمير،  وعلي  سالم  ومنير 
عيسى،  محمد  اإللكتروني  والمسجل  شيوب، 
ثانية   24 وميقاتي  حمودة،  أمير  والميقاتي 
حضور  المباراة  وشهدت  أبوالقاسم.  علي 
فريق االتحاد وطاقم التحكيم وغياب اإلشعاع، 
فاحتسبت النتيجة لصالح االتحاد بنتيجة )20-

هذا  ويعد  أيضا،  الكأس  منافسات  في   ،)0
التمهيدية  األدوار  في  الثالث  هو  االنسحاب 
المرج  اتحاد  انسحب  أن  السلة، وسبق  لكأس 

أمام الهالل، وأيضا غياب الجزيرة أمام بلخير.
على  أبوسليم  فوز  النتائج  أبرز  وشهدت 
على  طرابلس  واألهلي   ،)52-59( المدينة 
الشباب )67-55(، والهالل على التحدي )81-

49(، وبلخير على اإلشعاع )58-100(.

3 انسحابات في الدور التمهيدي لكأس سلة ليبيا

● استعدادات سلة االتحاد قبل انسحاب اإلشعاع

طرابلس - محمد ترفاس

أن  الـ»كان« بعد  لنهائيات  التأهل  تبخر حلم 
أمام  متوقعة  خسارة  الوطني  منتخبنا  تلقى 
وتتضاءل  المهمة  لتتعقد  التونسي  المنتخب 
سباق  الوطني  فريقنا  ويغادر  الحظوظ 
المنافسة مبكرا قبل جولتين من ختام مشوار 
التصفيات لتتواصل الحكاية الجديدة القديمة 
يستمر  الذي  والخيبات  اإلخفاقات  ومسلسل 
الـ»كان«  نهائيات  عن  غيابنا  معه  ليتواصل 
نهائيات  في  الوطني  لفريقنا  ظهور  آخر  منذ 
2012« ولم يكن باإلمكان أفضل مما  »كان 
كان في ظل هذه الظروف التي تعيشها الكرة 
الليبية والتخبط والعمل االرتجالي والعشوائي 

الذي يصاحب خطواتها.
فال دوري قوي يؤهل ويجهز العب قادر على 
المنافسة دوليا وال رصيد وال زاد من الالعبين 
وال  الطموحات  يلبون  الذين  المحترفين 
مالعب وبنية تحتية وال أندية حققت نجاحات 

على الواجهة العربية واألفريقية.
وإخفاقات  تعثر  من  بأنديتنا  يحصل  ما 
لتعود  األول  المنتخب  مسيرة  على  ينعكس 
نتوقع  أن  يمكن  وال  البداية  نقطة  إلى  كرتنا 
أي تقدم ونجاح في ظل هذه الظروف واألجواء 
والقاعدة  األساس  من  يبدأ  والبناء  فاإلصالح 
النجاح  لمقومات  تفتقر  التي  األندية  وهي 
والكوادر المؤهلة حتى يمكن أن تنتج جمعية 
قوي  اتحاد  انتخاب  على  قادرة  قوية  عمومية 
البرمجة والتخطيط، رغم  وخبرات قادرة على 
قناعتي الشخصية أن بالدنا ال يمكن أن تكون 
بها رياضة بالمعنى الحقيقي إال بعد أن يستقر 
حال البالد والعباد ويصبح لدينا حكومة واحدة 
منتخبة تتبنى مشروعا وطنيا لتطوير الرياضة 
وخطة تستمر لسنوات تشارك فيها مؤسسات 

الدولة كافة وتحتاج لوقت وصبر.
خلفنا  كانت  التي  األفريقية  الدول  كل 
بخبرات  واستعانت  وصبرت  وبرمجت  عملت 
وقطفت ثمار عملها فلم يعد بالقارة األفريقية 
منتخب ضعيف فكل المنتخبات تطورت، فقط 
نحن الحلقة األضعف ألننا لم نعمل بل أهدرنا 

الكثير من الوقت في الصراعات.
وليس المجال الرياضي وحده الذي يعاني 
يمكن  وال  األمرين،  تعاني  المجاالت  كل  بل 
المجاالت  باقي  بتقدم  إال  الرياضة  تتقدم  أن 
وحينها يمكن أن نتحدث عن نتائج ونحاسب 
األمور  تستقر  أن  وإلى  ذاك،  ونكافئ  هذا 
هذا  بعد  نعود  دعونا  البالد  حال  ويستقر 
الفاصل الطويل الممل لمتابعة دورينا الممل 
عام  وكل  الحلم..  لنجدد  نلتقي  ثم  المتعثر 

وأنتم بخير.

الدورات  قضاء  في  السهر  على  الليبي  الشباب  اعتاد 
الرمضانية بمختلف األلعاب مع قدوم الشهر الفضيل 
وأمام  لذا  ما،  يوما  تنقطع  لم  قديمة  ظاهرة  في 
التي يشارك فيها  الدورات  النوعية من  سيطرة تلك 
كرة  في  خصوصا  دولية،  نجوم  األحيان  من  كثيرا 
الدوريات  عديد  »الوسط«  جريدة  رصدت  القدم، 
الرمضانية في مختلف المناطق والمدن الليبية التي 
العام،  لهذا  المبارك  الشهر  أيام  أول  مع  انطلقت 
األحياء  مختلف  في  الرياضية  األلعاب  تعم  حيث 
في  التعليمية  والمؤسسات  والصاالت  الشعبية 
الشهر  أيام  خالل  الليبي  الشباب  مختلف  عادة  إطار 
العام  لهذا  الرمضانية  الدورات  وشهدت  الفضيل، 
والطائرة  الطاولة  وتنس  الجري  رياضات  ممارسة 
واليد والسلة والقدم خالل فترتين قبل اإلفطار وبعد 

صالتي العشاء والقيام.
الحميضة  بطولة  انطلقت  بنغازي  مدينة  ففي 
الشهير بالفئات السنية في مدينة بنغازي، وكان حفل 
افتتاح البطولة بمباراة استعراضية ضمت أبرز العبي 
كرة القدم الليبية، أبرزهم أكرم عياد وميلود الفسي 
وسالم  الزياني  وسعد  الحاسي  وعلي  الزوي  وأحمد 
شباب  دوريات  انطلقت  أيضا  بنغازي  وفي  الدوكالي. 
الرفاق  ودوري  يونس  بن  ودوري  ببنغازي  العواقير 
 16 بمشاركة  توكرة،  شهداء  ودوري  بنغازي  لمدينة 

فريقا، كذلك دوريات في المرج ودرنة وطبرق.
دوري  طرابلس  مدينة  في  الدوريات  أشهر  ومن 
ملعب  ودوري  األزمرالي  جميلة  بمعهد  العياشي 
كبيرة.  جماهيرية  بمتابعة  يحظى  والذي  الظهرة 
المرحوم  دوري  انطلق  بطرابلس  المجد  نادي  وفي 
فريقا،   20 من  أكثر  بمشاركة  شعماش  عبدالحميد 
الدوري  هذا  أوريث،  علي  بمدرسة  األصدقاء  ودوري 
والشباب  القدامى  الرياضيين  سنويا  يجمع  الذي 

والفئات السنية، ودوري هومر في طرابلس.
انطلق  بطرابلس،  الدهماني  زواية  منطقة  وفي 
بمنطقة  النوفليين  ملتقي  ودوري  السالم  دوري 
وفي  الجردينة،  دوري  الجمعة  وفي سوق  النوفليين، 
لشباب  السالم  انطلق دوري  بتاجوراء  وريمة  منطقة 
منطقة  من  المجاورة  الفرق  عديد  بمشاركة  وريمة 
المعلمات  دوري  أيضا  انطلق  وفي مصراتة  تاجوراء. 
أربع  على  تقسميهم  جرى  فريقا   16 بمشاركة 
المواهب  فرق:  ضمت  األولى  المجموعة  مجموعات، 
ضمت  والثانية  والتانغو،  النخيل  وشاطئ  والريادة 
فرق: فرسان المتوسط وفاالس واألمواج والراوسي، 
وسعدوان  الرويسات  شباب  فرق:  ضمت  والثالثة 
واألخيرة  والرابعة  زريق،  وشباب  الفضية  والنجوم 
ضمت فرق: الزورد وشباب المدينة وأشبيلية والوعد.
بين  اإليجابي  التعادل  جاء  البطولة،  نتائج  ومن 
فريق  فاز  بينما   ،)2-2( بنتيجة  والريادة  التانغو 
مقابل  هدفين  بنتيجة  النخيل  شاطئ  على  المواهب 
أبطال  دوري  انطلق  البيضاء  مدينة  وفي  هدف. 

البيضاء للشباب ودوري قدامى الرياضيين.
كرة القدم الخماسية هي صاحبة نصيب األسد في 
كل موسم رمضاني، فالكل يتجه نحوها، سواء أندية 

الرمضاني  المهرجان  نشاطات  أبرز  لتعد  هواة،  أم 
وكثيرا  بنغازي،  في  خصوصا  الخماسية  القدم  لكرة 
ما يحرص نادي رفيق على تجهيز الدوريات في عدة 
ألعاب كرة الطائرة الشاطئية والشطرنج وكرة القدم 
الستهداف كل الفئات السنية، وكذلك نادي الخمس 

من  ذاتية  بجهود  وتكفل  اإلمكانات  قلة  توقفه  لم 
االنضمام  في  الراغبين  وكل  والمتطوعين  الالعبين 

إلقامة دورة رمضانية.
2019 كان نادي الخمس حريصا على  وفي العام 

سلطان  عبداللطيف  اسم  الرمضانية  الدورة  منح 
ابن المدينة الذي توفي منذ فترة بحادث سيارة، 

تكريما السمه ومسيرته وتخليدا له.
أيضا  محبوبة  رياضة  هي  الطائرة  الكرة 
المتابعين  من  كبيرة  ولها شريحة  ليبيا  في 
ستشهد  الفضيلة  األيام  وهذه  والجماهير، 
من  بمبادرة  اللعبة  هذه  في  بطوالت 
السريع  الشطرنج  وكذلك  األندية،  بعض 
أن  المسؤولون  قرر  هون،  مدينة  في 
بالذات  الشهر  هذا  في  سنوية  تصبح 
الفعاليات  من  وغيرها  انقطاع،  ودون 
الفترة  هذه  من  تجعل  التي  واألحداث 
احتفاال متواصال، كون الرياضة صالحة لكل 
أنها  جيدا  يعرفون  والليبيون  ومكان  زمان 

الشباب  طبيعة  عن  فضال  ومخرج،  متنفس 
الرياضية  األلعاب  لمختلف  المحب  الليبي 

الدورات  أفرزت  ما  فكثيرا  القدم،  كرة  خصوصا 
على  مميزين  والعبين  شابة  مواهب  الرمضانية 

الليبية  األندية  كبار  يحرص  كما  الهواة.  صعيد 
ومنهم العبون دوليون على مشاركة هؤالء الشباب، 
لذا يأتي التنبيه من األندية المحترفة على العبيهم 
خطر  من  عليهم  خوفا  المشاركة  بعد  موسم  كل 
في  الفريق  على  سلبا  تنعكس  قد  التي  اإلصابات 

مشواره نحو البطوالت.

● كرة القدم الخماسية تأتي في مقدمة منافسات الدورات الرمضانية

طرابلس - الصديق قواس

»الدورات الرمضانية«.. تنعش الحركة الشبابية في مختلف املدن الليبية
عادة متواصلة في الشوارع والميادين والصاالت بمختلف األلعاب الرياضية.. والكرة الخماسية صاحبة نصيب األسد

تكريم الرموز أحد أهداف التجمع.. 
و20 فريقا بنادي المجد في 

طرابلس إلقامة دوري شعماش

انطلقت دوريات شباب العواقير 
ببنغازي وبن يونس والرفاق 

وشهداء توكرة بمشاركة 16 فريقا

يف املرمىيف املرمى

● الزوي

● قريش

تمثال ميسي يجاور األسطورتني 
مارادونا وبيليه في متحف »الكونميبول«

»سيدات فرنسا« وراء رحيل رينارد 
عن تدريب املنتخب السعودي

قاد  عندما  مارادونا  دييغو  ظل  من  ميسي  ليونيل  خرج 
العام الماضي، واحتفل  العالم  األرجنتين إلى لقب كأس 
بوضع تمثاله إلى جوار تمثالي مواطنه وبيليه في متحف 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم »الكونميبول«، وجرى 
الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل 
كأس العالم في احتفال بمقر »الكونميبول« في باراغواي 
ميسي  وقاد  ليبرتادوريس،  كوبا  كأس  قرعة  إجراء  قبل 
األرجنتين إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها 

واألولى بعد انتظار 36 عامًا في ديسمبر الماضي.
كان  في هذا، حلمي  أفكر  أو  أحلم  »لم  وقال ميسي: 
االستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفاًل، وهو أن أكون 
كان  الطريق  حياتي،  في  أحب  ما  وأفعل  محترفًا،  العبًا 
كنت  لكني  والهزائم،  القرارات  من  الكثير  جدًا،  طوياًل 
أتطلع للمستقبل دائمًا وأردت الفوز، أعتقد أن أهم شيء 
هو القتال من أجل أحالمك، وأن كل شيء ممكن وعليك 
العبو  وحصل  األجمل«.  األمر  وهو  باللعب  االستمتاع 
األرجنتين والطاقم التدريبي للمنتخب على نماذج مصغرة 
ناله  الذي  اللقب  وهو  أميركا  كوبا  وكأس  العالم  لكأس 

الفريق في 2021.
مقر  على  ميسي  اسم  األرجنتيني  االتحاد  وأطلق 
تسجيله  من  يومين  بعد  الوطني  المنتخب  تدريبات 
الفوز  خالل  االحترافية  مسيرته  في   800 رقم  الهدف 
)2-صفر( على بنما، وتسعى السعودية الجتذاب شركات 
دولية عمالقة بجانب جمع قطبيّ كرة القدم البرتغالي 
للترويج  ميسي  ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو  كريستيانو 
 ،2030 مونديال  الستضافة  تقديمه  المتوقع  لملفها 
وتدرس السعودية ومصر واليونان الترشح بملف مشترك 
2030، وفق ما صرح مسؤول مصري  لتنظيم مونديال 
وزير  أكد  الماضي،  فبراير  الماضي. ومطلع  في سبتمبر 

الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز  األمير  السعودي  الرياضة 
مونديال  الستضافة  ترشح  ملف  تقدم  لم  بالده  أن 
أن كل  الوقت نفسه  القدم، مؤكدًا في  2030 في كرة 
شيء ممكن، وقال مسؤول مطلع على الملف السعودي، 
طلب عدم ذكر اسمه ألنه غير مخول بالحديث لإلعالم، 
إن »السعودية تضع اللمسات األخيرة على شراكات مع 
شركات عمالقة لرعاية ملفها الستضافة كأس العالم«، 

بحسب »فرانس برس«.
وأوضح أن »صندوق االستثمارات العامة وهو صندوق 
الثروة السيادية السعودي يقود الملف ويسعى الجتذاب 
شركات دولية في قطاعات االتصاالت واإلنترنت والبيانات 
والسياحة لدعم الملف«، وتابع أن الرياض تعتزم اإلعالن 
مسؤوالن  رفض  بينما  قليلة،  أسابيع  خالل  الملف  عن 
الكرة  وتبدو  المعلومات.  هذه  على  التعليق  سعوديان 
السعودية اآلن في أوجها، إذ أعلن االتحاد اآلسيوي منح 
المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة 
األولى في تاريخها، ويأتي ذلك مع بروز الكرة السعودية 
2022، بعدما  الدولية خالل مونديال قطر  الساحة  على 
الجولة  في   »1-2« األرجنتين  على  تاريخيًا  فوزًا  حققت 

األولى من دور المجموعات قبل إقصائها الحقًا.
الجرائد  عناوين  السعودي  النصر  نادي  تصدر  كما 
النجم  ضم  بعدما  الماضي  العام  من  األخير  اليوم  في 
البرتغالي رونالدو لعامين ونصف العام مقابل 200 مليون 
يورو، ووقع رونالدو، وفق مصدر قريب من ناديه الجديد، 
يورو  مليون  مئتي  مقابل  السعوديين  مع  آخر  اتفاقًا 
إضافية ليكون سفيرًا لملف المملكة المشترك الستضافة 
كأس العالم 2030. وأوضح المسؤول أن الرياض تكثف 
بكأس  المتوج  ميسي  األرجنتيني  مع  حاليًا  مفاوضاتها 

العالم األخيرة للترويج لملف السعودية رفقة رونالدو. 

ذائعة  الفرنسية  »ليكيب«  جريدة  كشفت 
الفرنسي  المدرب  رحيل  عن  النقاب  الصيت 
السعودي  المنتخب  تدريب  عن  رينارد  هيرفي 
مواطنها  إن  وقالت  مبكرا،  القدم  لكرة  األول 
رينارد بات مدربا لمنتخب سيدات فرنسا، الذي 
يستعد لخوض نهائيات كأس العالم للسيدات، 
نيوزيلندا  في  المقبل  يوليو  في  ستقام  التي 
رينارد  أن  إلى  الجريدة  أشارت  كما  وأستراليا، 
موضحة  فرنسا،  منتخب  لقيادة  اختياره  جرى 
نهاية  يصل  بعدما  قائمته  عن  سيكشف  أنه 
األسبوع، وذلك للتجمع للمعسكر 

قبل األخير للمونديال.
السعودي  االتحاد  وقال 
»وافق  »تويتر«،  على 
االتحاد  إدارة  مجلس 
على  القدم  لكرة  السعودي 
للمنتخب  الفني  المدير  طلب 
الوطني رينارد برغبته 
في عدم إكمال 
المــــــــدة 
المتبقية 

تسوية  تمت  ذلك  ضوء  وعلى  عقده.  من 
الطرفين  بين  الرسمية  القانونية  اإلجراءات 
من  استقالته  رينارد  وقدّم  العقد«.  إلنهاء 
االتحاد  في  مسؤول  أفاد  ما  حسب  منصبه، 
السعودي لكرة القدم لوكالة »فرانس برس«، 
تدريب  لتولي  عرضا  قبوله  عن  تقارير  وسط 
المسؤول  وأّكد  للسيدات.  بالده  منتخب 
مخول  غير  ألنه  اسمه  ذكر  عدم  فضّل  الذي 
بالحديث لإلعالم لـ»فرانس برس« أن »رينارد 
القدم  قدّم استقالته واالتحاد السعودي لكرة 
قبلها، لتكون مباراة بوليفيا الودية آخر مباراة 
السعودي  المنتخب  خسارة  شهدت  والتي  له، 

بهدفين مقابل هدف وحيد«.
لكنه  قراره،  عن  ثنيه  »حاولنا  قائال:  وتابع 
وتدريب  لبالده  العودة  على  مصمما  كان 
منتخب بالده. ال يمكننا منعه من حلمه«، وأشار 
المسؤول إلى أن االتحاد السعودي »سعيد بفترة 
رينارد في قيادة األخضر« والتي شهدت قيادته 
السعودية تحقيق فوز تاريخي على األرجنتين في 
االفتتاحية عن مجموعته في مونديال  المباراة 
أن  االتحاد  في  ثان  مصدر  وذكر   .2022 قطر 
»هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين االتحاد 
الفرنسي ورينارد كان االتحاد السعودي على علم 
بها، كان الجميع يرغب في بقائه«، دون توضيح 
المدرب  الجزائي في عقده.  الشرط  حول قيمة 
الفرنسي كان مرتبطا بعقد رسمي مع األخضر 
حتى العام 2027. وجرى تمديد العقد قبل كأس 
تحفظ  العقد  في  بنود  وهناك  األخيرة،  العالم 

حقوق االتحاد السعودي في هذا الشأن. ● رينارد
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إلى  الصاعدة  المنتخبات  كثاني  الجزائر  تأهل 
كرة  في   2023 أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 
العام  مطلع  العاج،  ساحل  في  المقررة  القدم 
النيجر  على  فوزه  الفريق  جدد  بعدما  المقبل، 
رادس  في  العقربي  حمادي  ملعب  على  بهدف 
من  الرابعة  الجولة  في  تونس  بالعاصمة 
مهاجم  سجل  السادسة،  المجموعة  منافسات 
المباراة  هدف  بونجاح،  بغداد  القطري،  السد 
السادسة بتسديدة بيسراه  الدقيقة  الوحيد في 
نجم  القائد  من  تمريرة  إثر  المنطقة  داخل  من 
ليلحق  محرز،  رياض  اإلنجليزي  مانشستر سيتي 
المنتخب  العربي  بجاره  الجزائري  المنتخب 
الجزائر، حاملة  المتأهلين، وكانت  أول  المغربي 
على  تغلبت  قد  و2019،   1990 عامي  اللقب 
النيجر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، 
عززت  التي  للجزائر  تواليا  الرابع  الفوز  وهو 
مقابل  نقطة   12 برصيد  الصدارة  في  موقعها 
خلف  نقطتين  بفارق  الثالثة  للنيجر  نقطتين 

تنزانيا الثانية.
لحقت الجزائر بجارتها المغرب، الذي كان أول 
تعادل  مستغال  يلعب،  أن  دون  من  المتأهلين 
الحادية  المجموعة  في  المباشرين  مطارديه 

 ،)2-2( ليبيريا  وضيفتها  أفريقيا،  جنوب  عشرة، 
األول  المركزين  أحد  لضمانه  المغرب  وتأهل 
والثاني من المجموعة التي تضم ثالثة منتخبات 
االتحاد  قبل  من  زيمبابوي  استبعاد  بعد  فقط 
الحكومة  تدخل  بسبب  »فيفا«،  للعبة  الدولي 
ساحل  وتأهلت  المحلي،  االتحاد  شؤون  في 
العاج، التي تخوض منافسات المجموعة الثامنة، 
واستعادت  المضيفة،  الدولة  كونها  مباشرة 
نيجيريا توازنها وصدارة المجموعة األولى عندما 
في  بهدف  بيساو  غينيا  مضيفتها  على  تغلبت 
بيساو، وتدين نيجيريا بفوزها إلى مهاجم نانت 
الهدف  الذي سجل  الفرنسي، موزيس سايمون، 

الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.
التي  بيساو  لغينيا  الدين  نيجيريا  وردت 
الثقيل  العيار  من  مفاجأة  فجرت  قد  كانت 
الممتازة بالنتيجة ذاتها في  النسور  بالفوز على 
نقاط  تسع  إلى  رصيدها  نيجيريا  ورفعت  أبوجا، 
نقاط  وأربع  بيساو،  غينيا  أمام  نقطتين  بفارق 
تومي  ساو  على  تغلبت  التي  سيراليون  أمام 
المجموعة  وفي  نظيفين،  بهدفين  وبرينسيبي 
االعتبار  لرد  فرصة  في  أنغوال  فرطت  الخامسة، 
التعادل  فخ  في  وسقطت  غانا،  ضيفتها  أمام 

جزاء،  ركلة  من  بهدف  أنغوال  وتقدمت  بهدف، 
جواو  لوكاس  اإلنجليزي  ريدينغ  مهاجم  سجله 
األحمر  النجم  مهاجم  لكن   ،51 الدقيقة  في 

التعادل  أدرك  بوكاري،  أوسمان  الصربي  بلغراد 
في  موقعها  غانا  وعززت   ،72 الدقيقة  في 
مقابل  نقاط  ثماني  برصيد  المجموعة  صدارة 

المركز  إلى  تراجعت  التي  ألنغوال  نقاط  خمس 
السابقة  شريكتها  خلف  نقطتين  بفارق  الثالث، 
فوزها  جددت  التي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
عليها  تغلبت  عندما  مدغشقر  ضيفتها  على 
في  مافوتا  لويس  سجلهما  نظيفين  بهدفين 

الدقيقتين 40 و82.
تغلبت  قد  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  كانت 
بثالثية  األخيرة  دار  عقر  في  مدغشقر  على 
وفي  الثالثة،  الجولة  في  الخميس  نظيفة 
آمالها  الكونغو  أنعشت  السابعة،  المجموعة 
جنوب  مضيفها  على  تغلبت  عندما  التأهل  في 
السودان بهدف واحد سجله غابريال شاربنتييه 

لخسارتها  الكونغو  وثأرت  األخيرة،  الدقيقة  في 
الثالثة،  الجولة  في   )2-1( السودان  جنوب  أمام 
وحققت فوزها الثاني في التصفيات لتصعد إلى 
ثالث  بفارق  نقاط  ست  برصيد  الثاني  المركز 
ضيفة  تحل  التي  المتصدرة،  مالي  خلف  نقاط 

على غامبيا الثالثاء.
غينيا  واصلت  الرابعة،  المجموعة  وفي 
عندما  تواليا  الثالث  فوزها  وحققت  صحوتها 
تغلبت على مضيفتها إثيوبيا )3-2(، ومنح العب 
التقدم  كيتا  نابي  اإلنجليزي  ليفربول  وسط 
لغينيا في الدقيقة الرابعة، وأدرك كانان ماركنيه 
العب  يعيد  أن  قبل   ،34 الدقيقة  في  التعادل 
التقدم  موريبا  أليكس  اإلسباني  فالنسيا  وسط 
للضيوف قبل نهاية الشوط األول بـثالث دقائق، 
الفرنسي  سي  إف  باريس  مهاجم  سجل  ثم 
مورغان غيالفوغي الهدف الثالث، وقلص كيكيتا 
الوقت  من  الخامسة  الدقيقة  في  الفارق  جيما 
على  مصر  منتخب  يزاحم  أن  قبل  الضائع،  بدل 
بأربعة  األرض  خارج  ماالوي  على  بفوزه  الصدارة 
أهداف نظيفة ليتقاسم الصدارة مع غينيا برصيد 
حظوظه  »الفراعنة«  منتخب  ليرجح  نقاط،  تسع 

بقوة في التأهل.

● بغداد بونجاح يقود الجزائر أمام النيجر

الجزائر تلحق باملغرب.. ومصر تقترب من التأهل لـ »كان ساحل العاج 2023«

»6+6« تعصف بأحالم »فرسان املتوسط« في تصفيات أفريقيا

ما بين خسارة ست نقاط أمام منتخب تونس ذهابا وإيابا، وست 
نقاط أخرى متوقعة أمام بوتسوانا وغينيا االستوائية، باتت أحالم 
التأهل لكأس األمم  القدم مهددة نحو  ليبيا األول لكرة  منتخب 
األفريقية المقبلة »كان 2023« المقرر إقامتها في ساحل العاج، 
بعد أن حسم منتخب تونس »نسور قرطاج« تأهله إلى البطولة 
القارية الكبرى، قبل نهاية التصفيات بجولتين، بالفوز على منتخب 
ليبيا »فرسان المتوسط« في بنغازي بهدف دون رد، سجله هيثم 
الجويني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة، 
ليتأهل منتخب تونس إلى النهائيات للمرة 21 في تاريخه، منذ 
النسخة األولى في 1962، حيث احتل المركز الثالث، وكانت آخر 
مشاركة لـ»النسور« في الكاميرون العام الماضي، واكتفى منتخب 

تونس بإدراك ربع النهائي.
المنتخب  بوابة  عبر  تأهله  تأكيد  في  تونس  منتخب  نجح 
ذهابا  بالفوز  كاملة،  نقاط  ست  ورائه  من  جمع  أن  بعد  الليبي، 
على ملعب رادس بثالثية نظيفة، وإيابا على ملعب شهداء بنينا 
ببنغازي بهدف وحيد، ليرفع منتخب تونس رصيده إلى عشر نقاط 
ليتأهل رسميا، يليه منتخب غينيا االستوائية بتسع نقاط، ثم ليبيا 
لـ»فرسان  ويتبقى  واحدة،  بنقطة  وأخيرا بوتسوانا  نقاط،  بثالث 
المتوسط« مباراتان بست نقاط أمام بوتسوانا وغينيا االستوائية 

في الجولتين الخامسة والسادسة.
جاءت أفضل مشاركة في نسخة 2004، التي احتضنتها 

تونس، وتوج بلقبها »نسور قرطاج« بعد الفوز في النهائي 
أكثر  تونس  منتخب  ليعد   ،)1-2( المغرب  حساب  على 

بصفة  النهائيات  في  حضوره  يسجل  أفريقي  منتخب 
مشاركة   16 بواقع  األمم،  كأس  تاريخ  في  متواصلة 

اعتبارا من نسخة 1994، في رقم قياسي فريد.
سيطرت على المدير الفني لمنتخب ليبيا حمدي 
الثانية،  بطاو، خمسة تحديات قبل مواجهة تونس 
بعد خسارة جولة الذهاب على ملعب رادس بثالثية 
للحفاظ  الثالث  النقاط  التحديات حصد  أول  نظيفة، 

في  المنتخب  مركز  تحسين  عبر  المنافسة  أمل  على 
إحدى  وحجز  األفريقية  األمم  نحو  المؤهلة  التصفيات 

بطاقتي العبور، أما ثاني التحديات هو الدفاع بقوة عن 
مع  لآلمال  المخيبة  النتائج  بعد  الوطني  المدرب  سمعة 

نتيجة  تحقيق  التحديات  ثالث  مارتينيز،  كورنتان  الفرنسي 
بأداء متواضع في  الخسارة  التونسي، بعد  الجار  أمام  إيجابية 

عربيين  فريقين  تأهل  في  أمال  التصفيات،  من  الثالثة  الجولة 
معا، رابع التحديات تحقيق نتائج على الصعيد الدولي لرفع أسهم 
التصنيف المقبل لدى االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وخامس 
المشاركات  أصحاب  خصوصا  معنويا،  األندية  دعم  التحديات 
الخارجية على الصعيدين األفريقي والعربي لضمان الحفاظ على 
للمنتخب  الجديد  الفني  المدير  قدم  جانبه،  من  الدولي.  القوام 
بتصحيح  ووعد  القدم،  لجماهير كرة  اعتذارا  بطاو  الليبي حمدي 
بثالثية  الخسارة  عقب  الصحفي،  المؤتمر  في  مستقبال،  المسار 
ملعب  على  بينهما  أقيم  الذي  اللقاء  خالل  تونس،  أمام  نظيفة 
رادس في العاصمة التونسية، وشدد بطاو على صعوبة الموقف، 
أما المدير الفني لمنتخب تونس جالل القادري أعرب عن سعادته 
بتأهل »نسور قرطاج« قبل نهاية التصفيات بجولتين، بعد الفوز 
على ليبيا في بنغازي بهدف وقال القادري خالل المؤتمر الصحفي 
أزعجني هو  ما  لكن  مباراة جيدة  اللقاء: »قدمنا  بعد  الذي عقده 
الذهاب،  مباراة  في  حدث  مثلما  للتسجيل  واضحة  فرص  إضاعة 
دخلنا اللقاء جيدا في ملعب صعب وخلقنا العديد من الفرص ولم 

يكن مسموحا بإضاعة الكم الهائل من الفرص التي جاءت على إثر 
انفرادات صريحة ولم نعرف كيف نقتل اللقاء«.

أضاف القادري »كنا محظوظين بأن منتخب ليبيا لم يرجع في 
قيمته  أكد  منتخب تونس  الفرص،  أن خلق عديد  بعد  النتيجة، 
لم  الذي  الوحيد  وهو  الدفاعي،  التنظيم  في  خصوصا  الفنية 
يستقبل أي هدف في التصفيات ما يؤكد القيمة الفنية لفريقنا، 
الهجومي  المستوى  على  فإنه  كبيرة  بنسبة  دفاعيا  نجحنا  إذا 
ينتظرنا الكثير من العمل، فمن الضروري أن نكون أكثر فاعلية 
حققنا  لكن  ليبيا،  مباراة  أنفسنا  على  صعبنا  الفرص،  حسم  في 
بذلوها،  التي  الكبيرة  المجهودات  على  الالعبين  وأشكر  المهم 
قمنا بتغييرات أعطتنا توازنا إضافة إلى خبرة بعض الالعبين التي 

حسمت األمور في آخر المواجهة«.

من ناحية أخرى، يسعى اتحاد الكرة إلى عقد جلسات حوارية مع 
للوصول  رياضية  لعدة شرائح  الرياضي بمشاركة واسعة  الوسط 
لتوصيات وقرارات مهمة، ومعرفة آراء الشخصيات الرياضية التي 
لها عالقة مباشرة باللعبة. تعد هذه الخطوة األولى بعد عامين من 
انتخاب االتحاد الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني في ظل حملة 
نقد قوية جدا من الوسط الرياضي ضد مجلس اتحاد الكرة وتطالب 
برحيله بعد اإلخفاقات المتتالية خاصة في بطولة أفريقيا للمحليين 

أداء  رياضية  شخصيات  عدة  وانتقدت   .»2023 »شان  بالجزائر 
الفرنسي كورنتان مارتينيز المدير الفني األجنبي السابق للمنتخب 
الوطني، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في 
بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأ 
كبيرا، كما سبق أن شهد الوسط الرياضي حالة االستياء نفسها، 
الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته أمام  بعد أن فقد المنتخب 
غينيا االستوائية بهدفين لصفر في تصفيات أمم أفريقيا ضمن 

سباق الترشح للنهائيات.
ويُمني الشلماني النفس بعدم انعكاس الخالف القانوني 
بينه وبين المرشحين السابقين لرئاسة اتحاد الكرة الليبي 
الوطني  الفريق  أداء  على  شاكة  وإبراهيم  الطشاني  أنور 
عن  النقاب  الشلماني  كشف  حيث  المقبلة،  الفترة  في 
تلقي مجلس اإلدارة رسالة من االتحاد الدولي لكرة القدم 
الدولي  لالتحاد  العام  المبدأ  أن  األخير  فيها  أكد  »فيفا«، 
يحظر اللجوء إلى المحاكم العامة ما لم يتضمن ذلك النظام 

القدم.  لكرة  الليبي  واالتحاد  لـ»فيفا«  األساسي 
خاص  تصريح  في  الشلماني  وقال 

إلى »الوسط«: »الفيفا تشجع على 
الحوار وتدعو إلى التفاهم بين كل 

قيم  لترسيخ  تدعو  وإنها  األطراف، 
الحكم الرشيد بالرياضة«.

● المنير في محاولة على المرمى التونسي خالل لقاء الذهاب برادس

طرابلس ـ القاهرة ـ »الوسط«

المنتخب التونسي يكرر الفوز في اإلياب على ملعب شهداء بنينا ببنغازي ويؤكد تأهله التاريخي

أوراق رياضية
خليفة

بن صريتي 

متى تقام يا ناس.. 
مباراة نهائي الكأس؟

بقاع  تُجرى في مختلف  التي  الكروية  المسابقات  في كل 
الذهبي  المربع  إلى  األربعة  الفرق  تصل  عندما  األرض، 
موعد  يكون  أن  المفترض  من  المباريات،  بينها  وتقام 
ومكان إقامة المباراة النهائية لتحديد البطل قد أعلن عنها 
مسبقا لكن في لجنة مسابقاتنا فإن الوضع مختلف، حيث 
أقيمت المباريات بين فرق الدوري الرباعي وفاز فريق أهلي 
طرابلس على فريق المدينة )2-1(، كما فاز فريق األخضر 
على فريق األهلي بركالت الجزاء الترجيحية، ومع ذلك لم 
وال  النهائية  المباراة  موعد  متى  المسابقات  لجنة  تحدد 
أين ستقام، وكلما تأخر موعدها غابت عنها اإلثارة وقيمة 
البطولة، والفريقان المترشحان لخوض اللقاء المرتقب هما 
فريق أهلي طرابلس وفريق األخضر اللذان سبق وأن تقابال 
في مسابقة الكأس العام 1977 بملعب المدينة الرياضية 
باله،  عبداهلل  الحكم  المرحوم  وأدارها  بطرابلس، 

وانتهت بفوز فريق األهلي بهدفين مقابل الشيء.
التطورات  أن  أو  نفسه  التاريخ  سيعيد  فهل 
والتغيرات الكروية قد تأتي بنتيجة مغايرة لذلك، 
المباراة كان من  تلك  لعب  عندما  األخضر  ففريق 
المغمورة،  الفرق  ومن  الثانية  الدرجة  فرق  ضمن 
يعتبر  الفترة  تلك  في  النهائية  للمباراة  ووصوله 
المرحوم حسين  له ولالعبيه ولمدربه  إنجازا كرويا 
في  المقدمة  فرق  أحد  فأصبح  اليوم  أما  الحمروش، 
السداسي  الدوري  في  ترتيبه  وجاء  الممتاز،  الدوري 
الماضي مع مدربه شمام في الترتيب الثالث مع تحقيقهم 

الفوز في التصفيات األفريقية األخيرة.
المحليين  النجوم  من  العديد  حاليا  األخضر  يضم 
الفريق،  هداف  المغربي  الصاروخ  رأسهم  وعلى  واألجانب 
بتحقيق  بسيوني  الجديد  المصري  مدربهم  وعود  مع 
أهلي  وفريق  مرة،  ألول  األخضر  لفريق  البطوالت  إحدى 
والنجوم  البطوالت  من  الطويل  التاريخ  صاحب  طرابلس 
الفوز  تحقيق  يحاول  سوف  الوطني  الفريق  مثلوا  الذين 
والبطولة لتعويض ما فاته في الموسمين الماضيين من 
وصحوة  الجديد  مدربه  مع  خاصة  الدوري،  لبطولة  ضياع 
إيجابية،  نتائج  عدة  وتحقيق  األخيرة  مبارياته  في  الفريق 
المباراة  موعد  تحديد  المسابقات  لجنة  من  نأمله  والذي 
بسمعة  يليق  فنيا  مستوى  الفريقان  يقدم  وأن  النهائية، 

نجوم الفريقين وأن تسود الروح الرياضية اللقاء.
صحيح أن المباراة ال تقبل القسمة ومن الضروري أن 
يجب  الوصيف  حتى  لكن  الكأس،  ببطولة  أحدهما  يتوج 
أن تكون له مكافأة مالية قريبة من البطل، ألن الوصول 
المشاركة  الفرق  التصفيات مع كل  النهائية بعد  للمباراة 
تكون  أال  أتمنى  كما  السهل،  باألمر  ليست  الكأس  في 
الجائزة مجرد كأس فقط تسلم في نهاية المباراة لرئيس 
الفريق وتهتف له جماهير النادي، دون أن يستفيد النادي 
إال التهاني والتبريكات التي ال تغني وال تسمن من جوع في 
عهد االحتراف. أذكركم بأن كأس العالم لألندية األخيرة 
للعام 2023 التي أقيمت بالمغرب كانت جوائزها كالتالي: 
الفريق البطل 5 ماليين دوالر، الوصيف 4 ماليين دوالر، 
مليون   2 الرابع  المركز  دوالر،  مليون   2.5 الثالث  المركز 
دوالر، المركز الخامس 1.5 مليون دوالر، المركز السادس 
دورالر،  مليون  نصف  السابع  والمركز  دوالر،  مليون 
المهم  لكن  والقدرات،  اإلمكانات  فارق  مع  وبالطبع 
قيمة مالية محترمة تتناسب وجهود العبي الفريقين 
تستفيق  أن  آمل  وأخيرا  التصفيات،  فترة  طيلة 
المنظومة الرياضية في بالدنا وتحاول تقديم ما 

يفيد األلعاب الرياضية وشبابها.

»الفراعنة« يدكون حصون 
ماالوي برباعية نظيفة خارج 

الديار لتأكيد قرب الصعود

كلينسمان يبحث البداية املثالية 
مع كوريا الجنوبية

المدرب  واصل 
يورغن  األلماني 
ن  كلينسما
المتعثرة  بدايته 
اإلدارة  رأس  على 
الفنية للمنتخب الكوري 
سقط  عندما  الجنوبي، 
-1( األوروغوياني  ضيفه  أمام 

دولية  مباراة  خالل  سيول  في   )2
ودية في كرة القدم، وكانت أوروغواي 
البادئة بالتسجيل عبر مدافع سبورتينغ 
في  كواتيس  سيباستيان  البرتغالي 
كوريا  وأدركت  العاشرة،  الدقيقة 
الجنوبية التعادل مطلع الشوط الثاني 
أولمبياكوس  وسط  العب  بواسطة 
اليوناني هوانغ إين بيوم، قبل أن يسجل 
ماتياس  اإليطالي  التسيو  وسط  العب 

فيسينو هدف الفوز في الدقيقة 63.
الجنوبية  لكوريا  األولى  الخسارة  وهى 
بعد  كلينسمان  بإشراف  مباراة  ثاني  في 
تعادلها في المباراة األولى أمام ضيفتها 
اليوم  وهو  أولسان،  في   )2-2( كولومبيا 
مع  أوروغواي  فيه  تعادلت  الذي  ذاته 
طوكيو،  العاصمة  في   )1-1( اليابان 
العالم  كأس  بطل  كلينسمان،  وتسلم 
تدريب  ألمانيا،  منتخب  مع   1990 العام 
كوريا الجنوبية أواخر فبراير الماضي، خلفًا 
من  استقال  الذي  بينتو  باولو  للبرتغالي 
منصبه عقب مونديال قطر، والخسارة أمام 

البرازيل )1-4( في ثمن النهائي، وجاء في 
بيان التعيين »يدخل عقد كلينسمان حيز 
التنفيذ اعتبارًا من مارس حتى 2026« من 
دون تحديد قيمته، ويصل ابن الـ58 عامًا 

إلى سول وسيقود محاربو التايغوك«.
أن  جيدًا  »أدرك  كلينسمان  وقال 
المنتخب الكوري يتحسن باستمرار ويحقق 
الزمن،  فترة طويلة من  نتائج على مدى 
مدربي  خطى  على  أسير  أن  يشرفني 
فيهم  بمن  السابقين،  الجنوبية  كوريا 
الهولندي غوس هيدينك وبينتو، سنقوم 
بكل ما في وسعنا لتحقيق نتائج جيدة في 
كأس آسيا المقبلة في الصيف ومونديال 
بمسيرة  كلينسمان  ويتمتع   .»2026
بينها  أندية  لعدة  ولعب  كمهاجم  زاخرة 
إنتر اإليطالي وتوتنهام اإلنجليزي وبايرن 

ميونيخ.
 108 في  هدفًا   47 سجل  دوليًا، 
العالم  كأس  في  ثالث  بينها  مباريات، 
ركلة  على  تحصله  جانب  إلى   ،1990
ضد  النهائية  المباراة  في  حاسمة  جزاء 
الغربية  ألمانيا  فازت بها  التي  األرجنتين 
)-1صفر(. بدأ مهامه التدريبية على رأس 
العام  مانشافت«  لـ»دي  الفني  الجهاز 
الثالث  المركز  إلى  المنتخب  وقاد   2004
أن  قبل  بالده،  في   2006 مونديال  في 
يشرف على بايرن ثم المنتخب األميركي 
حتى 2016. تولى آخر مهام تدريبية مع 

هرتا برلين بين 2019 و2020.

بعد أزمته مع الـ»بي بي سي«

لينكر يفوز بـ4.9 مليون إسترليني من الضرائب
هيئة  ضد  بطعنه  لينكر،  غاري  الرياضية،  البرامج  مقدم  فاز 
الضرائب البريطانية بعدما طالبته بإجمالي 4.9 مليون جنيه 
لينكر  تالحق  الهيئة  وكانت  دوالر(،  مليون   6.03( إسترليني 
العمل  خالل  عليه  حصل  الذي  الدخل  ضرائب  على  للحصول 
في برنامج »ماتش أوف ذا داي« في هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي سي« وفي التغطية الرياضية لشبكة »بي تي سبورت« 

التلفزيونية بين موسمي 2013 - 2014 و2017 - 2018.
موظفًا  كان  عامًا(   62( لينكر  إن  الضرائب  هيئة  وقالت 
التوقيت،  ذلك  في  سبورت«  تي  و»بي  سي«  بي  »بي  في 
المحطتين  مع  بعقد  حرًا  عاماًل  كان  أنه  عدّ  القاضي  لكن 
مارس  في  األضواء  خطف  قد  لينكر  وكان  التلفزيونيتين. 
الجاري عندما أوقفته »بي بي سي« النتقاده سياسة الحكومة 
إيقاف  قرارهم  عن  المسؤولون  وتراجع  الهجرة.  قضايا  تجاه 
أعلى موظفي الهيئة أجرًا بعدما رفض زمالؤه العمل تضامنًا 
معه، مما أرغمها على إذاعة ملخصات المباريات عبر برنامج 

»ماتش أوف ذا داي« دون تعليق كما هو معتاد.
الممولة  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وأعلنت 

الدولي  الهداف  عمل  تعليق  العام  القطاع  من 
كمقدم  لينيكر،  غاري  السابق  اإلنجليزي 
أو  داي«  ذي  أوف  »ماتش  الكروي  لبرنامجه 
على  تصريحاته  على  ردا  اليوم«،  »مباراة 
بسبب  جداًل،  أثارت  التي  التواصل  منصات 
حول  الجديدة  الحكومية  الخطة  مقارنته 
بخطاب  واللجوء  الشرعية  غير  الهجرة 
هذا  في  الثالثينيات.  في  النازية  ألمانيا 

تعتبر  إنها  البريطانية  القناة  قالت  السياق، 
التواصل  منصات  على  األخير  لينكر  »نشاط 

عليه  يجب  أنه  مضيفة  إلرشاداتنا«،  انتهاكًا 
تجنب االنحياز في القضايا السياسية. 

اإلذاعة  هيئة  »قررت  بيانها:  في  سي«  بي  »بي  وتابعت 
داي(  ذي  أوف  )ماتش  تقديم  عن  سيتراجع  أنه  البريطانية 
حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه 

لوسائل التواصل االجتماعي«، حسب »فرانس برس«.
ويعد لينكر، مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، المقدم 
القطاع  الممولة من  البريطانية  في هيئة اإلذاعة  أجراً  األعلى 
 1.60( إسترليني  1.35 مليون جنيه  براتب سنوي قدره  العام 
مليون دوالر(، حسب أرقام نشرت العام 2022. واندلع الخالف 
بسبب رد لينكر على مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية 
سويال برايفرمان خططها لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية 
لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا لالجئين 
التابعة لألمم المتحدة. وقال العب برشلونة اإلسباني السابق 
في تغريدة على »تويتر«: »ال يوجد تدفق هائل. نستقبل الجئين 
وتابع هداف  األخرى«.  الكبرى  األوروبية  الدول  بكثير من  أقل 
مونديال المكسيك 1986: »هذه مجرد سياسة قاسية بدرجة 
ال يمكن قياسها وموجهة ضد األشخاص األكثر ضعفًا بلغة ال 
تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثالثينيات، 

ويقولون أنا من تجاوز حده؟«.
سوناك،  ريشي  المحافظ  الوزراء  رئيس  وكان 
إيقاف  إن  العموم في وقت سابق  قال لمجلس  قد 
القوارب هو »أولوية الشعب«، وتعهد أيضًا بـ»كسر 
العصابات اإلجرامية« التي تستفيد من الرحالت. 
الترحيل  على  الجديد  القانون  مشروع  وينص 
السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة 
االستقرار  وبالتالي  اللجوء،  طلب  من  وبمنعهم 
التقدم بطلب للحصول  أو  في المملكة المتحدة 
احتجاز  يسهل  كما  البالد.  جنسية  على 
المهاجرين حتى ترحيلهم إلى 

دولة أخرى تعتبر آمنة.
● لينكر

● كلينسمان

بطاو يعتذر 
لجمهور كرة القدم.. 
واتحاد الكرة بقيادة 

الشلماني يبحث عمل 
جلسات حوارية

● المصراتي

»األوملبية الدولية« تمنح 
الروس أمل الظهور في 
أوملبياد باريس 2024

أوصت اللجنة األولمبية الدولية بإعادة الرياضيين الروس 
محايد  علم  تحت  الدولية  المسابقات  إلى  والبيالروس 
أوكرانيا  ضد  الحرب  دعمهم  عدم  شرط  فردية،  وبصفة 
الدولية  للمنظمة  التنفيذية  الهيئة  لكن  فعّال،  بشكل 
ستقرر في الوقت المناسب مشاركتهم في أولمبياد باريس 
األلماني  اللجنة  رئيس  أوضح  ما  حسب  الصيفي،   2024
تهدد  وقت  في  الثالثاء،  صحفي  مؤتمر  في  باخ  توماس 
بحال  األلعاب  بمقاطعة  البلطيق  ودول  بولندا  أوكرانيا، 
مشاركتهم، حسب »فرانس برس«. وقال باخ »نريد مراقبة 
نتمكن  فترة ممكنة حتى  التوصيات ألطول  تنفيذ هذه 
من اتخاذ قرار واضح«، مضيفًا أن هيئته »لم تحدد جدواًل 
زمنيًا، ال أحد يعلم ماذا سيحدث غدًا أو بعد تسعة أشهر«. 
ودافع رئيس »اللجنة األولمبية الدولية«، توماس باخ عن 
البيضاء  وروسيا  روسيا  من  للرياضيين  للسماح  خطط 
بالمنافسة في المحافل الدولية بوصفهم محايدين، وقال 
الحرب  رغم  مشكالت«  دون  من  »تجري  مشاركتهم  إن 

الدائرة في أوكرانيا.
وبعد أن فرضت »اللجنة األولمبية الدولية« عقوبة على 
رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي 
السماح  على  عازمة  فإنها   ،2022 فبراير  في  ألوكرانيا 
فرصة  ومنحهم  األلعاب  كل  في  للمنافسات  بعودتهم 
مسارًا  اللجنة  ووضعت   .2024 باريس  ألولمبياد  التأهل 
لأللعاب  للتأهل  البيضاء  وروسيا  روسيا  من  للرياضيين 
المشاركة  طريق  عن  باريس  في   2024 العام  األولمبية 
بوصفهم  والتنافس  أوروبا  من  بداًل  آسيا  تصفيات  في 
محايدين من دون االستعانة بالعلم أو النشيد الوطني 
لكل من الدولتين، لكنها واجهت معارضة شديدة بقيادة 
أوكرانيا التي هددت بمقاطعة األولمبياد حال السماح لهم 

بالمنافسة حتى بوصفهم محايدين.
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من يقف ورائه؟
ما الهدف الحقيقي له؟
متى يتم االنتهاء منه؟

لماذا لم يجر حمايتها؟
 أين القانون الذي يحميها؟

 كيف يضمن الليبيون تأمينها؟

»هدم مباني بنغازي التاريخية«
++HH55

 كل شيء كل شيء

الدكتور علي نورالدين العنيزي
الدكتور علي نورالدين العنيزي، رحل عنا في مثل يوم الغد من سنة 

1983، وهو الذي وصف برجل »المهمات الصعبة« والذي يعد أحد بناة 
دولة االستقالل. ولد سنة 1904 في بنغازي، وأتم تعليمه االبتدائي بها، 

ثم أوفد للدراسة في إيطاليا، ثم نال منها الدكتوراه سنة 1930عن 
أطروحته »آراء ابن خلدون االقتصادية واالجتماعية«.

عاد إلى ليبيا سنة 1931 وتولى عددا من المناصب حتى سنة 1941 
ثم انتقاه السيد عبدالرحمن عزام باشا أمين جامعة الدول العربية، 

سكرتيرا للشؤون الليبية. ومنذ سنة 1946 توالت مجهوداته من أجل 
نيل ليبيا الستقالها وتواصلت رحالته إلى عديد دول العالم. قابل عددا 
من المسؤولين العرب واألوربيين واألميركيين. وتمكن من إقناع سفير 

هايتي لدى األمم المتحدة )أميل سان لو( بالتصويت لصالح استقالل 
ليبيا في جلسة الجمعية العامة. سنة 1952 أسس بنك الصحاري وشركة 
ليبيا للتأمين، وعين أول محافظ لليبيا المركزي، وترأس اللجنة األولمبية 

الليبية. انتقل، من لندن، إلى الرفيق األعلى يوم 31 /1983/3 ووسد 
ثرى بنغازي مساء اليوم التالي.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كنت أعتقد خطأ أن القاسم المشترك 
بكافة  السيارة،  تلك  البيجو.  سيارات  اقتناء  حب  هو  والفرنسيين  الليبيين  بين 
البيجو  سيارة  وكانت  والفرنسي.  الليبي  الشارعين  على  استحوذت  أنواعها، 
ومدير  الجيش،  في  وضابط  مخابرات،  رجل  كل  حلم  ليبيا،  في   504 موديل 
مؤسسة، ورجل أعمال، ورايس في الميناء. لكن أيام سيارة البيجو ولت وانقضت، 
اتجاهات أخرى،  بالسيارات نمت في  الليبيين  الماضي. وعالقة  وصارت جزءًا من 

وظهرت أنواع جديدة من السيارات في شوارع وطرقات ليبيا.
تأثيرًا،  وأكثر  أكبر  مشتركًا  قاسمًا  تجاهلت  أنني  اعتقادي  في  الخطأ  مكمن 
الخبز  أكل  حب  في  والفرنسيين  الليبيين  تجمع  التي  العالقة  بذلك  وأقصد 

خصوصًا.  Baguette-»و»الباغيت عمومًا، 
إلى  يلتفتوا  لن  العالم،  كل  في  »الباغيت«،  خبز  أكل  محبي  أن  أجزم  وأكاد 
في  محقون  وهم  الفرنسي.  »الباغيت«  وتوفر  حضر  إذا  آخر،  »باغيت«  خبز  أي 
الفخر  لهم  وحق  أفرانهم.  في  خبازوهم  يبدعه  بما  فخورون  والفرنسيون  ذلك. 
بذلك الخبز الذي كان، في رأيي الشخصي، ال يعادله في لذته إال خبز »الباغيت« 

الليبي.
وأنه موروث  وزنًا،  وأقل  الليبي أصغر حجمًا  »الباغيت«  أن خبز  بينهما  الفرق 

لكن  اإليطالي.  االستيطاني  االستعمار  عن 
في  خاصة  تالشت،  الليبي  »الباغيت«  شهرة 
في  سائدًا  ظل  ذلك  ورغم  األخيرة.  السنوات 
يقلق  أجنبي  منافس  بال  الليبية،  السوق 
حدث  مما  عكس  على  وجوده،  يهدد  أو  راحته، 

الفرنسي. لنظيره 
فقد قرأت، مؤخرًا، تقريرًا في جريدة التايمز 
ثقافيًا  غزوًا  تشهد  فرنسا  بأن  البريطانية، 
األميركي.  »الباغيت«  خبز  في  ممثاًل  أميركيًا 
ظهر  على  مشحونًا  يأتِ  لم  الغازي  »الباغيت« 

وغصبًا  فرنسية،  وبأيدٍ  فرنسية،  وأفران  مخابز  في  ويعدّ  يعجن  بل  سفن، 
إلى  اضطروا  إنهم  قالوا  التقرير،  إلى  استنادًا  واألخيرون،  المخابز!  أصحاب  عن 

السوق. لمتطلبات  استجابة  توفيره، 
»ناقص  الدارج  وبالليبي  واضحة،  بليونة  ويتميز  مختلف،  األميركي  »الباغيت« 
»الباغيت«  على  يفضلونه  الفرنسيين  واألطفال  الشباب  لكنّ  الفرن«.  في  طياب 
الوطني. ويضيف التقرير أن الفرنسيين هذه األيام، ال هم لهم، بعد التظاهر ضد 
قانون التقاعد الجديد، إال النقاش حول هذا الموضوع، والذي أثاره إعالمي فرنسي 
مشهور، اسمه سباستيان توماس، عبر تويتر، بتصويره رغيفين فرنسي وأميركي، 
وتحت الصورة سؤال: هل يستوي الرغيفان؟ وأعلن استعداده للدخول في مبارزة 

بالسيوف، وجهًا لوجه، مع كل من يقول إن »الباغيت« األميركي أفضل.
قائمة  على  الفرنسي  الباغيت  خبز  اليونسكو  وضعت  الماضي،  العام  في 
الفرنسيون  يستهلك  رسمية،  إحصاءات  إلى  واستنادًا  العالمي.  الثقافي  التراث 
30 مليون باغيت يوميًا، و10 مليارات سنويًا. وفي فرنسا يوجد أكثر من 35 ألف 
الخبز صناعة كبيرة. وتتولى جهات  مخبز، يعمل بها ربع مليون عامل. وصناعة 
والشكل  الوزن  حيث  من  للباغيت،  المواصفات  وضع  وصحية  قانونية  مختصة 
القرمشة  وحتى  بل  العجين،  في  المستخدم  الدقيق  ونوع  والعرض،  والطول 
األمور  وتراقب  عنها،  تخرج  ال  بمواصفات  الباغيت،  بها  المعروف   )Crispness(

بصرامة، كمن يحرس كنزًا وطنيًا.
الجديد لفرنسا، والذي يهدد بهزيمة »الباغيت«  الغازي  »الباغيت« األميركي 
الوطني الفرنسي في عقر داره، ال يختلف عن نظيره الفرنسي في الشكل، لكنه 
بال طعم وال قرمشة، ولدى أكله يشعر آكله، وكأنه يمضغ مطاطًا. والسبب ألنه 
يسحب من الفرن قبل ثالث دقائق من الوقت المقرر »للباغيت« الفرنسي وهو 
األميركي بال فوائد غذائية،  أن »الباغيت«  المخابز يؤكدون  23 دقيقة. أصحاب 
مثل التي يحظى بها نظيره الفرنسي. لكن صغار السن صاروا يفضلونه بسبب 

المعدة. التناول، ولكنه صعب الهضم في  ليونته، مما يجعله سهل 
السبب  الصيام مؤخرًا، قد يكون  أن حلول شهر  وعلى مستوى شخصي، يبدو 
بالكتابة  موضوعه  في  والخوض  الفرنسي،  »الباغيت«  عن  للتقرير  قراءتي  وراء 
الحال  بسوء  ذكرني  أنه  الدافع  يكون  ربما  وعام،  موضوعي  مستوى  وعلى  عنه. 
المخابز  المسؤولين عن  الليبي مؤخرًا، وعدم تحرك  »الباغيت«  إليه  الذي وصل 
إلى استعادة السيطرة على انفالت أصحاب المخابز الليبية واستغاللهم المشين 
للظروف التي تمر بها البالد، وال مباالتهم بالمستهلك الليبي إلى حد استخدام 

مسرطنة. مواد 

عن »الباغيت« وأحواله

ضمن فعاليات ليالي المدينة 
الرمضانية في طرابلس، تألق األطفال 

خالل فعاليات مختلفة، مع أزياء 
تقليدية وأجواء مبهجة، مستوحاة من 

روحانيات الشهر الفضيل.
وتشكل المدينة القديمة بطرابلس 

نافدة ثقافية وفنية وروحية للطفل 
وهو يستكشف معالمها، بل ويرسم 

في مخيلته أثر السالفين ممن عايشوا 
جدرانها، وشوارعها وساحاتها.

ومع احتضانها شهر رمضان كان 
االلتقاء مع هذه المعالم ممزوجا 

بنكهة تنهض على روحانيته وبانوراما 
األضواء الذي توشحته جدائلها عبر 
الفضاءات من زنقة الفرنسيس إلى 

الميدان وباب درغوت وقوس ماركوس 
تعمدها فعاليات »ليالي المدينة« التي 
انطلقت بداية األسبوع، وتستمر حتى 

25 من شهر رمضان المبارك.

اجتمع الليبيون 
والفرنسيون في حب 

أكل الخبز عمومًا 
و»الباغيت« خصوصًا

أطفال ليبيا آلليء في ليل طرابلسأطفال ليبيا آلليء في ليل طرابلس

أقوالهمأقوالهم

»سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين 
سيتوجه إلى طرابلس حيث تستأنف 
البعثة الدبلوماسية الروسية العمل 

بشكل كامل«

نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف

»الليبيون يستحقون العيش في 
سالم وأمان وندعم مبادرة الممثل 

الخاص لألمين العام«

السفير األلماني لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت

»نؤكد دعم بالدنا لالستقرار في ليبيا 
وتحقيق تطلعات الشعب الليبي«

وزير الخارجية الجزائري
 أحمد عطاف

»الفوائد التي ستترتب على تحسُّن 
عالقاتنا مع القاهرة سوف تصب 

في صالح تحسن األوضاع في ليبيا 
وعموم المنطقة«

الناطق باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالين

إيمان  الباكستانية  النجمة  نشرت 
بتقديمها  الــمــشــهــورة  فــيــالنــي، 

صورة  مارفل«،  »ميس  لشخصية 
عبر »فيسبوك« هنأت من خاللها 
رمضان،  شهر  بقدوم  المسلمين 

قائلة: »رمضان كريم«.
رمضان  »أمنيتي  وتابعت: 

ــارك مــلــيء بــالــحــب  ــبـ مـ
والتسامح والعطف، أتمنى 
يستجيب  أن  اهلل  مــن 
ــم، ويــغــفــر  ــك ــالت ــص ل
يمأل  وأن  ــكــم،  ــوب ذن
خالل  بالفرح  قلوبكم 

هذا الشهر الفضيل«.
وإيمان هي أول شخصية 

مارفل  عالم  في  تظهر  مسلمة 
بمسلسلها  السينمائي 

والــذي   »Ms. Marvel«
الماضي،  ــعــام  ال ــرض  ع
ــارك في  ــش كــمــا أنــهــا ت
مارفل  مشاريع  من  عدد 
السينمائية خالل الفترة 

المقبلة.

ميس مارفل.. 
رمضان كريم

قياس حرارة 
»شبيه« لألرض
في عملية تُجرَى للمرة األولى 

على اإلطالق، نجح تلسكوب 
»جيمس ويب« الفضائي في 

قياس درجة حرارة كوكب 
صخري، يقع على بعد أربعين 

سنة ضوئية من نظامنا 
الشمسي.

ويضم نظام »ترابيست1-« 
الذي اكتُشف في العام 2017، 

سبعة كواكب تدور حول نجم 
قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث 

حرارة أقل مما توفره الشمس 
بمرتين.

ويُعد هذا النظام الكوكبي 
هدفا رئيسا لتلسكوب جيمس 

ويب الذي طورته وكالة الفضاء 
األميركية )ناسا( وأدخلته في 

الخدمة في يوليو 2022. 
وتتمثل إحدى مهام التلسكوب 

في استكشاف الغالف الجوي 
للكواكب الخارجية التي يُحتمل 

أن تكون صالحة للسكن.

زجاجات مياه 
على القمر

اكتشفت مياه داخل حبيبات 
زجاجية متناثرة على سطح 
القمر، وفق ما أعلن علماء 

أشاروا إلى أن »علماء 
المستقبل« قد يتولون يوما ما 

جمع ودراسة هذه الحبيبات.
وكان يُعتقد منذ زمن أن 

القمر يتسم بالجفاف، لكن 
مهمات كثيرة ُأنجزت على 

مدى العقود القليلة الفائتة، 
توصلت إلى أن المياه موجودة 

على القمر، أكان فوق سطحه 
أم داخل معادن. وقال األستاذ 

في علم الكواكب واالستكشاف 
لدى الجامعة المفتوحة في 

المملكة المتحدة ماهيش أناند 
إن جزيئات المياه يمكن رؤيتها 

»تتناثر فوق سطح القمر« 
عندما تكون الشمس مشرقة.

وأضاف أناند، وهو أحد 
معدي الدراسة التي نُشرت في 
مجلة »نيتشر جيوساينس«، أن 

العلماء لم يتوصلوا بعد »إلى 
معرفة مصدرها الدقيق«.
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