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حملة لتنظيف عين القبة
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هبوط

فضاء

هبطت أسعار النفط في معامالت الثالثاء 
بالتزامن مع استئناف حركة المالحة في 

قناة السويس بعد أيام من التوقف بفعل 
جنوح السفينة العمالقة »إيفر غيفن« 
وتحول التركيز إلى اجتماع »أوبك+« 

اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن تقام مناقشة تمديد 

القيود على إمدادات النفط وسط عمليات 
إغالق جديدة الحتواء انتشار فيروس 

»كورونا«. وانخفض سعر خام برنت 15 
سنتًا ليصل إلى 64.83 دوالر للبرميل. 

وتراجع الخام األميركي 12 سنتًا ليسجل 
61.44 دوالر للبرميل.

مليار 1.7
يورو

قيمة مساعدات خصصتها ألمانيا للمساهمة 
في إعادة إعمار سورية

)فرانس برس(

نفط

كل شيء

»إيفر غيفن«

قريبا في ليبيا
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»مبادرة الزاوية« تطلق تفاؤاًل بمستقبل املصالحة.. ودعوة لتحرير املحتجزين

 وانغ يي
بعد انتقادات واسعة من مسؤولين 

إيرانيين، منهم الرئيس األسبق 
محمود أحمدي نجاد، وقعت 

طهران وبكين اتفاقًا للتعاون 
االستراتيجي لمدة 25 

عامًا، فسره معارضون بأنه 
قبول بـ»الشروط الصينية 

للشراكة، وإعطاء بكين 
امتيازات بعضها 

سري«.
االتفاقية المثيرة 

للجدل وقعها وزير 
الخارجية اإليراني 

محمد جواد ظريف، 
ونظيره الصيني وانغ 
يي، الذي زار طهران 

مطلع األسبوع 
الجاري.

وانغ، وهو على ما يبدو 
مهندس االتفاقية، حسم 

التفاصيل النهائية لالتفاقية 
خالل اجتماعه مع علي 

الريجاني مستشار المرشد 
األعلى اإليراني علي خامنئي.

لم تخفِ إدارة الرئيس 
األميركي بايدن انزعاجها 

من االتفاقية التي تحدثت عن 
استثمارات بنحو 400 مليار 

دوالر أميركي وامتيازات للصين 
وشركاتها في إيران.

نشر رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود 
سفيرشكوف، األحد، عبر حسابه الرسمي 

في »إنستغرام«، صورًا من الفضاء تظهر 
سفينة الحاويات العمالقة »إيفر غيفن« 

التي كانت عالقة في قناة السويس.
وكتب رائد الفضاء: »يمكنك رؤيتها اآلن 
من محطة الفضاء الدولية، وهذه الصور 

تظهر كيف كانت القاطرات الصغيرة 
تحاول تحريك السفينة العمالقة«، وفق 

موقع »آر تي« الروسي.

بين الكالم عن رفع الدعم ووعود إعادة اإلعمار

الحكومة في مرمى »النقد الدولي«.. والخبراء ينقسمون حول رفع دعم املحروقات

رغم اإلجراءات االحترازية.. »كورونا« املتحور يرفع وفيات الليبيني

ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان األولويات

مفاجأة.. االقتصاد الليبي يقود قاطرة النمو في أفريقيا
النمو  قاطرة  ليبيا  تصدر  للتنمية،  األفريقي  البنك  توقع 
 % و54.9   37.5 بنسبة   2021 للعام  القارة  في  االقتصادي 
رغم  القارة،  في  األقوى  وهي  و2022   2021 العامين  في 
من   % بـ155  قدر  الذي  الداخلي  الدين  في  الكبير  االرتفاع 
الناتج المحلي. وأشار البنك األفريقي، في أحدث تقاريره، إلى 
توقعاته بتعافي االقتصادات األفريقية تدريجيًا من آثار وباء 
»كوفيد 19-«، حيث ســتشهد 10 دول نمـوًا ربما يتجــاوز 
5 %. وبعد انكماش بنسبة 60.3 % من اقتصادها في العام 
أقوى  الجاري  العام  ليبيا  تسجل  أن  المتوقع  من   ،  2020
نمو في القارة، ووفقًا لبنك التنمية فإن هذه الزيادة ستكون 
قد  ما   2020 نوفمبر  في  النفط  إنتاج  بـ»استئناف  مدفوعة 
الموازنة  انخفاض األسعار« مع تحسين أرصدة  تأثير  يخفف 
والحساب الجاري. وسيكون ثاني أقوى نمو ستسجله أفريقيا 
في العام 2021 هو نمو جيبوتي بنسبة 9.9 % تليها بوتسوانا 
وموريشيوس )7.5 % لكل منهما(، والنيجر )6.9 %(، وكوت 
ديفوار )6.2 %(، وإريتريا )5.7 %(، وغينيا )5.6 %(، وبوركينا 
األفريقي  البنك  )5.1 % لكل منهما(. ورجح  فاسو والسنغال 
من   %  8.9 بنسبة  ليبيا  في  الجاري  الحساب  أرصدة  تحسن 
إجمالي الناتج المحلي في العام 2021، و31.2 % من إجمالي 
الناتج المحلي في العام 2022 بفضل الزيادات المتوقعة في 
الذي  التضخم  بمعدالت  يتعلق  وفيما  المحروقات.  عائدات 
ارتفاع كبير بأسعار مختلف السلع، توقع أن يبلغ  تسبب في 
معدله 10.5 % في 2021 على خلفية انخفاض قيمة العملة 
الليبية. وانهار احتياطي النقد األجنبي من 77 مليار دوالر إلى 
63 مليار دوالر في يونيو 2020 وهو أدنى مستوى منذ العام 

2016 )أي ما يعادل 58 شهرًا من الواردات(.
تفاصيل ص 9

طرابلس - الوسط

خطوات  ليبيا  فــي  الموقتة  السلطة  سجلت 
رأسها  وعلى  بها،  تعهدت  التي  أولوياتها  خارج 
األزمــات  ومعالجة  »كــورونــا«،  جائحة  مواجهة 
لالستحقاق  البالد  وتهيئة  للمواطن،  المعيشية 
حين   ،2021/12/24 بيوم  المحدد  االنتخابي 
غير  وقتًا  تستهلك  شائكة  ملفات  في  انغمست 
رفع  مثل  القصير،  عمرها  رصيد  من  معروف 
وإنشاء  اإلعمار  وإعــادة  المحروقات  عن  الدعم 
في  بارتباك  ينبئ  ما  الحدود،  لحراسة  وحدات 
أجلها.  من  أتت  التي  األولويات  تحدي  مواجهة 
اختصاص  لنفسها  الحكومة  منحت  السياق  وفي 
المشتقات  دعــم  آلية  مراجعة  فــي  التصرف 
إلغائها تدريجيًا، ضمن  التوجه نحو  النفطية قبل 
للعام  الدولة  موازنة  حجم  لمناقشة  ترتيباتها 
النواب  بمجلس  وإقرارها  مناقشتها  قبل   2021
 23 من  أكثر  خصصت  حيث  مراجعتها،  طلب  أو 
واألغذية  باألدوية  الخاص  الدعم  لبند  مليارًا 
وجداًل  غضبًا  التوجه  هذا  وأثــار  والمحروقات، 
واسعين بين األوساط ذات العالقة، وفي الشارع 
للتقليل  عاجلة  خطوات  ينتظر  كان  الذي  الليبي 
على  المعيشية،  ظروفه  وتحسين  معاناته  من 
ليوضحوا  للحكومة  ممثلين  خروج  من  الرغم 
الدعم  إلصالح  بدائل  بدراسة  يتعلق  األمر  أن 
وتعويضه  خاصة  لجنة  إلــى  أوكــل  الحكومي 
الوقود  تهريب  مكافحة  بهدف  مادي،  بمقابل 
فاتورة  وتخفيض  الجوار  دول  إلى  ومشتقاته 

السنوية. استيراده 
أي  أن  في  الحكومة  خطوة  من  المخاوف  وتكمن 
ينعكس  البترول سوف  أسعار مشتقات  تصرف في 
والمواصالت  والمحروقات  الكهرباء  أسعار  على 
أما  التحويلية،  والصناعات  السلع  مختلف  وكذا 
حاليًا فإن عدة مناطق تشهد منذ أشهر نقصًا في 
البنزين، في حين يباع بأسعار مضاعفة في السوق 
 1.3 إن  المتحدة  األمم  تقول  وقت  في  الموازية، 
6.6 مليون  البالغ عددهم  ليبيا  مليون من سكان 

نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وحــددت 
أواخر يناير الماضي، اختصاصات كل من المجلس 
عنوان  في  الوطنية،  الوحدة  وحكومة  الرئاسي 
عريض ينحصر في تنفيذ كل اإلجراءات المطلوبة 
إلنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لالنتخابات 

وفق مواعيدها المقررة.

التقيد  أن  الجديدة  التنفيذية  السلطة  وتعتقد 
إحــداث  يتطلب  االنتخابي  االستحقاق  بموعد 
المتصارعة  الدولية  القوى  بين  مرحلي  تــوازن 
وهو  أكبر،  بشكل  اإلعمار  عقود  وعلى  ليبيا  على 
عمرها  مطلوبًا من حكومة  ليس  خبراء  يعتبره  ما 
تسعة أشهر أن تدخل في مشاريع تنموية ضخمة 
في  والمحدودة،  الضيقة  اختصاصاتها  بحكم 
مليارات  ما تم تخصيصه من  إنجاز  وقت يستحيل 
زيــارات  تعتبر  حيث  الفترة،  هذه  خالل  للتنمية 
القاهرة  ثم  باريس  إلى  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وأنقرة تذكيرًا بأن ليبيا بحاجة إلى أكثر من وقف 
إطالق النار، فهي تحتاج أيضًا إلى مساعدة أجنبية 
التحتية،  للبنى  كبير  وتجديد  البناء،  إلعادة  كبيرة 

في عموم البالد.
المسؤولين  وزيــارات  للمنفي  الخارجية  الجوالت 
تتبنى  الجديدة  السلطة  أن  أظهرت  ليبيا  األجانب 
أساس  على  األمــنــي،  الملف  على  قائمة  ــة  رؤي
بضمان  الصراع  في  المباشرين  المتدخلين  إقناع 
المرتزقة  ملف  تحريك  مع  االقتصادية  مصالحهم 

بمغادرتهم  المطالبة  بتشديد  األجنبية  والقوات 
األراضي الليبية.

وفي سياق الحضور األجنبي في ليبيا، طلب الممثل 
بشكل  بوريل  جوزيب  ــي  األوروب لالتحاد  األعلى 
يكون  أن  الدبيبة  الحكومة  رئيس  من  مباشر 
استغل  فيما  ليبيا،  إعمار  إعادة  في  مكان  ألوروبا 
زيارته  مايو،  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير 
بالده  على  يتعين  بأنه  للتأكيد  طرابلس  إلــى 
»المشاركة في إعادة إعمار ليبيا«، ليعلن في وقت 
الحق أن بالده ستفتح قنصلية في بنغازي وقنصلية 
فخرية في الجنوب. ومن جهته فتح رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أذرع حكومته 
إلى  مشيرًا  اإليطالية،  والشركات  للمستثمرين 
غرار  على  كبيرة،  إيطالية  مجموعات  مع  التواصل 
معها  التفاوض  يجري  التي  إيمبريليو«،  »ساليني 
على عقد بأكثر من مليار دوالر، حسب مقابلة مع 

جريدة »كورييري ديال سيرا«، يوم الثالثاء.
المجال  النفطية  المنشآت  بناء  إعادة  مجال  ويعد 
االستثمار،  إلى  الطامعة  الدول  بين  تنافسًا  األكثر 

الليبي  النفط  إنتاج  نسبة  بتضاعف  توقعات  مع 
تأهيل  عملية  فإن  وبالتالي   ،2023 العام  بحلول 
مشاريع البنية التحتية ستؤدي إلى حصول األطراف 
بينها  ومن  ليبيا،  في  نفوذ  أوراق  على  المتنافسة 
والفيل  الشرارة  حقلي  في  حصة  على  الحصول 
جنوب البالد، ومنفذ في ميناء بنغازي ورأس النوف.
مهم  والغاز(  )النفط  المحروقات  ملف  كان  وإن 
لموسكو،  أكبر  بدرجة  وربما  مهم،  فهو  للغرب، 
اتفاقية  خــالل  من  الفــت  تركي  اهتمام  مقابل 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  مع  وقعت  اقتصادية 
وضمنت   ،2019 نوفمبر  في  الصالحية  منتهية 
وسط  المتوسط  شرق  غاز  من  حصتها  بموجبها 
التي  اليونان،  رأسها  على  أخــرى  بلدان  رفــض 
ميتسوتاكيس  كيرياكوس  وزرائها  رئيس  يخطط 
عالقاتها  الستعادة  المقبل  األسبوع  ليبيا  لزيارة 

الجيواستراتيجية. ومصالحها 
االتفاق  إنهاء  المستمرة  فرنسا  عقدة  تبقى  وفيما 
موازاة  البالد  من  قواتها  وإخــراج  الليبي  التركي 
افتتاح  الدبلوماسي من خالل  إعادة تموضعها  مع 
سفارتها في طرابلس بعد سبع سنوات من الغياب، 
ملتقى  في  عليها  المتفق  الطريق  خارطة  تمنع 
أو  جديدة  أمنية  اتفاقات  توقيع  بجنيف  الحوار 
تجميد السابقة منها خالل المرحلة االنتقالية، لكن 
خالل  الكوني  موسى  الرئاسي  بالمجلس  النائب 
تفاهمات  عن  كشف  باريس  المنفي  رفقة  زيارته 
لـ»إنشاء  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مع 
الصحراوية  خصوصا  الــحــدود  لحراسة  ــدات  وح

وتجهيزهم وتدريبهم من قبل فرنسا«.
توحيد  في  أولــويــات  وتيرة  تتباطأ  وقــت  وفــي 
اللجنة  العسكرية ضمن مخرجات عمل  المؤسسة 
األولى  اللبنات  وضع  وبداية   )5+5( العسكرية 
االختبار  أن  إال  الوطنية،  المصالحة  لمشروع 
باتخاذ  البدء  هو  اللجنة  تدخله  الــذي  المهم 
وإخالئه  الساحلي  الطريق  لفتح  عملية  خطوات 

العسكرية. المظاهر  من 
ووسط كل هذا تستمر الضغوط المحلية والدولية 
بتذكيرها  يتعلق  فيما  الجديدة  السلطة  على 
معالجة  وهي  أجلها،  من  جاءت  التي  باألولويات 
رأسها  وعلى  الليبي،  للمواطن  المعيشية  األزمات 
انقطاع التيار الكهربائي، ونقص السيولة النقدية 
االستحقاق  إلــى  البالد  وتهيئة  المصارف،  في 
في  العمل  تكثيف  ذلك  مــوازاة  وفي  االنتخابي، 

مواجهة جائحة »كورونا«.
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»أرشيفية« ●  اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها   

بخصومه  أنه سيطيح  يؤكد  كان  معه  اتصال  كل  في 
العالم  في  »واحد«  رقم  يصبح  حتى  اآلخر  تلو  واحدًا 

في وزنه.
من  الزناد  مالك  المالكم  يطلب  نزال  كل  وقبل 
ليبيا  اسم  ليضع  وتشجيعه،  دعمه  الليبي  الجمهور 
عاليًا،  بالده  علم  ويرفع  العالم  أبطال  الئحة  ضمن 
تيمور  الــروســي  نظيره  ضد  مبارياته  آخــر  ومنها 

نيكارخويف األحد الماضي.
الزناد صاحب الـ27 عامًا، والمصنف رقم90 عالميًا، 
المصنف  الروسي  القاضية على منافسه  وبالضربة  فاز 
ليحقق  بـ»المدمر«،  الملقب  عالميًا،   77 المركز  في 
القاضية  بالضربة  عشر  السادس  فوزه  الليبي  البطل 
في الجولة التاسعة من النزال األخير الذي دارت جوالته 

فوق إحدى حلبات العاصمة البلجيكية، بروكسل.

مالك الزناد خاض حتى اآلن »17« مباراة، فاز فيها 
جميعًا، ولم يخسر أي واحدة منها، وكسب واحدة فقط 

بالنقاط والبقية بالضربة القاضية.
منافسه  مع  لقائه  بإنهاء  جماهيره  وعــد  الزناد 
نيكارخويف بالضربة القاضية، وقال في تصريحات إلى 
إنه  المباراة،  خوض  قبل  عربية«  نيوز  »سكاي  شبكة 
وتوجيه  االشتباك  عملية  في  كبيرة  تمرينات  »خاض 
جيد  بشكل  الروسي  خصمه  ودرس  لغيره،  اللكمات 
إنهاء  من  يتمكن  حتى  وقوته،  ضعفه  نقاط  لتحليل 

النزال بالقاضية«.
البطل بوعده وفاز على  الليبي  المالكم  أوفى  وكما 
الجماهير  تنتظر  القاضية،  بالضربة  الروسي  منافسه 
البهجة  صناع  أحد  ـ  الزناد  مالك  من  والعربية  الليبية 

ـ أن يصل إلى المركز األول عالميًا كما وعدهم أيضًا.

اللجنة العسكرية أمام اختبار مهم 
يتعلق بفتح الطريق الساحلي 

وإخالئه من مظاهر الفوضى

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
حددت اختصاصات كل من المجلس 

الرئاسي والحكومة
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41 فيلما في الدورة
السابعة ملهرجان 

»اإلسكندرية للفيلم القصير«

األهلي طرابلس يستعيد 
»الترهوني«.. ويرصد مليون 

دوالر  لضم مهاجم مصر

حفتر يدعو إلى نبذ الخالفات ويشدد 
على إجراء االنتخابات في موعدها

خليفة  المشير  العامة،  القيادة  قوات  قائد  أكد 
انتخابات  إلى  الوصول  ضرورة  على  خفتر 

»إنه  قائاًل:  تأخير،  دون   2021 ديسمبر   24
موعدها  في  إليها  الوصول  المهم  من 

اتخاذ  ويجب  حتمية  ضرورة  »وهذه  المحدد 
البعثة  ونطالب  لذلك،  الالزمة  التدابير  كل 

وتنفيذ  بااللتزام  الدولي  والمجتمع  األممية 
الطريق«. خارطة 

صفًا  الوقوف  إلى  الوطن«  »أبناء  ودعا 
والسالم  السلم  إلحالل  الخالفات  ونبذ  واحدًا 
منع  ضرورة  على  مشددًا  موحدة،  دولة  وبناء 
للجنة  أصيل  حق  »وهذا  أمنية،  اختراقات  أي 

وطني  بدور  قامت  التي   5+5 العسكرية 
. » متميز

الوطني  الملتقى  أمام  كلمته  في  وأكد، 
ليبيا،  في  االجتماعية  للمكونات  األول 

االجتماعي  الغطاء  »رفع  ضرورة  الثالثاء، 
القانون  عن  والخارجين  المجرمين  كل  عن 

السكوت  يمكن  فال  انتماءاتهم،  كانت  مهما 
في  االجتماعي  باألمن  بالعبث  السماح  أو 

اتخاذ  إلى  الحكومة  حفتر  ودعا  البالد«. 
الجرحى  جميع  عالج  التخاذ  السريعة  اإلجراءات 

الشعب  أبناء  داعيًا  والخارج،  الداخل  في 
والشوارع  الساحات  في  »التظاهر  إلى  الليبي 

المرتزقة  بخروج  للمطالبة  والميادين 
األجنبية«. والقوات 
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طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

●  البنك األفريقي للتنمية

»الزناد« يواصل ضرباته القاضية.. و»املدمر« الروسي آخر ضحاياه
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 »أنا املقصود« تتخطى املليون مشاهدة
املوت يكتب آخر مشاهد املخرج املوت يكتب آخر مشاهد املخرج 

برتران تافرنييهبرتران تافرنييه

تواصل  الماضي،  العام  سكوت  ترافيس  الراب  مغني  »تجنيد«  بعد 
»فورتنايت« المفاوضات مع نجم كرة القدم نيمار، إذ تسعى لعبة الفيديو 
 »2022-2021« في  الرياضي  المجال  في  الشراكات  زيادة  إلى  الناجحة 
مجموعة  أوضحت  كما  الملكية«،  »المعركة  خارج  عالمها  إثراء  بهدف 

الموسيقى  عالما  اللعبة  إلى  ُأدخل   ،2020 العام  ففي  غيمز«.  »إبيك 
فيروس  عن  الناتجة  العالمية  الصحية  األزمة  خضم  في  والسينما 

على  ليحصل  الرياضة  عالم  دور  حان  واآلن  »كورونا«، 
غني   2021 العام  أن  خصوصًا  »فورتنايت«،  في  مكان 

بالمسابقات الرياضية المهمة مثل كأس أوروبا وكوبا 
أميركا وأولمبياد طوكيو.

في  العالمية  الشراكات  رئيس  نانزر،  نيت  وقال 
»الرياضة  »فورتنايت«،  لعبة  مبتكرة  غيمز«  »إبيك 
ومن  لعبتنا،  مستخدمي  حياة  في  كبيرة  مكانة  تحتل 

المهم جدًّا بالنسبة إلينا أن يكون لدينا ممثل رياضي في اللعبة«.
اللعبة،  السادس من هذه  الموسم  الثاني من  الفصل  ومن أجل إطالق 
مليونًا   350 غيمز«  »إبيك  العالم، ستمنح  كبيرًا حول  نجاحًا  التي حققت 

واستخدامها  لنيمار  التجسيدية  الصورة  »فتح«  فرصة  مستخدميها  من 
كشخصية لممارسة اللعبة.

اللعب  غرار  على  نيمار  بشخصية  اللعب  »يمكنك  نانزر:  وأوضح 
الشهيرين«،  األبطال  وبعض  وأيونمان  وديدبول  باتمان  بشخصيات 
اختيارها  في  جدًّا«  عالية  معايير  »وضع  أرادت  التي  غيمز«  »إبيك  ورأت 
نيمار  مع  الشراكة  أن  اللعبة،  في  لدمجها  الرياضية  الشخصية 

»منطقية ألسباب عدة«.
أكثر  »من  البرازيلي  النجم  أن  إلى  نانزر  ولفت 
من  يقرب  ما  مع  إنستغرام«  على  متابعة  الشخصيات 
القدم  كرة  »رياضة  مضيًفا:  مشترك،  مليون   150
إلينا؛  بالنسبة  االستراتيجية  الناحية  من  جدًّا  مهمة 
في  الالعبين  من  ضخمة  قاعدة  لها  عالمية  لعبة  ألننا 
رياضة  مجرد  القدم  كرة  تعتبر  ال  وأوروبا،  البرازيل 
»فورتنايت«  تواصل  أن  المتوقع  ومن  أيضًا«،  حياة  أسلوب  بل  فحسب 
الذي قال: »أعتقد  نانرز،  لـ»تجنيد« نجوم رياضيين جدد بحسب  مساعيها 

أن األمر لن ينتهي مع نيمار«.

كشف موقع »فنتشر بيت« المتخصص 
نقًل عن مصادر لم يسمّها عن أن منصة 
الدردشة »ديسكورد« قد تُباع بأكثر من 
عشرة مليارات دوالر، وأوضح الموقع في 

مقال نُشر، اإلثنين، أن المفاوضات وصلت 
إلى مرحلتها النهائية مع الشاري، ويعود 

إطلق »ديسكورد« إلى العام 2015، وكان 
مخصصًا في البداية لهواة ألعاب الفيديو 

الذين يرغبون في الدردشة )شفهيًّا وكتابيًّا( 
أثناء اللعب.

إال أن اإلقبال عليه ازداد خلل الجائحة 
بفعل تنامي الحاجة إلى أدوات التواصل 
المرئية والمسموعة، وباتت مجموعات 

األصدقاء تستخدمه ألغراض أخرى، كالعمل 
أو مشاهدة أفلم معًا، على سبيل المثال، 

ويدفع المستخدمون بدل اشتراك الستخدام 
الشبكة، وهي خالية من اإلعلنات وتتميز 

ببرنامج النسخ النصي التلقائي الذي يحول 
الكلم في المقاطع الصوتية أو المصوّرة إلى 

نصوص مكتوبة.

توقع ببيع »ديسكورد« بأكثر 
من 10 مليارات دوالر

نسخة لألوالد من »إنستغرام«

»فورتنايت« تسعى لالستعانة بنيمار

CINEMA
CINEMA

عمر  عن  تافرنييه،  بــرتــران  المخرج  توفي 
كبار  بين  اســمــه  حفر  بعدما  ــا،  ــامً ع  79
في  وأشــهــرهــم  الفرنسيين،  المخرجين 
مزج  التي  المتنوعة  أفالمه  بفضل  العالم، 
والمعاصرة،  التاريخية  القصص  بين  فيها 
كان  الذي  ليون  في  لوميير«  »معهد  وأعلن 
تغريدة  في  السابع  بالفن  والمعني  يترأسه 
»مع  معربًا  اليوم«،  تافرنييه  برتران  »غياب 
وأحفاده«  وتيفاني  نيلس  وولديه  زوجته 
وفق  لرحيله،  واأللــم«  »الحزن  عن 

»فرانس برس«.
للسينما  عشقه  ــعــه  ودف
لحفظ  ــود  ــه ج ــذل  بـ ــى  إلـ
ــنــمــائــي  ــراث الــســي ــ ــت ــ ال
ــى  ــه إل ــال ــق ــت ــان ان ــمـ وضـ
مدفوعًا  المقبلة،  األجيال 
ــي الـــدفـــاع عن  بــرغــبــتــه ف
المستقلة  الفرنسية  السينما 
العشرين  القرن  بسينما  وبشغفه 

األميركية.
ــازت أفــالمــه جــوائــز كــثــيــرة، ورُشّـــح  وحـ
دو  ــو  ــ »ك ــن  عـ  1983 ــام  ــ ع لـــأوســـكـــار 
ــراج في  ــ ــي فــئــة اإلخـ ــون«، وفـــاز ف ــورشـ تـ
ديمانش  »آن  عن   1984 عام  كان  مهرجان 

آ ال كامباني«.
ألفضل  بافتا  جائزة   1990 عام  نال  كما 
ــر«  دوت ريــان  إي  فــي  »ال  عــن  أجنبي  فيلم 
برلين  مهرجان  في  الذهبي«  »الدب  وجائزة 

الذهبي«  و»األســد   ،1995 عــام  ــا«  »الب عن 
مسيرته  مجمل  عن  البندقية  مهرجان  في 
المولع  الــمــخــرج  ــاز  ح كــذلــك   ،2015 ــام  ع
أفــالمــه،  ســيــنــاريــوهــات  ومــؤلــف  بالسينما 

خمس جوائز سيزار في فرنسا.
»لو  بينها  كثيرة  بنجاحات  سجله  ويحفل 
سومان  و»أون   )1976( الساسان«  إي  جوج 
مينوي«  دو  ــور  و»أوت  )1980( فاكانس«  دو 
موسيقى  أفضل  أوســكــار  جــائــزة  ــال  ن ــذي  ال
»ال  إلــى  وصـــواًل   ،1987 ســنــة  تــصــويــريــة 
و»كي   )2010( مونبنسييه«  دو  برنسيس 

دورسي« )2013(.
أنواع  من  أعمااًل  الكبيرة  للشاشة  وقــدّم 
والسياسية  البوليسية  بينها  مختلفة، 
والــحــروب،  المغامرات  وأفـــالم  والتاريخية 
والرسائل  السرية  بالمشاعر  تزخر  وكلها 
الظلم  بمكافحة  المرتبطة  االجتماعية 
وأظهر  والبطالة.  والمخدرات  والعنصرية 
من  يرمي  ــان  وك الــســرد،  إلــى  واضــحًــا  مياًل 
»استكشاف  إلــى  السينمائي  إنتاجه  خــالل 
شخصيات  خالل  من  وتطويعها  وعوالم  حقب 
كان  ما  على  معقدة،  مصائر  لها  عاطفية« 
)المشاهد(  إصابة  »عدم  أن  إلى  مشيرًا  يؤكد 
بــالــمــلــل مــســألــة مــرتــبــطــة بــالــتــهــذيــب«. 
أن  في  لديه  »متعة«  عن  تافرنييه  وتحدث 
وإدارة  التصوير  مواقع  في  مــوجــودًا  يكون 
و»األخ«  الصديق  بينهم  مــن  الممثلين، 

فيليب نواريه الذي أخرج ستة من أفالمه.

شعر الحكمة
احسـب احسـاب لـيام زين *** وخوذ الحذر كنهن عطنك
يمشن امعاك مدات وسنين *** ويجي وقت ما يفهمنك

وراهـن فـي رمـشت العين *** يبعدن لصحاب عنك
ينسـاك فـالوقـت والحـين *** كي تطلبه ايقول كنك

تطبيق »تلغرام« يجمع مليار دوالر

●  وزيرة الخارجية  نجالء المنقوش وخلفها وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا

كلمة1000

وسط موجة من الجدل، تدرس »إنستغرام« 
استحداث نسخة مخصصة لألوالد، من خدمتها 

التي تتيح تَشارُك الصور ومقاطع الفيديو، وأكد 
رئيس الشبكة آدم موسيري، هذا المشروع، في 

تغريدة عّقب فيها على معلومة كشفها موقع 
»بازفيد«.

وكتب موسيري: »األطفال يطلبون بصورة 
متزايدة من أهلهم ما إذا كان في استطاعتهم 

االنضمام إلى تطبيقات تساعدهم على البقاء 
على اتصال مع أصدقائهم«، مضيًفا: »نحن في 

صدد البحث في إنشاء نسخة من إنستغرام 
تتيح لألهل اإلبقاء على التحكم كما 

فعلنا مع ماسنجر كيدز« )نسخة 
األطفال من خدمة المراسلة 

»ماسنجر«(.
وعلقت مستخدمة لإلنترنت 

عرفت عن نفسها بأنها 
»أمّ«، قائلة: »ال نعطي أي 
شيء لألطفال لمجرد أنهم 

يريدونه«، وأضافت: »ال نمد 
األطفال بأدوات خطرة يمكنهم 

اللعب فيها فيما البالغون أنفسهم 
لم يجدوا وسيلة لجعل هذه األدوات 

آمنة«.
وتشترط إنستغرام التابعة لفيسبوك على 
مستخدميها أن يكونوا قد أتمّوا سن الثالثة 

عشرة على األقل، غير أن أطفااًل كثيرين 
دون هذه السن يستخدمون الشبكة من 
خلل تقديم تاريخ ميلد كاذب، وكشفت 

المنصة، عن سلسلة تدابير ترمي إلى حماية 
المستخدمين األصغر سنًا، بينها تكنولوجيا 

تستعين بالذكاء االصطناعي والتلقين التلقائي 
للتكهن بالسن الحقيقية للمستخدمين.

نموه،  لتمويل  دوالر  مليار  من  بأكثر  سندات  للمراسلة  المشّفر  »تلغرام«  تطبيق  أصدر 
وأوضح  دوروف،  بافيل  الروسي  الشهيرة  للمنصة  المؤسس  الشريك  أعلن  ما  بحسب 
المستثمرين  أكبر  »لبعض  ُأصدِرَت  السندات  أن  »تلغرام«  على  قناته  عبر  دوروف 
نموه  مواصلة  لتلغرام  سيتيح  »ذلك  أن  واعتبر  العالم«،  أنحاء  كل  في  كفاية  وأكثرهم 
المالية لإلصدار ستساعد  الحصيلة  أن  واستقالليته«، وشرح  لقيمه  وفيًّا  البقاء  مع  عالميًّا 

في دعم »استراتيجية تحقيق الدخل«، التي أعلنتها الشركة في ديسمبر الماضي.
نموه  لتمويل   2021 العام  من  اعتبارًا  مدفوعة  خدمات  سيطلق  أنه  »تلغرام«  وأعلن 
بعد فشل مشروع لجمع األموال والعملة االفتراضية، ويأتي هذا اإلعالن في وقت تُسجّل 
عاٍل  بمستوى  المعروف  للتطبيق  الجدد  المستخدمين  عدد  في  أشهر  منذ  مطردة  زيادة 
ازداد  »تلغرام«  مستخدمي  عدد  أن  الفائت،  يناير  منتصف  دوروف،  وكشف  التشفير،  من 
إلعالن  نتيجة  مليون،   500 من  أكثر  إلى  مجموعهم  رفع  ما  قليلة  أيام  في  مليونًا   25
الشبكة  مع  البيانات  مزيد  تَشارُك  لها  تتيح  جديدة  قواعد  المنافِسة  »واتساب«  خدمة 

األم »فيسبوك«.
لكن »تلغرام« تواجه بسبب هذا النمو زيادة في اإلنفاق على المعدات وعرض النطاق 
الماضي،  األسبوع  األميركية  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  في  لمقال  وفًقا  الترددي، 
إلى  اضطرت  الشركة  أن  داخلية،  وثائق  وعن  تسمّها  لم  مصادر  عن  الجريدة،  ونقلت 

سداد 700 مليون دوالر للدائنين بحلول نهاية أبريل.
مبتكرا  أيضًا  2013، وهما  العام  في  »تلغرام«  ونيكوالي دوروف  بافل  األخوان  وأسس 
األمان  أن  »تلغرام«  ويؤكد  »فكونتاكتي«،  الشهيرة  الروسية  االجتماعي  التواصل  شبكة 
لمنعه  محاوالت  إلى  أدى  ما  السلطات،  مع  التعاون  عمومًا  ويرفض  إليه،  بالنسبة  أولوية 

في بعض البلدان خصوصًا في روسيا.

السعودي  الشاب  المطرب  أغنية  تخطت 
حاجز  المقصود«  »أنــا  الشعالن  متعب 
طرحها  بعد  وذلــك  مــشــاهــدة،  المليون 
أرابيا«  »تيونز  المنتجة  الشركة  قناة  عبر 
أحمد  كلمات  من  األغنية  »يوتيوب«،  على 

الصانع وألحان وتوزيع ميثم عالء الدين.
الماليين  حصد  في  الشعالن  ويستمر 
الرغم  على  واإلعجابات  المشاهدات  من 

عالم  دخوله  فترة  وقصر  سنه  صغر  من 
»ليه  بأغنيته  حصد  حيث  الغنائي؛  الفن 
مشاهدة  مليون   27 مــن  أكثر  أعشقه« 
يوليو  بشهر  ــا  ــداره إص بعد  اآلن  حتى 

.2020
من  أكــثــر  ــوبــة«  ــت »ال بأغنيته  وحــقــق 
خالل  مشاهدة  المليون  ونصف  مليوني 
صدورها  وقت  من  اآلن  حتى  أشهر  ثالثة 

حققت  بينما   ،2020 ديسمبر  شهر  في 
ماليين  الخمس  قرابة  وقتنا«  »تغير  أغنية 
أكتوبر  بشهر  طرحت  التي  وهي  مشاهدة، 

.2020
الفني  لإلنتاج  أرابــيــا«  »تيونز  وتدير 
حسن  المنتج  ومتابعة  إشراف  تحت  أعماله 
في  متخصص  عمل  فريق  ضمن  طالب، 

إدارة األعمال والحفالت وإصدار األغنيات.

#حراك_من_أجل_24_ديسمبر
األعمال  يسمى  لما  بالكامل  مخصص  معرض  افتُتِح  نيويورك،  في 
في  مادي  عرض  مساحة  أول  المعرض  ويعد  تي«،  إف  »إن  الرقمية 
عددًا  تجتذب  التي  الجديدة هذه،  التشفير  لتكنولوجيا  مكرسة  العالم 
نيويورك،  في  المعرض  هذا  افتتاح  وغداة  الجمع،  هواة  من  متزايدًا 
الخميس، أطلِق في شنغهاي أيضًا معرض مخصص لأعمال الرقمية 

التي تُباع بتقنية »إن إف تي«.
قريب  موقع  في  الحدث  هذا  ويقام 
في  سكوير«  »يونيون  ميدان  من 
فيه  االطالع  ويمكن  السفلى،  مانهاتن 
مادية،  غير  بطبيعتها  وهي  األعمال،  على 
أجهزة  بواسطة  أو  عمالقة  شاشات  على 
خمسة  أعمال  يوميًّا  وستُعرَض  العرض، 
حتى  يومًا   60 مدى  على  تتناوب  فنانين 
فنان   300 إلى  تعود  المقبل،  مايو   25

مختلفي االختصاصات.
فانجيبل  )»نان  تي«  إف  »إن  ويتيح 
الرموز  عبر  تشفير  أسلوب  وهو  توكنز«( 

رقمي سواء  أي منتج  أصالة  تثبت  القابلة لالستبدال، منح شهادة  غير 
أكان صورة أو رسمًا تعبيريًّا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة 
النسخ  أو  للخرق  قابلة  غير  الشهادة  وهذه  ذلك،  سوى  أو  صحفية 
المستخدمة  تشين«  »بلوك  تكنولوجيا  وفق  مصممة  وهي  نظريًّا، 

في تشفير العمالت الرقمية مثل البتكوين.

وبدأت شعبية »إن إف تي« تتنامى منذ فترة قصيرة ال تتعدى ستة 
الرقمية  المنتجات  جمع  هواة  سوق  في  سريع  نمو  إلى  أدى  ما  أشهر؛ 
استثمارات  استقطبت  وهي  محدودة،  فئة  على  تقتصر  كانت  بعدما 
ومدير  المشارك  المؤسس  زيبكو،  إد  وأوضح  الدوالرات،  بمليارات 
 2016 العام  منذ  رقمية  أعمااًل  تقدّم  التي  تشيف«  »سوبر  معارض 
سيُباع  المعرض  في  معروض  عمل  كل  أن 

الحًقا بالمزاد.
العرض  من  الهدف  أن  زيبكو  وشرح 
إظهار  »هو  االفتراضية  لأعمال  المادي 
تخيلها  التي  بالطريقة  الفعلي  شكلها 
عالية،  بدقة  كبيرة  بشاشة  على  الفنان« 
يجمعون  الذين  »األشخاص  أن  مالحًظا 
يروها  أن  في  يرغبون«  األعمال(  )هذه 
 70% نحو  أن  إلى  وأشار  ملموسة،  بطريقة 
في  ليسوا  أعمالهم  ستُعرَض  الذين  من 
النحاتين  رقميين خصوصًا  فنانين  األساس 
أن  إلى  وأشار  والمصورين.  والرسامين 
أن  أعمالهم  تستحق  الذين  المعروفين  الفنانين  من  متزايدًا  عددًا 
بأن  وأقرّ  الرقمية،  األعمال  على  يُقبلون  باتوا«  المتاحف  في  تُعرض 
وقال:  جدًا«.  جديد  أنه  إلى  نظرًا  »صعبًا  يزال  ال  تي«  إف  »إن  فهم 
إلى  الحالة  هذه  مثل  في  دائمًا  حاجة  ثمة  وبالتالي  تكنولوجيا،  »إنها 
القليل من التعّلم والتثقيف لكنها سرعان ما ستصبح أمرًا طبيعيًّا جدًا«.

أول معرض لتكنولوجيا التشفير الجديدة
العام  بالشأن  والمهتمين  النشطاء  من  مجموعة  أطلق 
من  وذلك  »#حراك_من_أجل_24_ديسمبر«،  هشتاغ 
والبرلمان  والحكومة  الرئاسي  المجلس  على  الضغط  أجل 
في  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخبات  بإجراء  لللتزام 

موعدها المحدد.
من  البرعصي  محمود  السياسي  الناشط  وأوضح 
سلمي،  شعبي  وطني  هو  »الحراك  أن  بنغازي،  مدينة 
يوم  والبرلمانية  الرئاسية  باالنتخابات  التمسك  يؤكد 
لألجسام  تمديد  محاولة  أي  ويرفض   ،2021.12.24

الموجودة حاليا«.
صفحته  على  له  تدوينة  خلل  البرعصي،  وأضاف 
مشروع  حق  الحراك  هذا  »يعتبر  إنه  بـ»فيسبوك«، 
من  واختيار  للديمقراطية  الليبي  الشعب  ممارسة  في 
الدستوري  اإلعلن  عليه  نص  ما  وفق  وذلك  يمثله، 
عقد  الذي  الليبي  الحوار  ملتقى  مخرجات  في  ورد  وما 
في  المتحدة  األمم  بعثة  وإشراف  رعاية  تحت  جنيف  في 

ليبيا«.
رواد  من  كبير  تفاعل  على  الهشتاغ  هذا  وحصل 
مع  كبير  بشكل  تداوله  جرى  حيث  الليبية؛  الصفحات 
موعدها  في  االنتخابات  إجراء  أن  على  المعلقين  تأكيد 

هو الخطوة األولى في سبيل إنهاء المرحلة االنتقالية.
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شهدت ليبيا أحداثًا وفعاليات 
عدة خالل األسبوع الجاري، شملت 
المجاالت السياسية واالقتصادية 

واألمنية، وكان بطلها كل من رئيس 
المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة 
الوطنية الموقتة وعدد من الوزراء.. 
وإلى التفاصيل: في طرابلس بحث 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
ونائباه عبداهلل الالفي وموسى الكوني، 

مع عدد من أعضاء لجنة الحوار، مهام 
واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة 

الوحدة الوطنية.

الدبيبة: تركيا شريك مهم .. ومصر »مركزية« ملستقبل ليبيا
اللقاء، الذي عقد األربعاء، بحث الملفات ذات االهتمام 
للمجلس  بيان  بحسب  االنتقالية،  المرحلة  خالل 
»دعمهم  أكــدوا  الــحــوار  لجنة  أعضاء  الرئاسي. 
الكامل للمجلس الرئاسي للمضي قدمًا نحو تحقيق 

االستحقاقات المقبلة«، وفق البيان.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  قال  جهته،  من 
فتح  إعادة  يعتزم  إنه  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة، 
اإليطالية،  والشركات  للمستثمرين  قريبًا  الباب 
وليس  بيتهم  ليبيا  يعتبروا  أن  منهم  »أود  مضيفًا: 
مجرد استثمار«. وأشار في حوار مع جريدة »كورييري 
»آكي«  اإليطالية  األنباء  وكالة  نقلته  سيرا«  ديال 
الثالثاء إلى »التفاوض مع مجموعات إيطالية كبيرة، 
التفاوض  يجري  التي  إيمبريليو،  ساليني  غرار  على 

معها على عقد بأكثر من مليار دوالر«.
وأكمل: »سنبحث مع رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
المهمة  اإليطالية  الشركات  عمل  تسهيل  دراغــي 
من  »أود  مضيفًا:  معها«،  التعامل  في  نرغب  التي 
الشركات أن تعتبر ليبيا وطنها، وليس مجرد مكان 
مجموعة  هي  إيمبريليو«  و»ساليني  للمشروعات«. 
اإلنشاءات،  أعمال  في  متخصصة  إيطالية  صناعية 
عام  مقاول  ثالث  وهي   ،1959 العام  في  تأسست 
في إيطاليا، وتصنف األولى في مجال إنشاء محطات 

الطاقة الكهرومائية.
اإليطالية  الشركات  عديد  رؤية  في  أمله  وأبدى 
الصغيرة تعود إلى ليبيا، مصرًا على »الحاجة الملحة 
لتعزيز صناعة الطاقة والبنية التحتية الوطنية لدى« 
الهائلة  المشاكل  إلى  »فباإلضافة  وأردف:  البالد، 
محطمة،  الصحية  الرعاية  فإن  الكهرباء،  شبكة  مع 
باإلضافة إلى وضع الطرق، وكثير من األمور األخرى«.

ـ  التبادل اإليطالي  الدبيبة أن يصل حجم  وتوقع 
الليبي السنوي قريبًا إلى »أكثر من 16 مليار دوالر«، 
داعيًا شركة الخطوط الجوية اإليطالية إلى إعادة فتح 
أن  ينبغي  »كذلك  وعقب:  قريبًا،  ليبيا  من  رحالتها 

تحلق طائراتنا إلى روما وميالنو«.
اإليطالي،  الطاقة  عمالق  »إيني«  مجموعة  وعن 
النفط  مجال  في  رئيسي  »شريك  إنها  الدبيبة  قال 
في  الشركة  من  فنيين  مشاركة  إلى  الفتًا  والغاز«، 

استكشاف آبار جديدة في إقليم برقة.
وتحدث عن تركيا قائاًل إنها »شريك مهم للغاية 
»تعد  التي  مصر  وكذلك  واستقرارنا«،  القتصادنا 

مركزية« بالنسبة لمستقبل ليبيا.
أن  إلــى  الدبيبة  ــار  أش الهجرة،  ملف  وبشأن 
من  إال  يأتي  ال  »الحل  قائاًل:  مشتركة،  المسؤولية 

خالل التعاون بيننا وبين أوروبا«.
األوائل  الضحايا  بين  من  هم  »الليبيون  وتابع: 

عن  نختلف  ال  ونحن  الشرعيين،  غير  للمهاجرين 
إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو تركيا أو البلدان األخرى 
أوروبا معنا  أن تجلس  لذا يجب  بالظاهرة،  المتأثرة 
معاناة  وتخفيف  بل  حدودنا،  لحماية  الطاولة،  على 

الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا«.
وليست  إنسانية  »مشكلة  ــود  وج إلــى  ولفت 
جيوسياسية أو أمنية«، داعيًا إلى »مساعدة البلدان 

التي يفر منها الناس«.
وأكد الدبيبة أنه يمكن »توحيد« ليبيا من جديد، 
 2011 العام  منذ  السلطة  تغيير  »عملية  مضيفًا: 
الحين،  ذلك  ومنذ  للغاية،  ودموية  صعبة  كانت 
في  ومدننا  وقبائلنا  مناطقنا  من  منطقة  كل  فكرت 
مصالحها الخاصة فقط، وأدى غياب الدولة المركزية 
إلى تفضيل القبلية، وانتهى بنا األمر إلى وجود ثالث 
حكومات متوازية، وبرلمانين، ومصرفين مركزيين، 
واالنقسام  الصغيرة«  النفط  وكاالت  من  والعديد 
 80% إنجاز  جرى  أنه  وأوضح  المؤسسات.  في  أيضًا 
شهر،  من  أقــل  في  المؤسسات  توحيد  ملف  من 
والبرلمان  المختلفة  الحكومة  »وزارات  تشمل  التي 

والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط«.
وأكمل: »يبقى السؤال الكبير المتمثل في إنشاء 
الجيش  اتحاد  متابعًا: »مسألة  واحد«،  وطني  جيش 
المتحدة في  األمم  تناقش خالل محادثات بوساطة 
حل  ويجب  النار،  إطالق  بوقف  سمحت  التي  جنيف، 
الميليشيات بشكل شامل، ودمجها في قواتنا األمنية 
أو الشرطة أو هياكل الدولة المدنية، وعلى الوزارات 
الميليشيات  رجــال  استيعاب  العامة  والشركات 

الراغبين في ترك بنادقهم في منازلهم«.
مؤكدًا  صعبة«،  »بفترة  بنغازي  مرور  إلى  وأشار 
»وزيــر  واستطرد:  للغاية«،  مهمة  »مدينة  أنها 
داخليتي )خالد مازن( كان هناك منذ يومين، واآلن 
الشرطة المحلية تعتمد علينا، ووزيرة خارجيتنا نجالء 
أصررت  وأنا شخصيًا  األخرى،  هي  تزورها  المنقوش 
على أن تكون امرأة لتعزيز مجتمعنا المدني والتحدث 
عن  وأعرب  خاص«.  بشكل  بها  وفخور  العالم،  إلى 
بنغازي خالل  إيطاليا في  قنصلية  فتح  يعاد  أن  أمله 
ثالثة أشهر، مؤكدًا أن »األمن العام في البالد اليوم 

أفضل مما كان عليه قبل خمسة أشهر«.
السفير  أكــد  الحكومي،  النشاط  سياق  وفــي 
اإليطالية  الشركات  أن  بوتشينو  جوزيبي  اإليطالي 
طرابلس،  مطار  مشروع  الستكمال  عملها  ستباشر 
متوقعًا أن يكون جاهزًا خالل العام 2022، ما يسهم 
في عودة شركات خطوط الطيران العالمية إلى ليبيا. 
وتابع بوتشينو، خالل لقائه وزير االقتصاد والتجارة 
بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الثالثاء، أن 
تحرص  الدولي،  الساحلي  للطريق  المنفذة  الشركة 
أقرب  في  المشروع  وتنفيذ  عملها  استئناف  على 

الشركات  عودة  إمكانية  اللقاء،  وبحث  وقت ممكن. 
اإليطالية إلى ليبيا الستكمال المشاريع االستثمارية 

والبنية التحتية المنفذة لها.
وأثنى السفير اإليطالي على جهود حكومة الوحدة 
الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدًا حرص 
بالدولة  عملها  استئناف  على  اإليطالية  الشركات 
والمساهمة  المتوقفة  المشاريع  واستكمال  الليبية، 

في تنفيذ مشاريع جديدة بمجاالت البناء والصناعة.
الحويج أشاد بدعم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا 
وفرنسا لحكومة الوحدة الوطنية، وحرصها لالنخراط 
مضيفًا  ليبيا،  دولــة  مع  األمــد  طويلة  شراكة  في 
المشاريع  تنفيذ  استئناف  على  تعمل  الحكومة  أن 
االستثمارية والبنية التحتية من خالل دعوة الشركات 
الذي  الدولي  الساحلي  الطريق  منها  لها،  المنفذة 
يمتد على طول الساحل الليبي بتنفيذ شركة إيطالية.

تعزيز  في  الليبية  الدولة  رغبة  الوزير  أبدى  كما 
في  خبراتها  من  واالستفادة  إيطاليا،  مع  التعاون 
المناطق  إلنشاء  والتجارة  االقتصاد  قطاع  تطوير 
الحرة، وتنفيذ مجمع المعارض الدولية ودعم قطاع 

الصحة وتأهيل الكوادر الطبية.
وأكد، في ختام اللقاء، حرص الوزارة على تقديم 
عملها  الستئناف  اإليطالية،  للشركات  التسهيالت 
في ليبيا، والمساهمة في عقد الفعاليات االقتصادية 

الليبية–اإليطالية لتحقيق المصالح المشتركة.
وعلى صعيد توحيد المؤسسات الليبية، شهدت 
األولى  الزيارة  الماضي،  الثالثاء  بنغازي،  مدينة 

المنقوش،  الدولي نجالء  والتعاون  الخارجية  لوزيرة 
إلى المدينة منذ توليها حقيبة الوزارة.

المنقوش وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقدت 
والتعاون  الخارجية  وزارة  ديــوان  بمقر  اجتماعًا 
في  المسؤولين  من  عدد  مع  بنغازي،  في  الدولي 
ونظيره  الديوان  موظفي  شؤون  لترتيب  الديوان، 
البيضاء، ووضع مقترح جديد بخصوص  في مدينة 
العمل  سير  لتنظيم  آلية  ووضــع  المكاتب  عمل 

المطلوب. بالشكل 
وأكدت المنقوش، أنه »لن يكون في عهدنا أي 

تعقيد أو مركزية في الخدمات القنصلية وستفوض 
المكاتب والفروع بكل االختصاصات الالزمة، للقيام 

بمهامها بطريقة سلسة ومنتظمة وسريعة«.
أهم  من  يعد  الدبلوماسي  »المعهد  وقالت: 
الموقتة«،  بالحكومة  الخارجية  وزارة  إنــجــازات 
متابعة: »كنت التابع عن بعد خطواته، منذ اعتماده 
سنة 2015«. وأشارت: »نتطلع لشرعنة هذا الصرح 
يضمن  الدبلوماسي  للسلك  قانون  خــالل  من 
أفقيًا،  والدبلوماسي  السياسي  والتطوير  التأهيل 
فيما  السائد  العدالة  بعدم  الشعور  تنهي  وبطريقة 
يتعلق بهذه الوزارة«. وأضافت أن »وزارة الخارجية 
المؤسساتى«،  االنقسام  تبعات  إنهاء  على  حريصة 
إتاحة  الوحيدة لالنقسام هي  أن »الحسنة  موضحة 
وتقريب فرصة االلتحاق لعديد الكوادر الوطنية من 
شتى أنحاء البالد«، مردفة: »سنعمل جاهدين على 
تأطير هذه الميزة، وصقل مخرجاتها لتواكب العمل 
وكفاءة  وتجانس  تناغم  يضمن  بما  المؤسساتي 
»عودة  أن  إلى  وأشــارت  القطاع«.  موظفي  جميع 
القنصلي  والعمل  الدبلوماسي  التمثيل  ــادة  وزي
لبنغازي كمًا ونوعًا، ستكون ضمن أولويات الوزارة، 
وستكون على رأس أولويات الوزارة في المشاورات 
واألجندة اإلقليمية والدولية، بما يقدم للمواطنين 
ويضمن  والتصديقات،  التأشيرات  خدمات  الليبيين 
ممثلياتهم«.  والرعاية من  الخدمة  األجانب  للرعايا 
لمكاتب  استثنائي  دعم  »بتقديم  الوزيرة  وتعهدت 
وتنمية  الحدودية،  بالمنافذ  المراسم  ــدات  ووح

حاليًا  وتشرف  تدير  التي  البشرية  الموارد  وتطوير 
من  »الطلب  عزمها  وأوضحت  األعمال«.  هذه  على 
فتح  شنغن،  اتفاقية  في  األعضاء  الصديقة،  الدول 
مكتب للتقديم على هذه التأشيرة المهمة لشرائح 
ألغراض  ذلك  كان  ســواء  المواطنين  من  كبيرة 

العالج أو الدراسة أو األعمال أو السياحة«.
الحكم  وزير  قال  الفساد،  مكافحة  صعيد  وعلى 
أو  ضغط  أي  إن  التومي،  الدين  بــدر  المحلي، 
خالل  العامة،  الخدمات  شركات  على  يمارس  ابتزاز 
النائب  إلى  سيحال  المالية،  بمستحقاتها  مطالبتها 
مع  الخصوص  هذا  في  وسينسق  مباشرة،  العام 
ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدًا أن 
»المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة هو 

مواجهة عمليات الفساد واالبتزاز«.
افتتاح فعاليات  التومي خالل  جاء ذلك في كلمة 
على  العامة  الخدمات  لشركات  األول  الملتقي 
بيان  حسب  األربعاء،  اختتم  الذي  الدولة،  مستوى 
الوزارة على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
المتأخرة  المرتبات  دفع  ضــرورة  التومي  وأكد 
بها  العمل  أنظمة  وتغيير  بالشركات،  للعاملين 
باإلضافة  تنافس،  أكثر  ما يجعلها  بالتعاقد،  لتكون 
ما  كل  وتوفير  لها  القانونية  األوضاع  تسوية  إلى 

تحتاجه، من أجل تقديم خدمات أفضل.
المدن  تكون  أن  ــرورة  ض على  شــدد  التومي 
الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يحافظ على 
مظهرها الجمالي، ويكون هناك انسجام بين مقدم 
في  المشاركون  وناقش  منها.  والمستفيد  الخدمة 
الملتقى المشكالت والصعوبات التي تواجه شركات 

الخدمات العامة في البلديات وسبل تذليلها.
من جهة أخرى، قالت المدعية العامة بالمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مكتبها على علم 
مصطفى  محمود  به  »المشتبه  وفاة  حول  بتقارير 
أن  التثبت منها، مؤكدة  الورفلي«، ويجرى  بوسيف 

مكتبها يدين استمرار العنف في ليبيا.
حساب  على  تغريدة  فــي  بــنــســودا،  أضــافــت 
وجود  عن  األنباء  إن  الثالثاء،  بـ»تويتر«،  المحكمة 
غير  الغرض  لهذا  ليبيا  في  المحكمة  من  وفــد 

صحيحة.
وفقًا  بمهمته  التزامه  يؤكد  مكتبها  أن  وتابعت 
لنظام روما األساسي فيما يتعلق بالتحقيق في ليبيا.
القوات  باسم  الناطق  أكد  الماضي  واألسبوع 
الضابط  اغتيال  ــزوي،  ال ميلود  العقيد  الخاصة، 
الجنايات  محكمة  من  المطلوب  الورفلي،  محمود 
رموز  »أحد  أنه  معتبرًا  بنغازي،  مدينة  في  الدولية، 
التوجيه  إدارة  نشرته  ما  وفق  الخاصة«،  القوات 

المعنوي بالقوات الخاصة على »فيسبوك«.

طرابلس، القاهرة : الوسط

 توقعات بتجاوز حجم التجارة مع إيطاليا 
16 مليار دوالر

 السفير اإليطالي: توقعات 
بافتتاح مطار طرابلس في 2022

 التومي: محاوالت ابتزاز شركات 
الخدمات العامة ستحال إلى النائب العام

● الدبيبة أثناء زيارته للقاهرة

● صورة تذكارية ألعضاء لجنة العشرة العسكرية، على هامش اجتماع سابق.

 اختصاصات »الرئاسي« واحلكومة تتصدر لقاء املنفي وجلنة احلوار

»مبادرة الزاوية« تطلق تفاؤالً مبستقبل املصاحلة بعد دمج 80 % من مؤسسات البالد خالل أقل من شهر

>> إطالق 120عنصرًا تابعني لـ »القيادة العامة«
القاهرة - بوابة الوسط

المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بحضور 
الليبي،  الشعب  ونواب  الوزراء  من  وعدد  ونائبيه، 
إطالق  مراسم  األربــعــاء  الــزاويــة  مدينة  شهدت 
للقيادة  التابعة   ،»107 »الكتيبة  من  120عنصرًا 
االشتباكات  أثناء  عامين  منذ  أسرهم  تم  العامة 
والشهادات  الدروع  توزيع  شهد  الحفل  المسلحة. 
باإلضافة  ونائبيه،  الرئاسي  المجلس  رئيس  على 
إلى الجهات واللجان التي ساهمت في إنجاح الحوار 

الوطني والمصالحة الوطنية.
المحتجزين  ــالق  إط عملية  المنفي،  وثمن 
أنها  معتبرًا  الزاوية«،  مدينة  حوار  لجنة  »بمبادرة 
التي  الوطنية  المصالحة  إطار  في  مهمة  »خطوة 
أطلقها المجلس الرئاسي منذ استالمه زمام أمور 
اإلعالمي،  مكتبه  وزعه  في تصريح،  وأكد  البالد«. 
سعي المجلس الرئاسي »لجمع الفرقاء ورأب الصدع 
ولم شمل الليبيين وإنهاء حالة االنقسام«، مشددًا 
على »أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في 
الرئاسي لكونه حجر  المجلس  أولويات  أعلى سلم 
األساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش 
المجلس  رئيس  ودعا  الليبيين«.  بين  المشترك 
الرئاسي إلى ضرورة »ترسيخ قيم العفو والتسامح 
وإعالء المصلحة الوطنية العليا؛ ألن ليبيا لن تكون 

إال واحدة موحدة«.
وفي كلمته بمراسم الحفل، اعتبر نائب رئيس 
المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن الزاوية »رمز 
السالم اآلن، وقد سبق لها أن تخلت عن مناصبها 
زار  الذي  الكبير  وفدها  ونتذكر  بنغازي،  لمدينة 
بنغازي ليتنازل لها تحقيقًا وإنجاحًا للوحدة، وها هي 
تثبت من جديد أنها السباقة في الصلح والوحدة 
»االقتداء  إلى  الليبيين  الكوني  ودعا  الوطنية«. 
»نحن  مكماًل:  المحتجزين«،  إطالق  في  بالزاوية 
اليوم أحوج من يكون لبعضنا البعض، ونتمنى من 
برقة،  إلى  للذهاب  وفود  لديها  تكون  أن  الزاوية 

والمساهمة في إطالق المحتجزين هناك«.
مرارًا  للظلم  تعرضت  »المدينة  قائاًل:  وتابع 
قلوبكم  أن  نعلم  ولكننا  والخدمات،  المناصب  في 
كبيرة وتتحلون بالشجاعة والصبر، وبهذه الشجاعة 

تفرجون عن هؤالء الشباب«.
عبداهلل  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وحيا 
مشروع  »يدشن  وقــال:  الزاوية،  مبادرة  الالفي 
المصالحة الوطنية، على الصفح والتسامح وتجاوز 
قوة  اليوم  ويظهر  وآالمــه،  جراحه  بكل  الماضي 

المظلوم على من ظلمه بالعفو«.
المحتجزين  بإطالق  المبادرين  الالفي  وخاطب 
على ذمة حربـ  ما كان لها أن تكونـ  قائاًل: »أثمن 

اجتهادهم في لم سبيلهم على ذويهم، وقدرتهم 
على التنازل لصالح الوطن والشعب الليبي«.

والجرحى  الشهداء  أهالي  ننسى  أن  يجب  ال 
الظالمة،  الحرب  ومن فقدوا منازلهم بسبب هذه 
وأحييهم على الصفح وعدم االنتقام«، قالها الالفي، 
متابعًا: »لن نبني وطنًا ونحن منقسمون، ولن نسير 
إلى دولة قوية، أبناؤها يتقاتلون، لذلك صار علينا 
المصالحة  لمشروع  بناء  معول  نكون  أن  جميعًا 
العادل  للقضاء  ونترك  والتسامح،  بالعفو  الوطنية 
البحث عن الحقيقة والتحقيق وتقديم الجناة ممن 

أمعنوا في الحرق والقتل؛ للقصاص منهم«.
الالفي اختتم كلمته في الحفل بقوله: »علينا أال 
نورث ألبنائنا الحقد والكراهية، ونؤمن لهم وطنًا 
يتشاركون أرضه وسماءه، ليبنوا مستقبل وطنهم 
بمحبة وشراكة«. أما رئيس المجلس األعلى للدولة 
إلى  وغربًا  شرقًا  الليبيين  فدعا  المشري،  خالد 
التسامح والصفح، مستدركًا: » لكن البد من إرساء 
العقاب للمجرمين، والبد  قاعدة عدم اإلفالت من 
أن يحاسب كل من ارتكب جرائم القتل واالغتصاب؛ 
وليس  سليمة  أســس  على  الوطن  نبني  حتى 
االحتفال  في  كلمته  في  قال  المشري  العواطف«. 
لمؤامرات،  ومازالت  »تعرضت  ليبيا  إن  بالمبادرة 
في  وانشقاقًا  اجتماعيًا  شرخًا  يحدث  ما  أخطرها 
صفوف البلد«، مضيفًا: »ما مر في ليبيا هو مواجهة 
ومشروع  وللجميع،  ديمقراطي  وطن  مشروع  بين 

آخر يريد أن يعيد حكم الفرد والعائلة«.
واستشهد  التضحيات  أبناؤنا  »قــدم  وتابع: 
واليوم  طرابلس  أسوار  على  منهم  العديد  وجرح 
نتسامح، ونحن في أعلى درجات القوى، وذلك للم 
الوحدة  حكومة  أولويات  وتشمل  الوطن«.  شمل 
الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة: إعادة 
عجلة  ودفع  السيادية؛  ومؤسساتها  البالد  توحيد 
وإصالح  النار؛  إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ 
الميليشيات  وتسريح  السالح  ونزع  األمني  القطاع 
وإعادة الدمج؛ وتقديم الخدمات األساسية لليبيين 
لجائحة  والتصدي  المركزي،  نظام  أســاس  على 
كورونا، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، وإجراء 

االنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.
وتعهدت السلطة الجديدة أمام الشعب الليبي 
والمؤسسات الدولية بوضع إطار قانوني ودستوري 
والبرلمانية، وتوصلت  الرئاسية  واضح لالنتخابات 
النواب  مجلس  أنشأها  التي  الدستورية  اللجنة 
والمجلس األعلى للدولة إلى اتفاق في 12 فبراير 
لالنتخابات،  مقترح  دستوري  أساس  على  الماضي 
وصادق المجلس األعلى للدولة على االتفاق، لكن 

مجلس النواب لم يبت فيه حتى اآلن.

»وحدة إال قليال«..محاذير تعيق توحيد املؤسسات العسكرية واألمنية
النقسام  حد  وضع  آمــال  أنعش  التنفيذية  السلطة  توحيد  أن  رغم 
المؤسسات  هذه  توحيد  عدم  لكن  واألمنية،  العسكرية  المؤسسات 
مواجهة  في  الحكومة  جهود  أمام  أساسية  عثرة  حجر  يمثل  يزال  ال 
من  األجنبية  والقوات  المرتزقة  وخروج  واإلرهاب  المسلحة  الجماعات 
البالد، وأيضًا يعيق تجسيد مشروع المصالحة الوطنية ونزع فتيل تجدد 

النزاع في الطريق نحو إجراء االنتخابات في ديسمبر المقبل.
السلطة الليبية الجديدة تواجه الرهان األبرز، وهو توحيد المؤسسة 
العسكرية واألمنية، في سياق انفراج ظهر في األفق وأدى إلى توحيد 
80 % من مؤسسات البالد خالل أقل من شهر، وفقًا لتصريحات رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.
ويتصدر الوضع األمني اهتمامات المجلس الرئاسي والبعثة األممية، 
وهو هاجس سيطر على تحركاتهم في مسعى إليجاد األرضية المالئمة 
لتنظيم االنتخابات ولتجاوز الخالفات القائمة على اإلشراف على حقيبة 
المجلس  عقد  وقت  في  مهمتها،  تولي  إلى  بالدبيبة  أدى  ما  الدفاع، 
األول  اجتماعه  اإلثنين  مساء  للجيش،  األعلى  القائد  بصفته  الرئاسي 
الوفاق المنتهية واليتها، محمد الحداد،  بحضور رئيس أركان حكومة 
حيث جرى استعراض عدد من الملفات ذات العالقة بالتنظيم واإلدارة، 
باسم  الناطق  عد  بينما  الرئاسي.  للمجلس  اإلعالمي  المكتب  وفق 
حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة، يرى توحيد المؤسسة العسكرية مطلبًا أساسيًا.
المشير  بحضور  العامة  القيادة  قوات  من  وحدات  أجرت  وبالتزامن 
خليفة حفتر مناورات عسكرية للمرة األولى منذ تولي السلطة التنفيذية 
الجديدة مهامها، وبحث حفتر الذي التقى المبعوث األممي إلى ليبيا، 
يان كوبيتش بالرجمة، سبل دعم قيادة الجيش العملية السياسية حتى 
الوحدة  وأيضًا ضرورة عمل حكومة  العام،  نهاية  لالنتخابات  الوصول 
في كامل األراضي الليبية، بينما دعا من المنطقة ذاتها مساء الثالثاء 
خالل مشاركته في الملتقى الوطني األول للمكونات االجتماعية، جميع 

الليبيين إلى إرساء دعائم السالم وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية.
خالد  الداخلية  وزير  مع  لقائه  خالل  أيضًا  بحث  األممي،  المبعوث 
مازن، الثالثاء الماضي في طرابلس، األوضاع األمنية وقضايا توحيد 
بما  النار،  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  في  المضي  وسبل  المؤسسات، 
العسكرية  اللجنة  جهود  ودعــم  الساحلي  الطريق  فتح  ذلك  في 

.)5+5( المشتركة 
إجراء  بضرورة  السياسي  الوعي  تنامي  مع  الصراع  صفحة  ولطي 
مفوضية  إنشاء  الرئاسي  المجلس  يستعجل  ديمقراطية  انتخابات 
للمصالحة الوطنية وبدء إزاحة الميليشيات والجماعات المسلحة وطرد 
القوات األجنبية والمرتزقة، وجمع 29 مليون قطعة سالح غير خاضعة 

للرقابة، التي تعد إزاحتها شرطًا رئيسيًا لتنظيم الموعد االنتخابي.
األمم  بعثة  رئيس  اجتماع  على  المرتقبة  االنتخابات  وسيطرت 
المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الثالثاء، بمدينة القبة، مع رئيس 

مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي تعهد بالعمل على إيجاد 
24 ديسمبر،  الالزم إلجراء االنتخابات في  الدستوري والقانوني  اإلطار 

بحسب بيان للبعثة األممية.
لتنظيم  الجهود  مزيد  بذل  ضرورة  »النواب«  لرئيس  أكد  كوبيش 
االنتخابات في موعدها، مجددًا التزام األمم المتحدة بتقديم كل الدعم 
ذات  الليبية  والسلطات  لالنتخابات  العليا  الوطنية  للمفوضية  الالزم 

الصلة لتنظيم االنتخابات الوطنية في موعدها.
أيضًا التقى المبعوث الخاص األمين العام المساعد والمنسق المقيم 
رئيس مجلس  غانيون،  ليبيا جورجيت  في  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق 
السايح، في  الدكتور عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  إدارة 
طرابلس، حيث أطلعهما السايح على االستعدادات الفنية واللوجستية 

الجارية للمفوضية إلجراء االنتخابات الوطنية.
وجدد كوبيش التزام األمم المتحدة وشركائها الدوليين، بمواصلة 
دعم المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، خصوصا في هذه المرحلة 
الحاسمة من تاريخ ليبيا، بغية تلبية »مطالب الشعب الليبي«، المتمثلة 

في إجراء االنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.
هذا الواقع الذي ال يمكن تجاهله هيمن على لقاءات كوبيش وأعضاء 

الفريق الحكومي الذين حاول استطالع قدرتهم على تأمين االنتخابات، 
مازن،  خالد  العميد  الوطنية  الوحدة  داخلية حكومة  وزير  خصوصًا مع 
مؤكدًا في مناسبة تخريج دورة تدريبية ثانية في مجال األمن االنتخابي 
جاهزيته للموعد. وقبل ذلك بساعات اجتمع كوبيش مع رئيس مجلس 
معه  واستعرض  السايح  عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية 

التحضيرات الفنية واللوجستية لمفوضية االنتخابات الليبية.
وتواكبت المخاوف مع هاجس تسبب إجراء االستفتاء الشعبي على 
الدستور في تأجيلها، وهو ما سعى لتبديده المبعوث الخاص لألمين 
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  لقاء  لدى  المتحدة  لألمم  العام 
الدستوري  اإلطار  »إيجاد  على  العمل  في  رغبته  عن  -األخير-  معربًا 

والقانوني الالزم«.
سالح  نزع  عاتقها  على  الجديدة  السلطات  تأخذ  أن  ويفترض 
دمجها  وإعادة  وتسريحها  المختلفة  والميليشيات  المسلحة  الجماعات 
وإصالح قطاع األمن بعدما تجاوز حجم بعضها حجم وقوة نيران الجيش 
أخيرًا  مبهمة  اغتياالت  عدة  حدوث  إلى  أدى  ما  النظاميين.  والشرطة 
آخرها في غرب ليبيا، حيث قال لواء الصمود، الذي يقوده صالح بادي، 
المطلوب دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تورط مسلحين مجهولين 
اقتحام منزله في  بعد  المدعو محمد دمونة،  قياداته،  أحد  اغتيال  في 
يوم  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أكدت  وقت  في  وتصفيته.  طرابلس 
اإلثنين، تثبتها من حقيقة التقارير الواردة عن مقتل الضابط في لواء 

الصاعقة محمود الورفلي.
وقال السفير األميركي في ليبيا ريتشارد نورالند إن الواليات المتحدة 
ستستمر في استخدام األدوات والسلطات المتاحة لها لمساءلة جميع 

منتهكي حقوق اإلنسان.
في المقابل انتقدت وزارة الخارجية األميركية، الثالثاء، في تقريرها 
2020، سيطرة  للعام  ليبيا  اإلنسان في  السنوي عن ممارسات حقوق 
السلطات المدنية اسميًا فقط على الشرطة واألجهزة األمنية، موضحة 
عاتق  على  عام  بشكل  يقع  كان  باألمن  المتعلق  الشرطة  »عمل  أن 
األمن  قوات  من  عناصر  وارتكب  الرسمية،  غير  المسلحة  الجماعات 
التعسفي  القتل  مثل  وردت  انتهاكات  إلى  مشيرًا  عديدة«،  انتهاكات 

وغير المشروع من قبل مختلف الجماعات المسلحة.
على  للضغط  ودوليًا  أمميًا  حراكًا  األخيرة  األيام  شهدت  ذلك  إلى 
الطريق  فتح  عدم  يعد  حيث  المرتزقة،  سحب  على  المسؤولة  الدول 
الساحلي إحدى تبعات وجودهم مع قوات نظامية تركية. وأكد المرصد 
من  المرتزقة  عودة  توقف  أن  األربعاء  يوم  اإلنسان  لحقوق  السوري 
حملة الجنسية السورية سواء الموالين ألنقرة أو ممن جندتهم شركة 

»فاغنر« الروسية ال يزال ساريًا.
والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل  قاله  ما  الشهادة  هذه  وتعكس 
العالقات  حالة  أن  من  بوريل،  جوزيف  األوروبي  االتحاد  في  الخارجية 
بين االتحاد األوروبي وتركيا ال تزال هشة، موضحًا أن هناك عماًل كبيرًا 
»نوفا«  وكالة  نقلته  لما  وفقًا  ليبيا،  بشأن  خصوصا  به  القيام  ينبغي 

اإليطالية األربعاء.

القاهرة ـ طرابلس ـ الوسط: عبد الرحمن أميني

تأخير اتحاد قوات الجيش والشرطة في أنحاء 
ليبيا يعرقل تنفيذ خطط الحكومة

مناورات ضخمة لقوات حفتر في المنطقة 
الشرقية للمرة األولى منذ تولي السلطة الجديدة
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تحذيرات محلية دولية.. وإجراءات احترازية

ضمن 13 دولة

»كورونا« املتحور يقفز بمنحنى الوفيات بني الليبيني

ليبيا مهددة بقيود جديدة على تأشيرة »شنغن«

من  بداية  مراحلها  بمختلف  التعليمية 
والثانوي،  والتعليم األساسي  رياض األطفال 
الجامعي، وذلك داخل  التعليم  إلى  باإلضافة 
صدور  بعد  بالبلدية  الجغرافي  النطاق 
استئناف  بشأن  جادو  البلدي  المجلس  قرار 

الدراسة.

من  تشكو  الصحية  المؤسسات  تزال  وال 
العزل،  مراكز  في  الطبية  الخدمات  نقص 
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  ويقول 
تنفس  إلى  بحاجة  حاالت  »هناك  األمرض: 
وأكد:  الثالثين«.  عمر  في  وهي  صناعي 
المشغالت  مثل  عاجلة  أشياء  إلى  »نحتاج 
الخاصة بالكشف عن الفيروس واألكسجين«. 
لألكسجين  مصنع  لدينا  يوجد  »ال  ويضيف: 
بنقص  استغاثة  نداءات  هناك  دائما  يكفينا، 
األكسجين. نحتاج لحل جذري لتوريد وتركيب 
مصنع كبير يكفي لتغذية كل مراكز العزل«. 
الوطنية  الوحدة  حكومة  النجار  طالب  كما 
ووزارة الصحة بضرورة التوسع بفتح مختبرات 
لها،  الالزمة  اإلمكانات  وتوفير  إضافية، 
والحوافز  المكافآت  دفع  ضرورة  على  مشددا 

لألطباء الذين يعملون بمراكز العزل.
ليس هذا فحسب، بل إن تأخر وصول اللقاح 
الوطنية  اللجنة  وصفت  إذ  األزمة،  أمد  يمدد 
»التقاعس  مسألة  ليبيا،  في  اإلنسان  لحقوق 
كورونا  بفيروس  الخاصة  اللقاحات  جلب  في 
األركان  مكتملة  »جريمة  بأنه  اآلن«  حتى 
من  اآلالف  وإصابة  المئات  مقتل  إلى  أدت 
حكومة  المنظمة  واتهمت  الليبيين«، 
التي ترأسها فائز السراج  »الوفاق« السابقة، 
بالتورط في القضية. وأقامت المنظمة دعوى 
»الوفاق«  ضد  العام  النائب  أمام  عمومية 
وفق  الدعوى،  وتضمت  »تقاعسها«.  بسبب 
الذين  المتهمين  »إحالة  المنظمة  بيان 
تقاعسوا في عدم جلب اللقاح إلى البالد، منذ 
أن كانت اللقاحات متاحة في السوق العالمية 
للقانون.  طبقا  ومحاسبتهم«  القضاء  إلى 
واالستشارية  العلمية  اللجنة  لرئيس  وسبق 
لمكافحة »كورونا« في ليبيا خليفة البكوش، 
الحديث عن تعاقد ليبيا على 12 مليون جرعة 
لقاح، وأن أولى الدفعات ستصل نهاية مارس 

الجاري.
موعد  بشأن  رسمي  إشعار  آخر  وفي 
علي  الصحة  وزير  قال  اللقاح،  وصول 
بفيروس  الخاص  اللقاح  توريد  إن  الزناتي 
»كورونا«، سيكون عن طريق رئاسة الوزراء 
ويقول  الحالي،  الشهر  نهاية  وصوله  ورجح 
منظومة  في  التسجيل  على  اإلقبال  إن 
فيروس  لقاح  على  الحصول  في  الراغبين 
خالل  الزناتي،  وتابع  جيد.  »كورونا« 
الصحة  وزارة  أن  تلفزيونية  تصريحات 
»على  األمراض  لمكافحة  الوطني  والمركز 
التطعيمات«،  حملة  لتنفيذ  الجاهزية  أتم 

وال يزال الجميع في االنتظار.

والجبل  »طرابلس،  ومنها  الوبائى  الوضع 
الغربي، ومدن الساحل من الزاوية إلى زوارة، 
خلصت  كما  والجنوب«.  وطبرق،  ومصراتة، 
األمراض  مكافحة  مركز  فرع  أجراها  دراسة 
»كورونا«  ساللتي  انتشار  إلى  بمصراتة 
 50 بنسبة  والبريطانية  أفريقية  الجنوب 
األمراض  مكافحة  مركز  فرع  مدير  وذكر   .%
بمصراتة خالد اشتيوي، أن خبراء الفيروسات 
األيام  أجروا  الفرع  بمختبر  الجزئية  واألحياء 
الماضية دراسة بحثية بشأن انتشار السالالت 
المستجد«.  »كورونا  لفيروس  المتحورة 
نتائج هذه الدراسة أوضحت انتشارا لساللتي 
أفريقية  بالجنوب  المعروفتين  »كورونا« 

والبريطانية.
في  الوبائي  للوضع  حصيلة  آخر  وحسب 
في  بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  بلغ  البالد، 
البالد 158 ألفا و251 حالة، منها تسعة آالف 
متعافى،  و480  ألفا  و146  نشطة،  و113 
في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  متوفى  و2658 
تفاقم  وترجم  الماضي.  العام  مارس  البالد 
الوضع الوبائي في ارتفاع اإلصابات بين فئة 
بلغت  التي  كاباو  بلدية  في  واألطفال  الرضع 
34 حالة خالل الفترة من 19 إلى 27 مارس، 
فيروس  لمكافحة  الطبية  اللجنة  قررت  كما 
من  بالمدينة  التجوال  حظر  فرض  »كورونا« 
أيام  عشرة  ولمدة  مساًء،  الخامسة  الساعة 
للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  تشديد  مع 
بكل  الدراسة  وإيقاف  »كورونا«،  جائحة  من 
المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك بكليات 
االمتحانات  في  االستمرار  مع  سرت  جامعة 
إيقاف  وليد  بني  بلدية  أعلنت  كما  فقط. 
لمدة  والثانوي  األساسي  بشقيها  الدراسة 
عشرة أيام واقتصارها على تأدية االمتحانات 
والمعاهد  الكليات  إغالق  عن  فضال  فقط، 

العليا إغالقا تاما لنفس المدة.
من  بقرار  عملها  إنهاء  وقبل  المقابل،  في 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 

االرتفاع  الليبيين مع  بين  القلق  ارتفع مؤشر 
المتزايد في وفيات إصابات فيروس »كورونا« 
الفيروس  من  الجديدة  السالالت  ظهور  مع 
التي جرى تسجيلها في ليبيا كساللتي جنوب 
وصول  تأخر  استمرار  مع  وبريطانيا،  أفريقيا 
الحكومة  رجحت  الذي  للوباء  المضاد  اللقاح 

الوطنية الموقتة وصوله إلى البالد قريبا.
وفي إنذار واضح من تفاقم الحالة الوبائية 
تحذير  جاء  الجديدة،  الساللة  انتشار  جراء 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير 
د.بدر الدين النجار من أن الوضع الوبائي في 
البالد يزداد خطورة، مؤكدا أن عدد الحاالت 
يتزايد  أضحى  فائقة  عناية  إلى  تحتاج  التي 
بشكل كبير. فيما يؤكد وزير الصحة بحكومة 
الوبائي  الوضع  أن  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
يتم  لم  أنه  على  مشددا  مستقر،  ليبيا  في 
حتى  البرازيلية  الساللة  من  حاالت  تسجيل 
اآلن، مضيفا أن السالالت المؤكدة هي طفرة 
لندن وساللة جنوب أفريقيا و»كوفيد - 19«.

وفي السياق نفسه، كشفت منظمة الصحة 
»كورونا«  وباء  انتشار  زيادة  عن  العالمية 
ليبيا، خالل اآلونة األخيرة، وقالت ممثلة  في 
إليزابيث  ليبيا  في  العالمية  الصحة  منظمة 
»سكاي  قناة  نقلتها  تصريحات  في  هوف، 
نيوز عربية«، إن هناك زيادة في عدد الحاالت 
البالد،  أنحاء  جميع  في  اليومية،  اإليجابية 
السالالت  وبشأن  الوفيات.  معدل  نفس  مع 
الصحة  منظمة  ممثلة  أوضحت  الجديدة، 
العالمية في ليبيا أن المنظمة تساعد بإرسال 
الوطني  المركز  مختبر  من  مختارة  عينات 
بغرض  طرابلس،  في  األمراض  لمكافحة 
وجود  لتأكيد  الجيني  التسلسل  على  التعرف 
أحد  مع  بالتعاون  ليبيا،  في  جديدة  متغيرات 
المختبرات المرجعية التابعة لمنظمة الصحة 
وأضافت:  األوروبي.  االتحاد  في  العالمية 
على  ستساعدنا  التي  النتائج  بانتظار  »نحن 
المتحورة  للفيروسات  الوبائي  الوضع  مراقبة 
من مختلف السالالت«. وقالت إليزابيث هوف 
يتابع  ليبيا  في  العالمية  الصحة  مكتب  إن 
بتوفير  المتعلقة  الجهود  الصحة  وزارة  مع 
تطعيم »كوفيد - 19«، والتواصل مع مبادرة 
إتاحة  تسريع  إلى  تهدف  التي  »كوفاكس« 
عالمي  تعاون  عبر  الجائحة  مكافحة  أدوات 
والعالجات  االختبارات  تطوير  عملية  لتسريع 

واللقاحات وإنتاجها وإتاحتها بشكل عادل.
الوبائيات  لجنة  قدمتها  دراسة  وأظهرت 
الرابع،  المستوى  إلى  الوبائي  الوضع  تصاعد 
ومتوقع  الوفيات،  في  طفيف  ارتفاع  مع 
النشاطات  نتيجة  الوباء  معدالت  في  زيادة 
الوفيات  أن معدل  المختلفة، كما  المجتمعية 
وأظهرت  مرتفع.  بطرابلس  العزل  مراكز  فى 
الدراسة أن بعض المدن تشهد تصاعدا في 

طرابلس - الوسط

● أسطوانات أكسجين بمركز سبها الطبي● عمليات التطهير في قسم العزل الطبي مصراتة

● ممرضات في مركز بنغازي الطبي

العلمية  اللجنة  أوصت  الدبيبة،  عبدالحميد 
االستشارية لمكافحة جائحة فيروس »كورونا 
المستجد« بفرض غرامات مالية على مخالفي 
اإلجراءات االحترازية، وتشديد تلك اإلجراءات 
إصابة  معدالت  تشهد  التي  المناطق  في 
إلى وضع ضوابط  أيضا  مرتفعة، حيث دعت 
التجمعات  لتطبيق اإلجراءات االحترازية ومنع 
والمطاعم  العمل  ومواقع  بالمصارف 
والمقاهي واألسواق والمآتم واألفراح وغيرها 
الالزمة  التحاليل  وتوفير  األنشطة،  من 
السريع  التحليل  وإدخال  المعتمدة،  للمعامل 
المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية 

العجز الحاصل بالمختبرات.
مقاعدهم  إلى  عادوا  الطالب  أن  بيد 
عدد  في  األسبوع  هذا  مطلع  الدراسية 
الدراسة  عودة  قرار  بعد  البلديات،  من 
قرر  إذ  وجادو،  وغريان  الجفرة  بلديات  في 
استئناف  الجفرة  ببلدية  التسييري  المجلس 
أن  على  التعليمية،  المراحل  بجميع  الدراسة 
التعليمات واإلرشادات الموصى  اتباع  يراعى 
التعليم،  الطبية، ووزارة  اللجنة  بها من قبل 
ورياض  الثقافية  المناشط  كل  إيقاف  مع 
غريان  البلدي  المجلس  قرر  كما  األطفال. 
في  السبت  يوم  من  بدًءا  الدراسة  استئناف 
بعد  المدينة  في  التعليمية  المؤسسات  كل 
التواصل والتنسيق مع لجنة مكافحة الجائحة 
استؤنفت  جادو،  وفي  البلدي.  بالمجلس 
المؤسسات  بكل  الدراسة  السبت،  صباح 

النجار يطلق نداءات
استغاثة من نقص األكسجين: 

»نحتاج إلى حل جذري«

»الصحة العالمية«: زيادة في عدد الحاالت اإليجابية اليومية في جميع أنحاء البالد

● تأشيرة شينغن

نصيب  على  الدخل  محدودي  ومعاشات  المرتبات  استحوذت 
الحميد  عبد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  قرارات  من  مهم 
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  قرر  إذ  األسبوع،  هذا  الدبيبة 
مكافأة  صرف  الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية 
إلى  معاشاتهم  إلى  تضاف  األساسي  المعاش  لمستحقي  مالية 
أحكام  وتطبيق  العام  القطاع  في  العاملين  مرتبات  زيادة  حين 

القانون رقم )12( لسنة 2013.
للمكتب  الرسمية  الصفحة  أوردته  الذي  القرار  وبحسب نص 
ما  إجمالي  فإن  الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي 
الذين  للمستحقين  دينارًا   650 شهريًا  المستحق  يتقاضاه 
من  المكونة  األسر  من  للمستحقين  دينار  و700  يعولون،  ال 
المكونة من ثالثة  األسر  للمستحقين من  دينار  فردين، و800 
بالوحدات  العاملين  مرتبات  زيادة  إلى حين  وذلك  فأكثر،  أفراد 

اإلدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2013.
الوحدة  حكومة  رئيس  من  بقرار  المشكلة  اللجنة  وكانت 
الخميس  عقدت   ،2021 لسنة   )8( رقــم  الموقته  الوطنية 
الماضي، اجتماعها األول، الذي خصص »لوضع مقترح رفع قيمة 
منظومة  في  العدالة  تحقيق  يكفل  بما  األساسية  المعاشات 
وكشف  المالية.  وزارة  أعلنته  ما  وفق  العام«،  القطاع  مرتبات 
اتخذها  جديدة  إجــراءات  الــوزراء  رئاسة  في  مسؤول  مصدر 
الدبيبة تجاه المسار االقتصادي، إذ وجه رئيس حكومة الوحدة، 
وزير المالية للبدء بإعداد مرتبات شهري مارس وأبريل على أن 

يتم صرفهما قبل شهر رمضان.
العام  منذ  متعثر  ألف موظف،   17 مرتبات  أن ملف  إلى  يشار 
من  المرتبات  هذه  لسد  الحكومة  التزامات  وارتفعت   ،2015
مليون   400 من  أكثر  إلى   2020 العام  في  دينار  مليون   330
لقاء  وخالل  الماضي،  واألسبوع  الجاري.  مارس  حلول  مع  دينار 
المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد  طبرق،  مدينة  في 
عزمه على زيادة المعاشات التضامنية بالتعاون مع المؤسسات 

األخرى إلى جانب رفع مرتبات العاملين في القطاع العام.
سيتم  طبرق،  البلدي  المجلس  بيان  حسب  المنفي،  وأضاف 
شهر  حلول  قبل  دينار  مليار  مقدارها  نقدية  سيولة  توفير 
وناقش  »كورونا«،  لقاح  ماليين   5 توفير  جانب  إلى  رمضان، 
المدينة  المياه في  الرئاسي ملف محطة تحلية  المجلس  رئيس 

وتسهيل إجراءات إنشاء محطة الكهرباء الغازية.
الوحدة  حكومة  رئيس  أطلق  بعيدًا،  ليس  صعيد  وعلى 
الوطنية مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 
وكذلك  النازحين،  وأسر  المعوزة  األسر  تشمل  ليبية  أسرة  ألف 
الخاصة.  االحتياجات  ذوي  واألشخاص  والمطلقات،  األرامل  فئة 
عبر  الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأكد 
»من  بالمبادرة  المستهدفين  تحديد  »فيسبوك«  على  صفحته 
من  االنتهاء  يجري  أن  على  االجتماعية«،  الشؤون  وزارة  قبل 
إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر 

رمضان المبارك.

وزراء:  مع  الدبيبة،  اجتماع  خــالل  المبادرة  إعــالن  وجــاء 
االقتصاد، والشؤون االجتماعية، والحكم المحلي، باإلضافة إلى 

مجموعة من رجال األعمال.
الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
أن صندوق التضامن االجتماعي سيتولى اإلشراف على المبادرة 
أنه  وأضاف  رمضان«.  »هدية  شعار  تحت  إطالقها  جرى  التي 
الكبرى،  الخاصة  الشركات  من  مجموعة  المبادرة  في  ستسهم 
صندوق  وهيئة  لالتصاالت،  القابضة  الشركة  إلى  باإلضافة 
الخاص  القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز  منطلق  من  التضامن، 

والعام في قضايا المسؤولية االجتماعية.
وعلى صعيد ذي صلة، قال عمر القويري، رئيس هيئة اإلعالم 
مسألة  أن  السابقة،  الموقتة  بالحكومة  األسبق  واآلثار  والثقافة 
والمديرين،  والسفراء  والنواب  والوكالء  الوزراء  مرتبات  خفض 

باتت مطلبًا شعبيًا.
موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  له  تغريدة  في  ــح  وأوض
قرار بخفض مرتبات  انتظار  االجتماعي »تويتر«: »في  التواصل 
الوزراء والوكالء والنواب والمديرين والسفراء«. وأضاف: »يجب 
تقدير.  أقصى  في  الليبي  الجامعي  األستاذ  بمرتب  مساواتهم 

وهذا مطلب الشعب الليبي«.

 13 تضم  قائمة  األوروبــيــة  المفوضية  وضعت 
على  قيود  بفرض  مهددة  ليبيا  بينها  من  دولة 
إعادة  في  تعاونها  بدعوى عدم  تأشيرة »شنغن«، 
طلبات  رفضت  الذين  الشرعيين  غير  المهاجرين 

أوطانهم. إلى  لجوئهم 
بعد  األوروبية  المفوضية  أعدتها  وثيقة  وحسب 
البلدان  بقائمة  منها   13 ألحقت  دولة   39 تقييم 
المرفوضة  الالجئين  إعادة  في  تتعاون  لم  التي 
كشفت  ما  وفق  »شنغن«،  منطقة  من  طلباتهم 
هذا  الصادرة  األلمانية  زونتاج«  أم  »فيلت  جريدة 

األسبوع.
التي  القائمة  في  المدرجة  الـ13  الدول  وهذه 
 11 ذلك  في  بما  »ضعيف«  تصنيف  على  حصلت 
والصومال  وليبيا  السنغال  هي:  أفريقية  دولــة 
الكونغو  وجمهورية  والكاميرون  وغامبيا  ومالي 
والدولتان  بيساو،  وغينيا  وإثيوبيا  وإريتريا  ومصر 

األخريان في الشرق األوسط هما العراق وإيران.
التعاون  بعدم  األوروبية  المفوضية  وتتهمها 
مواطنيها  قبول  بــإعــادة  ــر  األم يتعلق  عندما 
من  حيث  ــي.  األوروبـ االتــحــاد  في  المرفوضين 
في  بما  الدول  هذه  مع  محادثات  تبدأ  أن  المقرر 
على  تقوم  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من  ليبيا  ذلك 
تم  الذين  الكتلة،  في  مواطنيها  باستعادة  أساسه 

لجوئهم. طلبات  رفض 
ــي  األوروب االتــحــاد  وضــع   ،2018 العام  وفــي 
التأشيرة  طلبات  لمعالجة  صرامة  أكثر  شروطا 
كاف  بشكل  الشريكة  الدولة  تتعاون  ال  عندما 
النظاميين،  غير  المهاجرين  قبول  إعادة  لغرض 
االتحاد  دخلوا  الذين  المسافرون  ذلك  في  بما 
ولكنهم  تأشيرة،  على  وحصلوا  قانوني  بشكل 

صالحيتها. فترة  تجاوزوا 
اعتبارا  األوروبي  االتحاد  سيطبق  لذلك  ونتيجة 
المفروضة  القيود  من  سلسلة   2021 صيف  من 
هذه  في  تظهر  التي  األفريقية  البلدان  على 
الهجرة  التعاون في شؤون  لم يتطور  إذا  القائمة، 

الوقت. بحلول ذلك 
بمنح  المتعلقة  الــجــديــدة  األحــكــام  وتنص 
االتحاد  دول  أقرتها  التي  »شنغن«  تأشيرة 
حالة  في  أنــه  على   2020 فبراير  في  األوروبــي 
رعاياها  إعــادة  أجل  من  ثالثة  دولة  تعاون  عدم 
على  ستقترح  المراقبة  لجنة  فإن  الشرعيين،  غير 

قيودا  يفرض  تنفيذيا  قــرارا  ــي  األوروب المجلس 
البلد. على منح تأشيرات »شنغن« لمواطني هذا 

هذه  ضد  القيود  من  العديد  في  النظر  ويتم 
في  بما  كــاف،  بشكل  تتعاون  لم  التي  البلدان 
يوما   15 مدة  ليتجاوز  األقصى  الحد  تمديد  ذلك 
صالحية  فترة  ومراجعة  التأشيرة،  طلبات  لمعالجة 
يورو   80 تتجاوز  التي  الرسوم  وزيادة  التأشيرات، 
رسوم  دفع  من  الدبلوماسيين  إعفاء  وإلغاء  حاليا، 

التأشيرة.
عددا  يستقبل  الذي  األوروبــي  االتحاد  وأصبح 
السنوات  في  الوافدين  المهاجرين  من  هائال 
األصلية  الــبــلــدان  تــجــاه  حــزمــا  أكــثــر  ــرة،  ــي األخ
ملف  في  يتعاونون  ال  الذين  للمهاجرين  الرئيسية 

إلى  قانوني  غير  وضع  في  وهم  رعاياهم  إعــادة 
أوطانهم.

تستفيد  تتعاون  التي  األفريقية  الدول  أن  يذكر 
وفترات  أقل،  معالجة  أوقات  مع  مرنة  إجراءات  من 

اإلقامة. لتصاريح  أطول  صالحية 
تأشيرة  منح  على  قيود  بفرض  التلويح  ويأتي 
الليبية  الحكومة  تصر  وقت  في  األوروبي  االتحاد 
وألمانيا  مالطا  مــع  محادثات  خــالل  الجديدة 
الطلبات.  معالجة  تسهيل  على  وإيطاليا  وفرنسا 
خالل  المنقوش  نجالء  الخارجية  ــرة  وزي وقالت 
أوروبي  وفد  مع  الماضي  األسبوع  صحفي  مؤتمر 
لــودريــان،  إيــف  جــان  فرنسا  خارجية  وزراء  ضم 
دي  لويغي  وإيطاليا  ــاس،  م هايكو  وألمانيا 
عودة  على  األوروبيين  الــوزراء  مع  »اتفقنا  مايو: 
وليس  ليبيا  داخل  من  التأشيرات  ومنح  السفارات 
إقليميا  ليبيا  استقرار  أن  إلى  الفتة  خارجها«،  من 

أوروبا. إيجابا على  ينعكس 
تشارلز  ليبيا  لــدى  المالطي  للسفير  وسبق 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  لقائه  عند  صليبا 
المنفي تأكيد قرب فتح سفارة بالده في طرابلس 
على  الليبيين  حصول  لتسهيل  وذلك  أيام،  خالل 

التأشيرة.

مكافأة للموظفين وهدية للمعوزين

الدبيبة يفتح ملف زيادة »املرتبات«
طرابلس - الوسط بروكسل - الوسط

● الدبيبة وثيقة للمفوضية األوروبية:
39 دولة من بينها 13 في الشرق 

األوسط يسري عليها قرار الحظر
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الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  سارت  هل 
طريق  على  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة 
منذ  المتعاقبة  الحكومات  من  سابقتها 
اتباع  أولوياتها  رأس  على  واضعة   ،2014
بعد  المحروقات  دعم  إصالح  خطوات  أولى 
بإلغائه  الدولي  النقد  صندوق  من  ضغوط 
بأنه  الصندوق  اعتراف  رغم  تدريجي  بشكل 

منه؟. المنتفعين  على  »خيار صعب« 
للحالة  متابعون  يطرحه  التساؤل  هذا 
التي  الوزارية  اللجنة  قالت  فيما  الليبية، 
دعم  رفع  لدراسة  الدبيبة  حكومة  شكلتها 
الهدف  إن  األول،  اجتماعها  بعد  المحروقات 
»الحد من عمليات  الوقود  استبدال دعم  من 
مستوى  وتحسين  المحروقات  تهريب 
التشوهات  ومعالجة  للمواطن  المعيشة 

االقتصادية«.
اإلجراء،  لهذا  معارضون  يرى  المقابل  في 
التي  االقتصادية  اإلصالحات  هذه  مثل  أن 
الدعم  ورفع  العملة  قيمة  خفض  تتضمن 
صالحيات  من  ليست  العامة،  السلع  وتحرير 
حكومة انتقالية؛ ألن هذه المسائل قد تؤجج 

الشارع ضدها. غضب 
نظرهم  وجهة  على  يدللون  المعارضون 
 ،2014 العام  في  الليبية  الحكومة  بمواقف 
الوطني«  »الوفاق  حكومة  بعدها  ومن 
اتخذت  التي   2020 في  واليتها  المنتهية 
أن  على  المحروقات،  عن  الدعم  برفع  قرارًا 
الزوجة  ومنحة  العائلة  عالوة  تفعيل  يتم 
اإلصالح  برنامج  تطبيق  أجل  من  واألبناء، 
لكن   ،2018 نهاية  بدأته  الذي  االقتصادي 

تراجعت عنه. »الوفاق«  حكومة 
الحكومة  كانت  إن  حول  مراقبون  وتساءل 
ضغوط  إلى  أخيرًا  رضخت  الموقتة  الليبية 
بإلغاء  طالبها  الذي  الدولي  النقد  صندوق 
بضرورة  السابق  النظام  طالب  كما  الدعم، 
إلغاء دعم السلع والمحروقات بشكل تدريجي 

.2010 نهاية العام 
بعنوان  الصندوق  تقارير  أحدث  في 
المستفادة  الدروس  الطاقة..  دعم  »إصالح 
التداعيات  التقرير  يعدد  واالنعكاسات« 

مخاوف  منه  جزء  في  يعكس  الدعم  إلصالح 
للمجموعات  الالزمة  الحماية  توفير  عدم  من 
الدعم  إصالح  للغاية  يصعب  حيث  الضعيفة، 
يعتبر  التي  للنفط  المصدرة  البلدان  في 
الدعم فيها بمثابة آلية لتوزيع منافع الموارد 
الطبيعية على السكان، فضاًل على عدم قدرة 
هذه البلدان عادة على إدارة برامج اجتماعية 

موجهة«.
وتخشى معظم الدول من اآلثار التضخمية 
الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة محليًا، واألثر 
على  المحليين  المنتجين  قدرة  على  السلبي 

دوليًا. المنافسة 
أن  للطاقة  الدولية  الوكالة  وجدت  أيضًا 
وزيادة  النفطية  المشتقات  عن  الدعم  رفع 
االقتصاد  على  سلبيًا  تأثيرًا  يحدث  األسعار 
معدل  ينخفض  وبموجبها  للدولة،  الكلي 
اإلنتاج ويرتفع معدل األسعار، ويتراجع معدل 
النمو الكلي القتصاد هذه الدولة على المدى 

قولها. الطويل، حسب 
ودافع مسؤولون ليبيون سابقون عن خيار 
على  وآثاره  بالعيني  النقدي  الدعم  استبدال 
تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع ووصوله إلى 
مستحقيه مع ترشيد االستهالك بنسبة تصل 
التهريب  ظاهرة  على  والقضاء   ،%  40 إلى 
فاتورة  يخفض  المحروقات  تسريب  وقنوات 

.% 25 شراء الوقود بالنقد األجنبي بنسبة 
أن  أكدت  المتحدة  األمم  لجنة  كانت 
التمويل  مصادر  أحد  الوقود  تهريب 
إلى  ليبيا  في  المسلحة  للجماعات  الرئيسية 
كما  األسلحة،  وتهريب  بالبشر  االتجار  جانب 
 5.25 7.3 مليار دينار، تعادل  أن ليبيا أنفقت 
العام  في  للمحروقات  دعم  على  دوالر،  مليار 

2019، حسب إحصاءات رسمية.
الليبية الموقتة عددًا من  وتدرس السلطة 
ذكية  بطاقة  إصدار  منها  األخرى،  البدائل 
وصول  محاولة  سياق  في  الوقود  لتوزيع 
دول  إلى  تهريبه  لمنع  مستحقيه  إلى  الدعم 
الجوار، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لمعرفة 
الدعم  أن  مع  بدقة،  المستهلكة  الفئات 
لتحديد  وطنية  بطاقة  إنشاء  يتطلب  المالي 
تكون  قد  الترتيبات  هذه  كل  لكن  الفقراء، 
جميع  في  كبيرة  بزيادات  انعكاسات  لها 

السلع. أسعار 

حكومة الدبيبة في مرمى ضغوط »النقد الدولي«
الصندوق« يعترف: إصالح دعم الطاقة صعب للغاية في الدول المصدرة للنفط

أحدث تقرير للمنظمة الدولية يقر بانعدام التأييد الشعبي لقرارات اإلصالح االقتصادي
القاهرة ـ الوسط: عبد الرحمن أميني

● اجتماع اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، 28 مارس 2021

يعترف  نفسه  الدولي  النقد  صندوق  لكن 
صعب،  أمر  الطاقة  دعم  إصالح  بأن  أيضًا 
نقاش  مثار  كان  »فقد  تقريره  في  ويقول 
والبلدان  الصندوق  خبراء  بين  متكرر 
لعدة عقود  الحاالت  امتد في بعض  األعضاء، 
الطاقة  منتجات  أسعار  تعديل  أدى  ما  وغالبًا 
االحتجاجات  من  واسعة  موجة  إلى  المدعمة 

الدعم«. المنتفعين من  العامة من 
الصندوق يقر بأن »انعدام التأييد الشعبي  ● مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

مسؤولون ليبيون سابقون دافعوا عن 
خيار استبدال الدعم النقدي بالعيني 

وآثاره على تحقيق مبدأ العدالة

تعديل أسعار المواد
البترولية المدعمة يولد 

احتجاجات واسعة

أن  ويوضح  الطاقة،  لدعم  االقتصادية 
االختالالت  تفاقم  إلى  تؤدي  الدعم  مصروفات 
مجاالت  ومزاحمة  دولة،  ألي  العامة  المالية 
اإلنفاق العام ذات األولوية واالستثمار الخاص، 
كما يؤدي تسعير منتجات الطاقة بأسعار بخسة 
إلى تشويه توزيع الموارد نظرًا ألنه يشجع على 
الوقت  في  يشجع  كما  الطاقة،  استهالك  فرط 
البلدان  إلى  المحروقات  تهريب  على  نفسه 

المجاورة التي تفرض أسعارًا محلية أعلى.

استطلعت  اقتصاد  خبراء  نظر  وجهات  تبايت 
الدعم  رفع  مقترح  حول  آراءهم،  »الوسط« 
فبينما  ليبيا،  في  المحروقات  عن  الحكومي 
شروطًا  وضع  أو  الفكرة،  على  البعض  وافق 
حيث  من  المقترح  آخرون  رفض  لتطبيقها، 

المبدأ واعتبروه »كارثيًا«.
أستاذ  عبدالمطلب  فخرالدين  الدكتور 
بالجامعات  السياسية  والعلوم  االقتصاد 
التي  التحديات  عديد  هناك  أن  يرى  الليبية، 
لمتغيرات  نتاج  وهي  الليبي،  االقتصاد  تواجه 
تحرير  نحو  التوجه  منها  ومتسارعة،  متعددة 
التحرير  بـ»سياسات  يعرف  ما  أو  االقتصاد 
لقوى  االقتصاد  عنان  ترك  وهو  االقتصادي«، 
العرض والطلب لكافة السلع  السوق بجناحيه 

والخدمات.
عبد المطلب يعتبر أن رفع الدعم عن السلع 
 ، العالم  دول  على  بجديد  ليس  والمحروقات 
ذلك  في  رغبت  إذا  الليبية  الدولة  على  ولكن 
امتصاص  بهدف  تدريجيًا  الرفع  يكون  أن 

الصدمة لدى الشارع أواًل.
إجراءات  هناك  تكون  أن  أيضًا  ويقترح 
االرتفاع،  هذا  من  المواطنين  لحماية  وقائية 
إلى  يؤدي  سوف  المحروقات  سعر  ارتفاع  ألن 
ارتفاع جنوني في أسعار بقية السلع والخدمات، 
تكون  أن  المحروقات  أسعار  رفع  قبل  ويجب 
نجنب  حتى  موقتة  وليس  دائمة  حلول  هناك 
على  ومنها  اإلجراء،  هذا  من  الضرر  المواطن 

سبيل المثال زيادة األجور والمرتبات.
إدارة  أستاذ  الغديوي،  حسن  سعد  الدكتور 
هناك  أن  يرى  الزيتونة،  بجامعة  األعمال، 
لألسف  قائاًل:  يوضحها  إجرائية  مشكلة 
أركان  من  ركن  عندنا  دائمًا  أننا  مشكلتنا 
رفع  لمقترح  وبالنسبة  ناقص،  القرار  صناعة 
الدعم  واستبدال  المحروقات،  عن  الدعم 
يكون  فربما  المحروقات،  دعم  بفارق  النقدي 
الخطأ  ولكن  المبدأ،  حيث  من  مقبواًل  القرار 
الموكل  األشخاص  واختيار  في تشكيل  يكمن 
إليهم إعداد هذا المقترح، إذ اليجب أن يكلف 
الوقت  يمتلكون  ال  فهم  بذلك،  وزراء  ثالثة 
حتى  يمتلكون  ال  وربما  والمناسب،  الكافي 
المهمة،  بهذه  القيام  في  والمهارة  المعرفة 

وهذا هو اكبر أخطائنا لألسف«.
من  كان  فقد  الغديوي  نظر  وجهة  ومن 
األولى أن يسند رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المهمة  هذه  الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة 
معمول  هو  لما  ووفقًا  االختصاص،  ذوي  إلى 
الفنية،  والمهمات  اللجان  تشكيل  في  به 
بحيث كان من المفترض أن تضم هذه اللجنة 
والتجارية  االقتصادية  العلوم  في  متخصصين 
وذلك  والمبيعات،  والتسويق  والمالية 
باختصاصهم،  المهمة  هذه  طبيعة  الرتباط 

النسب  تحديد  على  غيرهم  من  األقدر  ألنهم 
التي  والمرضية،  المناسبة،  والتقديرات 
المالي  والمركز  الناس  وحاجات  تتماشى 
اللجنة  هذه  تكون  وأن  للدولة،  واالقتصادي 
إدارية  وليست  العمل،  لهذا  متفرغة  الفنية، 
كما  أهم،  أخرى  مهام  لديهم  مسؤولين  من 

هو حالها اآلن.
في  نقع  بأننا سوف  جازمًا  »أعتقد  ويضيف: 
مصرف  فيها  أوقعنا  التي  نفسها  المشكلة 

إدارية  لجنة  شكل  عندما  المركزي،  ليبيا 
لجنة  تشكيل  عن  بداًل  الصرف،  سعر  لتوحيد 
فنية مختصة في ذلك، التي كانت سببًا رئيسًا 
في تقدير قيمة مرتفعة للدوالر مقابل العملة 

المحلية«.
الموقتة،  الحكومة  رئيس  من  ويتمنى 
اللجنة  هذه  تشكيل  ويعيد  األمر  يتدارك  أن 
دقيقة  نتائجها  تكون  حتى  لالختصاص،  وفقًا 
من  قرار  فهذا  ارتجالية،  وليست  ومدروسة 
يخضع  أن  ويجب  االستراتيجية،  القرارات 
للدراسة المتأنية والمستفيضة، لكي ال يكون 

سببًا في ظلم أحد، أو أن يكون محل طعن.
بصراحة؛  »أنا  بالقول:  الغديوي  ويختم 
وُأجزم  المحروقات،  عن  الدعم  رفع  قرار  ضد 
ولو  وقته،  غير  وفي  كارثيًا  قرارًا  سيكون  بأنه 
الكثيرين فالبدائل كثيرة ومنها تفعيل  أعجب 
ال  حتى  التهريب  على  االقتصادية  القوانين 

تبقى مجرد حبر على ورق«.

الدكتورعبدالمنعم  يرى  نفسه،  النهج  على 
وليد،  بني  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  رمضان 
قرارًا  يكون  المحروقات  عن  الدعم  رفع  أن 
مستقر  اقتصادها  دولة  في  كان  إذا  صائبًا 
ولها مداخيل أخرى غير النفط، لكن ليبيا كما 
يعرف الجميع دولة ريعية بامتياز والنفط يعد 
محرك اقتصادها، وبالتالي هل ضمنت حكومة 
التي  الكبيرة  الميزانية  توافر  الوطنية  الوحدة 
ستدفعها للمواطن نظير رفع الدعم، ال أعتقد 

المستشري  الفساد  ظل  في  صائب  قرار  أنه 
أكثر  سيدوم  أنه  أعتقد  وال  الدولة  بمفاصل 

من ثالثة أشهر.
بيئة  إلى  تحتاج  ليبيا  أن  يوضح  رمضان 
كبح  لعملية  بالنسبة  مستقرة،  اقتصادية 
أنها  أعتقد  ال  السعر  طريق  عن  المهربين 
وبالتالي  القريب،  المستقبل  نفعًا في  ستجدي 
سيلجؤون إلى سبل أخرى تعزز من ربحيتهم، 
منها عملية خطف الصهاريج من الطرق وبث 
ذلك  على  وزد  السائقين،  قلوب  في  الرعب 
الغدائية  المواد  في  األسعار  زيادة  تبعات 
األسعار  رفع  تكلفة  تحميل  هنا سيتم  وغيرها، 
بعد  األسعار  وسترتفع  المواطن  كاهل  على 
لو  اعتقادي  »في  حلول،  أي  تجدي  ولن  ذلك 
الحكومات  في  إبطاله  سيتم  القرار  هذا  نفذ 
من  شهرين  بعد  إلغاؤه  يتم  وربما  التالية، 

اعتماده من الحكومة الموقتة ذاتها« .
االقتصاد  أستاذ  موسى  امبارك  الدكتور 

بالجامعات الليبية، يرى أن مقترح رفع الدعم عن 
المحروقات يحد من التهريب والتبذير والفساد، 
»دعم المحروقات يستفيد منه أشخاص ويتضرر 
يملك  ال  شخص  ذنب  ما  والسبب  آخرون  منه 
سيارة يدعم في الوقود لشخص لديه أسطول 
شخص  مثاًل  الكهرباء،  وأيضًا  السيارات  من 
يملك منزاًل وحيدًا وآخرون يملكون عدة منازل 

ومزارع وورش ومصانع«.
غير  القرار  هذا  أن  امبارك  يعتبر  ذلك  ومع 
على  قادرة  غير  الليبية  الدولة  ألن  صائب 
وألن  عامة  مواصالت  وجود  لعدم  ذلك  تنفيد 
وبعض  واإليجارات  النقل  أسعار  سيرفع  القرار 
مثل  بالمحروقات  عالقة  لها  التي  الخدمات 

المخابز، وغيرها من مشغالت الطاقة.
الدعم  رفع  بقرار  نظره  وجهة  على  ويدلل 
يتم  لم  »حيث  األساسية  الغذائية  السلع  عن 
أصبح  حتى  الحال  واستمر  النقدي  بدلها  دفع 
ولم  أضعافًا  ثمنها  دفع  يعاني  المواطن 
النقدية، وأخاف أن يرفع  يتحصل على قيمتها 
والخدمات  السلع  أسعار  فترتفع  الوقود  دعم 
قيمة  للزيادة  المخصصة  القيمة  تساوي  وال 
حال  يزيد  ما  بالفرد  الخاصة  المصروفات 
نظرًا  عليه  كانت  مما  أكثر  إنهاكًا  المواطن 
لعدم وجود رقابة فعلية على األسعار في ظل 
ومع  واقتصاديًا،  سياسيًا  مستقرة  غير  ظروف 
يزيد  ما  السيولة  توافر  وعدم  المرتبات  تأخر 

الطين بلة في هذا التوقيت بالذات« .
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وشكلت 
لدراسة  لجنة  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
واألغذية  التموينية  السلع  عن  الدعم  رفع 
والدولة  المال  وزيري  تضم  والمحروقات، 
مفصلة  تقارير  لتقديم  االقتصادية،  للشؤون 
إلى رئاسة الحكومة حول التداعيات المتوقعة 

لتطبيق هذا القرار.
مساء  األول،  اجتماعها  في  ناقشت  اللجنة 
دعم  الستبدال  المقترحة  البدائل  األحد، 
بديل،  كل  وسلبيات  وإيجابيات  المحروقات 
وكيفية  تنفيذها  تواجه  أن  المتوقع  والعراقيل 
ظلت  ليبيا  في  البنزين  أسعار  أن  يشار  حلها. 
هي األرخص عربيًا وفق آخر تصنيف بثه موقع 

.»GLobalpetrolprices«
الليبي،  الجوار  دول  إحدى  تونس  أن  يذكر 
خالل  الثانية  للمرة  الوقود  أسعار  رفعت 
عجز  مواجهة  جهود  إطار  في  الماضي  مارس 
يطلبها  إصالحات  سلسلة  ضمن  الميزانية، 
صندوق  رأسهم  وعلى  الدوليون  المقرضون 
من  البنزين  لتر  سعر  وارتفع  الدولي،  النقد 

1.955 دينار إلى 1.995 دينار تونسي.
النقد  صندوق  حث  الماضي،  فبراير  وفي 
األجور  فاتورة  خفض  على  تونس  الدولي 
تقليص  أجل  من  الطاقة  دعم  من  والحد 
على  الضغوط  مزيد  يضع  فيما  المالي،  العجز 
حادة،  مالية وسياسية  أزمة  في ظل  الحكومة 

وفق وكالة »رويترز«.

رفع الدعم عن املحروقات ليس »قدرًا محتومًا«
»الوسط« تستطلع آراء الخبراء

عبدالمطلب: مقبول من حيث المبدأ لكن بشروط.. والغديوي: سيكون قراراً كارثيًا
طرابلس: الصغير الحداد

● طابور سيارات أمام إحدى محطات الوقود

● د. فخرالدين عبدالمطلب

● د. امبارك موسى

● د. سعد حسن

● عبدالمنعم رمضان

رمضان: ال يناسب اقتصاد
ليبيا الريعي.. وامبارك: يزيد 

حال المواطن إنهاكاً
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هل انطلق »كورونا« من مختبر في الصني؟

●   وزيرا خارجية إيران والصين.

اتفاق أغضب واشنطن

الصني تتعمق في الشرق 
األوسط بصفقة سرية مع إيران

تايمز«  »نيويورك  لجريدة  تقرير  كشفت 
االقتصادي  التعاون  معاهدة  أن  األميركية، 
الصين  من  كل  وقعتها  التي  واالستراتيجي، 
الشرق  في  الصيني  النفوذ  تعمق  قد  وإيران، 

األوسط.
تعاون  معاهدة  والصين  إيران  ووقعت 
اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 عامًا، السبت 
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  حسب  الماضي، 
اإليرانية؛ فيما ال تزال بنود المعاهدة غير معلنة 

رسميًا إلى هذه اللحظة، وفق قناة »الحرة«.
وأوضح تقرير لـ»نيويورك تايمز« أن المعاهدة 
»قد تعمق النفوذ الصيني في الشرق األوسط، 
في  إيران  إلبقاء  األميركية  الجهود  وتقوض 

عزلة«.
وأشار التقرير إلى الرفض اإليراني لالنخراط 
بخصوص  المتحدة  الواليات  مع  مباحثات  في 
االتفاق النووي، وقد أيدت الصين هذا الموقف 
اإليراني، رغم كون الصين واحدة من الدول التي 

وقعت على االتفاق في العام 2015.
قبل  المعاهدة  تفاصيل  إيران  تعلن  ولم 
توقيعها، لكن خبراء يقولون إنها لم تتغير كثيرًا 
عن تلك التي سربت تفاصيلها في مسودة من 

18 ورقة العام الماضي.
تفاصيل  نشرت  تايمز«  »نيويورك  وكانت 
اتفاقية منتظرة بين الصين وإيران خالل العام 
استثمارات  دوالر  مليار   400 شملت  الماضي، 
ذلك،  في  بما  المجاالت،  من  عدد  في  صينية 
والسكك  والموانئ  واالتصاالت  الصرافة 
وتكنولوجيا  الصحية  والرعاية  الحديدية 

المعلومات، لمدة 25 عامًا مقبلة.
وبحسب المسودة، فإن الصين ستحصل على 
إمدادات نفطية إيرانية، مخفضة للغاية، وبشكل 

منتظم، وفقًا لمصادر إيرانية.
التعاون  تعميق  إلى  أيضًا  المسودة  ودعت 
العسكري بين الجانبين، بما في ذلك التدريبات 
وتبادل  األسلحة،  وتطوير  المشتركة،  والبحوث 

المعلومات االستخباراتية.
مع  لالتفاقية  اإليرانيون  المسؤولون  وروج 
بكين، التي اقترحها الزعيم الصيني شي جين 
 2016 العام  في  زيارة  خالل  مرة،  ألول  بينغ، 
باعتبارها اختراقًا. لكنها قوبلت بانتقادات داخل 

إيران، تقول إن الحكومة تقدم الكثير للصين.
من  لعدد  الصين  زيارة  إلى  التقرير  ولفت 
خصوم إيران اإلقليميين، مثل السعودية وتركيا، 
اإلمارات  من  لكل  زيارات  إجراء  المقرر  ومن 

والبحرين، وعمان.
»الصين  األميركية:  الجريدة  تقرير  في  وجاء 
مستعدة حتى، الستضافة المحادثات المباشرة 
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، في تلميح إلى 
أن الهيمنة األميركية في المنطقة أعاقت السالم 

والتنمية«.
وتابع التقرير: »لفترة طويلة جداً في ما يخص 
في  بيضنا  كل  وضعنا  االستراتيجية،  تحالفاتنا 
سلة الغرب، ولم تسفر عن نتائج، اآلن إذا حولنا 
األمر  الصين، فلن يكون  إلى  السياسة ونظرنا 

سيئًا للغاية«.
محمود  السابق،  اإليراني  الرئيس  وكشف 
من  جزءاً  الماضي،  يونيو  في  نجاد،  أحمدي 
االتفاقية التي وصفها بـالسرية. وقال إن »األمة 
اإليرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 25 
عامًا بين إيران والصين«، محذراً من أن أي عقد 
يتم توقيعه مع دولة أجنبية دون أن يعرف الناس 

عنه، سيكون باطاًل.
وكانت الصفقة قيد التطوير منذ العام 2016، 
لكن حملة العقوبات القصوى التي نفذتها إدارة 
تجاه  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

إيران عجلت من االتفاق.

سكوت  األسترالية  الحكومة  رئيس  أجرى 
شمل  حكومته؛  في  وزاريًا  تعدياًل  موريسون، 
منصبي وزارة الدفاع والمدعي العام، إثر فضيحتي 

اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في البالد.
الدفاع  وزيرة  تبديل  الوزراء  رئيس  وأعلن 
بورتر  كريستيان  العام  والمدعي  رينولدز  ليندا 
الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين 

للحكومة.
كما أكد ترقية عدد من النساء داخل الحكومة، 
معتبراً أن الفريق الجديد يتميز بـ»أكبر تمثيل 

للنساء« في تاريخ الحكومات األسترالية.
أسابيع  عدة  منذ  الوزراء  رئيس  وتعرض 
لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء 
السياسية  الثقافة  في  المرأة  ضد  التمييز  على 
األسترالية، وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد. 
واتهمت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني 
هيغنز، الشهر الماضي، زمياًل لها باغتصابها في 
2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في 

وقت كانت األخيرة وزيرة لصناعات الدفاع.
للدفاع  وزيرة  أصبحت  التي  ليندا  وتعرضت 
النتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها 

مع اتهامات هذه الشابة في تلك الفترة.
بأنه  بورتر  اتهم  مارس،  مطلع  وفي 
 1988 في  طالبًا  يزال  ال  كان  حين  اغتصب 
عامًا،   16 يومها  عمرها  كان  له  زميلة 
بورتر  نفى  وقد  الماضي.  يونيو  في  وتوفيت 
االثنان  وكان  االتهامات.  هذه  قاطع  بشكل 
وكان  أسابيع،  عدة  منذ  مرضية  إجازة  في 
سيستأنفان  أنهما  الوزراء  رئيس  موقف 
الحكومة  داخل  إبقاؤهما  وجرى  مهامهما، 
إلى  فأسندت  مرتبتيهما،  تخفيض  مع 
وإلى  الحكومية  الخدمات  حقيبة  رينولدز 
بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
وال يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافيًا إلخماد 
موجة االستنكار؛ حيث تظاهر آالف األشخاص في 
منتصف مارس، مطالبين بالمساواة بين الرجل 
والمرأة واحتجاجًا على أعمال العنف والمضايقات 

الجنسية.

ووهان- وكاالت
واشنطن، بكين، طهران- وكاالت

كانبرا- وكاالت

تطورات جديدة حول مصدر تفشي الوباء

قضية اغتصاب تبعد وزيرة دفاع 
أستراليا عن منصبها

تحقيق لألمم المتحدة:

غارة فرنسية حولت حفل زفاف في مالي إلى مأتم.. 19 مدنيًا قتلوا
نفذها  جوية  ضربة  أن  إلى  المتحدة  لألمم  تحقيق  خلص 
تجمعوا  مدنيًا   19 قتلت  يناير  في  مالي  في  الفرنسي  الجيش 
الجهاديين  من  فقط  ضحاياها  يكن  ولم  زفاف،  حفل  لحضور 
وكالة  عليه  اطلعت  تقرير  بحسب  سابقًا،  باريس  أكدت  مثلما 

»فرانس برس«.
الفرنسية  الطائرات  نفذت  الماضي  يناير  من  الثالث  في 
في  الجدل  أثارت  ظروف  في  النائية  بونتي  قرية  قرب  غارة 
هذه الدولة األفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات 

دامية.
إلى  وأدت  زفاف  أصابت حفل  الغارة  إن  القرية  وقال سكان 
مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض االتهام، وأكد أنه 
قتل جهاديين. كذلك نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد ُأقيم 

في بونتي ذلك اليوم.
مالي  في  المتحدة  األمم  بعثة  أجرت  الحق  وقت  وفي 
تقريرًا  بنتيجته  وأصدرت  الحادث،  في  تحقيقًا  )مينوسما( 
تضمن تأكيدًا على إقامة حفل زفاف في القرية جمع نحو 100 

مدني في موقع الضربة.

من  أنهم  يعتقد  مسلحين  خمسة  أن  أضاف  التقرير  لكن 
الزفاف. الجهادية حضروا  كتيبة سيرما 

الجوية، بينهم  22 شخصًا في الضربة  وُقتل ما ال يقل عن 
التي تضررت  المجموعة  إن  الذي قال  التقرير  19 مدنيًا، وفق 

يتمتعون  مدنيين  من  بغالبيتها  تتكون  الجوية  بالضربة 
الدولي. اإلنساني  قانون  بموجب  بالحماية 

وأضاف: »هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ 
القتال«. السلوك خالل 

بيان،  في  الماضي  الثالثاء  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  ونفت 
إرهابية  التحقيق، معتبرة أن قواتها »استهدفت جماعة  نتائج 

مسلحة مصنفة كذلك« قرب قرية بونتي.
حول  كثيرة  تحفظات  لديها  الوزارة  أن  البيان  وأضاف 

التحقيق. إجرائها  في  المتحدة  لألمم  المتبعة  المنهجية 
115 مقابلة مع أشخاص  ويستند تقرير األمم المتحدة إلى 
الحدوث  نادر  انتقادًا  ويتضمن  الهاتف،  عبر  مقابلة  و100 

الفرنسية في مالي. القوات  لعمل 
للمرة  ظهر  الذي  الجهادي  التمرد  الحتواء  مالي  وتكافح 
إلى  ينتشر  أن  قبل   2012 العام  البالد  شمال  في  األولى 

المجاورتين. والنيجر  فاسو  بوركينا  إلى  وأيضًا  وسطها 
مالي،  في  السابقة  االستعمارية  القوة  فرنسا،  وتدخلت 
 5100 نحو  اآلن  تنشر  وهي  الجهاديين،  لدحر   2013 العام 
حيث  مالي،  وسط  منطقة  وتعد  الساحل.  منطقة  في  جندي 

النزاع الدامي. وقعت الضربة الجوية في بونتي، مركز 

باريس - وكاالت

●   جندي فرنيس تابع لعملية برخان يف بوركينا فاسو.

األميركية  اإلدارة  يكون تسرب من مختبر دافعت عنها بشدة 
من  معلومات  إلى  مستندة  ترامب،  دونالد  برئاسة  السابقة 

أجهزة االستخبارات.
لكن الصين نفت على الدوام وبشدة هذا االحتمال. وتعليقًا 
على نشر التقرير، اعتبر االتحاد األوروبي أنه يشكل خطوة أولى 

مفيدة وأن إجراء تحقيقات أخرى ضروري.

اتفاقية دولية حول األوبئة
شارل  األوروبي  المجلس  ورئيس  غيبرييسوس  وعرض 
تسمح  الجوائح  حول  دولية  اتفاقية  مسودة  الثالثاء،  ميشال، 
المستقبل  في  حتمًا  ستطرأ  التي  الصحية  األزمات  بمواجهة 

بشكل أفضل.
قادة نحو عشرين دولة في مقالة مشتركة في عدد  وكتب 
وحاالت  أخرى  جوائح  هناك  »ستكون  الدولية:  الصحف  من 
صحية طارئة أخرى واسعة النطاق. ال يمكن ألي حكومة وال ألي 

هيئة متعددة األطراف أن تواجه وحدها هذا الخطر«.
وبين موقعي المقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الوزراء  ورئيس  ميركل،  أنغيال  األلمانية  والمستشارة 
مون  الجنوبية  كوريا  ورؤساء  جونسون،  بوريس  البريطاني 
جوكو  وإندونيسيا  رامافوزا،  سيريل  أفريقيا  وجنوب  إن،  جاي 

بينييرا. سيباستيان  وتشيلي  ويدودو، 
وجاء في المقال أنه في وقت »يستغل )كوفيد - 19( نقاط 
ضعفنا وانقساماتنا... فإن مثل هذا االلتزام الجماعي المتجدد 
سيشكل محطة مهمة لتعزيز االستعدادات للجوائح على أعلى 

المستويات السياسية«.
أكبر  إلى تحمل  تقود  أن  »ينبغي  االتفاقية  أن  النص  وتابع 
وإلى  للمسؤوليات  تقاسم  وإلى  متبادل  بشكل  للمسؤولية 
الدعوة  مع  الدولي«  النظام  داخل  والتعاون  الشفافية  تشجيع 
المجتمع  19« والعمل مع  العبر من »كوفيد -  إلى استخالص 

المدني والقطاع الخاص.

قيود على المسافرين
بموازاة ذلك، تستمر دول أوروبية عدة تواجه موجة وبائية 
الفيروس  انتشار  من  للحد  محاولة  في  إجراءات،  بإعالن  ثالثة 

خصوصًا ما يتعلق منها بالسفر.
وستعمد ألمانيا في األسبوعين المقبلين إلى تعزيز عمليات 
والدنمارك  فرنسا  مع  سيما  ال  البرية،  حدودها  حول  التدقيق 
مسافرين  إرجاع  مخولين  الشرطة  عناصر  يكون  ولن  وبولندا. 
من أي جهة أتوا، لكنهم سيتحققون من أنهم يحملون فحصًا 
لدى  وتسجلوا  ساعة   48 من  أقل  قبل  ُأجري  النتيجة  سلبي 

السلطات الصحية األلمانية.
أما إيطاليا التي اعتمدت في الجزء األكبر من أراضيها تدابير 
المسافرين  على  أيام  خمسة  من  حجرًا  فستفرض  صارمة، 
اآلتين من دول االتحاد األوروبي. وعليهم أن يجروا فحصًا قبل 

مغادرتهم بالدهم وآخر في نهاية فترة الحجر.
اإلنعاش  أقسام  في  المرضى  عدد  تجاوز  حيث  فرنسا،  وفي 
المستوى األعلى المسجل خالل الموجة الثانية، تواجه السلطات 
ضغوطًا لفرض قيود جديدة وعدم الوصول إلى الخط األحمر 

المتمثل باالضطرار لفرز المرضى، وهو تحذير وجهه األطباء.
2.79 مليون وفاة حتى  الوباء عن ما ال يقل عن  وقد أسفر 
 - بـ»كوفيد  اإلصابات  أولى  15 شهرًا على رصد  بعد  الثالثاء، 

19« نهاية ديسمبر 2019 في وهان في الصين.

إيجابيات
في هذه األثناء، تتقدم حمالت التلقيح تدريجيًا. وأعلن مختبر 
»بايونتيك« األلماني أنه ينوي في 2021 إنتاج 2.5 مليار جرعة 
من اللقاح الذي طوره مع الشركة األميركية »فايزر« أي بزيادة 

25 % مما ُأعلن في األساس.
لصندوق  العامة  المديرة  أشارت  االقتصادي،  الشق  وفي 
النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى وجود تحسن في آفاق 
االقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحمالت التلقيح، لكنها 

حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
الربيع  اجتماعات  قبل  ألقتها  كلمة  في  غورغييفا  وأوضحت 
نموًا  توقعنا  ناير  »في  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  لصندوق 

عالميًا بنسبة 5.5 % في 2021. ونتوقع اآلن تسارعًا جديدًا«.

●   المّدعي العام كريستيان بورتر ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز في واشنطن، 28 يوليو 2020.

تقدم حمالت التلقيح تدريجياً.. ومختبر 
»بايونتيك« األلماني يعلن إنتاج

 2.5 مليار جرعة من اللقاح

 مسودة اتفاقية دولية تسمح بمواجهة 
األزمات الصحية التي تطرأ مستقبالً 

بشكل أفضل

●  رجل يكرم ذكرى ضحايا كوفيد _ 19في العاصمة التشيكية براغ●  طاقم طبي ينقلون مريضا إلى مستشفى الصليب األحمر في ووهان بالصين.

البرتغال: مهمة عسكرية جديدة في أفريقيا
لشبونة، دودوما- وكاالت

سانتوس  أوغوستو  البرتغالي،  الخارجية  وزير  أعلن 
60 جنديًا إلى موزمبيق  سيلفا، أن بالده قررت إرسال 
»داعش«  بتنظيم  صلة  على  مقاتلون  شن  بعدما 
مستعمرتها  شمال  في  بالما  بلدة  على  هجومًا 

السابقة.
تي  »آر  قناة  مع  مقابلة  في  سيلفا  سانتوس  وقال 
»فريقًا  إن  اإلثنين،  مساء  الرسمية،  التلفزيونية  بي« 
إلى  إلرسالهم  يستعدون  برتغاليًا  جنديًا   60 نحو  من 

المقبلة«. األسابيع  خالل  موزمبيق 
السيطرة  اإلثنين،  نهار  »داعش«،  تنظيم  وأعلن 
األربعاء  بدأه  هجوم  إثر  الساحلية،  بالما  مدينة  على 
فرار اآلالف من سكانها بحرًا  إلى  الماضي، وأدى  قبل 

وسيرًا على األقدام.

بحثًا  غابات  عابرين  أليام  السكان  من  كثير  وسار 
 180 بعد  على  المجاورة  مويدا  بلدة  في  مالذ  عن 
ومع  منهكين  وصلوا  حيث  بالما،  جنوب  كيلومترًا 

منتفخة. أقدام 
اسمه:  إعطاء  عدم  فضل  الذي  الفارين،  أحد  وأفاد 
التعب  الناس من  الكثير من  »طوال الطريق... سقط 
كبار  خصوصًا  السير  مواصلة  بوسعهم  يكن  ولم 

واألطفال«. السن 
وبداية من األربعاء قبل الماضي، هاجم المسلحون 
نسمة  ألف   75 تعد  التي  الصغيرة  بالما  مدينة 
من  كيلومترات  عشرة  نحو  مسافة  على  والواقعة 
مشروع غاز ضخم تديره مجموعة »توتال« الفرنسية، 
وقتل   .2024 العام  خالل  فيه  اإلنتاج  يبدأ  أن  يتوقع 
الهجوم،  جراء  األخيرة  األيام  في  المدنيين  عشرات 
مستخدمين  المنطقة  من  اآلالف  نزوح  يستمر  فيما 

كل السبل المتاحة، وفق ما أفاد شهود ومصادر.

الذي  الواسع  الهجوم  في  األشخاص  عشرات  وقتل 
نفذه الجهاديون من ثالث جبهات، ويعد أكبر تصعيد 
الذي يضرب شمال موزمبيق من  للتمرد »اإلسالمي« 
الغاز،  مشروع  موقع  إلى  الناجين  بعض  وفر   .2017
في  بومبا  اإلقليمية  العاصمة  إلى  نقلهم  تم  حيث 

قوارب.
الهجمات«  »بشدة  المتحدة  األمم  دانت  بدورها، 
باسمها  الناطق  أعلن  كما  الساحلية،  المدينة  على 
إزاء  جدًا  قلقون  »نحن  وقال:  دوجاريك.  ستيفان 
بدأت  حيث  بالما،  في  يتطور  يزال  ال  الذي  الوضع 
مقتل  عن  وأسفرت  مارس   24 في  مسلحة  هجمات 
من  الفرار  يحاول  كان  بعضهم  األشخاص  عشرات 

اليه«. فندق لجؤوا 
التزامها  عن  المتحدة  الواليات  أعربت  جهتها  من 
تنظيم  لمواجهة  موزمبيق  سلطات  مع  العمل 

»داعش«. ●   مواطنون من بالما بشمال شرقي موزمبيق عقب الهجوم على المدينة في انتظار فرصة اإلجالء.

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتحقيق جديد 
الصين  في  مختبر  من  »كورونا«  فيروس  تسرب  فرضية  حول 
لتفسير منشأ وباء »كوفيد - 19«، منتقدًا التقاسم غير الكافي 
للبيانات من قبل الصينيين خالل مهمة الخبراء الدوليين هذا 

الشتاء.
الصين،  في  فبراير  و9  يناير   14 بين  بمهمة  الخبراء  قام 
 ،2019 ديسمبر  في  المرض  حاالت  أولى  فيها  ظهرت  التي 
لكنهم اعتبروا أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر هي األقل 

ترجيحًا، حسب وكالة »فرانس برس«.
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وأكد 
أدهانوم غيبرييسوس، خالل إحاطة للدول األعضاء في المنظمة 
حول التقرير الذي نشر رسميًا الثالثاء، أنه رغم أن الخبراء الذين 
إلى  خلصوا  الفيروس،  منشأ  حول  الصين  في  تحقيقات  أجروا 
أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر هي األقل ترجيحًا »لكن 
يتطلب األمر تحقيقًا أوسع، على األرجح عبر بعثات جديدة مع 

خبراء متخصصين أنا على استعداد إلرسالهم«.

انتقاد للصين لعدم توفير البيانات الالزمة
في  صعوبات  عن  عبروا  الدوليين  الخبراء  أن  أيضًا  وأكد 
وهو  الصين،  في  إقامتهم  أثناء  األولية  البيانات  إلى  الوصول 
التحقيق  هذا  مع  الصين  تعامل  لكيفية  نادر  علني  انتقاد 

المشترك.
إلى  المشتركة  الجديدة  الدراسات  تستند  أن  »آمل  وقال: 

تقاسم بيانات بشكل أوسع وأسرع«.
فرضية  أن  الخبراء  يعتبر  التقرير،  عناصر  وبحسب 
محتملة  وسيط  حيوان  عبر  اإلنسان  إلى  الفيروس  انتقال 
تسرب  لفرضية  تام  استبعاد  مقابل  في  جدًا،  محتملة  إلى 

الفيروس من مختبر جراء حادث.
انتقل  الفيروس  بأن  الشائعة  الفرضية  التقرير  ويرجح 
على  هو  الخزان  أو  المصدر  يعد  حيوان  من  طبيعي  بشكل 
األرجح الخفافيش، عبر حيوان آخر لم يتم تحديده حتى اآلن. 
واألرنب  الهر  بها  المشتبه  الوسيطة  الحيوانات  بين  ومن 

والمنك، أو حتى آكل النمل الحرشفي أو النمس.
من  للفيروس  المباشر  االنتقال  أن  رأوا  الخبراء  أن  غير 
إلى  »ممكنة«  اإلنسان  إلى  المصدر  يعد  الذي  الحيوان 
»مرجحة«، من غير أن يستبعدوا نظرية االنتقال عبر اللحوم 
أن  معتبرين  بكين،  ترجحها  التي  النظرية  وهي  المجمدة، 

ممكن. السيناريو  هذا 
هذه  قاعدة  على  الدراسات  بمواصلة  التقرير  ويوصي 
يكون  أن  إمكان  المقابل  في  ويستبعد  الثالث،  الفرضيات 

الفيروس انتقل إلى اإلنسان جراء حادث في مختبر.
قد   »19  - لـ»كوفيد  المسبب  الفيروس  القائلةإ  والفرضية 
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الحياة تدب في شريان قناة السويس والتجارة العاملية
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشراء كافة 
األزمات  لمواجهة  السويس  قناة  تحتاجها  التي  المعدات 
أغلقت  التي  الضخمة  الحاويات  الطارئة غداة تعويم سفينة 

المجرى المائي لستة أيام.
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي عقده، الثالثاء، بمركز 
من  »إنه  اإلسماعيلية  بمحافظة  السويس  قناة  لهيئة  تابع 
المهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة 
بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في 

ظل حركة تطور السفن«.
من جهته، أشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة 
 250 إلى  شدها  قوة  تصل  قاطرات  توفير  خطة  إلى  ربيع، 
الوقت  في  قاطرات  تمتلكه مصر من  ما  أن  إذ  و300 طن، 

الحالي تصل قوة شدها إلى 160 طنًا.
وقال: »تم التعاقد مع شركة صينية على 5 قاطرات.. يتم 
وكان  هنا«.  ترساناتنا  في  ثالث  و  الصين  في  اثنتين  بناء 
بقناة  المالحة  اإلثنين »استئناف حركة  بيان  أعلن في  ربيع 
وتعويم  إنقاذ  في  بإمكاناتها  الهيئة  نجاح  بعد  السويس 

سفينة الحاويات إيفر غيفن«.

تعطل المالحة
إيفر  في  »إم  الحاويات  سفينة  جنحت  مارس،   23 وفي 
فأغلقته  السويس  قناة  مجرى  عرض  في  وتوقفت  غيفن« 

بالكامل، ما عطل المالحة في االتجاهين.
وكانت السفينة، البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا 
وحمولتها اإلجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين 

إلى روتردام في هولندا.
وأدى تعطل المالحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل 
طابور انتظار طويل زاد علىن 420 سفينة، وتأخير بالغ في 

عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.
العابرة منذ نحو  القناة بلغ عدد السفن  ومنذ إعادة فتح 
السادسة عصر اإلثنين وحتى الثامنة من صباح الثالثاء فقط 
113 سفينة. وصباح الثالثاء، ظهرت على مواقع تتبع حركة 
مشابه  بحجم  القناة  في  المبحرة  السفن  بعض  المالحة 
إلى  العودة  على  عالمة  يبدو  ما  في  غيفن«،  »إيفر  لسفينة 

الوضع الطبيعي.
لتفريغ  اللجوء  السفينة دون  إن عملية تعويم  ربيع  وقال 
حمولتها تعتبر سابقة لم تحدث من قبل في العالم بالنظر 
عبور  يستغرق  أن  توقع  كما  السفينة.  وحمولة  حجم  إلى 
السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس ثالثة أو أربعة 

أيام على األكثر.

أهمية القناة للتجارة العالمية
أن  نتمنى  نكن  »لم  الثالثاء:  مؤتمر  في  السيسي  وقال 
لواقع  الكبرى  األهمية  إلى  نبه  لكنه  كهذا..  شيء  يحدث 

منذ أكثر من 150 عامًا، وهو أن قناة السويس ترسخت في 
وجدان صناعة التجارة العالمية«.

ظل  :»في  الهيئة  ورجال  عمال  مخاطبًا  السيسي  وأضاف 
ما يقال عن طرق بديلة.. أقول لكم إن نحو 12 أو 13 % من 

تجارة العالم عندكم هنا«.
على  حمولتها  تزيد  التي  السفينة  تعويم  عملية  كانت 
200 ألف طن، بدأت فجر اإلثنين الماضي بمشاركة أكثر من 

10 قاطرات من بينها قاطرة هولندية.
ليتزامن،  والقطر  الشد  عمليات  استئناف  توقيت  واختير 
إلى  القناة(  )في  المياه  منسوب  »زيادة  مع  ربيع،  بحسب 
في  النفط  أسعار  تراجعت  األثر،  وعلى  لها«.  ارتفاع  أقصى 
منظمة  لمنتجي  اجتماع  يرتقب  فيما  العالمية،  األسواق 

»أوبك« وشركائهم، الخميس.
في  اليوم  أن  إلى  للتأمين  »أليانز«  لشركة  تقرير  وأشار 
يكلف  بالقناة،  المالحة  وقف  نتيجة  البضائع،  نقل  تعطل 

التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دوالر.
وفي وقت سابق، قدر رئيس هيئة القناة الخسائر اليومية 
للقناة بسبب تعطل المالحة ما بين 12 و14 مليون دوالر. 

وقد عبرت القناة نحو 19 ألف سفينة في 2020.

تداعيات اإلغالق
ونتيجة جنوح السفينة، عمدت وزارة النفط السورية إلى 
النفطية«  المتوافرة من المشتقات  »ترشيد توزيع الكميات 
تحمل  كانت  ناقلة  وصول  تأخر  بعدما  انقطاعها،  لتجنب 
قناة  إغالق  بسبب  البالد  إلى  نفطية  ومشتقات  النفط 

السويس.
أن  السبت،  رومانيا،  في  الحيوانية  الصحة  وكالة  وأعلنت 
العبور.  حركة  بتعطل  تأثرت  بالماشية  محملة  سفينة   11
من  الحكومية  غير  إنترناشونال«  »أنيمالز  منظمة  وحذرت 

مأساة محتملة تهدد نحو 130 ألف حيوان.

إال أن وزارة الزراعة المصرية أفادت، في بيان، بأنها قررت 
لها على ظهر  األعالف  إرسال فرق خدمات بيطرية وتقديم 
السفن؛ حفاظًا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا 

إلى األردن والسعودية.
مثل  كبرى  مالحية  شركات  قررت  السفينة،  تعويم  وقبل 
آه  أم  المالحية )سيه  العامة  الشركة  أو  الدنماركية  ميرسك 
سيه جيه أم( الفرنسية تحويل بعض السفن إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح«، الذي يتطلب الدوران حول قارة أفريقيا، وهو 
ما يعني 6 آالف كيلومتر إضافية إلى الرحلة بين سنغافورة 

وروتردام على سبيل المثال.
وأوضح ناطق باسم الشركة الفرنسية للوكالة الفرنسية، 
سفنها  من  اثنتين  سير  خط  تحويل  قررت  »المجموعة  أن 
المتجهة إلى آسيا إلى رأس الرجاء الصالح، وتدرس خيارات 
أخرى لعمالئها من بينها نقل البضائع على متن طائرات أو 

عبر خطوط السكك الحديدية«.

بعد تعويم السفينة الجانحة

 السيسي: الحادث أثبت أن قناة السويس ترسخت 
في وجدان صناعة التجارة العالمية

●  الرئيس عبدالفتاح السيسي

تسلمت السلطة الفلسطينية 100 ألف جرعة من لقاح 
»سينوفارم« الصيني المضاد لفيروس »كورونا«، تبرعت 
به حكومة الصين، ما يشكل أكبر دفعة لقاحات يتلقاها 
الفلسطينيون منذ بدء وباء »كورونا« في مارس 2020؛ 
األميركي  اللقاح  السلطات اإلسرائيلية على  فيما حصلت 
نصف  من  أكثر  وطعمت  بايونتيك«،   / »فايزر  األلماني 

عدد سكانها البالغ إجماليهم 9.2 مليون نسمة.
في  كيلة،  مي  الفلسطينية  الصحة  وزيرة  وقالت 
مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني لدى السلطة 
العالمية،  الصحة  منظمة  عن  وممثلين  الفلسطينية 
مضادة  جرعة  ألف   100 »تسلمنا  الماضي:  اإلثنين 
ستساهم   )..( الشعبية  الصين  حكومة  من  للفيروس 
في  المجتمعي  التطعيم  حملة  تسريع  في  كبير  بشكل 

فلسطين«.
قبل  التلقيح  حملة  أطلقت  الفلسطينية  السلطة 
إطار  في  جرعة  ألف   61 تسلمها  عقب  تقريبًا،  أسبوعين 
آلية »كوفاكس« العالمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتم 

تحويل 21 ألفًا منها إلى قطاع غزة.
وشملت مرحلة التطعيم األولى من هم فوق الخامسة 
أعلنت  فيما  الطبية،  واألطقم  الكلى  ومرضى  والسبعين 
فوق  هم  لمن  الثانية  المرحلة  ستبدأ  أنها  الصحة  وزارة 

الستين من العمر.

وكانت مناطق السلطة الفلسطينية عانت عدد إصابات 
أن  غير  بالكامل؛  المستشفيات  إشغال  مع  جدًا  مرتفعًا 
انخفاض  إلى  األخيرة  الفترة  في  أشارت  الصحة  وزيرة 

طفيف في عدد اإلصابات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها قامت حتى صباح 
بالجرعة  فلسطيني  ألف   69 من  أكثر  بتطعيم  اإلثنين 
في  و20362  الغربية  الضفة  في   48693 بواقع  األولى، 
مناصفة   7638 جرعتين  على  الحاصلين  عدد  وبلغ  غزة. 

بين الضفة وغزة.
طبعية  حول  جدل  الفلسطيني  المجتمع  وساد 
الصحة  وزيرة  أن  غير  اللقاحات،  من  المستفيدين 
القطاعات  مختلف  من  لجنة  تشكيل  أعلنت  الفلسطينية 
وصفته  ما  لوقف  للمستفيدين،  اللقاحات  توزيع  لمتابعة 

بـ»الهرج والمرج«.
تمثل  الدفعة،  »هذه  وي:  كواه  الصيني  السفير  وقال 
منفعة  اللقاح  بجعل  الصين  قطعته  الذي  بالوعد  التزامًا 
للعالم، إنها دعم كامل لجهود السلطة الفلسطينية في 

معركتها ضد فيروس كورونا«.
فلسطيني  عامل  ألف  مئة  من  أكثر  إسرائيل  وطعمت 
سكانها  نصف  من  أكثر  بتلقيح  وقامت  لديها.  يعملون 
البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة بجرعتين من لقاح »فايزر 

/ بايونتيك«المضاد لـ »كوفيد - 19«.
بدء  منذ  الفلسطينية  األراضي  في  الحاالت  عدد  وبلغ 
الوباء أكثر من 200 ألف إصابة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، توفي منهم أكثر من ألفين.
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●  فلسطينيون يأملون الحصول عىل لقاح كورونا قبل حلول شهر رمضان

لقاح صيني لفلسطني.. وأميركي لـ »إسرائيل«

ووتش«،  رايتس  »هيومن  منظمة  طالبت 
ترحيل  بعدم  األردن  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعة 
عدد من الالجئين اليمنيين، محذرة من أن ترحيلهم 

قسرًا يعرضهم لألذى حال وصلوا إلى بلدهم.
إن  بيان،  في  نيويورك  ومقرها  المنظمة،  وقالت 
طالبي  أربعة  األقل  على  رحلت  األردنية  »السلطات 
السامية  المفوضية  لدى  مسجلين  يمنيين  لجوء 
قرارات  وأصدرت  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم 
حسب  لجوء«،  بطلبات  تقدموا  آخرين  بحق  إبعاد 

وكالة »فرانس برس«.
قرارات  معظم  أصدرت  السلطات  أن  وأضافت 
بطلب  التقدم  اليمنيون  حاول  أن  بعد  اإلبعاد 
وضعهم  وتصويب  عمل،  تصاريح  على  للحصول 

البالد. في  كمهاجرين 
المنصرم،  16مارس  حتى  فإنه  المنظمة  وبحسب 

استضاف األردن 13 ألفًا و843 الجئًا وطالب لجوء يمنيًا.
منعت   ،2019 العام  من  يناير  منذ  إنه  وقالت 
من  فعليًا  الالجئين  مفوضية  أردنية  تعليمات 
حرم  ما  السوريين،  باستثناء  الجئ  بأي  االعتراف 
لخطر  وعرضهم  اإلنسانية  الخدمات  من  الكثيرين 

الترحيل.

في  األوسط  الشرق  مدير  نائب  عن  البيان  ونقل 
المنظمة، مايكل بيج، قوله: »ستشوه سمعة األردن 
في الترحيب بالالجئين إذا ما ُأبعد المعرضون لخطر 

بلدانهم«. في  جسيم 
تقرن  أن  األردنية  للسلطات  »ينبغي  وأضاف: 
طلبات  بتقديم  لألفراد  وتسمح  باألفعال،  أقوالها 
المتاحة  الخدمات  على  والحصول  بأمان  اللجوء 

العمل«. اآلخرين مثل تصاريح  لالجئين 
اللجوء  طالبي  تسجيل  »بوقف  أنه  بيج  وأوضح 
يتقدمون  الذين  اليمنيين  من  واالنتقام  الجدد 
يغلق  األردن  أن  يبدو  عمل،  تصاريح  على  للحصول 
الحماية«.  لطلب  اليمنيين  أمام  القانونية  السبل 
عرضة  الناس  تترك  األردن  »تصرفات  بأن  وخلص 

لإلعادة القسرية واألذى في اليمن«.
مقتل  عن   2014 منذ  اليمن  في  النزاع  وأسفر 
منظمات  بحسب  الماليين،  ونزوح  اآلالف  عشرات 
من  المئة  في   80 من  يقرب  ما  بات  بينما  دولية، 
يعتمدون  مليونًا   29 عددهم  البالغ  البالد  سكان 
على  إنسانية  أزمة  أكبر  إطار  في  المساعدات  على 

العالم. مستوى 
سوري  الجئ  ألف   650 نحو  األردن  ويستضيف 
عمان  تقدر  بينما  المتحدة،  األمم  لدى  مسجلين 
النزاع  اندالع  منذ  المملكة  إلى  لجؤوا  الذين  عدد 

1.3 مليون. في سورية بنحو 

عمان- وكاالت

دمشق: وكاالت

● الجئون مينيون

نداء إنساني إلى األردن: حافظوا على الالجئني اليمنيني

باريس، بيروت- وكاالت
اعتبرت فرنسا أنه آن األوان للمجموعة الدولية »لتشديد الضغوط« 
على الطبقة السياسية اللبنانية لحملها على تشكيل حكومة، كما أعلن 

وزير خارجيتها جان-إيف لودريان اإلثنين.
وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح في منتصف مارس أن تصعيد 
الضغط هذا يمكن أن يأخذ شكل فرض عقوبات على بعض الشخصيات 

اللبنانية، وفق »فرانس برس«.
وقال لودريان، في بيان بعدما تحدث مع مسؤولين لبنانيين، »إلخراج 
لبنان من األزمة، يمر الحل عبر تشكيل حكومة كفؤة جاهزة للعمل بجدية 

بما فيه المصلحة العامة لتطبيق إصالحات معروفة من الجميع«.
وأضاف البيان أن »الوزير أبلغ نظراءه األوروبيين واإلقليميين والدوليين 
أنه بعد سبعة أشهر من الجمود، حان الوقت لتشديد الضغط لتحقيق 
ذلك«. وقد تحدث الوزير الفرنسي مع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال 
عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد 

الحريري.
\وتابع البيان أنه »ذكر بأن القوى السياسية اللبنانية بمجملها تتحمل 
كامل المسؤولية عن هذا الطريق المسدود« مضيفًا: »في هذا اإلطار، 
يجب أن يتوقف فورًا التعطيل المتعمد ألي احتمال للخروج من األزمة، ال 
سيما من جانب بعض األطراف في النظام السياسي اللبناني عبر مطالب 

متهورة عفا عليها الزمن«.
ومنذ تكليفه في أكتوبر الماضي لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل 
حكومة لبنان بعد، إذ يتم تصريف األعمال من قبل الحكومة المستقيلة 
منذ أغسطس الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أوقع أكثر من 

200 قتيل.
وقع  على  ومعيشية  اقتصادية  أزمة   2019 منذ صيف  لبنان  ويشهد 
القوى  وفشلت  وتيرتها.  تراجعت  ثم  بزخم،  بدأت  شعبية  احتجاجات 
السياسية منذ انفجار المرفأ المروع في تشكيل حكومة جراء انقسامات 
القول »إنها مسؤولية كل  إلى  وخالف على الحصص. وخلص لودريان 

القوى السياسية اللبنانية«.

العصا الفرنسية تنذر لبنان: 
تشكيل الحكومة أو العقوبات

●  رجل يلوح بالعلم المصري بعد تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن التي ترفع علم بنما.

●  ماكرون خالل زيارته األخيرة إلى بيروت.

يد ممدودة بـ10 مليارات دوالر لالجئي سورية
تنظم األمم المتحدة واالتحاد األوروبي مؤتمرًا 
عبر الفيديو للمانحين لدعوة المجتمع الدولي إلى 
منذ  الحرب  في  الغارقة  لسورية  مالي  دعم  توفير 
في  المنتشرين  السوريين  ولالجئين  سنوات  عشر 

الشرق األوسط.
المعنية  المتحدة  وأصدرت مختلف هيئات األمم 
اإلضافي  التأثير  »مع  فيه:  جاء  بيانًا  بالمؤتمر 
السوريون  المدنيون  يتمكن  لم   ،19  - لكوفيد 
وتهجيرًا  والجوع  للفقر  تزايدًا  يواجهون  الذين 

أنفاسهم«. التقاط  متواصلة من  وهجمات 
من  الخامسة  النسخة  عقدت  الجائحة،  وبسبب 
الفيديو،  عبر  سورية«  لدعم  بروكسل  »مؤتمر 
باإلضافة  دولة،   50 من  وفدًا   80 نحو  بمشاركة 
إلى منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية 

المتحدة. ووكاالت األمم 
10 مليارات  وهدف المؤتمر إلى توفير أكثر من 
لالستجابة  األقل  على  دوالر  مليار   4.2« دوالر 
إضافية  دوالر  مليار  و5.8  سورية  داخل  اإلنسانية 
المضيفة  والمجتمعات  السوريين  الالجئين  لدعم 

المنطقة«. في 

تأثير الحرب على دول الجوار
وذكر البيان بأن تداعيات الحرب المستمرة منذ 
واألردن  لبنان  شملت  سورية،  في  سنوات  عشر 
الدول  تستضيف  حيث  ومصر؛  والعراق  وتركيا 
السوريين  الالجئين  من   %  80 لسورية  المجاورة 

»في أكبر أزمة الجئين في العالم«، وفق البيان.
المالية أن تسهل حصول  المساعدة  ومن شأن 

التعليم. األطفال الالجئين في هذه الدول على 
السابقة  النسخة  اختتمت  الماضي،  يونيو  وفي 
دوالر  مليار   5.5 بتقديم  بتعهدات  المؤتمر  من 

2020، وفق األمم المتحدة. للعام 
إلى  األوروبية  المفوضية  أشارت  جهتها،  من 
دوالر،  مليار   7.7 اإلجمالية  قيمتها  »التزامات« 

.2021 30 % منها تعهدات للعام  نحو 
دوله  مع  ساهم  إنه  األوروبي  االتحاد  ويقول 
المبلغ اإلجمالي، وشاركت في  األعضاء بثلثي هذا 
المضيفة  والدول  حكومية  غير  منظمات  المؤتمر 
لوزير  بيان  األقل، حسب  وفدًا على  لالجئين، و77 

خارجية االتحاد األوروبي جوزيف بوريل.
تنظيم  في  المشاِركة  األممية  والهيئات 
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب  هي  المؤتمر 
األمم  وبرنامج  لالجئين،  العليا  والمفوضية 

اإلنمائي. المتحدة 
السلطات  قمع  إثر  سورية  في  النزاع  اندلع  وقد 
أشعل حربًا مدمرة  ما  انتفاضة شعبية؛  في مارس 
أوقعت وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان أكثر 

387 ألف قتيل، وماليين الالجئين. من  ● نساء وأطفال في مخيم روج في شمال شرق سورية.



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار يورو
خسائر السياحة في باريس العام 

الماضي بسبب »كورونا«.

قالوا

08

أعلن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عن تنظيم فعاليات ملتقى 
ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في نسخته األولى، خالل الفترة من 3 إلى 
6 أكتوبر المقبل، تحت شعار »المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم االقتصاد 
الوطني«. ويهدف البرنامج، وفق مديره عبدالناصر أبوزقية، إلى نشر ثقافة الريادة واإلبداع 
واستقطاب أصحاب األفكار والمشروعات الصغرى والمتوسطة، ودعمها للمساهمة في 

النهوض باالقتصاد والصناعة المحلية.
الملتقى يتضمن عقد ورش عمل تعنى باالستراتيجيات الوطنية للمشروعات الصغرى 
والمتوسطة، ومشاكل التمويل للمشروعات والبنية التحتية التي تعوق إطالق المشاريع 

الصغرى والمتوسطة، حسب رئيس اللجنة التحضيرية للمتلقى رمضان الفرجاني.
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  ملف  متابعة  عن  بالوزارة  المسؤول  وقال 
الدور  والمتوسطة، عمر درهوب، إن البرنامج يسعى إلى استقطاب فئة الشباب، مؤكداً 
الكبير لهذه الفعاليات في التنمية وتحقيق التنوع االقتصادي من خالل انخراط الشباب 
في المهن والحرف التجارية والصناعية والزراعية. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا 
ببرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة، ويعد ضمن أولويات عملها خالل الفترة المقبلة.

ملتقى دولي للمشروعات الصغرى واملتوسطة أكتوبر املقبل

»..بدائل رفع دعم المحروقات 
يجب أن تضع القدرة الشرائية 
للمواطن أولوية، ثم األقل 
تكلفة على ميزانية الدولة«.

وزير االقتصاد والتجارة 
بحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة
محمد الحويج

15,5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5412دوالر أميركي
4.5412يورو

6.2392الجنيه االسترليني
1.2108الريال السعودي
1.2364درهم إماراتي

0.6921االيوان الصيني

2021 /3/31 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

اقتصادات التنمية وأصواتها الغائبة
يعد االفتقار إلى تمثيل الفئات المهمشة في أروقة السلطة السياسية، 
تمنح  المعرفة  إن  العالمي.  للقلق  متناميًا  مصدرًا  والثقافية  والمالية، 
كما  واضحة.  أهمية  يشكل  المعرفة  هذه  يخلق  من  فإن  لذا  القوة، 
مناسبة  في  نوبل،  جائزة  الحائز  االقتصاد  رجل  صامويلسون،  بول  قال 
شهيرة: »ال أبالي من يكتب قوانين أي أمة... ما دمت قادرًا على تدوين 

كتبها المدرسية«.
تمثيل الجنوب العالمي في اقتصادات التنمية منقوص بشدة، حيث 
استولت عليه قلة من مؤسسات البلدان الغنية، لألسف الشديد، وكانت 

العواقب وخيمة. ويبدو أن المشكلة تزداد سوءًا على سوء.
لألوراق  الرائد  المنفذ  التنمية،  اقتصادات  مجلة  حالة  هنا  لنتأمل 
البحثية في هذا المجال. ال يقيم رئيس تحرير المجلة وال أي من محرريها 
العشرة في دولة نامية. الواقع أن اثنين فقط من محرريها المشاركين 
التسعة والستين يقيمان في دولة نامية، مع عدم تمثيل أفريقيا وآسيا 

على اإلطالق.
اقتصادات  حول  المرموق  السنوي  الدولي  البنك  مؤتمر  هناك  ثم 
انعقاد  على  عاما   75 بمرور   2019 العام  في  المؤتمر  احتفل  التنمية. 
مؤتمر »بريتون وودز« الذي أنشأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
لكن لم يكن أي من المشاركين السبعة والسبعين ممثلين ألي مؤسسة 
تقع في دولة نامية. ويظهر تحليلنا لتاريخ مؤتمر البنك الدولي السنوي 
حول اقتصادات التنمية الممتد لثالثة عقود من الزمن أن 7 % فقط من 
أولئك الذين يؤلفون أوراق المؤتمر البحثية كانوا ينتمون إلى مؤسسات 

من العالم النامي.
االستخدام  بفعل  أمدها  طال  التي  التمثيل  نقص  مشكلة  تتضخم 
بعينها  فعالية تدخالت  العشوائية الختبار  المنضبطة  للتجارب  المتزايد 
التجارب  الدخل. ورغم أن حركة  المنخفضة  البلدان  الفقر في  للحد من 
المنضبطة العشوائية تستحق قدرًا كبيرًا من التقدير لتسليطها الضوء 
على الحاجة إلى دقة األدلة في اقتصادات التنمية، فإنها خلفت عواقب 

إقصائية.
يعمل  جدارة،  عن  المستحقة  األكاديمية  سمعتهم  بفضل 
الذي  االقتصاديون 
التجارب  على  يعتمدون 
العشوائية  المنضبطة 
الجامعات  أرقى  في  اآلن 
البحثية  والمؤسسات 
في  ويخدمون  العالم  في 
المجالت  تحرير  مجالس 
الكبرى.  االقتصادية 
الدور  هذا  ويعطيهم 
بوابات  كحرس  الحاسم 
األجندات.  وضع  سلطة 
الزمن،  من  عقدين  قبل 
على  مبنية  بحثية  أوراق  أي  هناك  يكن  لم  المثال،  سبيل  على 

العام  وفي  التنمية؛  اقتصادات  في  العشوائية  المنضبطة  التجارب 
المجالت  في  المقاالت  من   %  40 تمثل  كانت  لتحليلنا،  وفقًا   ،2020

الرائدة.
يميز اإلقصاء حركة التجارب المنضبطة العشوائية ذاتها. في مختبر 
عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر )J-PAL(، المركز العالمي األكثر نفوذًا 
في مجال أبحاث التجارب المنضبطة العشوائية المرتبطة بالتنمية، يقيم 
5 % فقط من نحو 225 من األساتذة المنتسبين في بلدان نامية، مع 
غياب أي تمثيل من مؤسسات في شرق آسيا. وإجراء التجارب المنضبطة 
الفقر وتمويلها تتركز  الحد من  أبحاث  أن  العشوائية مكلف، مما يعني 
في   J-PAL مختبر  )تأسس  ثراء  األكثر  الجامعات  في  متزايد  نحو  على 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(.
تصل  قد  العشوائية  المنضبطة  التجارب  تنفيذ  تكلفة  أن  الواقع 
على  الصعب  من  يجعل  مما  بحثية،  ورقة  لكل  الدوالرات  ماليين  إلى 
إلى  االنصياع  دون  بلدانهم  دراسة  النامية  البلدان  في  الباحثين 
الثرية.  المؤسسات  تفرضها  التي  التقليدية  األكاديمية  المعتقدات 
وإذا لم يتمكن هؤالء الباحثون من إجراء دراسات قائمة على التجارب 
أبحاثهم في مجالت  لنشر  الفرصة  يجدوا  فلن  العشوائية،  المنضبطة 
في  وحتى  الثانية.  الدرجة  من  مرتبة  إلى  بالنزول  ويخاطرون  رائدة، 
مؤسسات  أن  إلى  تحليلنا  يشير  التأليف،  ألصول  السخي  التفسير  ظل 
البلدان النامية مثلت أقل من 10 % من األبحاث القائمة على التجارب 
العام  في  األكبر  الست  االقتصاد  مجالت  في  العشوائية  المنضبطة 

.2020
األمر ال يخلو من خلل متأصل في توازن القوى بين حكومات البلدان 
النامية الضعيفة نسبيًا والباحثين األقوياء ماليًا من ذوي السمعة، فضاًل 
االقتصادات األقل دخاًل  السياسات في  التوتر بين ما يعتبره صناع  عن 
الكبرى. من  المجالت  في  بالنشر  األكاديميون جديرًا  يعتبره  وما  مهمًا 
عالية  خاصة  عائدات  تدر  التي  األبحاث  تميز  العوامل  هذه  أن  المؤكد 
للباحثين المقيمين في بلدان غنية، لكنها تدر عائدات عامة ضئيلة على 

صناع القرار في البلدان النامية.
هذه  في  يعملون  الذين  النامية  البلدان  من  الباحثين  أن  صحيح 
التنمية،  اقتصادات  النخبوية يقدمون مساهمات كبرى في  المؤسسات 
لكن الحوافز وأولويات الثقافات المؤسسية التي تحيط بهم تلعب دورًا 

قويًا.
ترتبط التكلفة النهائية بنوع المعرفة الذي يجري تجاهله. الواقع أن 
الجنوبية،  كوريا  ذلك  في  بما  النجاح  الشديدة  االقتصادات  من  العديد 
على  تعتمد  لم  وبوتسوانا  وموريشيوس،  وفيتنام،  والصين،  وتايوان، 
كبيرة  أعداد  وانتشال  مصائرها  لتغيير  العشوائية  المنضبطة  التجارب 
من سكانها من براثن الفقر. ومع ذلك، ال يجلس األكاديميون من هذه 
البلدان عمومًا في مجالس تحرير المجالت الكبرى وال يشاركون بشكل 
بارز في المؤتمرات والندوات التي يعقدها خبراء اقتصادات التنمية، وهو 
إغفال واضح وينبئ بالكثير بشكل خاص في حالة الصين، في ظل تحولها 
االقتصادي غير المسبوق تاريخيًا. األمر كأن النجاحات االقتصادية التي 

حققتها هذه البلدان ليس لديها ما تقدمه من دروس.
يتطلب استباق احتكار الشمال العالمي عملية إنشاء المعرفة في مجال 
تنازل  العالمي  الجنوب  أن  مفادها  إدراك حقيقة  أواًل  التنمية  اقتصادات 
وإذا  الشمالية.  النخبة  مؤسسات  عليها  استولت  ما  بقدر  الهيمنة  عن 
اقتصاديًا«  »أدبًا  اعتباره  بما يمكن  التنمية«  »اقتصادات  استعضنا عن 
فسوف تفضي وصية إيشيجورو إلى إنتاج أجندة بناءة لتدابير تصحيحية 
التنوع  أن  هذا  يقترح  كما  العالمي.  الشمال  في  المفكرين  جانب  من 
الفكرية  المحدودية  ضد  الضمانات  أفضل  من  هما  األوسع  والتمثيل 

الناجمة عن سيطرة النخبة.

الهندية الحكومة  في  اقتصادي  مستشار   *
األميركي سينديكيت«  »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

آرفيند سوبرامانيان*

من الصعب على الباحثين في البلدان 
النامية دراسة بلدانهم دون االنصياع 
إلى المعتقدات األكاديمية التقليدية 

التي تفرضها المؤسسات الثرية
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● متقاعدون خالل تظاهرة ضد تردي األوضاع االقتصادية في لبنان. )اإلنترنت( 

 البلدان المعتمدة على النفط يمكن 
أن »تدخل في حلقات هالكة من 

تقلص عائدات المحروقات«

 »فيريسك مابلكروفت«: ليبيا 
قد تراجعت في جهود التنويع 
االقتصادي منذ العام 2014

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

تقرير بريطاني يحذر ليبيا من »كابوس مالي« بسبب النفط

ويقول التقرير إنه بسبب الضغط المالي يميل منتجو 
النفط إلى مضاعفة إنتاجهم على أمل تعويض ما فقدوه 
من السعر. ومنذ العام 2014 كانت قيود تحالف »أوبك 
+« واحدة من االستراتيجيات القليلة التي حققت بعض 
الكثيرين  لكن  االرتفاع،  إلى  األسعار  دفع  في  النجاح 
اإلنتاج  داخل »أوبك +« يتوقون إلعادة أحجامهم من 
العالمي  التقليل  جهود  وتيرة  تسارع  ومع  السوق.  إلى 
األجل  طويلة  التوقعات  ضبابية  تستمر  التلوث  من 
للطلب على النفط الخام وسط سيناريوهات متشائمة 

حول ذروة الطلب.
ارتفاع  احتمالية  يزيل  النفط  انكماش سوق  أن  كما 
المالية  اآلفاق  استمرار ضعف  مع  كبير  إلى حد  األسعار 
التقرير  يتساءل  اإليــرادات  تقلص  ومع  البلدان.  لهذه 
البريطاني كيف لها أن تمول التنويع واالنتقال الطاقوي؟ 
ال  األخير  التنويع  إذ  سهلة،  إجابات  وجود  عدم  مؤكدًا 
أمر  السلس  السياسي  االنتقال  أن  لفكرة  الثقة  يمنح 

محتمل. وعلى الرغم من أن تحول الطاقة من المرجح 
أن يسير ببطء، فإن االنخفاض التدريجي للنفط ال يمنع 
البلدان  إن  »مابلكروفت«  تقرير  يقول  كارثة.  حدوث 
حلقات  في  »تدخل  أن  يمكن  البترول  على  المعتمدة 
واالضطرابات  المحروقات،  عائدات  تقلص  من  هالكة 
غير  القطاعات  إلحياء  الفاشلة  والمحاوالت  السياسية، 

النفطية الثابتة«.
على  ونيجيريا  والعراق  الجزائر  أيضًا  التقرير  وحدد 
أنها أولى اإلصابات المحتملة لهذه الموجة »البطيئة« 
الخطيرة  المشاكل  لها،  وبالنسبة  االستقرار.  عدم  من 
أزمة  تواجه  التي  األخــرى  الــدول  لكن  بعيدة،  ليست 

مماثلة تشمل أنغوال والغابون وكازاخستان.
على  يعتمد  الكارثة  توقيت  فإن  المصدر  وحسب 
واعتمدت  السياسية.  والمرونة  التنويع،  على  القدرة 
البريطانية في توقعاتها على مؤشر االستقرار  الشركة 
الفساد  مثل  أخــرى  متغيرات  يضم  الــذي  السياسي 

للنفط  المنتجة  الدول  التمويل، مصنفة  إلى  والوصول 
في العالم من حيث المخاطر. وبين أن المنتجين األعلى 
النفط،  على  اعتمادًا  األكثر  االقتصادات  مع  تكلفة، 
السياسية  واألنظمة  التنويع،  على  المحدودة  والقدرة 
الضعيفة هم األكثر عرضة للخطر. وتضطر البلدان التي 
إلى  معين  نفط  بسعر  ميزانياتها  تغطية  تستطيع  ال 

حرق احتياطياتها النقدية، وقبول الديون الخارجية.
وتأتي هذه التوقعات والتحذيرات في حين زاد إنتاج 
البالد  في  األطــراف  توصلت  أن  بعد  النفط  من  ليبيا 
2020. وتضخ ليبيا اآلن أكثر  العام  إلى هدنة منتصف 
العديد من  أكثر من  أي  يوميًا،  برميل  مليون   1.3 من 
نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط. وتسعى 
اإلنتاج  زيادة  إلى  ليبيا  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
العام  نهاية  بحلول  برميل  مليون   1.45 إلى  اليومي 
2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، وإلى 
2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس 
بلومبرغ  لتلفزيون  اهلل  صنع  مصطفى  اإلدارة  مجلس 
األسبوع الماضي. وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط 
تخطط لبدء اإلنتاج من حقول نفطية جديدة في األشهر 
في  وغدامس  البالد  وسط  سرت  حوضي  في  المقبلة، 
الغرب. كما أنها تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي 
وقال   .2015 العام  في  داعش  تنظيم  أغلقتها هجمات 
على  ستعتمد  الطموحة  ــداف  األه هذه  إن  اهلل  صنع 
الحفاظ على السالم وحصول المؤسسة الوطنية للنفط 
إلصالح  الحكومة  من  يكفي  بما  كبيرة  ميزانية  على 

البنية التحتية للطاقة.
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وهي  مابلكروفت«  »فيريسك  مؤسسة  وتقول 
المخاطر  لتقييم  البريطانية  االستشارات  مؤسسة 
السياسية في تقرير جديد نشر عبر موقعها اإللكتروني 
أن  يمكن  السياسي  االستقرار  عدم  إن  األسبوع،  هذا 
بينما  للنفط،  المنتجة  الــدول  من  مجموعة  »يبتلع« 
وسط  األحفوري  الوقود  عن  بعيدًا  عالم   wال ينتقل 
يمثل  فإنه  الكربون،  انعكاسات  إلزالة  عالمية  جهود 
في  الطاقة  على  تعتمد  التي  للدول  »كابوسًا سياسيًا« 
إعداد موازنتها. موضحة أن »الوقت ينفد بالنسبة إلى 
عدد من البلدان«، إذ هناك اضطرابات كبيرة تنتظرها 

في غياب إجراء إصالحات جذرية في اقتصاداتها.
السياسية  االضطرابات  وصول  المؤسسة  وتوقعت 
الثالث  السنوات  غضون  في  ممكن  وقت  أقــرب  في 
المقبلة، على الرغم من استمرار المخاطر خالل العقود 
القليلة المقبلة. ومن المثير للقلق أن العديد من الدول 
على غرار ليبيا قد تراجعت في جهود التنويع االقتصادي 
منذ العام 2014، وهو العام الذي شهد انهيارًا حادًا في 
أسعار النفط. وتشمل هذه المجموعة إلى جانب ليبيا، 
وأنغوال  والعراق  ونيجيريا  السعودية  العربية  المملكة 
وكازاخستان وفنزويال وأذربيجان. حيث رأوا أن عائدات 
التصدير كنسبة من إجمالي اإليرادات تزداد منذ العام 
2014، وبعبارة أخرى أصبحت اقتصاداتها أقل تنوعًا مع 

دخول النفط فترة من التقلبات المستمرة.

رغم مؤشرات التفاؤل السياسي

أكبر عملية احتيال في التاريخ!

األزمة االقتصادية تطيح »أحالم الستر« ملتقاعدي لبنان
بعدما جمع ثروة من عمله لعقود في الخارج، عاد سمير 
مرعي إلى بيروت قبل عقد من الزمن طامحًا بتقاعد مريح 
وحياة رغيدة، من دون أن يضع في حسبانه أن أزمة اقتصادية 
ستضع جنى عمره في مهب الريح وتدفعه إلى الهجرة مجددًا.
في فندق صغير في محلة الحمرا، يتحدّث مرعي )72 عامًا( 
بإسهاب عن استثماره ألربعة عقود في مجالي البناء وصناعة 
األزياء بين دول الخليج وبريطانيا. لكن »ماليين الدوالرات« 
التي استثمرها بعد عودته إلى لبنان في قطاع العقارات أو 
مشددة  مصرفية  قيود  رهينة  باتت  المصارف  في  ادخرها 
ارتدى  الذي  الرجل  ويقول  بها.  التصرف  بإمكانه  يعد  ولم 
بزة رسمية مع ربطة عنق لوكالة »فرانس برس« من بهو 
الفندق: »أنا مضطر إلى البدء من جديد، من الصفر، حتى 

أؤمن آخرتي«.
قبل دقائق من سفره إلى الواليات المتحدة حيث يعيش 
أفراد من عائلته، وقرب حقائب موضبة، يوضح »ما من خيار 
آخر أمامي«. ويضيف بانفعال: »ليعيدوا لي أموالي فال أغادر 
إلى الواليات المتحدة.. ماذا سأفعل هناك؟ ال أود أن أموت 

هناك«.
ويشهد لبنان منذ خريف العام 2019 شحًا في السيولة 
وأزمة اقتصادية لم تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها. إذ 
ترافقت مع قيود مصرفية مشددة طالت خصوصًا عمليات 
السحب بالدوالر. وأسفر االنهيار المتمادي عن فقدان الليرة 
الشهر الحالي أكثر من 90 % من قيمتها مقابل الدوالر في 
السوق السوداء، قبل أن تتحسن قلياًل. على غرار عشرات آالف 
اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر 2019، 
يحمل مرعي الطبقة السياسية مسؤولية ما آل إليه الوضع 
االقتصادي. ويتهم المسؤولين بأنهم »فاسدون من رأسهم 

إلى أخمص قدميهم«.
وبمرارة شديدة، يقول إنه واللبنانيين وجدوا أنفسهم بين 
ليلة وأخرى ضحايا »أكبر عملية احتيال في التاريخ«، مضيفًا: 
»ليلعنهم اهلل جميعًا من دون استثناء«. وإذا كانت ظروف هذا 
الرجل السبعيني تخوله فتح صفحة جديدة في بلد آخر، فإن 

الغالبية الساحقة من المتقاعدين في لبنان ليس لديهم ترف 
إيجاد خيار بديل. ومن لم يحتجز تعويضه في المصرف أو فقد 

قيمته، رأى راتبه التقاعدي يتبدد تدريجيًا أمام عينيه.
بعد 32 عامًا قضاها في السلك األمني، يجد جان عساف 
انخفض  بعدما  بيومه،  يوم  كل  يعيش  نفسه  عامًا(   80(
 180 نحو  إلى  دوالر   1400 من  عمليًا  التقاعدي  راتبه 
دوالرًا. ويقول لـ»فرانس برس« من داخل منزله المتواضع 
المجاور  المرفأ  انفجار  التي حولها  في منطقة مار مخايل، 
بعد  أتمنى  »كنت  منكوبة:  منطقة  إلى  الماضي  الصيف 

هذا العمر أن أتمكن من أن أعيش حياة كريمة«.
يقلب عساف ألبوم صور قديمة، يظهر في إحداها مرتديًا 
الزي الرسمي لقوى األمن الداخلي. وفي خضم األزمة التي 

أدت إلى ارتفاع جنوني في األسعار وتدهور القدرة الشرائية، 
يحاول اليوم تدبر أموره وتوفير احتياجاته وزوجته. ويوضح: 
الخمسة  أوالده  يكافح  وفيما  سأعيش«.  مدخولي  »وفق 
لتأمين قوت عائالتهم، يقول: »اتكالي على اهلل حتى نرى 

كيف ستمر هذه السنوات المتبقية لنا«.
موظف  آالف   108 من  أكثر  تضرر  عساف،  غرار  على 
متقاعد من القطاع العام جراء االنهيار االقتصادي وتدهور 
المعدل  يبلغ  المالية،  وزارة  بيانات  وبحسب  الليرة. 
الوسطي للراتب التقاعدي 2.2 مليون ليرة، أي ما يعادل 
السوداء.  السوق  في  الصرف  سعر  وفق  دوالرًا   170 نحو 
مساعدات  على  يعتمدون  السكان  من  كبير  عدد  وبات 
جمعية  بينها  محلية،  وجمعيات  دولية  منظمات  تقدمها 

في  لها  تابعة  خيمة  في  تستقبل  التي  »غراسروتس« 
منطقة مار مخايل العشرات يوميًا.

من  متقاعد  وهو  عامًا(،   69( أديب  هؤالء  بين  ومن 
دوالر،  مئة  يعادل  بالكاد  راتبه  بات  الداخلي،  األمن  قوى 
عامين.  منذ  العمل  عن  عاطل  مهندس  ابنيه  أحد  بينما 
من  »كنت  برس«:  لـ»فرانس  بحسرة  الرجل  ويقول 
الطبقة الوسطى وأصبحت اليوم ما دون الطبقة الفقيرة«. 
خط  تحت  يعيشون  من  نسبة  رفع  في  األزمة  وأسهمت 
إلى  أدى وفق محللين  ما  55 %، وهو  أكثر من  إلى  الفقر 

اضمحالل الطبقة الوسطى.
بحياة  أودى  الذي  المرفأ  انفجار  إثر  الجمعية  وبدأت 
أكثر من مئتي شخص وشرد عشرات اآلالف من منازلهم 
غذائية  ومواد  ثياب  من  المساعدات  تقديم  المتضررة، 
اليوم  المساعدة  يطلبون  من  لكن  يوميًا.  حساء  ووجبة 
ليسوا فقط من متضرري االنفجار. وتوضح مديرة الجمعية 
ميسا منصور لـ»فرانس برس« إن »المتقاعدين خصوصًا« 
القليلة  األشهر  خالل  مساعدة  عن  بحثًا  أتوا  من  هم 
الماضية. وبينما يتوقف عابرون أمام الخيمة مترددين في 
الدخول، تقول منصور: »يشعرون بالخجل، فهم أناس لم 

يطلبوا في حياتهم صدقة من أحد«.
سارة  تعيش  بيروت،  في  الراقية  قريطم  منطقة  في 
)68 عامًا( مع زوجها فؤاد عمار )76 عامًا(، وهما مدرسان 
متقاعدان، انخفض إجمالي دخلهما الشهري من أكثر من 
حاليًا.  دوالر   600 إلى  عامين  نحو  قبل  دوالر  آالف  ستة 
ورغم أنهما قادران على تأمين معيشتهما، لكن ما عمال 
وخططا له طوياًل لم يتحقق. وتقول سارة: »ما زال وضعنا 
مقبواًل مقارنة مع غيرنا، لكنه ال يشبه أبدًا ما كنا نأمله في 

نهاية حياتنا«.
ودفع االنهيار الذي لم تنجح القوى السياسية في وضع حد 
له، وتشكيل حكومة منذ الصيف الماضي جراء االنقسامات 
الحادة والمحاصصة، اثنين من أوالدهما الثالثة إلى الهجرة 
بحثًا عن بداية جديدة. ولعل أكثر ما يثير غضب فؤاد هو »أننا 
لم نخسر أوالدنا فحسب بل أيضًا أحفادنا، بعدما وصلنا إلى 

عمر نريدهم قربنا وأن نلهو معهم«.

رغم مؤشرات 
التفاؤل في 

األوساط 
االقتصادية بعد بدء 

حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة ممارسة مهامها، فإن 

تقريرًا بريطانيًا حذر ليبيا 
كإحدى أكثر البلدان اعتمادًا 
على المحروقات من مخاطر 

مالية وسياسية شديدة، بينما 
ينتقل العالم بعيدًا عن النفط، 

مؤكدًا أن الوقت بدأ ينفد 
بالنسبة للدولة التي فشلت في 

تنويع اقتصادها بل تراجعت 
جهودها منذ 2014.

● موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي
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الليبي-  االقتصادي  المنتدى  من  الثالثة  النسخة  األسبوع  هذا  عقدت 
األلماني، الذي نظمه االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون 

مع سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية في ليبيا.
وأوضح االتحاد أن مناقشات المنتدى تطرقت إلى عودة الشركات األلمانية 
إلى  إضافة  المواصالت،  وقطاع  والطاقة  النفط  قطاع  خاصة  الليبية،  للسوق 

فرص مشاريع والمقاوالت والكهرباء.
وقال رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، 
إلن »ليبيا دولة واعدة لدول العالم«، ألنها »غنية بالموارد الطبيعية، ناهيك 

عن موقعها االستراتيجي الممتاز، حيث تعد بوابة أفريقيا لدول الشمال«.
وقال الرعيض: »إن ليبيا الجديدة تتطلع لبناء دولة المؤسسات والقانون 
وحقوق اإلنسان، وتسعى دائمًا إلى توطيد العالقات االقتصادية مع جمهورية 
وإعادة  والمتجددة  التقليدية  الطاقة  مجاالت  في  السيما  االتحادية،  ألمانيا 

اإلعمار والبنية التحتية والتنمية البشرية في كافة المجاالت«.

منتدى اقتصادي يبحث عودة الشركات األملانية للسوق الليبية
»املركزي« يناقش ميزانية مصرف املتوسط عن العام 2018

السعر بالدوالرنوع الخام

64.01برنت

60.76غرب تكساس

64.42دبي

62.86سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 3/31/ 2021

وأوصى المصرف المركزي برفع رأسمال مصرف المتوسط لزيادة 
في  تحدث  قد  التي  الخسائر  ومواجهة  التزاماته،  سداد  على  ُقدرته 
المستقبل؛ لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين 
معها؛ حيث يشكل خًطا دفاعيًّا ووقائيًّا من المخاطر، في ظل الظروف 

االقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.
وناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ميزانية 
اإلدارات  ومديري  العام  المدير  مع   ،2018 العام  عن  المصرف 
والمراجعين الخارجيين فيه، ومقترح توزيع األرباح، وذلك بمقر إدارة 
الرقابة ببنغازي. وقال مدير اإلدارة أسامة الشكري، إن االجتماع تناول 
الطبيعة  ذات  المختارة  البنود  بعض  لفحص  المعد  العملي  اإلطار 
الخاصة بالقوائم المالية لمصرف المتوسط، ومناقشة مالحظات قسم 

الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات، ومالحظات قسم الرقابة 
المكتبية ومـتابعة االمتثال، حسب بيان المصرف .

وأكد طلب الرقابة من مصرف المتوسط اإلسراع في ربط فروعه 
للعمليات  الحديثة  المتطلبات  لتُغطي  المصرفية؛  بالمنظومة 
المصرفية، بما فيها المنتجات البديلة ومواكبة التطور الحاصل في 
القطاع. وقال الشكري إنه طالب بتسوية المصرف معلقاته المحلية 
والخارجية بشكل عاجل، واألخذ في االعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة 
وعدالة األرقام التي تُعبر عن سالمة بنود المركز المالي، مضيًفا أن 
المصرف ال يزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون 
وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في 

المستقبل.

● شعار منظمة الدول املصدرة للنفط )اوبك( في فيينا. )أ ف ب(

● رحلة افتراضية عبر تطبيق »ألكوف« )أ.ف.ب(

● صورة باألقمار الصناعية نشرتها شركة »مكسار تكنولوجيز« لسفينة الحاويات أم في إيفر غيفن في قناة السويس )فرانس برس(

القاهرة - الوسط

االقتصاد الليبي يقود قاطرة النمو في أفريقيا العام 2021
رغم االرتفاع الكبير في الدين العمومي الداخلي

»أوبك بالس« تتجه للحفاظ 
على مستوى اإلنتاج

الجائحة تعزز السفر 
عبر الواقع االفتراضي

تجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق »أوبك بالس« 
الخميس في مناسبة اجتماع وزاري لالتفاق على االقتطاعات المقبلة، 

للمرة الثالثة هذه السنة.
وقال بيارن شيلدروم المحلل في سيب إن السوق »تتوقع أن تبقي 
المجموعة مستوى االنتاج على حاله في مايو نظرا للضعف الحالي 

لسوق النفط«.
للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  أعضاء  من  المؤلف  و»الكارتل« 
)أوبك( وحلفائها العشرة يعتمد خفضا كبيرا إلنتاجه من النفط الخام، 

مما يترك حوالى 7 ماليين برميل تحت األرض يوميا.
والسبب هو عدم إغراق السوق بنفط ال يستطيع استيعابه بسبب 

االضرار االقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد19-.
دون مثل هذا التحرك، تصبح فعلية مخاطر تشبع قدرات التخزين 
للبرميل  دوالرا   60 نحو  بلغت  التي  األسعار  وانخفاض  المحدودة 
لكنها ال تزال هشة. وبمثابة تحذير، خضع العقدان المرجعيان، برنت 
الوسيط األميركي، لتصحيح حاد في  األوروبي وخام غرب تكساس 
األسابيع الماضية وشهدا في األيام األخيرة تقلبات قوية ما يدل على 

قلق المستثمرين في الوقت الراهن.
لكن بداية السنة أعطت أمال بانتهاء الكابوس الطويل للكارتل 
الموسع. فوصول اللقاحات شكل إيذانًا بانتهاء اجراءات اإلغالق ورفع 
استهالك  دون  حالت  والبضائع  األشخاص  تنقالت  على  أخرى  قيود 
الثالثة من الوباء  النفط. وهذا بدون االخذ باالعتبار ظهور الموجة 
في أوروبا وانتشار الفيروس بسرعة فائقة في أسواق واعدة بالنسبة 

للطلب على الخام وهي الهند او البرازيل.
بالتالي فان »الحكومة سارعت إلى تمديد إجراءات مكافحة كوفيد 
التي تقلل عمليا من استهالك الوقود« كما يقول ستيفن برينوك من 

شركة »بي في أم«.
لكن انتكاسات حمالت التلقيح وخصوصا في أوروبا بددت اآلمال 
بانتعاش سريع وأبعدت بشكل إضافي فرضية »العودة الى الوضع 

الطبيعي«.

رغم التزامها الحجر في منزلها في ويلز منذ عام؛ بسبب الجائحة، 
وفت جيم جينكينز جونز بالوعد الذي قطعته البنتها البالغة عشرة 
سنوات بتمكينها من رؤية الشفق القطبي في أيسلندا أو محميات 

جنوب أفريقيا، لكن.. بالواقع االفتراضي.
التجارب  هذه  واصفة  »ُذهَِلت!«،  ابنتها  أن  جونز  وأكدت 
بوباء  المرتبطة  فالقيود  برس«.  »فرانس  وفق  النجاة«،  بـ»طوق 
الواقع  خالل  من  بالرحالت  متزايدًا  اهتمامًا  أثارت  »كوفيد19-« 
االفتراضي بفضل تطبيقات جديدة تتيحها، وهي ال تستلزم سوى 
الالزمة لتشغيلها،  التحكم  الدوالرات لشراء وحدة  بضع مئات من 

إضافة إلى سماعات الرأس.
ممكنًا،  شيء  كل  يصبح  الالزمة،  التجهيزات  توافرت  ومتى 
الغابات  إلى  أو  البيرو(،  )في  بيتشو  ماتشو  إلى  مثاًل  كرحلة 
االستوائية في بورنيو، أو حتى »رحلة برية« عبر الواليات المتحدة 

في سيارة مكشوفة.
ال تزال البيانات المتعلقة بالسفر عبر الواقع االفتراضي محدودة، 
لكن منتجي األجهزة المستخدمة لهذا الغرض كمبتكر منصة »إي 
آر« التي تنتجها »إيه إيه آر بي إينوفيشن البس« سيزارا ويندرم، 
»لدينا  وقال:  كبير.  يشكل  االزدياد  في  آخذ  الطلب  أن  يؤكدون 

باستمرار المزيد من االنتسابات كل شهر«.
كالشعب  غريبة  أماكن  زيارة  للمستخدمين  »ألكوف«  وتتيح 
المرجانية في أستراليا وجزيرة مالطا، أو مشاركة تجربة افتراضية 

مع فرد من األسرة ال يمتلك المهارات التقنية الالزمة.
والحظ فيندريم أن »الكثير من الناس قرروا شراء خوذة ألفراد 
أسرهم الكبار السن«. وأشار إلى أن ذلك »يتيح رحالت معهم أثناء 

اإلغالق«.
شخص  مع  الشطرنج  في  مباراة  خوض  إلى  آخرون  وينصرف 

يعيش في أي مكان من العالم.
الحقيقي  العالم  في  السفر  بدياًل عن  االفتراضي  الواقع  وأصبح 
الضربة  ظل  في  المستقبلية  للرحالت  التخطيط  يتيح  ومكماًل 

الكبيرة التي تلقتها السياحة بفعل الوباء.
من  مجموعة  التطبيقات  مطوّرو  ابتكر  المنطلق،  هذا  من 
التجارب المحددة، منها زيارة أهرامات مصر، أو تاج محل في الهند، 
الكاياك،  الجنوبي بواسطة قوارب  أو القطب  السافانا في كينيا  أو 
المختصة  المنظمات  أو  التجارية  السفريات  شركات  بمساعدة 

كـ»ناشيونال جيوغرافيك« وصندوق »وورلد وايلد اليف«.
من  »أوكولوس«  أجهزة  اختيار  للمستخدمين  ويمكن 
»فيسبوك« و»بالي ستيشن« من »سوني« أو »غوغل كاردبورد«.

وقال اختصاصي الكمبيوتر من سان أنطونيو رافائيل كورتيس 
الوباء  بداية  منذ  إنه  آر«  في  و»يوتيوب  »ألكوف«  يستخدم  الذي 

يسافر كل أسبوع، وهو »مرتاح في المنزل«.

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

السنة السادسة
العدد 280 18 شعبان 1442 هــ

1 أبريل 2021 م اخلميس

بعد أزمتي »السفينة العالقة« و»الوباء«.. 

محللون: سقوط ورقة التوت عن التجارة الدولية
السويس،  قناة  في  سفينة  وجنوح   »19 »كوفيد-  وباء 
أزمتان عطلتا عجلة التجارة الدولية وكشفتا مكامن الضعف 
في حركة البضائع القائمة على كميات آنية بال مخزونات، 

مثيرة أوضاعا تالمس العبثية في بعض األحيان.
السويس  قناة  عبر  العودة  في طريق  وعلقت  vالصين   
تنقل  كانت  التي  غيفن«  »إيفر  الحاويات  حاملة  متن  على 

أيضا حوالى مئة حاوية أثاث منزلي لشركة »إيكيا«.
العمالقة  السفينة  تعويم  تم  شاقة  عمليات  وبعد 
تعبر  الذي  المائي  المجرى  فتح  إعادة  أتاح  ما  اإلثنين، 
في  اآلسيوي  العالم«  »مشغل  في  مصنعة  بضائع  منه 
نقرات  أوروبيين اشتروها ببضع  إلى مستهلكين  طريقها 
أكسفورد  جامعة  في  األستاذ  وأوضح  الكمبيوتر.  على 
من  بالرغم  أنه  برس«  »فرانس  لوكالة  غولدين  إيان 
استئناف عبور السفن العالقة حاليًا، إال أن األزمة »تثبت 
الطويلة والمعقدة،  مرة جديدة هشاشة سالسل اإلمداد 
لوجستية  بموجب  اآلني«  التسليم  منطق  وحدود 
الذي  اليوم  »في  البضائع  تسليم  يجري  بحيث  مصممة 

التالي«. تحتاجون إليها فيه، أو ربما في اليوم 
تنظيم  أن  العولمة  في  االختصاصي  هذا  وأوضح 
الطلب  بمقدار  آني«  »بشكل  اإلنتاج  عمليات 
عنها  نتج  وما  »التايلورية«  النظرية  من  المستوحى 
تويوتا  شركة  له  روجت  والذي  إنتاج،  سالسل  من 
أن  يعتبر  الهدر«،  من  الخالية  »اإلدارة  مبتكرة 
يحد  بالتالي  وهو  كلفة،  بل  استثمارا  ليس  »التخزين 

المساهمين«. أرباح  من 
»كلما  أنه  هي  االقتصادي  الخبير  بحسب  والمشكلة 
تضاءل المخزون، ازداد الترابط واالعتماد المتبادل، وكلما 

مذكرا  للصدمات«،  عرضة  أكثر  أصبحنا  الترابط  ازداد 
بتسونامي 2011 في اليابان الذي أدى إلى أزمة كبرى في 

قطاع السيارات.
وهذه ليست أول أزمة تواجهها التجارة العالمية، غير أن 
تفشي »كوفيد- 19« كان بمثابة صدمة، وتبقى شهادات 
لنفاد  نفايات  أكياس  ارتداء  على  مرغمين  طبيين  عمال 
وكمامات،  قفازات  بدون  العمل  وعلى  الواقية  القمصان 
ماثلة في األذهان.كما كشف التهافت على ورق الحمامات 

القاضي  القديم  الفعل  رد  أن  المعكرونة  مثل  ومنتجات 
حتى  الناس  إلى  يعود  ما  سرعان  المخزون،  بتكديس 
بسرعة  الطلبيات  تسليم  على  المعتادين  المستهلكين 

فائقة.
vوباتت استعادة السيطرة على سالسل التوزيع هاجسا، 
سواء لدى الحكام أو لدى الشركات التي بدأت »تعيد النظر 
ما  وفق  مخزون«،  بال  اآلني  التسليم  على  اعتمادها  في 
ميرسك،  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  سكو  شورين  أوضح 

إحدى أضخم شركات الشحن البحري في العالم، في مقابلة 
هذا  أن  وأضاف  اإلثنين.  تايمز  فاينانشل  صحيفة  نشرتها 
يعمل،  ال  حين  لكن  جيدا،  يعمل  حين  »ممتاز  النظام 
تفوق  الخسائر  فإن  الحالة،  هذه  وفي  مبيعات.  تخسرون 
التسليم  بفضل  تحقيقها  تم  التي  المدخرات  كبير  بفارق 

اآلني«.
ومن العوامل المؤدية إلى اكتظاظ طرق الشحن البحري 
في  الكبيرة  الزيادة  أطول،  تسليم  مهل  إلى  يؤدي  الذي 
رغم  أوروبا،  في  ثم  آسيا  في  القيود  رفع  تلت  التي  الطلب 
تدابير العزل الموضعية، وال سيما في ظل خطط اإلنعاش 
االجتماعي الضخمة التي أقرت من جانبي المحيط األطلسي 

ورفعت مدخرات األسر إلى مستويات غير مسبوقة.
ومع تعذر الذهاب إلى دور السينما أو في عطلة أو إلى 
وطابعات  رياضية  معدات  المستهلكون  اشترى  المطاعم، 
ألوالدهم  وألعابا  المنزل،  من  للعمل  كمبيوتر  وأجهزة 
المدير  بحسب  والنتيجة  الترفيه.  وسائل  من  المحرومين 
من  السابع  الشهر  في  »أننا  أنجلوس  لوس  لمرفأ  العام 
زيادة غير مسبوقة في الواردات، يعززها طلب غير مسبوق 

من قبل المستهلكين األميركيين«.
بالنسبة  سواء  األسعار،  ترتفع  المنتجات  توار  أزمة  ومع 
للمواد األولية أو كلفة النقل، وصوال إلى أوسام التعريف عن 
المنتجات، وهي مخاطر تراقبها المصارف المركزية بانتباه 
كبير. وقد يأتي جزء من الحل من المستهلكين أنفسهم، 
للمعايير  مراعاة  أكثر  لمنتجات  أعلى  ثمن  بدفع  قبلوا  إن 

البيئية واالجتماعية.
وقال إيان غولدين »في عالم الغد، ينبغي أن نرى قدرا 
وقدرا  االستهالكية،  النزعة  ومن  السريع  النهج  من  أقل 
أقل من التغليف، أو هذا ما نأمل به«، مضيفا »إنها عملية 
بطيئة تجري خصوصا في المدن الكبرى الغنية مثل باريس 

ولندن«.

النمو  قاطرة  ليبيا  تصدر  للتنمية،  األفريقي  البنك  توقع 
 % و54.9   37.5 بنسبة   2021 للعام  القارة  في  االقتصادي 
رغم  القارة،  في  األقوى  وهي  و2022   2021 العامين  في 
من   % بـ155  قدر  الذي  الداخلي  الدين  في  الكبير  االرتفاع 

المحلي. الناتج 
توقعاته  إلى  له،  تقرير  أحدث  في  األفريقي،  البنك  وأشار 
»كوفيد  وباء  آثار  من  تدريجيًا  األفريقية  االقتصادات  بتعافي 
19-«، حيث ستشهد 11 دولة نموًا أكبر من أو يساوي 5 %، 

.% 5 10 ستكون أعلى من  منها 
العام  في  اقتصادها  من   %  -60.3 بنسبة  انكماش  وبعد 
نمو  أقوى  العام  هذا  ليبيا  تسجل  أن  المتوقع  من   ،  2020
ستكون  الزيادة  هذه  فإن  التنمية  لبنك  ووفقًا  القارة،  في 
قد  ما   2020 نوفمبر  في  النفط  إنتاج  بـ»استئناف  مدفوعة 
الموازنة  أرصدة  تحسين  مع  األسعار«  انخفاض  تأثير  يخفف 

الجاري. والحساب 
وسيكون ثاني أقوى نمو ستسجله أفريقيا في العام 2021 
9.9 % تليها بوتسوانا وموريشيوس  هو نمو جيبوتي بنسبة 
)7.5 % لكل منهما(، والنيجر )6.9 %(، وكوت ديفوار )6.2 %(، 
والسنغال  فاسو  وبوركينا   ،)%  5.6( وغينيا   ،)%  5.7( وإريتريا 

)5.1 % لكل منهما(.
في  الجاري  الحساب  أرصدة  تحسن  األفريقي  البنك  ورجح 
العام  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  8.9 بنسبة  ليبيا 
 2022 2021، و31.2 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 

المحروقات. عائدات  المتوقعة في  الزيادات  بفضل 
ارتفاع  في  تسبب  الذي  التضخم  بمعدالت  يتعلق  وفيما 
10.5 % في  كبير بأسعار مختلف السلع، توقع أن يبلغ معدله 

الليبية. العملة  قيمة  انخفاض  2021 على خلفية 
وبشأن قضية الديون العمومية يؤكد التقرير األفريقي أن 
حيث  العالم،  في  األدنى  بين  من  يعد  لليبيا  الخارجي  الدين 
الناتج المحلي اإلجمالي في العام  5.8 بالمئة من  يقدر بنحو 
2017، لكن الدين الداخلي ازداد بشكل كبير خالل السنوات 
العام  في  المحلي  الناتج  من   %  155 إلى  ووصل   ، األخيرة 
نسبة  تتجاوزه  ال  أن  يفترض  الذي  المعدل  أن  علما   .2020

.% 70 الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
الخارجي  لالقتراض  محدودة  ليبيا  حاجة  وتاريخيًا، 
األزمة  أن  األجنبية،ال  العمالت  من  االحتياطات  وفرة  بفضل 
انخفاض  إلى  أدى  كبير  انعكاس  لها  كان  واألمنية  السياسية 
األجنبي  االستثمار  يتدفق  لم  حين  في  الحكومية  اإليرادات 
مخزون  فإن  وبالتالي،   .2014 العام  منذ  البالد  إلى  المباشر 
عند  واستقر   2013 منذ  يتغير  لم  المباشر  األجنبي  االستثمار 

18.5 مليار دوالر.
واليتها،  المنتهية  الوفاق  لحكومة  المالية  وزارة  وغطت 
لكن  المركزي،  المصرف  من  االقتراض  احتياجات  تمويل 
األجنبية  االحتياطات  يستنفد  قد  منه  المستمر  االقتراض 

ويحتمل أن يكون له عواقب اقتصادية خطيرة.
بنسبة  لليبيا  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وانكمش 
وحصار  الحرب  اشتداد  مع  تزامن  والذي   2020 في   %  60.3
الماضي.  أكتوبر  مطلع  إلى  يناير  من  الرئيسية  النفط  حقول 
مع  الدخل  تراجع  إلى  النفط  أسعار  في  انخفاض  أدى  كما 
الضرر  مزيد  ألحق  الذي   »19 »كوفيد  لوباء  السريع  االنتشار 

الصحي. والنظام  باالقتصاد 

النفطية  البنك األفريقي للتنمية خسائر إغالق الحقول  وقدر 
بنحو 10 مليارات دوالر. أما موازين الحساب المالي والجاري في 
ليبيا فقد تدهورت بشكل كبير في العام 2020 إلى عجز يعادل 
73.8 % من الناتج المحلي اإلجمالي و 59.8 % من الناتج من 

فوائض الحساب المالي والجاري المسجلة في 2019.
 63 77 مليار دوالر إلى  وانهار احتياطي النقد األجنبي من 
العام  منذ  مستوى  أدنى  وهو   2020 يونيو  في  دوالر  مليار 
بنك  وأكد  الواردات(.  من  شهرًا   58 يعادل  ما  )أي   2016
صرف  سعر  اعتماد  في  المركزي  المصرف  قرار  أن  التنمية 
2021 تسبب في رفع أسعار مختلف  يناير   3 جديد موحد في 
المواد في األسواق الوطنية، حيث انخفضت بشكل حاد قيمة 
إلى  أميركي  دوالر  لكل  ليبي  دينار   1.35 من  الليبي  الدينار 

4.48 دينار ليبي لكل دوالر.
عليه  تهيمن  الذي  المصرفي  النظام  معاناة  إلى  وأشار 
منذ  متكررة  سيولة  أزمات  من  للدولة  المملوكة  البنوك 

2014، ما أدى إلى فقدان الثقة في النظام الرسمي.

باريس - أ ف ب
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املرتزقة
رافد علي

تنوع  بسبب  للمرتزقة  موحد  تعريف  صياغة  تصعب 
التقنيات العسكرية، وتزداد القضية تعقيدًا مع انتشار 
ومن  الحديثة.  العسكرية  العلوم  في  التخصص  مبدأ 
أمرًا  للمرتزقة  تعريف  صياغة  تبقى  العملية  الناحية 
معقدًا نظرًا لسرية المعلومات واإلحصائيات المتعلقة 
بكل  العسكرية-  الخدمات  -شركات  المرتزقة  بعالم 
أنواعها التي شرعت تنتشر في العقود األخيرة. إال أنه 
الشخص  هو  المرتزق  يعتبر  تاريخيًا  األمر،  عموم  في 

الذي يبيع نفسه للمشاركة في القتال.
رسمي  بشكل  أثيرت  ليبيا  في  المرتزقة  قضية 
المبعوثة األممية  وواضح في كلمة السيدة ستيفاني، 
للحوار  الثالثة  الجولة  الفتتاح  ليبيا،  في  السابقة 
عشرين  من  أكثر  هناك  بــأن  صرحت  إذ  الوطني، 
من  أكثر  ويشغلون  بالبالد،  ينتشرون  مرتزق  ألف 
أثار  مما  كلي.  أو  جزئي  بشكل  عسكرية  قواعد  عشر 
مخاوف  حينها، وسط  الليبي  الشارع  في  كبيرة  جدلية 
الوصول  ألجــل  الوطني  الــحــوار  عملية  انهيار  من 
المنخرطة  النزاع  ــراف  أط بين  سياسية  لتسويات 
من  ألكثر  بـ»الهشة«  وصفت  تفاوضية  عملية  في 
األممي  المبعوث  أشار  قليلة،  أيام  قبل  حينها.  مرة 
من  إجماع  حالة  هناك  أن  إلى  كوبيتش  يان  لليبيا 
إخراج  ضرورة  على  التقاهم  الذين  المسؤولين  قبل 
بالنسبة  المعنويات  يرفع  أمر  األجانب، وهو  المقاتلين 

للشارع الليبي، الذي ال يزال على باب الرجاءات.
حالة  يعيش  العربي  المواطن  تاريخيًا،  المرتزقة 
في  ظاهرة  شكلت  كونها  كمصطلح  معها  األلفة  من 
أشكال  جانب  إلى  تاريخنا،  مختلفة من  تاريخية  فترات 
وفرق  واالنكشارية  كالمماليك  مختلفة  أخرى  عسكرية 
اإلنجليزية  اشتقت  منها  التي  الحشاشين،  اغتيال 

.»Assassin« مفردة
خصوصًا  أيضًا  معروفة  المرتزقة  كانت  أوروبا  في 
القرن  الثالث عشر إلى  القرن  الفترة الممتدة بين  في 
في  الكوندوتييرو  زعماء  صيت  ذاع  إذ  عشر،  الخامس 
في  وانتشرت  ألمانيا،  في  والالندسكنيشت  إيطاليا، 
تدخالت  وقتئذ  واستمرت  المرتزقة،  شركات  سويسرا 
أمدها  أطال  مما  األوروبية  الصراعات  في  المرتزقة 
حتى ظهور الدولة الحديثة القومية في أوروبا وتحريم 
الحائزة  الوحيدة  الجهة  هي  الدولة  لتصبح  المرتزقة، 
بممارسة  المخولة  والجهة  القوة،  عناصر  على شرعية 
اإلداري.  وسلطانها  السياسية  إرادتها  لفرض  اإلكراه 
التي  هي   1648 العام  وستفاليا  معاهدة  كانت  لقد 
عقود،  ثالثة  استمرت  التي  األوروبية  الحرب  أنهت 
من  غيرها  مبعدة  أساسية،  كبنية  الدولة  فترسخت 
والباباوات  كالملوك  الدولية  القضايا  في  الالعبين 
مما  للمرتزقة  جميعًا  لجؤوا  الذين  واإلقطاعيين، 
بأطراف  المرتزقة  تالعب  بسبب  الحرب  أمد  من  زاد 

الصراع وممارسة نهج خلط األوراق سياسيًا.
الدولة  تعد  لم  حيث  المعولم،  العالم  في  اليوم 

توجد  إذ  الدولية،  الساحة  في  الوحيد  الالعب  هي 
العالمية،  والمنظمات  الجنسيات،  متعددة  الشركات 
أثرياء  وكذلك  كأمنيستي،  الحكومية  غير  والمنظمات 
أمام  المالي،  بنفوذهم  للقارات  العابرين  العالم 
التوترات  بمناطق  المرتزقة  عودة  أضحت  هذا  كل 
مع  يتماشى  بأسلوب  لكن  ممكنًا،  ــرًا  أم العالمية 
الجدد  الدوليون  الالعبون  فهؤالء  حاضرنا.  متغيرات 
القدرة  ولهم  العالم،  في  مصالحهم  لهم  أضحت 
مصالحهم  حماية  ألجل  المرتزقة  مع  للتعاقد  المالية 
وذواتهم، كما يرى المرتزق السابق شون ماكفيت في 
»القروسطية«  بأن  يرى  إذ  الجدد«،  »المرتزقة  كتابه 
طريق  عن  للوجود  تعود  فيها  المسلح  االرتزاق  بروح 

شركات الجيوش الخاصة.
كتاب  أول  كونه  في  ماكفيت  كتاب  أهمية  تبرز 
ذاته  المرتزقة  عالم  داخل  من  المرتزقة  عن  يتحدث 
أو شركات الجيوش الخاصة، فإلى جانب كونه ضابطًا 
شركات  عدة  مع  وعمل  األميركي،  بالجيش  سابقًا 
رجل  فهو  العالم،  من  دول  عدة  في  خاصة  مرتزقة 
أكاديمي بجامعة جورج تاون األميركية الشهيرة، فكل 
العصر  في  المرتزقة  حول  السابقة  والكتابات  التقارير 
جاءت  الغرب  في  صحفيون  أصدرها  التي  الحديث 
الواردة  المعلومات  أن  جانب  إلى  اإلثارة.  على  مبنية 
في  الحال  هو  كما  الشفافية  انعدام  من  تعاني  فيها 
 licensed To Kill. Privatizing The« كتاب: 
War on Terror « لروبرت بيلتون. كما أن دراسات 
إحصاءات  على  مبنية  كانت  بالخصوص  األكاديميين 
الجيوش  الدقة، وذلك ألن شركات  تعوزها  ومعلومات 
الخاصة تعمل بروح االنضباط العسكري، التي ال تحبذ 
أن يخوض أجنبي عنها في أمرها أو يطلع على شأنها، 
فمعظم  عالمها.  تفاصيل  عن  يكتب  أنه  عنك  دع 
الضباط  من  الخاصة  الجيوش  شركات  رجــال  كبار 
العسكرية.  ــادروا  غ الذين  الخبراء  أو  المتقاعدين 
الروح العسكرية من االنضباط والكتمان لعبت  فهذه 
عقود  توقيع  األميركية  اإلدارة  تقبل  في  كبيرًا  دورًا 
والعراق،  أفغانستان  في  الشهيرة   »Blackwater«

حسب ما يوضح صاحب الكتاب المذكور.
يد  على  أواًل  ظهرت  الخاصة  الجيوش  شركات 
جنوب  فــي  الخاصة  الــقــوات  ضباط  مــن  مجموعة 
 »Executive outcomes« اســم  تحت  أفريقيا 
مثل  أفريقية  دول  عــدة  في  وعملت   ،1994 العام 
المتحدة  األمم  على  خدماتها  وعرضت  وأنغوال،  كينيا 
األمم  أن  إال  ــدا،  روانـ ــة  أزم في  لصالحها  للتدخل 
فرص  أوجدت  الشركة  لكن  العرض،  رفضت  المتحدة 
 1998 العام  حتى  وسيراليون  ليبيريا  في  لها  عمل 
هذا  يجرم  أفريقيا  جنوب  في  قانون  صــدر  حينما 
أن  يرى  الجدد  المرتزقة  كاتب  الشركات.  من  النوع 
الشركة الجنوب أفريقية انتهت ألن الواليات المتحدة 
بفضل  تدخالتها  فعالية  رغم  اهتمامًا،  تمنحها  لم 

دورًا  تلعب  كانت  التي  المتطورة،  العسكرية  تقنياتها 
حاسمًا دائمًا.

المتحدة  الواليات  أن  إلى  يشير  كتابه  في  ماكنيت 
الحرب  بعد  المرتزقة  بشركات  االستعانة  إلى  لجأت 
الشعبي  والسخط  الضغط  تحاشي  بغرض  الباردة 
واشنطن  وقعت  فقد  العالم.  في  سياستها  حيال 
مع  عقدًا  أفغانستان  غزو  بعد  ومعلن  رسمي  بشكل 
عدة  مارست  التي  إنترناشيونال«  »دينكورب  شركة 
بعقد  كارازاي،  حراسة  خدمات  فيها  بما  هناك،  مهام 
قيمته مليار دوالر. وتعاقدت واشنطن بعد غزو العراق 
أيضًا مع شركة »بالك ووتر« لعدة مهام  بعقد ضخم 
كالحماية الشخصية والتمويل واللوجستيات والتسليح 
ومطلع  سابق  كمرتزق  المؤلف،  ويحذر  والتدريب. 
طبيعتها  بسبب  المرتزقة  شركات  من  وكأكاديمي، 
إطالة  الشركات على  إذ ستعمل هذه  أساسًا،  التجارية 
ومن  األكبر،  المستفيد  ألنها  واألزمــات  الحروب  عمر 
الشعوب  ومستقبل  اإلنسان  لحقوق  مراعاة  دون 
إعالمية  فضيحة  كل  مع  الشركات  فهذه  واألوطــان. 
في  حصل  كما  التجاري،  اسمها  لتغيير  تلجأ  تمسها 
فغيرت  العراق  في  ووتر«  »بالك  فيها  تورطت  قضايا 

اسمها لـ»XE« و»Academi« على التوالي.
النفاذ  عبر  التجارة  على  اليوم  المفتوح  العالم  في 
سهولة  بكل  الحدود  متجاوزًا  االتجاهات  كل  في 
أصبح  أنواعها،  بكل  الخدمات  عقود  عــرض  في 
الخاصة  الجيوش  شركات  تنتعش  أن  المتوقع  من 
واإلمدادية  القتالية  العسكرية  تخصصاتها  بكل 
ورفع  الميداني  الدعم  ــوات  وق التدريب  ــؤون  وش
التخصصات.  مــن  وغيرها  العسكرية  الجاهزية 
أن  توقع   2014 العام  الصادر  كتابه  في  فالمؤلف 
لالزدهار،  طريقها  في  الخاصة  الخدمات  شركات 
وقد  والصين،  روسيا  من  كل  في  بظهورها  وتنبأ 
لم  الصين  أن  حين  في  ــى،  األول الحالة  في  أصــاب 
التقارير  كل  رغم  القبيل  هذا  من  شيئًا  عنها  نسمع 
الصينية،  العسكرية  القوة  تزايد  عن  المنشورة 
السوق  هذه  في  منخرطة  أنها  يبدو  تركيا  أن  إال 
بسهولة  تــزول  لن  المرتزقة  فشركات  الدولية. 
بالمليارات،  تقدر  عالمية  سوق  في  تنشط  ألنها 
مكانها  لترك  الربحية  الشركات  هذه  تسعى  ولن 
الدولي  فالقانون  بسهولة.  العالمية  السوق  في 
الخصوص،  هذا  في  صارمة  غير  زالت  ما  نصوصه 
كالواليات  الكبرى  لــلــدول  المحلية  والقوانين 
تستمر،  كي  الشركات  لهذه  فرصا  تمنح  قد  المتحدة 
تنهشها  التي  أو  الهشة  الدول  على  خطورتها  رغم 
من  ــالت  اإلف عليها  صعبًا  سيكون  بما  الــحــروب، 
تفق  لم  ما  ســواء،  حد  على  والمرتزق  الطامح  فك 
كحل  باالقتتال  هوسها  جنون  وتكبح  غفلتها  من 
جديرة  ظاهرة  الحروب«  »خصصة  فشبح  لقضاياها. 

األمر. إليها بحذر لمن يهمهم  باالنتباه 

املرتزقة تاريخيًا، 
املواطن العربي 

يعيش حالة 
من األلفة معها 

كمصطلح كونها 
شكلت ظاهرة 

في فترات تاريخية 
مختلفة من تاريخنا، 

إلى جانب أشكال 
عسكرية أخرى 

مختلفة كاملماليك 
واالنكشارية وفرق 

اغتيال الحشاشني، 
التي منها اشتقت 
اإلنجليزية مفردة 

.»Assassin«
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هدنة وليست اتفاق سالم

عشر سنوات مرت من صراع، استخدمت ووظفت فيه كل أنواع األسلحة، سواء كانت عسكرية 
انتقل  الصراع  إن  بل  اآلن،  إلى  المتناحرة  األطراف  من  أي  يفز  لم  اجتماعية.  أو  إعالمية  أو 
كانت  سواء  الليبية،  المكونات  كل  طال  حتى  رقعته  واتسعت  االجتماعي  النسيج  إلى  ليصل 

مناطقية، أو قبلية، أو عرقية، أو دينية، أو سياسية.
الكل أخذ نصيبه من هذا الصراع بشكل أو بآخر، وكل ليبي اآلن يعاني من مخلفات الحرب، 
فطالما  الكيلومترات.  آالف  ليبيا  عن  ويبعد  الثلجية  سيبيريا  في صحراء  إقامته  كانت  لو  حتى 
كان هذا الشخص ليبيًا فإن مخلفات الحروب السابقة ستؤثر به ولو بحدها األدنى، نفسيًا أو 

اجتماعيًا.
أحد.  على  تخفى  تعد  لم  األطــراف  كل  بين  وتيرتها  ازدادت  التي  الكراهية  فخطابات 
قد  الخطابات  هذه  كل  أن  سنرى  والتحليل  العقالنية  من  بشيء  الحالي  المشهد  فبمتابعة 
للبطن  لألسف  وصلت  بل  للمشهد،  والمتصدرة  المتصارعة  النخب  استخدامها  في  تجاوزت 
المنيع  والثقافي  االقتصادي  الحصن  تعد  التي  الوسطى  في طبقته  المتمثلة  بالمجتمع  الرخو 
إلى  سلبيتها  في  وصلت  إنها  حيث  الليبي،  للكيان  االجتماعي  السلم  يمس  تهديد  أي  ضد 

أساتذة الجامعات والمدارس والمثقفين والكتاب، بل وحتى بين الطالب والتالميذ.
من  الخوف  يعترينا  وقد  باإلحباط  مليء  أنه  عليه  يؤخذ  قد  التشخيص  هذا  أن  جيدًا  نعلم 
النخب  على  فيه  المسؤولية  تعليق  يمكن  ال  اآلن  ويحدث  حدث  ما  ولكن  به،  القبول  نتائج 

وقادة القرار السياسي فقط.
زالت  ما  حدث  ما  كل  فرغم  بإنصاف.  واقعنا  نواجه  أن  ليبي  كمجتمع  لنا  الوقت  حان  فقد 
نترك  كي  جراحنا  وتضميد  االجتماعي  نسيجنا  أصابت  التي  الشروخ  لترميم  فرصة  لدينا 
آذاننا والقول إن هذه معركة  بالرمل وصم  أما وضع رؤوسنا  القادمة.  وطنًا متماسكًا لألجيال 
سياسية وال دخل لعامة الناس بها فهذا قول قد تجاوزته األحداث لألسف ويعد تفاؤال في غير 

محله، ولن ينتج عنه إال هروب إلى األمام وتصدير لألزمة وليس تفكيكًا وإصالحًا لها.
ودون  الحالية  بأزمتنا  مباشرة  عالقة  »المتذبذبة«  واإلقليمية  الدولية  لإلرادة  أن  صحيح 
مالئم  محليًا،  أم  كان  دوليًا  اآلن  السياسي  المناخ  أن  إنكار  يمكن  ال  تفاصيلها،  في  الخوض 
إلى عمل  الحياة تحتاج  العجلة ودواليب  الحياة تدريجيًا. ولكن  لتحريك عجلة االقتصاد وعودة 

مضن حتى تستمر في الدوران.
من  نصيبنا  أخذ  مكوناتنا  بكل  كمجتمع  علينا  يجب  لالستقرار  يدعو  مسار  أي  ولنجاح 
فقط،  البيضاء  األعالم  برفع  ليس  عملية سالم،  أي  تقدم  على  يساعد  بما  والدفع  المسؤولية 

بل ودعمها بحلول تلقى قبواًل لدى كل األطراف واالبتعاد عن التخوين.
فرغم رضوخ األطراف السياسية والعسكرية لإلرادة الدولية التي أتاحت لهم الجلوس على 
طاولة المفاوضات فإن هذا الرضوخ له أسباب دولية ومحلية. فالكل أرهقتهم الحرب ووصلت 
فالطاقة  األنفاس،  والتقاط  مهادنة  مرحلة  في  األطراف  هذه  كل  واآلن  قمته.  الصراع  حدة 
هينًا.  يعد  لم  وإقليميًا  دوليًا  والذخائر  السالح  وتدفق  ليبيا  في  محدودة  للحروب  البشرية 
إضافة إلى أن مسألة المقاتلين األجانب رغم سلبياتها كانت عاماًل إيجابيًا للمهادنة الدولية، 

وبالتالي توقف االقتتال.
»رحلة  ســالم«..  »اتفاق  األيــام،  هذه  مسامعنا  على  تتردد  التي  التفاؤلية  العبارات  رغم 
يحدث  ما  أن  إال  الحالية.  األجواء  سادت  التي  العبارات  من  وغيره  السالم«  »إعالم  السالم«.. 
وليس  مهادنة  بأنه  تصنيفه  يمكن  بل  ذلك،  يعكس  ال  الصراع  في  الرئيسية  األطراف  بين 

سالمًا.
وتوقيع  التنازالت  تقديم  طابع  فيها  يغلب  دوليًا،  عليه  متعارف  هو  كما  السالم،  فاتفاقات 
األطراف، ال المحاصصة واالبتزاز. فكما رأينا رئيس حكومة الوحدة الوطنية أقر في جلسة منح 
تدريجيًا.  الحياة  حركة  تعود  حتى  قبولها  إال  أمامنا  خيار  وال  موجودة  المحاصصة  بأن  الثقة 
فالكل ال يزال متمترسًا بمنصبه ووسط حاشيته، أما القول بخروج حكومتي الوفاق والموقتة 
األذرع  من  ليسوا  أنهم  يعلم  الكل  فإن  محمودًا،  شيئًا  اعتباره  فرغم  الحالي،  المشهد  من 

الرئيسية للصراع. فخروجهم من عدمه لن يؤثر إيجابيًا بشكل مباشر على صميم الخالف.
ولجنة  الليبية  األقاليم  تمثل كل  لحكومة  الثقة  منح  كإجراء حقيقي هو  اآلن  ما حدث  فكل 
توجد  ال  ولكن  وهناك.  هنا  سلمية  ومبادرات  العسكرية  التماس  خطوط  تمثل  التي   »5+5«

ضمانات حقيقية وواضحة المعالم للمرحلة القادمة.
فلجنة الـ75 تعاني من عدم وضوح في الشرعية. فقد تشكلت بضغط دولي لحث األطراف 
على تحريك عجلة السياسة، فالطريق المسدود لن يخدم أي جزء من فسيفساء األزمة الليبية 
دوليًا ومحليًا، ولكن تبقى شرعية هذه اللجنة ناقصة والرهان على الطعن في مخرجاتها يبقى 

واردًا.
دون الخوض في التفاصيل القانونية للمجريات، يجب أن نعي أنه ال يزال أمامنا بعض من 

األلغام التي وضعت عمدًا أو سهوًا أو تم التغاضي عنها وهي:
* تضمين األجسام الجديدة باإلعالن الدستوري.

* وجود خارطة طريق واضحة تضمن إجراء انتخابات ديسمبر.
حول  منقسم  فالبرلمان  قانونيته،  في  محل شك  يزال  ال  »الصخيرات«  السياسي  االتفاق   *

شرعيته.
المجلس  أن  فرغم  الليبي؟  للجيش  العام  القائد  منصب  أحجية  مع  التعامل  سيتم  كيف   *
رئيس  أي صدام مستقبلي مع  فإن حدوث  الظاهر  الصالحية في  الجديد يملك هذه  الرئاسي 
الجديد،  الرئاسي  المجلس  دستورية  عدم  ورقة  استخدام  بنتيجة  يوحي  الرجمة  أو  البرلمان 

فالبرلمان لم يمنح األخير أي شرعية، وبإمكانه القول إنه ال يزال هو القائد العام للجيش.
* وفي الجانب اآلخر، هناك ذخيرة سياسية مخفية، وهي ما يتم تداوله اآلن من تلويح بفتح 
تهديد  ورقة  أنه  على  فهمه  يمكن  إذ  التوقيت،  هذا  في  العليا  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة 
دستورية  بعدم  الطعن  يتم  قد  أي  البالد،  غرب  في  الموجودة  التشكيالت  قبل  من  سياسي 
فيها  تتقاطع  مرحلة  أي  في  رئاسي،  ومجلس  وحــدة  حكومة  من  الجديدة  األجسام  هذه 

المصالح مستقباًل.
مما ال شك فيه أن التركة ازدادت ثقاًل في عهد حكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي 
والسواتر  موجهة  البنادق  زالت  فما  واالبتزاز.  باأللغام  مليء  حقل  وسط  يسيرون  اآلن  وهم 
فالخارطة  باألذهان،  قائمة  زالت  ما  فهي  القتال،  ساحات  في  أزيلت  لو  حتى  قائمة  الترابية 
الحالية  أو جسم من األجسام  لم تكتمل بعد ومجلس األمن لم يصدر قرارًا يضمن أي مسار 

بداية من لجنة الـ75 ونهاية بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
لمعاناتنا،  وتسطيح  تفاؤلي  أمر  هو  قانونية  حلول  إلى  تحتاج  الليبية  األزمة  بأن  القول  إن 
فباإلمكان الذهاب إلى أي مستشار قانوني يمنحنا وصفة قانونية، ولكن ما نعانيه حقيقة هو 
فقدان اإلرادة السياسية إليجاد الحلول، مما ترتب عليه تدوير األزمة من قبل أطراف الصراع. 
الطمع والتخوين، وبالتالي فشلها  أغلبها بين  المتأرجحة في  النخبة  أزمة  يحدث هذا في ظل 
مصلحة  يخدم  ال  بما  الحاد  باصطفافها  الحاكمة  السلطة  عن  يصدر  تعثر  أي  تصحيح  في 
صميم  هي  الحلول  إليجاد  المحلية  اإلرادة  غياب  فإن  عليه  البالد.  أنحاء  كل  في  المواطن 
األزمة، وما القانون إال أداة يمكن استخدامها إيجابيًا لخدمة المصلحة العامة أو سلبيًا لتلبية 

مصالح خاصة.
يعد  لم  فات«  ما  على  و»التحتحيت  السالم  ورحالت  البيضاء،  األعالم  رفع  على  التعويل  إن 
يؤتي ثماره في مجتمعنا لألسف، رغم الباعث الطيب في ما ذكر تاريخيًا واجتماعيًا. فقد توفر 
ولكن  والمباحثات،  للحوار  الطيبة  األجواء  من  نوعًا  السلمية  والعبارات  المبادرات  هذه  مثل 
األزمة وصلت في شدتها لعمق األسرة الليبية وأصبحت أصوات المطالبة بالعدالة والمحاسبة 
الماضية  السنوات  المحاسبة طيلة  فانعدام  عنها،  التغاضي  يمكن  وال  جدًا  عالية  الضرر  وجبر 

أثقل ظهر المواطن حتى ضاقت مساحة التسامح في داخله.
العقل الليبي لم يعد ذلك العقل الصحراوي البسيط الذي كان ينتقل من حالة الغضب إلى 
السكون بسرعة البرق. فما بين الحرب والسالم لم تعد عبارة الملك رحمه اهلل »حتحات على 
ما فات« مؤثرة كسابق عهدها، فالزمن وتوالي الحروب إضافة إلى انتشار المعلومات والتقنية 

كان له أثره الملحوظ.
في  اآلن  ونحن  المحطات،  من  بالعديد  والسلم  الحرب  بين  المسافة  تمأل  أن  يجب  عليه، 
كأمة  عليها  نعمل  أن  يجب  أخرى  محطات  أمامنا  يزال  ال  المؤسسات.  وتوحيد  الهدنة  محطة 

ليبية وكمجتمع ونخب وهي:
أقله بوضع خطوط عريضة  الضرر،  والعدالة وجبر  المحاسبة  أدنى من  * ضمان توفير حد 

حول مسألة اإلفالت من العقاب.
* المطالبة بمسار سياسي بتواريخ واضحة تسهل متابعتها.

صمام  تصبح  حتى  الـ75  لمخرجات  الشرعية  يمنح  األمن  مجلس  من  قرار  خروج  كخيار،   *
األمان في حال تقاعست السلطات الحالية ولم تفِ بالتزام انتخابات ديسمبر.

* إطار دستوري توسع فيه دائرة التوافق، بفتح المواد الجدلية بمسودة الـ2017 وتتعاون 
فيه اللجنة القانونية المنبثقة عن الـ75 ولجنة صياغة الدستور ويضمن البرلمان اعتمادها.

»الصخيرات«  السياسي  واالتفاق  الـ75  مخرجات  إلى  إضافة  ذكر  ما  تضمين  وأخيرًا،   *
المتوقع  الشرعية،  بعدم  الطعن  احتمالية  من  الماضي  إخفاقات  لنتجنب  الدستوري  باإلعالن 

حدوثه في أي لحظة بالمرحلة القادمة.
اآلذان  نجد  لم  لو  حتى  ولكن  تحققها،  حال  في  تفاؤلية  بنظرة  المطالب  هذه  توحي  قد 
الصاغية لتنفيذها فعلى أقل تقدير بإمكاننا إظهار نوع من الوعي بما يحدث حولنا وإثبات أننا 

لسنا مغيبين أو مهللين.
وتصبح  الليبية  الفسيفساء  كل  عن  تعبر  حقيقية  لمصالحة  نصل  أن  ذلك  في  ونتمنى 
صحي  سالم  لبناء  يصلح  نخبوي  ولو  توافق  يحدث  وأن  القادمة،  لألجيال  األســاس  حجر 
العشرية  طوال  تصاحبنا  ظلت  التي  الصراع  تصدير  متالزمة  تجنبنا  المشترك  للعيش  وبيئة 
تمكن  للعبة  قواعد  وضع  دون  لالعبين  وتغيير  مهادنات  إال  عنها  ينتج  لم  التي  الماضية، 

المجتمع من مراقبة سيرها.

أبوبكر جعودة ..
 القصيدة األخيرة

سالم الكبتي
سراج العزابي

ال  الطغاة.  تواجه  أمور  والموقف  والكلمة  الشعر 
رجال  ضد  إنهم  معها.  األســود  حالهم  يستقيم 
وقت  كل  في  والقيم  والمبادئ  والوطنية  المواقف 
ما  إلى  الطغاة  يمضي  ذلك  ومع  زمن.  كل  وفي 
يظل  صفحاته  وفي  بعيدًا.  بعيدًا..  التاريخ  وراء 
حق  في  ارتكبوه  لما  جزاًء  مقت  بكل  إليهم  يشير 
الطغاة  وحريته.  وحياته  ووطنه  اإلنسان  إنسانية 
على  اإلنسان  وجــود  أمــام  يتهاوون  ينهارون.. 

الدوام حتى وإن غدا شهيدًا في األعالي.
الموافقين  الــســبــت،   – الجمعة  ليلة  فــي 
منذ   ،1941 أبــريــل  مــن  ــادس  ــس وال للخامس 
ال  الظالم.  في  بنغازي  اآلن.  من  حــواًل  ثمانين 
الحصاد.  ــام  أي بقرب  وال  الربيع  بقدوم  تشعر 
المحتلين  ــدام  وأق وموحشة  مهجورة  المدينة 
وأطـــراف  ــاد.  ــرم وال والقصف  وتـــروح.  تمضي 
واأليام.  الليالي  في  بعضها  عن  متباعدة  المدينة 
والخوف  الصمت  ثنايا  في  مصلوبة  والحكايات 
إلى  تمتلئ  التي  والقصص  الــحــرب  الطويل. 
هنا  يفرون  والسكان  والسوء.  بالحزن  حافتها 
اللثامة  إلى  منها.  وجنوبًا  وغربًا  شرقًا  وهناك. 
إلى  والفعكات.  القوارشة  إلى  خليفة.  وسيدي 
عن  البعيدة  األماكن  كل  إلى  وجردينة.  سلوق 

المتالحقة. الجوية  الضربات 
الواهنة  ــســرج  ال ــواء  أضـ تحت  يــتــســامــرون 
الشاي  ويــعــدون  والفحم  بالحطب  ويتدفؤون 
الحالكات  الــلــيــالــي  ــي  ف بعيد  ومــن  بــالــتــمــر، 
وأصوات  النيران  وهج  تحت  المدينة  يشاهدون 
قسرًا  اضطرت  عائالت  ثمة  العنيفة.  القنابل 
بعض  في  بيوتها  في  البقاء  إلى  عديدة  ولظروف 
ولياليها  الحرب  إنها  والتخرج.  بها  تلتزم  األزقة. 
إلى  وزحفت  العالم  دمرت  التي  الحرب  ومآسيها. 
وباقي  ببنغازي  وفتكت  طبرق  وحاصرت  ليبيا 
ويدفع  الطغاة  يصنعها  الحرب  توقف.  بال  المدن 

األبرياء. ثمنها 
الناس  وعرف  بالفعل.  رهيبة  كانت  الليلة  تلك 
أن  الشمس  وطلعت  الصباح  الح  عندما  الحقًا 
معًا  استشهدوا  جــعــودة«  »عيت  مــن  خمسة 
بحي  الطيرة  زنقة  في  بيتهم  على  االعتداء  عقب 
لذلك  المقابلة  الفاشست  أعين  كانت  البركة. 
وحقد.  غدر  بكل  أخبارهم  تتبع  تترصدهم.  البيت 
علي  الضابط  ابنها  للعائلة  زيارة  في  بالبيت  مر 
التحرير  جيش  قوات  مع  مصر  من  حضر  جعودة. 
األول  تحريرها  في  اإلنجليزي  والحليف  السنوسي 
البيت  ذاكرة  في  المشهد  ذلك  ظل  الطليان.  من 
الجيرة  الذي ضرب صفحًا عن  المقابل.  الفاشستي 
عاد  وحين  المفترضة.  اإلنسانية  والعالقة  والجوار 
ذلك  المدينة  إلى  الثاني  دخولهم  في  الطليان 
اللعين  الحقد  نهض  جديد  من  واحتلوها  العام 
من  جعودة  عيت  بيت  في  وانفجر  مكمنه  من 

المقابلة. الفاشية  الوشاية 

في  يجمعها  العائلة.  يضم  الصغير  البيت  كان 
والحركة. والسمر  والعمل  الحياة 

كان  والراحة.  التعب  في  والحلم.  التفاؤل  في 
المدينة  أعيان  أحد  إبراهيم جعودة  عميدها صالح 
ابناه:  ومعه  الــبــلــدي.  المجلس  أعــضــاء  ــن  وم
عمل  ماهرًا  نجارًا  كان  األخير  وعثمان.  إبراهيم 
وتجهيز  إعداد  في  الفنيين  األسطوات  ضمن  من 
أعمال  تمت  الذي  الحاكم  قصر  وشبابيك  أبواب 
منه  وأعلن  للمنار،  قصرًا  الحقًا  وأضحى  إنشائه 
ليبية.  جامعة  ألول  مقرًا  وصار  الوطن  استقالل 
أخواه  أيضًا:  ومعه  بقوة.  ويمتد  يتسلسل  تاريخ 
بهم  الغدر  تم  رجــال  جعودة.  وموسى  أبوبكر 
أفراد  أمام  الليلة  تلك  وحشية،  بطريقة  وقتلهم 
بأعجوبة  نجوا  الذين  واألطفال  النساء  من  العائلة 

الكارثة. من تلك 
كانت  الكبير،  والشاعر  المثقف  جعودة،  أبوبكر 

الليلة. تلك  األخيرة  قصيدته 
والنضال  الموقف  على  رائــعــًا  شــاهــدًا  يبرز 
نموذجًا  يمثل  إنــه  الطغاة.  وجــه  في  بالكلمة 
أعوام  مطلع  منذ  تحديدًا  األصيل  المدينة  لمثقف 
عمر  ــان  وك العشرين،  القرن  من  العشرينات 

جعودة شقيقه شاعرًا اليقل فنية أو وطنية عنه.
حيث  عشر،  التاسع  القرن  من  األعوام  تلك  في 
وشح  القحط  أعوام  بنغازي  ستشهد  الشاعر،  ولد 
الصغير مصطلحات  إلى سمعه  وسيتناهى  األمطار 
»عام  ثم  الدقيق«  »عــام  الشفاه:  على  تتردد 
من  وغيرها  الــظــالم«..  ســوق  و»حريق  الكبه« 
وموروثه  الشعب  ذاكرة  وعتها  مما  أخرى  أحداث 
بين  سمعه  تطرق  حين  على  واالجتماعي  الثقافي 
األول  بيتها  في  األســرة  مربوعة  في  وآخر  حين 
الرجال  حكايات  الشابي،  بحر  شاطئ  على  القديم 
المجاورة  المناطق  في  القبائل  عصيان  عن  الكبار 
للسلطة  الضرائب  دفع  على  المستمر  وتمردها 
يظل  وفيما  الخناق.  عليها  ضيقت  التي  التركية 
البيت  ــام  أم الممتد  البحر  إلــى  باتصال  يرنو 
أمواجه  انكسار  مراقبًا  نسيمه  ويستنشق  الكبير 
في  جعودة  أبوبكر  سيدرك  الصخور  بعض  فوق 
وصلت  الغازية  الطليان  فلول  أن  الحقة  مرحلة 
أول  قصف  في  لتبدأ  بوارجها  في  الوطن  إلــى 
الحلم  كان  البحر.  على  في سكينة  المطلة  البيوت 
رابعًا  شاطئًا  كله  الوطن  يكون  أن  يريد  اإليطالي 

ألحفاد الرومان الغزاة !
إحساسها  في  الشجاعة  نفسه  تشرع  وهنا 
المتمردة  أعماقها  في  فتحمل  بالعسف،  المرير 
الظلم  ــى  إل ــركــون  ال بــعــدم  الــوطــنــي  الــشــعــور 
يتعين  ورسالة  واجبًا  وراءها  أن  وتحس  والهوان 
الموهبة  صــاحــب  ــو  وه فأنشأ  بهما،  الــقــيــام 
إلى  الشعرية  عامياته  توجيه  فــي  والثقافة 
طول  وعلى  بصره  أمــام  الممتد  االحتالل  صور 
تغدو  وهي  المقاتلة  بكلماته  يهتف  كان  بالده. 

هتاف  عن  يقالن  ال  كبيرين  وشــأن  أهمية  ذات 
ثالثين  بعد  وعائلته  استشهاده  إلى  المقاومة 
العام  البالد  غزو  بعد  لبيتهم  غزوهم  من  عامًا 
تلك  جــاورهــا  ومــا  المدينة  في  حياته   .1911
وفنية  وثقافية  اجتماعية  بعالقات  تنوعت  األعوام 
البالد.  حدود  اجتازت  ثم  مجايليه،  من  كثير  مع 
مع  بنغازي  في  أسسه  ثقافي  ــادٍ  ن في  انضوى 
نفسه  الوقت  في  وهو  بونخيلة،  عوض  الصحفي 

ابن شقيقته حلوم جعودة.
وطني  لتنظيم  غطاء  أو  ــواة  ن الــنــادي  كــان 
المثقفين  من  المدينة  أبناء  شتات  جمع  يستهدف 
بكل  ثقافته  ومحاربة  المحتل  لمواجهة  الواعين 
أمثال:  آخرين  مع  نشاطاته  في  واحتواه  السبل 
فخري  وعمر  الكيخيا  ومــهــدي  مخلوف  أحمد 
وعندما  وغيرهم.  شتوان  بن  وساسي  المحيشي 
بعضهم..  هاجر  الفاشي  القمع  يد  استغولت 
مريوط،  حمام  في  وتوفي  مصر  إلــى  مخلوف 
جعودة  ورحل  تركيا،  إلى  شتوان  وبن  وبونخيلة 
الذي  الرصافي  معروف  شاعرها  والتقى  بغداد  إلى 
بعالقة  بنغازي  من  ذلك  قبل  معه  يتواصل  كان 

فكرية ومراسالت عديدة.
إلى  ونقله  الرصافي  بشعر  معجبًا  جعودة  كان 
التي  األصدقاء  جلسات  في  والفن  الشعر  محبي 
صالونات  من  المرابيع  في  أو  النادي  شهدها 
الصيف.  ليالي  في  البحر  شاطئ  على  أو  المدينة 
وعلى  التليد!«  المجد  »منارة  بغداد  في  وهناك 
الرصافي  صديقه  من  وبمساعدة  دجلة  شط 
ويشارك  البترول  شركات  إحدى  في  بعمل  يلتحق 
والمظاهرات  الوطنية  األعمال  بعض  في  أيضًا 

العراق. الجاثمين على أرض  ضد اإلنجليز 
تعترف  ال  معها  والتعاطف  اإلنــســان  قضايا 
إنسان  كل  مع  بالعراقي  الليبي  تجمع  بالحدود، 
والمطاردة  المالحقة  عنف  وتحت  العالم.  في 
العراق وتولت بعض  األقدام من  يرحل سيرًا على 
يعبر  ثم  مضاربها،  في  إخفاءه  العربية  القبائل 
األعوام  من  فترة  ليستقر  والشام  السواد  أرض 
ويواصل  هناك  امـــرأة  ويــتــزوج  فلسطين  فــي 
الوطني  والعمل  المظاهرات  في  مساهماته 
سواء  واحد  االحتالل  البريطاني.  االنتداب  ضد 
تختلف  وال  القدس،  في  أو  بغداد  في  أو  ليبيا  في 

الجميع. بين  المؤلمة  وجراحه  مصائبه 
في  هنا  الــديــار  إلــى  يحن  الــشــام  ــار  دي وفــي 
بالرموز  بصدق،  يهتف  الوطن،  في  يتغزل  ليبيا، 
ويفقد  القصائد  هذه  أغلب  وتضيع  والمواجهة، 

الوطن تراثًا هائاًل وكنوزًا ال تعوض.
حواًل.  ثمانين  منذ  والسبت  الجمعة  ليلة  في 
بال  الوطن  ربيع.  بال  بنغازي   .1941 أبريل  في 
جعودة.  عيت  والموت.  والقصف  الحرب  حصاد. 
كانوا  والشهيد..  والمثقف  الشاعر  جعودة  أبوبكر 

األخيرة. القصيدة 

يتسامرون تحت 
أضواء السرج الواهنة 

ويتدفؤون بالحطب 
والفحم ويعدون 

الشاي بالتمر، ومن 
بعيد في الليالي 

الحالكات يشاهدون 
املدينة تحت وهج 

النيران وأصوات 
القنابل العنيفة.
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املاضي القريب وسيناريوهات املستقبل الليبي

نعود، مرة أخرى إلى موضوع الترجمة وخصوصية وضعها. ليس من جانب اإلصابة 
أو اإلخفاق هذه المرة، لكن من جانب آخر يتعلق باختالف التصرف من مترجم آلخر، 

وهو اختالف ال يمس جوهر النص المترجم.
الفن  لمنظر  الفن  فلسفة  في  كتاب مشهور جدًا  االفتتاحية من  الجملة  هنا  أمامنا 
لغته  في  صدر  قديم  الكتاب  الفن«.  »ضــرورة  كتاب  هو  فشر،  إرنست  النمساوي 
األصلية ، األلمانية، سنة 1959، وترجم إلى العربية مرتين. الترجمة األولى قام بها 
سليمان،  ميشال  بها  قام  الثانية  والترجمة  اإلنجليزية،  عن  المصري،  حليم،  أسعد 

اللبناني، عن الفرنسية.
طلب  سليمان،  ميشال  ترجمة  في  يرد  حسبما  نفسه،  فشر  إرنست  أن  والحقيقة 
األلماني!  األصل  وليس  لكتابه  اإلنجليزية  الترجمة  اعتماد  الفرنسي  المترجم  من 

ألنه يرى أن الترجمة اإلنجليزية أوفى من األصل.
يترجم أسعد حليم الجملة األولى في الكتاب على هذا النحو:

الفرنسي  الشاعر  عن  صادرة  جملة  وهي  لماذا«.  أعرف  لو  وآه  ضرورة..  »الشعر 
جان ككتو.

ويترجم ميشال سليمان الجملة نفسها على النحو التالي:
» الشعر ضرورة، ويا حبذا لو أعرف لماذا«

السبعينيات.  أواسط  حليم  أسعد  ترجمة  في  الكتاب  قراءة  فرصة  لي  أتيحت  أنا 
قراءة  أعدت  التسعينيات  في  لماذا«.  أعرف  لو  »آه  الحرى:  الصرخة  هذه  وشدتني 
تأججًا  أقل  الجملة  لنفس  ترجمته  بأن  فشعرت  سليمان.  ميشال  بترجمة  الكتاب 
وجان  الفرنسية  عن  الترجمة  أن  بما  أنه،  واعتقدت  حليم،  أسعد  ترجمة  من  وتوًقا 

ككتو فرنسي، فال بد أن ميشال سليمان كان أكثر وفاء للنص الفرنسي.
المعنية[،  الترجمة  أنها  ]أعتقد  للكتاب  اإلنجليزية  الترجمة  على  عثرت  مؤخرًا 

وأرغب هنا في أن أثبت عبارة جان ككتو الفرنسي في ترجمتها اإلنجليزية:
”.Poetry is indispensable- if I only knew what for“

ويمكن أن تترجم في العربية:
»ال غنىً عن الشعر- وليتني أعرف لماذا«.

أن  على  الفرنسي،  بالنص  التزامًا  أكثر  كان  ربما  سليمان  ميشال  أن  لنا  يبدو 
أسعد حليم لم يلتزم بالترجمة اإلنجليزية. فلقد حول التعبير عن التمني من السياق 
تنهيدة. من حروف  إلى  لغوية  مفردة  الشفهي.. من  الصوتي  السياق  إلى  اللفظي 
في بنية لغوية مكتوبة إلى زفرة. لقد حشد ما تنطوي عليه عبارة ككتو من مشاعر 
الحيرة والقلق والتوق إلى المعرفة، وحولها إلى آهة تتأجج حسرة. ترجمة فعاًل فيها 

إبداع. ترجمة تفوق النص األصلي روعة.
ال  جديدة  جمالية  مسحة  المترجَم  النص  يمنح  أن  المترجم  حق  من  هل  لكن 

تظهر على مالمحه في األصل؟

زرت القاهرة أول مرة سنة 1963، ولكنني لم أر فندق »النيل هيلتون«، ألنني ال أعرف، حينها، شيئا عنه 
في األساس. كانت اإلسكندرية هي غايتنا، وإن وصلنا القاهرة فميدان العتبة، ومسارحها اإلبداعية، 
الهرم، ويصبح أسمه »الليل«، وقبله  إلى شارع  ينتقل  أن  الليلية، كنادي صفية حلمي، قبل  واألخرى 
»األوبرج« و »أيروزونا » وغيرها. قلة، من الليبيين، كانوا مهتمين بالمقاهي التي يرتادها رموز األدب 

والصحافة في ذلك الوقت، وكنتُ من هذه القلة.
كانت الفنادق الفخمة، التي مررنا، فقط، من أمامها هي فندق سميراميس، الذي هُدم وشيد مكانه 
بميدان  السنترال  فندق  كان  األيام.  هذه  جارية  فصيانته  »شبرد«  فندق  أما  االنتركونتننتال،  فندق 
العتبة وهو وجهة القادرين، من جيلي، على سداد جنيه وربع لليلة الواحدة! أو تأجير شقة مفروشة 

بجنيهات ال تتعدى العشرة.
فوق أنقاض ثكنات عسكرية كانت مقرآ للجيش البريطاني، تطل مباشرة على النيل، وتضم أيضا 
عبد  جمال  الرئيس  وافتتحه  الهيلتون  فندق  شيد  سعيد،  الخديوي  أنشأها  التي  الحربية  المدرسة 
الناصر سنة 1959، وأصبح منذ افتتاحه قبلة أنظار نجوم السينما، والقادة السياسيين، ثم التحق بهم 

المشاهير من رجال الصحافة والكتاب، والشعراء.
القمة  مؤتمرات  أشهر  أحد  انعقاد  الفندق  1970 شهد  األخير من شهر سبتمبر  الثلث  أواخر  في 
العربية الذي خصص لفض االشتباك بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية، وكان الرئيس الراحل 
مقيما بالفندق طوال مدة انعقاد المؤتمر، وما إن ودع أمير الكويت، آخر من غادروا الفندق بعد نهاية 

المؤتمر، ذهب الرئيس الراحل إلى منزله. يوم 28 سبتمبر1970 انتقل إلى رحمة اهلل.
كانت عالقة ثورة سبتمبر1969 في أوج عالقتها بجمهورية مصر العربية، ورئيسها الراحل جمال 
أكبر  للمشاركة في  الليبيين  ليبيا معابرها كافة لسفر  أعلنت وفاته، حتى فتحت  إن  الناصر، وما  عبد 
جنازة شاهدها العالم العربي، وذهب الكثيرون من ليبيا. من بنغازي أصر أحد األصدقاء على أن نسافر 
معه، وإن كان األمر ليس بسبب الجنازة فقط، فلقد كانت له أعمال ومصالح، وأنزلنا في الهيلتون على 
حسابه. كانت تلك بداية معرفتي لمثل هذه الفنادق الفخمة، وما يدور فيها، وأيضا ما هو متوفر بها 
من فخامة وأماكن لهو، وأشياء كثيرة أخرى. كانت تكلفة اإلقامة لليلة الواحدة حوالي عشرة جنيهات، 
الليلة  تكلفة  1973 وكانت  أول مرة سنة  فيه  وأقمتُ  الشيراتون،  1970 شيد فندق  مصرية، وسنة 
الواحدة 12.50 جنيه مصري، وكان بمقدورنا، كمجموعة، أن نؤجر شقة مفروشة، قريبة جدا من هذا 

الفندق، لعشرة أيام بهذه القيمة.
أقفل الهيلتون لسنوات، ومن بعد إجراء الكثير من التجديد والتطوير، أعيد افتتاحه، وغير اسمه، إذ 
تولت إدارته شركة أخرى وأصبح اسمه )النيل ريتز كارلتون( وأصبح رأس المرء يتوسد مخدة معطرة 
الليلة الواحدة، فلقد دعاني صديق ال عالقة له بحكومات  ناعمة، مقابل حوالي ثالثة آالف جنيه في 
النهب، لمشاركته قهوة عشية، ورأيت كم أصبح بالفعل فخما، ومنه استقيت المعلومات كافة. ولما 
حوالي  بخيالي  يعود  أن  فرصة  خيالي  ووجدها  به.  يختلي  أن  استأذن  زواره،  أحد  لمقابلة  استدعي 
خمسين سنة إلى الوراء ويستدعي أحداثا، كثيرة حدثت في هذا الفندق منذ أن أبل الرفاق من حزنهم، 
مؤكدين حقيقة مقالة عجائزنا الشهيرة: »الحزن مع بنات العم فرحة«؛ وتذكرت كيف كان »فتحي« 
يبكي طوال النهار ويضحك ويضحكنا، بعد غروب الشمس حتى شروقها اليوم التالي. هناك شاهدت 
الفنانة فاتن حمامة، وعمر الشريف يمسك بيدها ويبتسم في وجهها. وهناك رأيت نجوى فؤاد تمشي، 
وكأنها ترقص، ومن هناك شاهدت فريد األطرش، يخرج من باب الكازينو القمار، يضحك رفقة امرأ 

فاتنة، فهو الفنان الوحيد المسموح له بالدخول إلى الكازينو، ألنه ليس مصري الجنسية.
ارتبطت بصداقة مع المطرب محمد عبدالمطلب، كان حينها يغني في كازينو   1974 لعلها سنة 
الليل، أو »األريزونا » بشارع الهرم، ومن بعد أن ينتهي من فقرات غنائه الليلية، حتى نذهب سويا، إلى 
كافتيريا الهيلتون المفتوحة طوال الليل والنهار. وكان يحلو له أن يحتسي قهوته الصباحية في ركن 

معهود، وأحيانا نتناول إفطارنا معا.
قال لي ذات مرة: »أعتقد أن من صمم هذه الكافيتريا استوحى فكرتها من الجنة! انظر إلى الفتيات 
الفواكه..  تلك  وسفرة  الفخمة،  واألطباق  الروائح،  وهذه  بمفاتنهن،  المتصلق  زيهن  في  الجميالت 

والتفاح! جنة كما وصفوها لنا«.
في تلك الفترة أصبحت كافتيريا الهيلتون حلم الطالبات الجامعيات، خصوصا الجميالت، فالمكان 
راق والمرتب، وإن كان معقوال، إاّل أن اإلكراميات تفوق كثيرا ما يتقاضاه مدير في أي مؤسسة حكومية، 
وأذكر أنه صباح يوم عيد كنا مجموعة من األصدقاء والمعارف، وكانت فتاة جميلة هي التي تخدمنا، 
وكان أحد الرفاق معجبا بها، فأخذ من كل واحد منا عشرة جنيهات، وقدمها لها عيدية، فشهقت الفتاة 
وعادت إلينا بمديرها، ليوضح له صاحبنا ماذا حدث؟ فقال المدير له: »يا بيه القيمة مرتبها السنوي! 
كدا بطرا.. !« وضحك صاحبنا وهو يمسد شاربه، وتضحك أساريره وقال مستهال كلمته المعتاده: »يا 

حليلي! تستاهل بنك مصر«!
الهيلتون  كافتيريا  في  نادالت  يعملن  والخريجات،  المتعلمات  الجميالت  من  الكثيرات  أصبحت 
ثم الشيراتون، وكن سريعا ما يختفين. وكتب أنيس منصور في مذكراته: »... وكل الصحف تتحدث 
التي تعثرت، صدفة أو غيرها، وسقطت منها األكواب فوقعت هي على صدر  عن الجرسونة الجميلة 
الكافيتريا  الذي كان من رواد  الشناوي،  الماليين، فتزوجها بعد ذلك..«. وقال أن كامل  أحد أصحاب 

المنتظمين، قال عن إحدى الجرسونات :
مرت بنا كالطيف تسألنا.

ماذا نريد، فلذت بالصمت.
ودنت تسألني على حدة.

عما أريد.. فقلت لها: أنت!!
أما ماذا فعل المطرب محمد عبدالمطلب، من بعد أن انتقلنا من كافيتريا الهيلتون إلى الشيراتون، 
فكان فزعة رجل شجاع قلما يراها المرء، فما زلت أذكر كيف اندفع فجاءة ليخلص الممثل الكبير عادل 
إمام من يدي حارسين جلفين ألحد األمراء، اعتديا عليه، فيما يبدو بأمر من هذا األمير. كان عادل إمام 
حينها في بداية شهرته. ظل عبدالمطلب يصرخ في وجوههم بانفعال: »إيه.. تضربوه في بلدو. أنتوا 
فكرينا أيه؟ دي بلدو وأحنا أخواته..«. يرحمه اهلل كان من أنبل وأكرم من عرفت. عفيف النفس، شريفا، 

معتدا بنفسه وببالده.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

السلطة الرابعة سلطة املحكومني
)رسالة إلى السيد رئيس املجلس الرئاسي/ طرابلس(

أحمد الفيتوري

السيد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي

تحية طيبة وبعد
يختر  لم  كما  أوطاننا،  نختر  لم  أننا  العارفين:  خير  أنتم 
جاهدين،  العمر  نعمل  ألن  مدعاة  هذا  وأن  أمه،  أحد 
االستحقاق  هذا  وفي  نختر.  لم  الذي  هذا  نستحق  كي 
أكتب  لهذا  وال نصيب.  نجتهد  قد  األخير  وفي  ننجح،  قد 
أنني  وكدت،  إذا  وأعذرني  الواعز،  هذا  منطلق  من  إليك 
والــدرس  التجربة  حيث  يلفني،  الجدوى  وعــدم  أكتب 
المشافهة  وأن  قراءة،  وقت  ليس  الوقت  أن  لي  وضحا 
كما  الكلمات،  فيه  تتطاير  كهذا،  وقت  في  وسيلة  أنجع 
فيه  العاجل  يمحو  وقت  قيل.  كما  أو  واد  في  صرخة 
كثير  وفي  الساحر،  كرة  الصغيرة  الشاشة  فيه  العاجل، 
خير  فإن  كهذا  منطلق  ومن  الساحر.  قبعة  األحول  من 
أن  األصــح  ولكن  صحيح،  أمر  هو  ودل،  قّل  ما  الكالم 

الغواية في التبسيط.
سلطة  الرابعة  السلطة  تجاه  سلوكا،  تابعت  لقد 
جدد  وكرجال  رئاسية،  كمؤسسة  منكم  المحكومين، 
وحتى  الرئاسي،  المجلس  في  المسئولية  يتبؤون 
من  فعل  تتبعون  هذا  وفي  ــوزراء.  ال مجلس  جهة  من 
وغيرهما،  والــنــواب  الرئاسي  المجلس  من  قبلكم، 
الكتب  دار  إغالق  كما  الصحف،  إغالق  عندهم  فجميعهم 
الوطنية، ومصادرة الكتب في عصر اإلنترنت، من األمور 
وعندهم  ومستحبة.  مطلوبة  تكن  لم  إن  اإلعتيادية، 
تتسلط  رابعة،  لسلطة  ملحة  حاجة  ال  أن  ذاك،  تعليل 
حتى  يهتم  لم  ومجتمع  بالد  في  ناشئة،  سلطات  على 
ما  هذا  ولعل  القضاء.  سلطة  األهم:  الثالثة  بالسلطة 
االستثنائية  اللحظة  هذه  في  لكم،  أكتب  ألن  علي  ألح 
الزمان، وما هي  استغرقت عقدا من  ما  ليبيا،  تاريخ  في 

والفعل  بالرأي  االستبداد  وفعل  لغة  من  لعقود،  امتداد 
معا.

دون  الصحافة  على  وأركز  أهتم  لما  القائل  يقول  قد 
تجرأ  البتة  أحدا  أسمع  فلم  ليس كذلك،  واألمر  القضاء؟. 
بالد كبالدنا هي  الرابعة في  السلطة  لكن  القضاء،  على 
القضاء  غياب  في  غيابيا،  تحاكم  ما  القصير«،  »الحمار 
معيشي:  قضائي  لمبدأ  مخالفة  وفي  وجد،  إن  حال  وفي 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
• نقطة على السطر

العصر  مع  لكن  المبدأ،  حيث  من  مُصادر  اآلخر  الرأي 
نهاية  ومــع  ــر،  آخ رأي  دون  رأي  ال  أن  بــدا  الحديث، 
فكانت  بالدنا،  طالت  ذاك  تباشير  عشر،  التاسع  القرن 
التغيير  ريح  ومع  1866م.  الغرب«  »طرابلس  جريدة 
محال  أنــه  بــدا  بالدنا،  حاكمة  واآلستانة  العالم  في 
العشرين،  القرن  مطلع  مع  إنه  حتى  التغيير،  مواجهة 
البطش  من  الهاشمي«،  التونسي«المكي  الصحفي  فر 
هناك،  صحيفته  إغالق  بعد  بــالده،  المحتل  الفرنسي 
ما كانت  جاء طرابلس يسعى، فأصدر جريدة »بو قشة« 
مجيء  حتى  التحرري،  المبدأ  استمر  قرد.  ساخرة شعارها 
في  ثم  األفــواه،  أغلق  ما  التعسفي،  اإليطالي  االحتالل 
الرأي والرأي  التي هي من بالد  البريطانية،  اإلدارة  عهد 
األخر، عادت الصحف للصدور، فنما الرأي اآلخر، ما ال شك 

فيه، ساهم بالقوى الناعمة في استقالل ليبيا.
الرأي  حافظ  المحافظ،  الملكي  والنظام  االستقالل  عند 
اآلخر على استقالله في صحف شعارها: »المحافظة على 
اإلستقالل أصعب من نيله«. حتى إن االنقالب العسكري 
إغالق  بها  قام  مهمة  أول  كانت  1969م،  سبتمبر  في 
فالرأي  اآلخر  مصادرة  نبراسه  كان  وقد  الصحف،  تلك 
وليس  وجودها،  فقدت  ما  ليبيا  ثم مصادرة  ومن  اآلخر، 

األحوال  نشرات  عن  غابت،  إنها  حتى  فحسب،  استقاللها 
بالقذافي  ليبيا  يعرف  عاد  ما  العالم،  تلفزة  في  الجوية 

فحسب.
البالد،  تاريخ  أول محطة في  2011م، كانت  فبراير  ثورة 
للفجر،  كراية  الصحافة  فانبثقت  اآلخــر،  والــرأي  للرأي 
»الحمار  لـ  عواقبه  تحمُل  سوف  ما  المغدور،  الفجر 

القصير«:
ليس  الكفر  ناقل  مثلما  الرئيس:  سيادة  يا  اإلعــالم 

بكافر...
الصحافة مرآة تعكس ما ترى..

يعرفه  كما  هذا  تعرفون  أنكم  الرئيس:  سيادة  يا  أعرف 
الكافة، لهذا اعتبرت ما أكتب، من نافل القول ومكروره، 

لكن من لزوم ما يلزم.
زيدان:  على  السيد  هو  أسبق  وزراء  رئيس  صرح  لقد 
للسلطة  بحاجة  ليست  عليه  النمسا!.  ليست  ليبيا  أن 
تصريحه  على  فــرددت  المحكومين!.  سلطة  الرابعة 
ما  لزوم  من  هو  ما  اآلن،  إليك  أكتب  بما  حينها،  في 
له  ليس  من  ألن  الرياح،  أدراج  ذهب  ولو  حتى  يلزم، 
غياب  عند  حتما  هذا  ومن  أمره،  من  متيقنا  ليس  خبر 
قال  كما  أو  تزود،  لم  من  بالخبر  سيزود  ضرورة،  هو  ما 

شاعرعربي قديم.
السيد الرئيس

قاس  وهووقت  وللبالد،  لكم  بكاف  عندكم  الوقت  ليس 
ديسمبر  وقتها  في  االنتخابات  تكون  أن  فخيره  عليكم، 
أشرت  ما  لكن  وهدفه.  الجميع  عمل  وهــذا  2012م، 
الطريق،  تسهل  زوادة  المسئول  الحر  اإلعالم  أن  إليه: 
حاد  إن  حتى  هذا،  حالكم  وفي  الوقت.  الختزال  فطريقة 
الطريقة لحكم  المرور،  الحر شارة  عن الصواب، فاإلعالم 

الطريق.

من  النفط  خروج  كابوس  إلى  تطرقت  السابقة،  المقالة  في 
العالمي  النمو  أمــام  الليبي  االقتصادي  المستقبل  معادلة 
كل  مرات  أربع  تتضاعف  التي  البديلة  الطاقات  في  المتسارع 
األخير  العقد  ندخل  ونحن  البدائل  في  نفكر  أن  وضرورة  عقد، 
وفق  توضع  ليبيا  أن  المتداول  األحفورية.  الطاقات  ألهمية 
والشكوى  الغنية،  الدول  ضمن  من  النفطي  مخزونها  معايير 
دولة  في  يعيش  فقير  شعب  أننا  الناس  أفــواه  في  الدائمة 
غنية، وهذه المفارقة نتيجة سوء إدارة للدخل أحيانا، أو نتيجة 
الشعب  رفــاه  تعتبر  شمولية  سلطة  من  متعمدة  سياسات 
مزيف ألن  بالغنى  الشعور  هذا  أن  غير  لها،  تهديدا  ومشاركته 
إلى  يذهب  الدخل  هذا  من   %  80 وألن  نفطي،  الوحيد  الدخل 
يتقاضون مرتبات دون  80 % منه  لكادر وظيفي  المرتبات  بند 

أن يعملوا أو ينتجوا بالمقابل.
 :2025 »ليبيا  رؤية  لمشروع  أيضا  تطرقت  السياق  هذا  في 
التي  مستدامة«،  وتنمية  نهوض  ثقافة   - استشرافية  رؤية 
)سابقا(،  قاريونس  بجامعة  واالستشارات  البحوث  مركز  أنجزها 
وبإشراف مجلس التخطيط الوطني برئاسة د. محمود جبريل. 
وهي الرؤية التي أفضت -بعد دراسات وبحوث وحوارات مكثفة 
وحدوس مستقبلية- إلى كتابة ثالثة سيناريوهات متوقعة في 
من  انتهى  الوطنيين  الخبراء  فريق  أن  ننسى  أن  دون  ليبيا، 
كتابتها بداية العام 2008 من القرن الماضي. والسيناريوهات 
الثالثة هي: )1( سيناريو استمرار األوضاع الراهنة. )2( سيناريو 
االحتواء.  سيناريو   )3( المستدامة  والتنمية  النهوض  ثقافة 
األول ينطلق من أوضاع ليبيا الراهة آنذاك في 2007 - 2008، 
وسمي الثاني ثقافة النهوض، ألنه كان ينطلق من تغيير جذري 
لهذه  تستجيب  التي  فروعها  بكل  المجتمعية  بالثقافة  يتعلق 
الطاردة  الثقافة  المجتمع من طور  الجوهرية، وتنقل  التغييرات 
للتنمية التي كرسها االعتماد على مصدر واحد للدخل إلى طور 
الثقافة الدافعة أو المحابية للتنمية، عبر المشاركة االقتصادية 
تأخر  الذي  الدخل  مصادر  تنويع  مبدأ  يحفزها  التي  المجتمعية 

عقودا لألسف.
فرضياته  يخص  فيما  األول  السيناريو  أوجز  أن  هنا  سأحاول 
يفترض  الرؤية.  مدونة  في  وردت  كما  المستقبلية  وتداعياته 
من  مجموعة  تضافر  الراهنة  األوضـــاع  استمرار  سيناريو 

بعض  ــال  إدخ مع  استمراره،  على  تعمل  التي  الديناميات 
تحديدا.  االقتصادي  النظام  على  الجوهرية  غير  التعديالت 
إرادة  وضوح  وعدم  األيديولوجيا  هيمنة  الديناميات:  وتشمل 
المدني.  المجتمع  مؤسسات  على  الدولة  وسيطرة  التغيير. 
ضيق  مفهوم  وسوء  االقتصاد.  على  النفطي  القطاع  وهيمنة 
لألمن. وتدني المعدالت الكيفية في التنمية البشرية. وتذبذب 
األوزان  تقدير  وسوء  الخاص.  والقطاع  الدولة  دور  إزاء  الرؤى 
في  االندماج  من  والتوجس  الخارجية.  للتوجهات  النسبية 
يلي:  كما  فكتبت  السيناريو  هذا  تداعيات  أما  العولمية.  البيئة 
استمرار ثقافة االستهالك والتلقي وغياب المشاركة االجتماعية 
قد  المعيشية  األحــوال  سوء  بسبب  داخلي  واحتقان  الفاعلة. 
األمني  األسلوب  واعتماد  المجتمع  أمن  اضطراب  إلى  يؤدي 
وتفشي  االحتقان.  هذا  مع  التعامل  في  التقليدي  بمفهومه 
والسياسي،  الديني  التطرف  في  المتجلية  الهروبية،  الظواهر 
وانتشار المخدرات، والنزوح إلى الخارج. وانسحاب الشرائح ذات 
األخير،  العقد  في  تتشكل  بدأت  التي  اإلصالحية  التوجهات 
تواجه  التغيير  إرادة  أن  اكتشافها  بسبب  باإلحباط  وشعورها 
سيادة  الدستور وضعف  وغياب  تحقيقها.  دون  تحول  صعوبات 
القانون وهشاشة المؤسسات واستمرار الفساد المالي واإلداري 
وعدم االستقرار الهيكلي والوظيفي. واستمرار االقتصاد الريعي 
فعالية  في  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  المتعارضة  والتشريعات 
القطاع الخاص. وعدم استثمار الموارد النفطية في تنفيذ برامج 
وغياب  الدخل.  مصادر  وتنويع  المستدامة  التنمية  ومشاريع 
وتدني  التحتية  البنية  اهتراء  وتفاقم  والمحاسبية  الشفافية 
والزيادة  الجريمة.  وارتفاع معدالت  والتعليم  الصحة  مستويات 
في معدالت البطالة بحيث تصل إلى مستويات قياسية. وعدم 

توافر المناخ المواتي لجذب االستثمارات األجنبية.
 )2007 الوقت  ذلك  )في  النفط  أسعار  ارتفاع  يسهم  قد 
من  نوع  طرح  في  واالستثمار  الطاقة  على  المتزايد  والطلب 
مجدية.  غير  كبرى  مشاريع  إلى  التحمس  أو  اآلنية،  المعالجات 
تعيد  مستفيدة  جديدة  يخلق شرائح  أن  هذا  من شأن  أن  غير 
إنتاج الفساد، ويسهم في تأجيل تلك التداعيات، لكنه ال يتعامل 
مع أسبابها الحقيقية. وألن النظام االقتصادي العالمي الجديد 
استحقاقاته  النظام  لهذا  وألن  األسواق،  من  مزيد  إلى  يحتاج 

إصالحات  إلدخال  بالضغط  يقوم  قد  السياسية،  االقتصادية 
هذا  يؤدي  وسوف  مصالحه.  تخدم  تحديدا(  )نفطية  اقتصادية 
المالية  الوفرة  بسبب  الداخلية  لألوضاع  نسبي  استقرار  إلى: 
والرضا الخارجي. وتحديث اقتصادي نسبي في بعض المجاالت، 
أجنبية.  مصالح  تحدده  إقليمي  بدور  والقيام  النفط.  سيما  ال 
واستثمار المساهمة في الحد من اإلرهاب في تجنب التدخالت 
االجتماعي.  االنفجار  خطر  وجود  وتواصل  السافرة.  األجنبية 
واستمرار العزوف عن المشاركة السياسية، واستمرار انتهاكات 
الراهن  الوضع  أزمات  تُستغل  قد  هذا  وفق  اإلنسان.  حقوق 
قوى  تفرضها  سيناريوهات  من  جزءا  الليبية  األجندة  جعل  في 
الداخل.  احتياجات  حساب  على  الخارج  مصالح  وتحقيق  خارجية 
الديناميات،  هذه  تحركه  الــذي  المجتمع  فإن  النهاية،  وفي 
مفكك،  يائس،  محبط،  »مجتمع  تداعيات  من  إليه  تفضي  بما 
ومخترقة،  تابعة،  ضعيفة،  دولــة  تحكمه  مضطرب،  مغترب، 
الرؤية  ومهددة«. ال ننسى أن كل هذا كتب حرفيا في مدونة 
التي طبعت في التقرير النهائي مع مالحقه بداية العام 2008. 
أمانتها  حيث  حرجة،  منطقة  في  تعمل  الرؤية  هذه  وكانت 
العملية وحياديتها ال تتوافق مع طبيعة النظام الحاكم، وبفعل 
إال  للنهوض  سبيل  ال  أنه  ترى  كانت  العلمية  األمانة  هذه 
النظام  هذا  تفكك  أن  شأنها  من  متضافرة  ديناميات  بتحريك 
جذريا، وأن تطرح ديناميات مستقبلية لبناء ثقافة سائدة حاضنة 
لطموح السياسات الجديدة، واألهم من ذلك أنها كانت تربط 
اإلصالح االقتصادي بإصالح سياسي شامل. وفي هذه المنطقة 
التشاؤم  يغب  لم  وإن  الوطنية،  بروحه  الفريق  اشتغل  الصعبة 
االستبداد  في  تجذر  نظام  ال  أن  يدرك  ألنه  الحلم،  هذا  حيال 
والحكم الفردي من الممكن أن يسمح بما يفكك بناه الراسخة، 
غير أنها كانت آخر محاولة سلمية من النخب من أجل تجنيب 
كان  التي  العنيفة  التغييرات  تداعيات  العالم  من  الجزء  هذا 
لم  الرؤية  حدوس  أن  ورغم   ،2011 فبراير  في  منها  مناص  ال 
أن  إال  النظام،  تسقط  عارمة  شعبية  ثورة  توقع  لدرجة  تذهب 
يشي  كان  الراهنة  األوضــاع  استمرار  سيناريو  في  ورد  ما  كل 
بأن االنفجار قادم إذا لم يفعل السيناريو الثاني »تواصل وجود 
خطر االنفجار االجتماعي«، »احتقان داخلي بسبب سوء األحوال 
االجتماعية قد يؤدي إلى اضطراب أمن المجتمع«، واألهم منذ 
محبطا  بكونه  المجتمع  تصف  التي  السيناريو  هذا  خاتمة  لك 
تحكمه  التي  الدولة  ويصف  مضطربا،  مغتربا  مفككا  يائسا 
بكونها ضعيفة تابعة ومخترقة ومهددة. وهي مخاوف ما زالت 
حاضرة بقوة ألن سيناريو استمرار األوضاع الراهنة ما زال فاعال، 
وألن التغيير الذي حدث كان عنيفا واجتث النظام دون أن يغير 
كانت  اجتماعي  نضج  ونتيجة  وسلميا  متدرجا  يكن  لم  ثقافته، 
تسعى إليه هذه الرؤية، وبالتالي فإن من تصدروا المشهد بعد 
فإن  وبالتالي  النظام،  هذا  لثقافة  آخر  وجه  النظام هم  سقوط 
أيضا.  نظامهم  تفكك  ألنها  طبيعي  المدونة  هذه  تجاهلهم 
وهي المدونة التي كان هاجسها )اإلرادة السياسية( حيث تقول 
»ومهما  المستقبل:  في  باألمل  يشي  بما  تقريرها  نهاية  في 
والرغبة  مفتوحا،  األفــق  يظل  المشاكل،  تلك  أمر  من  يكن 
حقيقية، واالستعداد وافرا، واألحالم ممكنة. فهل ثمة ما تبقى 

سوى اإلرادة؟«. ولألسف حتى اآلن ما زالت اإلرادة غير واردة.
أعيد التطرق إلى هذه المدونة لسببين، أولهما: منذ بداية 
أول سلطة تنفيذية بعد ثورة فبراير وأنا أتابع برامج الحكومات 
برامجها  وكل  الدبيبة،  حكومة  برنامج  إلى  وصوال  المتعاقبة 
الراهنة  األوضــاع  استمرار  سيناريو  سياق  في  تأتي  كانت 
ونحن  الناس،  بها  يحقن  التي  والمسكنات  اآلنية  والمعالجات 
موقتة  مالية  هبات  من  للناس  الرشى  منح  تكتيك  اآلن  نرى 
حتى  مستمرة  زالــت  وما  االنتقالي  المجلس  مع  بــدأت  التي 
أصح  بمعنى  أو  األيديولوجيا  هيمنة  استمرار  وثانيهما  اآلن. 
العقيدة التي تقف عثرة أمام ثقافة النهوض، من عقيدة النظام 
التي  السياسي  إلى عقيدة اإلسالم  الوقت  الجماهيري في ذلك 
تهيمن على معظم السلطات اآلن، وتتناقض برامجها تماما مع 

تحريك ديناميات هذه الرؤية أو مع ثقافة النهوض عموما.
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عمر  الفنان  لوحات  في  الــحــروف  تستدير 
مسارب  عــن  التفاتاتها  فــي  باحثة  بركة 
يكون  أن  دون  فضولها،  يشبع  آخر  إلدراج 
كانت  لو  كما  لتشكالتها،  محدد  هناك سقف 
اللوحة  جسد  على  ما  نقطة  في  وجد  كائنا 
المحبرة،  مداد  في  جنينيا  سرا  كان  أن  بعد 
تحيك  وهي  المخيلة  بسجاد  ملتصقا  يقفز 
تكوينه  قــرارات  في  حامال  السحري،  عالمها 
اختماراته  ونتاج  األولــى  العالئق  احتدامات 
صمت  فــي  تتحضر  أفــكــار  بين  الــالحــقــة، 

وخطوط تترجم صهيرها.
في  البكر  بنقالته  الــفــنــان  يكتف  ــم  ل
والسوريالية  )التكعيبية  التشكيل  مــدارس 
منظورة  كانت  فالوجهة  إلخ(  والتجريدية.. 
يستلزم  هــدفــا  ظلت  أنــهــا  إال  األفـــق  فــي 
فالحروفية  المعارف،  تذخره  إدراكيا  شحذا 
تلك  مكونات  وتفاعل  الحتراق  نتيجة  هي 
مغاير،  للون  يخلص  صهير  في  التجارب 
تدافع  في  المخاض  هذا  مالمح  نرى  ولربما 
يقابلها  ما  مع  الحروف  من  النصية  المشابك 
أنفاس  ببقايا  المحملة  المسامات  تلك  من 

النقالت السالفة.
ــات أو  ــراغـ ــفـ ــع الـ صــــراع الـــحـــروف مـ
متفاوتا  يظل  للتحبير  الملهمة  المساحات 
النسبي  الــبــروز  بين  حــضــوره  درجـــات  فــي 
وهجه  ــأن  ب يــوحــي  مــا  الــكــامــل،  والتجلي 
لدى  الذائقة  مركز  ــى  إل للوصول  يجهد 

في  وجــوده  عن  يفصح  أن  ويحاول  الفنان، 
والجزر،  المد  دوائر  داخل  اللونية  تمظهراته 
اللوحة  فضاء  إلى  تسوقنا  الشواهد  ولعل 
وكأنما  )بركة(  أمامها  يقف  التي  الحمراء 
وجهه  فــي  الصخب  ذاك  ــد  زب ــى  إل يحيلنا 

األخير.
بركانية،  فوهات  كنتوءات  الحروف  تتفجر 

فتضع  االستفزاز،  بهذا  المخيلة  وتتشبع 
وإن  قوسية،  نصف  رتــوش  فــي  بصمتها 
لكنها  لــلــوضــوح،  تــروم  ال  فهي  اكتملت 
إنها  حتى  للتأويل،  منفتحا  شكال  تلتمس 
إلى  مفضية  نسيجها،  تكثيف  في  تسترسل 
هي  كأنما  المتراكمة،  النسخ  مــن  طيف 

تتوالد من بعضها البعض.

األلواح المختبئة
طبقات  كانت  لو  كما  بركة  حروفيات  تظهر 
األولى  خلف  مسحتها  تتوارى  الشرائح  من 
واجهة  ثــقــوب  مــن  النظر  إليها  وينفذ 
وتكشف  الجامع،  للمكون  كسفير  األخيرة 
عن  العمق،  فــي  الكامنة  الــلــواحــق  تلك 
يصله  تراسل  إلــى  الحروفي  النص  حاجة 

التشكيلي  حضوره  يدعم  رافد  وهو  بالمتن، 
تتشوف  وهــي  اللغوية  لقاعدته  ويؤسس 
مع  والتماهي  ــة(،  ــدواي )ال ــوش  رت لتشرب 
بجمود  االعتقاد  ناسفا  التجربة،  طموح 
مخرجاته  ــدوى  وج تحوالته،  محدودية  أو 
وتتصوره  الــنــص،  تلتقم  وهــي  الزخرفية 
مع  المتماهية  اإللهامات  من  عجائبيا  عجينا 
الصمغية  الكتابة  وشواغل  التراث،  نفائس 

وأبعادها الهندسية.
أيضا  الــحــروفــي  بــركــة  نــص  وينهض 
جامعا  والممارسة،  اإلدراك  قنطرة  على 
فضاء  من  القادمة  العلمية  ذهنيته  بين 
بنفائس  المتسلحة  والفنية  الــحــاســوب 
فلسفة  يقدم  هنا  وهو  ــرواد،  ال الخطاطين 
الــذي  التداخل  سطوة  عبر  التمازج  ــذا  ه
على  القدرة  بين  التكهن  خانة  في  يجعلك 
كذلك  عدمها،  من  المموه  النص  قــراءة 
الوقوف  أو  فنيا  بالعمل  التواصل  إحساس 
يربطك  إنــه  ثانية،  تأمله  ثم  برهة  أمامه 
متفاوتة  خيوط  من  الناعمة  القوى  بتلك 
أحيانا  تتفلت  الغموض،  تلتحف  السماكة 
وتتحول  الشرقي  األسلوب  انــشــدادات  من 
لكنها  الــحــرة  االنــطــالقــات  مــن  فيض  ــى  إل

واعية بمآالت تمددها.
حروفيا  ــرزا  فـ الــتــداخــل  ســطــوة  تــقــدم 
أثر  يعكس  وكما  التجريب،  بلهب  مشتعال 
مفردات  في  إبحاره  للفنان  التشكيلي  الخيال 
المقابل  في  يعبر  المختار،  النصي  الفضاء 
رؤية  تستنطق  سيسيولوجية  مكامن  عن 

الفنان وشغفه بقاموس الريشة واللغة.

األحد،  الفنون،  لتقنيات  العالي  المعهد  بمسرح  أقيم 
والذي  العربية،  الموسيقى  بيوم  االحتفاء  فعاليات 

توافق على إحيائه يوم 28 مارس من كل عام.
كلمة  في  سبيطة،  عبدالمنعم  الباحث  ــار  وأش
الثانية  الحلقة  تمثل  االحتفالية  أن  إلى  استهاللية، 
والمركز  المعهد  بين  الفني  التعاون  سلسلة  بين 
كما  العربية،  الموسيقى  ودراســات  لبحوث  القومي 
الرفيعة  النوعية  هذه  إبقاء  إلى  الفاعلية  تهدف 
من  الذواقة  ذاكرة  في  حية  الموسيقي  التراث  من 

األجيال الشابة.
معهد  مدير  أبومهدي،  الدكتورمصباح  وبين 
تاريخ  اعتماد  فكرة  أن  له،  ورقة  في  الفنون  تقنيات 
لموافقة  كنتيجة   2019 العام  إلى  تعود  االحتفاء، 
مجمع  اقتراح  على  العربية  ــدول  ال جامعة  مجلس 
الموسيقي العربي بالخصوص، ما يعد مكسبا يدفعنا 
والحديث  القديم  بتراثنا  النهوض  سبل  إيجاد  إلى 
واألندلسية  والمغاربية  المشرقية  المختلفة،  وروافده 
منوها  والخليج،  اليمن  موسيقى  وكذا  والسودانية 
مادة  إلعادة  التعليمية  المؤسسات  تحفيز  بضرورة 
التربية الموسيقية باعتبارها عنصرا أساسا في تنمية 

الذائقة الفنية للطالب.
أن  مشاركته،  فــي  عزيز  أحمد  الكاتب  وأكــد 

فعاال  عنصرا  الــدوام  على  كانت  العربية  الموسيقى 
لها  العالمية،  الموسيقى  عناصر  ضمن  وقــويــا 
االحتفال  أن  مضيفا  الوجدان،  تأسر  التي  جاذبيتها 
على  الملقاة  المسؤولية  تجديد  يعني  اليوم،  بهذا 
وحماية  عليها  الحفاظ  في  العربية،  ــدول  ال عاتق 
طمس  تستهدف  تيارات  وراء  االنــزالق  من  الناشئة 
خصوصيتها  يفقدها  خليط  في  وتذوبها  معالمها 
نقاش  حلقة  الفاعلية  وتضمنت  مسخ.  إلى  ويحولها 
عنوان  تحت  طريبشان  فريدة  االعالمية  إدارتــهــا 

..طموح  الليبي  الغنائي  التراث  وتوثيق  »أرشفة 
عزيز،  »أحمد  البحاث  من  كل  فيها  تحدث  ــاق«،  واف
سبيطة«  عبدالمنعم  ابومهدي،  مصباح  والدكتور 
بتعريف  يختص  وما  الموسيقي،  التأليف  أفاق  حول 
خانة  في  نضعها  أن  يصح  األلحان  من  واي  التراث، 
عن  اختالفها  خصوصية  وكــذا  التراثية،  األعمال 

األغاني الشعبية.
إدارة  مدير  دعوب،  أحمد  الباحث  خاللها  وتحدث 
ودراسات  لبحوث  القومي  بالمركز  واإلعالم  التوثيق 
أرشفة  في  المركز  خطة  عن  العربية،  الموسيقى 
وجمع ما يمكن الحصول عليه من التراث الموسيقي 
داخل وخارج ليبيا، وقدم شواهد سمعية بالخصوص 
التي  الطرابلسية  والمألوف واألغاني  الزمزامات  لفرق 
إلى   1927 من  الفترة  خالل  تسجيلها  تاريخ  يرجع 

.1931
أن  »الوسط«  إلفى  تصريح  في  دعــوب  وأوضــح 
للموسيقى  مؤتمر  أول  النعقاد  الموافق  االحتفاء 
إلى  الحاجة  يعكس   1932 عام  بالقاهرة  العربية 
دون  بها  النهوض  وسبل  موسيقانا  واقــع  تــدارس 

اإلخالل بعناصر التطور أو الوقوع في دائرة العزلة.
فنية  ثقافية  فقرة  البرنامج  هامش  على  وقدمت 
»الحب  بقصيدة  عبداهلل  البهلول  الشاعر  أحياه 
بأغنية  اهلل  رزق  محمد  الفنان  شارك  فيما  إحساس« 
إبراهيم  المصري  للشاعر  براحتك«  خليك  »غيروك 

البدري صحبة عزف على آلة العود.

معرض  افتتاح  السبت،  الــفــنــون،  دار  شهدت 
العجيلي  الكاريكاتير  لفنان  ساخرة«  »يوميات 
حكومة  ــيــس  رئ ــن  م ــل  ك بــحــضــور  الــعــبــيــدي، 
ووزيــرة  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
توغي  مبروكة  المعرفية  والتنمية  الثقافة 

عثمان.
الجمعية  تنظمه  الـــذي  الــمــعــرض،  وشــمــل 
من  الفترة  خــال  التشكيلية  للفنون  الليبية 
لوحة؛   200 قــرابــة  أبــريــل،   1 حتى  ــارس  م  27
تشغل  قضايا  فــي  الفنان  نظر  وجهة  تتناول 
والعربي  المحلي  المستوى  على  العام  الــرأي 
السياسي  البعد  فيها  تشابك  كما  والعالمي، 
الفنان  ــدرة  قـ أيــضــا  وعــكــســت  ــتــصــادي،  ــاالق ب

الجامعة بين الواقعي والرمزي في الطرح.
إلى  تصريح  فــي  العبيدي،  العجيلي  وأشـــار 
المعروضة  أعماله  معظم  أن  الوسط«،  »بوابة 
 ،2020 سنة  والباقي   2014 سنة  في  أنجزت 
عبر  توالدها  بمفهوم  األفكار  تطوير  فيها  حاول 
من  ممكن  قــدر  أكبر  ــح  ورش ــواحــدة،  ال اللوحة 
يحاكي  داللــي  قالب  في  تجعله  التي  اإليــحــاءات 
دون  رسوماته  ترك  يتعمد  أنه  مضيفا  الواقع، 
الفعل  دائــرة  في  المتلقي  إشــراك  بغية  عناوين 
حالة  ــى  إل نهايته  فــي  يخلص  والـــذي  الفني، 
حاولت  مــا  وهــو  ــنــاس،  وال الفنان  بين  التمثل 
و»وخــزات«  تعليق«  »بــدون  كتابي  في  تضمينه 

الصادرين سنة 2013.
أن  الغماري  أحمد  التشكيلي  الفنان  وأوضــح 

الفكاهي  القالب  يتبنى  ال  العجيلي  كاريكاتير 
بسخرية  اإلحساس  فينا  يثير  ما  بقدر  الضاحك 
فهو  المباشرة  للواقعية  خضوعه  دون  الواقع، 
يمكن  ــذا  ل األول،  المقام  فــي  للفكرة  ينتصر 
ال  أنــه  عــدا  الرمزية،  باللوحة  أسلوبه  تسمية 
في  يضعها  وإنــمــا  تفصيلية،  قضايا  يتناول 

سياق جامع.
مراحل  بعدة  العجيلي  أسلوب  »مــر  ــاف:  وأض
نمط  أو  شخصية  عن  البحث  دائــم  خالها  كان 

سنوات  خمس  منذ  ونلحظ  يقدمه،  تعريفي 
قوية  خطوطا  مستخدما  القالب،  هذا  على  ثباته 

وصريحة تعالج موضوعات الفقر والعدالة«.
الرغم  على  أنــه  حبيب  سناء  اإلعامية  وتــرى 
أثير  تحت  واقعا  يبدو  الــذي  الفنان  أسلوب  من 
جهده  فإن  مثا  العلي  ناجي  مثل  عربية  تجارب 
وتنوعها  األفكار  تقوية  محاولته  في  ملموس 
وتصويره  المعيش  واقــعــه  شــواغــل  ومامسة 

نتائج تداعيات الصراعات المؤثرة عليه.
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بمدينة   93 سنة  تأسست  التي  الفنون،  دار  أصدرت   1997 سنة 
أكثر  يضم  الــذي  الطبيعي(  التجريد  )معزوفة  كتاب  طرابلس 
علي  التشكيلي  الفنان  نفذها  أعمال  من  انتقيت  لوحة،   80 من 
الناقد،  أو  والباحث،   .1997-1972 من  الفترة  خالل  العباني، 
اللوحات  هذه  لتأمل  إال  يحتاج  ال  وسحرها  باأللوان  المأخوذ  أو 

وسيجد غايته.
عنها  أكتب  أن  وأردت  أعماله،  من  بعضا  انتقيت  عندما  أنا  أما 
األعمال  من  الهائل  الكم  من  الرغم  على  كثيرا،  أحتر  لم  وعنه، 
1963 و1997، ناهيك بما نفذه خالل األربع  التي نفذها، ما بين 
في  عرضت  أعمال  مجملها  في  وهي  الماضية،  سنة  والعشرين 
والوطن  وآسيا  أوروبــا  في  ليبيا،  خارج  نصفها  قرابة  معرضا   47
)الشراع  جائزة  أبرزها  لعل  الجوائز  من  عددا  ونال خاللها  العربي، 

الذهبي( من الكويت سنة 1975.
من  لعدد  به  صرح  مما  بعضا  ينتقي  أن  إال  يحتاج  ال  المرء 
قد  ما  للقارئ  ليقدم  عنه،  كتب  مما  قليال  أو  والمجالت،  الصحف 
والمثقف،  المتعلم  المبدع،  هذا  فن  لدراسة  الطريق  على  يضعه 
»عشت  طفولته:  عن  يقول  بجمالها.  واالستمتاع  أعماله  تأمل  أو 
السهول  عبر  متنقلة  بنجع  )خيمة(  بدوية.  بيئة  في  طفولتي 
ألوان  من  مبهرة  كنوز  داخلها  المحيط.  آفاق  على  دوما  مطلة 
لهذا  وكان  الحلم،  وآفاق  الروح  فضاءات  وخارجها  البصري  التراث 
حيث  بعد  فيما  البصرية  الذاكرة  مخزون  تكوين  في  كبير  أثر 
المستعمالت  لكل  الفني  البصري  الموروث  أللوان  تنوعات  أفرزت 
وانتهاء  األطباق  ألــوان  من  ابتداء  األصيلة  البدوية  التقليدية 
أعماله،  ما كون مالمح بعض  الواقع،  في  الخيل...«. هذا،  بسروج 

الزخرفية والتراثية التي نفذها في مطلع السبعينات.
أسطوريا  كان  طفولته  في  به  المحيط  الفضاء  أن  نجد  وهكذا 
ليالي  في  جدته  حكايات  مع  الفصول  تبدل  عبر  ألوانه  تختلط 
فيتحقق بعد  ينام  الحطب وهي تهدهده حتى  الشتاء قرب مواقد 
المنظورة  الطيف  ألوان  من  العيون  تكتنزه  ما  على  يقتصر  ال  آخر 
بالترقب  المفعم  البعيد  الحلم  مرافئ  جــوب  إلــى  يتعداه  بل 
موضحا:  وعفوية  ببساطة  ويستطرد  والخوف.  والرغبة  واالنتظار 
»إن اللوحات التي أنجزتها منذ بداية السبعينات كانت استلهمت 
الوطن  )زهــو(  وجدتي  )قــومــن(  وادي  فيض  من  يسيرا  ــزءا  ج
موغال  نفسي  أجد  حاليا  الجميل. 
في  متفردة  طبيعة  خضم  فــي 
للطبيعة  وأتساءل كيف  جماليتها. 
أن  كونية  ظــاهــرة  أكــبــر  وهــي 
مخزون  من  تمنحنا  ما  تستنفد 

بصري...«.
عبر  نشاهده  ما  بالتحديد  هذا 
في  السحرية  الطبيعة  واقعية 
تأخذنا  دهشة  أن  غير  أعماله، 
لوحاته  تحليل  عن  فنعجز  بعيدا 
ما  ــك  ذل ــأن  ب هــو  اعــتــرف  مثلما 
عمال  يوقع  أن  بمجرد  له  يحدث 
ذلك  له  يحدث  إذ  أعماله،  من 
واكتمالها،  عنها  الــرضــا  بعد 
ال  غالبا   ...« قائال:  ذلك  ويفسر 
المعطيات  معرفة  مــن  أتمكن 
التي  والنفسية  والمكانية  الزمانية 
أحيانا  والصفاء  الغيوم  وكتل  والضباب  فالعتمة  لذلك  أفرزتها، 
خزانة  في  به  وتحتفظ  العين  تكنزه  مما  تفرز  لعلها  والسكون 
قيل  السؤال«.  لهذا  إجابة  أيضا  أجد  ال  ومكانا،  زمانا  الذاكرة 
المتخيلة(  )الواقعية  خبرة  على  لوحاته  رسم  في  اعتمد  إنه  عنه 
هواءه  وتنفس  فيه  عاش  ملموس،  واقع  من  طفولته  ذاكرة  من 
على  الدكتور  فالفنان  ثماره.  من  والتقط  تالله  عبر  وركــض 
حتى  بريشته  ويمسك  ألوانه  يخلط  كيف  عرف  إن  ما  العباني 
فيها  ولد  التي  ترهونة  هضاب  حيث  الطفولية،  ذاكرته  تدفقت 
بأشجار  الممتلئة  وسفوحها  سهولها،  في  وترعرع   1946 سنة 
واإلعــدادي،  االبتدائي  تعليمة  أتم  ترهونة  في  واللوز.  الزيتون 
ليوفد  طرابلس،  العاصمة  في  الثانوية  المرحلة  يجتاز  أن  قبل 
امتياز،  بدرجة  جميلة،  فنون  ليسانس  فينال  للدراسة  إيطاليا  إلى 
صقل  ثم   ،1979 العام  رومــا  الجميلة  الفنون  أكاديمية  من 
المتصل،  والعمل  والمتابعة  اليومي  بالتدريب  وموهبته  تعليمه 
التشكيل  مجال  في  واسعة  فنية  بثقافة  دعمها  التي  والمتابعة 
إلى  الدراسية  رحلته  قبيل  به  تأثر  بما  امتزجت،  التي  وهي  كله، 
روائع  على  الثانوية،  المرحلة  دراســة  خالل  وقف  فلقد  ــا،  أوروب
الخزف،  قسم  في  ومــا  اإلسالمية،  والصنائع  الفنون  مدرسة 
مالبس  وصناعة  والتطريز  كالزخرفة  التقليدية  الفنون  وكذلك 
البيوت  وزخرفة  والحصران،  والسروج  واألحذية،  والنساء  الرجال 
كل  السائدة،  النفعية  التقليدية  واألعمال  المنزلية،  واألدوات 
في  وظهرت  اإلسالمي.  العربي  الموروث  إلى  باإلضافة  ذلك 
من  نسائية  ووجــوه  وأحيانا،  إسالمية،  ونقوش  زخــارف  لوحاته 

البادية الليبية.
الفنانين  أهم  من  العباني  علي  الفنان  جعل  ما  هو  هذا  كل 
واإلبداع  التنمية  مجلس  عضو  اختير  ولذا  ليبيا،  في  التشكيليين 
الفنانين  رابطة  في  الجميلة  الفنون  ومستشار  ليبيا،  في  الثقافي 
شديد  باختصار  اإليطالية.  الليبية  األكاديمية  وعضو  الليبيين، 
أفق  في  متجددة  رؤية  صاحب  العباني  على  الفنان  الدكتور  يعد 
مهمة،  إبداعية  إنسانية  تجربة  صاحب  منه  تجعل  واسع،  عالمي 

تلقي بظاللها المتفردة داخل العالم العربي وخارجه

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
علي العباني

هكذا نجد أن 
الفضاء املحيط 

به في طفولته 
كان أسطوريا 

تختلط ألوانه عبر 
تبدل الفصول مع 

حكايات جدته

عمر بركة.. الحروفية وعوالم النسخ املخبأة

معهد تقنيات الفنون يحتضن يوم املوسيقى العربية
طرابلس - الوسط

الوسط: عبدالسام الفقهي

املركز الليبي للدراسات يناقش 
املشروع والتنوع الثقافي

للفنون،  الفقيه  حسن  بدار  اإلثنين،  الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
األبعاد  المشاركون  فيه  تناول  والتنوع،  الثقافي  المشروع  حول  نقاش  حلقة 
الفكرية  والفاعلية  الثقافي  بالمنتج  وارتباطها  والمعلوماتية  التكنولوجية 

كمصدر لالبتكار.
»تعزيز  عنوان  حملت  مسجلة  مداخلة  في  الثني  حسام  الكاتب  وأوضــح 
الدولة  عمر  الواقع  في  هي  عقود،  سبعة  بعد  أنه  الشخصية«  وإدارة  التنوع 
الثقافية  السياسات  صــوغ  على  القائمين  أن  يبدو  ال  ليبيا،  في  الوطنية 
إذ  الجد،  مأخَذ  للمجتمع  الثقافي  التنوع  إشكاَل  أخــذوا  قد  الليبية  للدولة 
تكاد  محددة  مكونات  في  المجتمعية  الشخصية  »اخــتــزال«  إلــى  عمدت 
العربية،  والثقافة  المالكي«  »بمذهبه  اإلسالمي  الدين  ثقافة  في  تُلخَّص 
مصادرها  مــن  األخـــرى  الليبية  الشخصية  عناصر  عــن  البحث  وأهملت 

المتنوعة.
لعناصر  الليبية  الدولة  تعزيز  مشروع  حول  نقاشا  ورقته  عبر  الثني  وأثار 
للمجتمع  الجامعة  الثقافية  الشخصية  ببناء  وعالقته  المجتمعي  الثقافي  التنوع 
التنوع  أشكال  -وبلورة-  تعزيز  هل  ســؤااًل:  ذهنه  في  مستحضرًا  وإدارتها، 
ثقافية  شخصية  لبناء  مشروع  غياب  في  ممكن  أمر  هو  ليبيا  في  الثقافي 
هل  السؤال:  لذات  المقلوبة  الصيغة  من  وأيضًا  الليبي؟  للمجتمع  جامعة 

تشكيل شخصية ثقافية جامعة للمجتمع الليبي قائم دون تعزيز؟
المنظور  على  المعلوماتية  فــي  كباحث  ارحــومــة  علي  الدكتور  ــز  ورك
الثقافة  مفهوم  وتــحــديــدا  ــن،  ــراه ال الــزمــن  فــي  للثقافة  التكنولوجي 
تكنو  كحاالت  المختلفة  لتمثالتها  باإلضافة  الحالية،  ومرحلتها  وموضوعها 
الرقم  حضارة  نعيش  بأننا  منوها  الجانب،  لهذا  الرئيسة  والمالمح  ثقافية 
ونموذجها  اإللكترونية  وأيديولوجيتها  فلسفتها  أفــرزت  التي  اإللكتروني 
وتوجه  المختلفة  البشرية  المجتمعات  على  للسيطرة  وتتجه  اجتماعي،  التكنو 

الثقافات المحلية وتنمذجها في إطار منظوماتها المعرفية المقننة.
ورقة  في  بالخصوص  الدراسات  مركز  رؤية  قادربوه  صالح  الشاعر  وقدم 
نظر  وجهة  على  ينهض  بالتنوع«  يحتفي  لمشروع  مبدئي  »تصور  بعنوان 
ركيزة  من  تنطلق  أن  ينبغي  ليبيا  في  الثقافي  التنوع  مشهد  قراءة  إن  تقول 
المحلية  الثقافات  حول  فالحديث  »المعرفة«؛  قيمة  إلى  االستناد  هي  أساسية 
الخط  بانتهاج  إال  نظره  وجهة  من  يستقيم  ال  العام  الهوية  كيان  ضمن 
داخل  ما  ثقافة  تفوق  خرافة  إزاحة  على  القائم  الوطني  بالتركيب  يعتد  الذي 
فهم  مع  نفسه  الكيان  هذا  داخل  أخرى  ثقافات  أو  ثقافة  على  هوياتي  كيان 

خصائص كل منها على حدة.
الجهوي  االنحياز  حاالت  على  المواطنة  قيمة  تغليب  يستدعي  أيضا  وذاك 
والتبو،  والــطــوارق  األمــازيــغ  على  للعرب  امتياز  فال  اللغوي،  أو  اإلثني  أو 
بصدد  كأننا  ــؤالء  وه هــؤالء  بين  مقابلة  وضــع  إن  حتى  صحيح،  والعكس 
أو  متنافرة  مختلفة  هويات  أو  ومتنافستين  تماما  منفصلتين  هويتين 

متناحرة.

● حروفيات عمر بركة

● جانب من الحضور

● فعاليات االحتفاء بيوم الموسيقى العربية.

● الفنان العجيلي العبيدي

● معرض »يوميات ساخرة« لفنان الكاريكاتير العجيلي العبيدي

العجيلي العبيدي يستعرض »يوميات ساخرة« في دار الفنون

باحثة في التفاتاتها عن مسارب إلدراج آخر يشبع فضولها

لتبقى حية في ذاكرة األجيال الشابة



● »نصف فيلم«

للفيلم  »اإلسكندرية  لمهرجان  السابعة  الـــدورة  تعقد 
بمشاركة  أبريل،   10 وحتى   5 من  الفترة  في  القصير« 
إلى  باإلضافة  وتحريك  وروائــي  وثائقي  بين  ما  فيلما   41
الليبي  الوثائقي  الفيلم  ومنها  الطلبة،  أفــام  مسابقة 

»الخاص« للمخرج حسن إدريس.
روائيا  فيلما   16 السابعة  دورتــه  في  المهرجان  يعرض 
و»يوم  الشربيني،  لطارق  )مصر(  »ماجما«  وهي:  قصيرا، 
و»عزية«  زواهــري،  ألنس  سورية(  )فلسطين،  جدا«  عادي 
)العراق،  اآلمنة«  السماء  و»تحت  البخاري،  لكريم  )المغرب( 
ليوسف  )الــجــزائــر«  و»ســيــعــود«  ــادوم،  خـ لعلي  بلجيكا( 
و»في  حسناوي،  لسيف  )تونس(  فيلم«  و»نصف  محساس، 
اإلمــارات(  )مصر،  العام«  لهذا  مايو  من  والعشرين  السابع 
المجبر،  لنور  )لبنان(  اسمك«  ــو  و»ش مــراد،  لمصطفى 
)مصر(  توك«  و»توك  الحلوة،  لحسام  )السعودية«  و»صلة« 
ألمانيا(  )األردن،  إلــي«  أحن  إليك،  و»أحــن  خضر،  لمحمد 
إسعاد  لصاح  فرنسا(  )الجزائر،  و»سيرانو«  الرجوب،  لفارس 
صباغ،  لسليم  ــة(  )ســوري ــس«  إي ــل  و»ف صديقي،  ــا  ورض
)السعودية(  ــداد«  و»ارت أيوب،  لماهيتاب  )مصر(  و»أصفر« 

لمحمد الحمود، و»بركات« )لبنان( لمانون نمور.
أفام،  ثمانية  تعرض  الوثائقية  األفــام  مسابقة  وفي 
و»حــادث  خالد،  معتز  للمخرج  )مصر(  »البيطار«  وهــي: 
و»جميلة  صبحي،  أحمد  للمخرج  )مــصــر(  ــدا«  ج قديم 
عبدالرحمن  للمخرج  فرنسا(  )الجزائر،  الحراك«  زمن  في 
و»في  إدريــس،  حسن  للمخرج  )ليبيا(  و»الخاص«  حراث، 
و»لم  الذبحاني،  مريم  للمخرجة  )اليمن(  المنتصف« 
 Gaza«و األســدي،  حسن  للمخرج  )العراق(  وحيدة«  تكن 
األسطل،  ــاد  إي للمخرج  )فلسطين(   »footullet
للمخرج  فرنسا(  إيطاليا،  )تونس،  قرطاج«  و»نسور 

أدريانو فاليريو.
أفام،  تسعة  تعرض  التحريك،  مسابقة  وفي 

و»الحجر  إبراهيم،  لمحمد  ماليزيا(  )اليمن،  »القدر«  وهي: 
ألنس  )العراق(  أنا«  و»ماذا  أسامة،  لسلمي  )مصر(  الداير« 
و»ليلة  بركات،  لسمية  )األردن(  الظل«  و»تحت  الموسوي، 
جدتي  تحولت  و»كيف  تعشيت،  لعصام  )الجزائر(  بيضا« 
و»شمس«  فتوح،  لنيقوال  ألمانيا(  )لبنان،  كرسي«  إلى 
محمد،  أليمن  )مصر(   »2020« محمد  لبوكاف  )الجزائر( 

و»سالب واحد« )األردن( لرنيم أسامة.
أفام  ثمانية  المهرجان  فيعرض  الطلبة،  مسابقة  أما 
بدوي،  لملك  األلمانية(  )الجامعة  كوستر«  »الرولر  هي: 
فــاروق،  طلعت  ألمير  الشروق(  ــام  )إع الشمس«  و»زوار 
و»عالهوا«  ممدوح،  لميريت   )msa( آخر«  رأي  و»لاختاف 
)معهد  حياة«  و»موعد  عساف،  ليوسف  الجيزويت(  )مدرسة 
فاروس(  )جامعة  و»الشنطة«  البهيدي،  لعمرو  السينما( 
البريطانية(  )الجامعة  ليلى«  و»عزيزتي  طــارق،  لروجينا 
)جامعة  محمد  لريم  )باصرة(  أنثى«  و»الحياة  عاء،  لسلمى 

اإلسكندرية(.
الدكتور  الــمــصــري،  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  ــان  وكـ
إقــامــة  ــودة  ــع ب ــرارا  ــ ق ــدر  أصـ ــد  ق ــي،  ــول مــدب مصطفى 
محددة  صحية  لشروط  وفقا  السينمائية  المهرجانات 
استقبلت  كما  »كــورونــا«،  فيروس  عــدوى  انتشار  لتافي 
إيناس  الــدكــتــورة  الفنانة  المصرية،  الثقافة  ــرة  وزيـ
»اإلسكندرية  مهرجان  وفــد  الثاثاء،  مساء  عبدالدايم، 
رئيس  العدل  محمد  الدكتور  يتقدمهم  القصير«  للفيلم 

المهرجان،  رئيس  محمود  ومحمد  المهرجان،  شــرف 
عن  ــرة  ــوزي ال وأعــربــت  الفني.  المدير  محمود  ومــونــي 
المهرجان  إدارة  به  تقوم  الذي  الكبير  بالمجهود  سعادتها 
السينمائية،  الثقافة  نشر  في  جهودهم  مثمنة  الشابة، 
خدمة  في  المحافظات  لشباب  إيجابي  نموذج  وتقديم 

محيطهم الجغرافي. 
المهرجان  وفــد  لطلب  الثقافة  ــرة  وزي استجابت  كما 
تفاديا  ساعة،   48 لمدة  السابعة  الــدورة  فعاليات  بترحيل 
في  لتقام  المومياوات،  نقل  موكب  توقيت  مع  للتعارض 

الفترة من 5 وحتى 10 من أبريل.
الرسمي  الملصق  عن  أخيرا  المهرجان  إدارة  وكشفت 
سلمى  وتصميم  خالد،  أسماء  فكرة  وهو  السابعة،  للدورة 
تاريخ  في  األشهر  هرقل  الخارق  اإلله  حول  وتــدور  أسامة، 
القابعة  والرومانية  اإلغريقية  واألصول  اآلثار  حيث  اإلغريق، 
إلى  نسبة  هرقليون  ومدينة  قير  أبو  منطقة  أعماق  في 

اإلله هرقل.
رمزا  الغاف  من  األكبر  المساحة  في  هرقل  وتمركز 
وتم  اسمه،  على  المدينة  سميت  التي  والعظمة،  للقوة 

المهرجان  لفكرة  عاكس  الشباب،  في  مجسمه  اختيار 
حقيقية  ــارا  آث نجد  القاع  وفــي  الشباب،  تستهدف  التي 
باإلسكندرية،  البحر  ــاع  وق أبوقير  مــراســي  فــي  ــدت  وج
لألخضر  مائل  األزرق  ــوان  األل اختيار  تم  التكوين  ولربط 
فرغم  البحرية.  بالحياة  الغني  اإلسكندرية  بحر  عن  لتعبر 
جميا  يبدو  زال  فما  البحر  أعماق  في  التماثيل  تلك  وجود 
يعلم  وكما  زاهية،  بألوان  عنها  معبرة  الحياة  حوله  وتحوم 
الشمس  الربيع، فتصل أشعة  المميز في  بالطقس  الجميع، 
بحر  قاع  في  الراكدة  كنوزها  عن  لتفصح  للقاع  الدافئة 

اإلسكندرية.
الرئيسية  الــجــائــزة  هــي  »هيباتيا«  أن  إلــى  يــشــار 
سلوى  الفنانة  الماضية  بــالــدورة  كــرم  وقــد  للمهرجان، 
رحيله،  من  أشهر  قبل  نصر  إبراهيم  والفنان  علي  محمد 

وذلك تقديرا لمشوارهما الحافل.
احتفالية  هو  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
أسسته  الثقافة،  وزارة  رعاية  تحت  عام  كل  تقام  سينمائية 
لنشر  المهرجان  ويهدف  الفن«،  »دائــرة  جمعية  وتنظمه 

ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

ومن  نفسها  من  وواثقة  قوية  تجميل  »طبيبة 
أنها قد تخسر كل شيء في لحظة  قدراتها، تكتشف 
الكام  بهذا  والمفاجآت«.  األحداث  وتبدأ  ضعف، 
دورها  عن  كامها  يسرا  المصرية  النجمة  تستهل 
تأليف  من  أهلية«  »حرب  االجتماعية  الدراما  في 
»العدل  وإنتاج  عبدالعزيز  سامح  إخراج  عادل،  أحمد 
على  رمضان  شهر  خال  يعرض  والذي  غروب«، 

»شاهد VIP« وعدد من القنوات المصرية والعربية.
تنطلق يسرا من نجاح مسلسل »خيانة عهد« في 
رمضان الماضي، لتعد بنجاح أكبر في »حرب أهلية« 
هذا الموسم، مشيرة إلى »أنني أعمل مع المجموعة 
أحمد  والكاتب  غروب(  )العدل  من  والمؤلفة  نفسها 
سامح  والمخرج  بارود،  يوسف  التصوير  ومدير  عادل، 

»التعامل  أن  وترى  عبدالعزيز«. 
هو  مرة،  ألول  خياط  باسل  مع 
أسعدتني،  التي  األمور  أكثر  أحد 
كأروى  الممثلين  فريق  إلى  إضافة 
وسينتيا  عوض  وجميلة  جودة 
أهمية  عند  يسرا  تتوقف  خليفة«. 
شكا  لجلده  الممثل  تغيير  فكرة 
خطواته  تكون  ال  كي  وموضوعا، 
هامشا  يترك  وبالتالي  متوقعة، 

لمفاجأة الجمهور، وفقا لبيان.
تقدمها،  التي  الشخصية  وعن 
تقول النجمة المصرية: »مريم هي 
تجميل،  مستشفى  وصاحبة  طبيبة 
لكنها  نفسها،  على  وتعتمد  قوية 
تكتشف في لحظة معينة أنها على 

حماية  جاهدة  فتحاول  شيء،  كل  تخسر  أن  وشك 
نفسها وعائلتها وابنتيها اللتين تمثا كل حياتها«.

أمام مسلسل  من جانبه، يؤكد باسل خياط »أننا 
أقدم فيها  التي  األولى  المرة  بامتياز، وهي  اجتماعي 
إلى  ويشير  مصر«.  في  األعمال  من  النوعية  هذه 
أقف  نفسي  أجد  أنا  وها  مصر،  إلى  للعودة  »اشتقت 
واحد  وأنا  واحد،  درامي  ضمن  األيقونة  الفنانة  أمام 
بيننا  الجمهور  يلمس  أن  أتمنى  لذا  جمهورها،  من 

خياط  يتوقف  الشاشة«.  على  واالنسجام  الكيمياء 
لديه  »يوسف  ليقول:  العمل،  في  شخصيته  عند 
صاغها  درامية  تركيبة  ضمن  معينة،  نظر  وجهة 
لذا  وذكية،  محبوكة  بطريقة  عادل  أحمد  الكاتب 
تماما  مختلفة  وصورة  أحيانا..  معينة  بصورة  سنراه 
نفسي  »أعتبر  بالقول:  ويختم  أخرى«.  أحيان  في 
العريقة،  المنتجة  الشركة  مع  بالعمل  محظوظا 
يحقق  أن  وأتمنى  عبدالعزيز،  سامح  المخرج  ومع 

المسلسل النجاح المتوقع له«.
مدى  عن  جودة  أروى  المصرية  الفنانة  وتعرب 
وتضيف:  يسرا،  الكبيرة  الفنانة  مع  بالعمل  سعادتها 
التليفزيونية  الدراما  في  أمضيتها  سنوات  »بعد 
أدري  وال  يسرا،  بالفنانة  أخيرا  ألتقي  والسينما 
اللقاء،  هذا  تأخر  سبب  بصراحة 
لي  بالنسبة  يسرا  كانت  فلطالما 
وحول  عظيمة«.  وقيمة  قامة 
تقول  تقدمها  التي  الشخصية 
إنسانة  هي  فريدة  »شخصية  أروى: 
أهلها  عن  بعيدا  تعيش  وحيدة، 
والدها،  مع  مشاكل  خلفية  على 
فاشلة،  حب  بقصة  مرت  أنها  كما 

قلبت كيانها«.
سينتيا  اللبنانية  الممثلة  أما 
مصر،  إلى  حديثا  القادمة  خليفة 
األدوار  أحد  »إسناد  فتقول: 
بطلته  عمل  في  إلي  األساسية 
حظ  بمثابة  هو  يسرا  النجمة 
وقت  في  كبيرة  وفرصة  جميل 
»تفرغت  وتضيف:  جميعا«.  لنا  ملهمة  فيسرا  واحد، 
الدور  إتقان  من  ألتمكن  التصوير  قبل  للتحضير 
طبيعة  وحول  مزدوج«.  هنا  فالتحدي  معا،  واللهجة 
نادين،  بدور  »أطل  سينتيا:  تقول  تلعبه،  الذي  الدور 
اللواتي  النساء  من  وليست  مركبة،  شخصية  وهي 
نلتقي بهن كل يوم، لذا فقد كانت لدي صعوبة في 
الذي  األمر  وهو  تصرفاتها،  وأسباب  دوافعها  فهم 

سيلمسه المشاهدون«.

باب  فتح  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن 
الجونة  لـ»منصة  الخامسة  لــلــدورة  التقديم 
الفترة ما بين  انعقادها في  المقرر  السينمائية«، 

16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.
في  بالمشاريع  للتقدم  النهائي  الموعد 
ولألفام   ،2021 يوليو   15 هو  التطوير  مرحلة 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج 1 أغسطس 2021.
التميمي،  انتشال  المهرجان  مدير  وصــرح 
الماضية  األربــع  السنوات  مــدى  »على  قائا: 
من  مهما  جزءا  يشكل  الذي  المنطلق،  استقبل 
قابل  مشروعا.   72 السينمائية،  الجونة  منصة 
المنتجين  مئات  ــام  األف تلك  ومنتجو  مخرجو 
ومسؤولي  المهرجانات  ومديري  والموزعين 
الصناعة  محترفي  من  وغيرهم  الدعم  صناديق 
مستفيدين  والــدولــيــة،  العربية  السينمائية 
مع  والـــورش  ــنــدوات  وال اللقاءات  عشرات  من 
أميركي.  دوالر  مليون  إلــى  يربو  مالي  دعــم 
خاصة  المشاركة،  المشاريع  من  كبيرة  نسبة 
إلى  طريقها  وجــدت  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في 
وفينيسيا  كان  مثل  الدولية  المهرجانات  كبرى 
المنطلق  موقع  عزز  الذي  األمر  وتورنتو،  وبرلين 
باعتبارهما  الدولي  المستوى  على  والمنصة 
عنه  يبحث  لما  مميزة  ووجهة  رئيسيا  منبعا 

مختصو السينما الدولية«.

العاقات  ومسؤولة  العمليات  مديرة  أضافت 
الخامس  »للعام  رزة:  بشرى  بالمهرجان  الدولية 
السينمائية  الجونة  منصة  تثبت  التوالي،  على 
المشاركة.  المشروعات  لكل  مهمة  حاضنة  أنها 
المواهب  ــم  دع فــي  هــي  كما  مهمتنا  تبقى 
نشر  في  نستمر  أن  ونأمل  العربية،  السينمائية 
لنجاحنا  أساسيا  دافعا  مثلت  التي  التعاون  روح 

على مدار الدورات األربع السابقة«.

في  السينمائي«  الجونة  »منطلق  واخــتــار 
التطوير  مرحلة  في  مشروعا   12 الرابعة  دورته 
وثائقية  مشاريع  و4  طويلة  روائية  مشاريع   8(
 5( اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في  أفام  و6  طويلة(، 
بناء  طويل(  وثائقي  وفيلم  طويلة،  روائية  أفام 
التنفيذ  وإمكانية  الفنية  والرؤية  المحتوى  على 
بجوائز  للفوز  المشاريع  تلك  ترشحت  المالية. 
مقدمة  أميركي  دوالر  ألف  بـ350  قيمتها  تقدر 

لجنة  تكونت  وشركائه.  ورعاته  المهرجان  من 
األفــام  مبيعات  وكيل  من  المنطلق  تحكيم 
والمنتجة  والمخرجة  شوتون  كليمون  الفرنسي 
والمخرجة  والكاتبة  الجندي  ديما  اللبنانية 
ضمت  بينما  ــدر،  ب ليالي  األردنــيــة  والمنتجة 
والمستشارين:  الخبراء  المنطلق  مدربي  قائمة 
ألمانيا  من  وولف  وجانا  لبنان  من  مسمار  ريما 

وديمة عازر من األردن.
العديد  السينمائي«  »الجونة  جسر  قــدم 
محاضرات  بينها  من  الناجحة،  الفعاليات  من 
وكريستوفر  فــازال  علي  مثل  الصناعة  لخبراء 
بيتر  والمخرج  »نتفليكس«  شركة  من  مــاك 
المرسي،  أحمد  المصري  التصوير  ومدير  ويبر، 
إضافة  إبراهيم.  مينا  الدولي  التحريك  ومشرف 
نقاشية  حلقات  الجسر  قــدم  فقد  ــك،  ذل إلــى 
المتحدة  األمـــم  مفوضية  مثل  لمؤسسات 
وإيفتا،  ساويرس  ومؤسسة  الاجئين  لشؤون 
بينها  من  لموضوعات،  الحلقات  تلك  وتعرضت 
السينما  صناعة  خــال  من  النساء  »تمكين 
عالمية«،  جائحة  ضــوء  في  اإلعــام  وصناعة 
لكتابة  ورشــة  األميركية  السفارة  قدمت  كما 
جيرالد  الشهير  التمثيل  مدرب  وقدم  السيناريو 
»جيميني  مع  بالتعاون  للتمثيل.  ورشة  جيمس 
»آبليفت  مبادرة  المهرجان  استضاف  أفريقيا«، 
الدعم  بتقديم  عنيت  التي  إف«  إف  جي  فــور 
األعمال  ــرواد  لـ الــشــراكــة  وفــرص  والتوجيه 

المهتمين بصناعة السينما.
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»الجونة« يفتح باب التسجيل »ملنصة الجونة السينمائية«

عالقة يلفها الغموض تجمع بني يسرا 
وباسل خياط في »حرب أهلية«

تعقد من 16 إلى 21 أكتوبر

يعرض في رمضان

القاهرة - محمد علوش

باسل خياط: أقف 
أمام أيقونة فنية 
في عالمنا العربي

يسرا: من المهم 
للممثل أن يغير جلده

إضافة مسابقة جديدة ألفالم 
التحريك.. وعرض 8 أفالم 

ضمن قسم الطلبة

القاهرة - الوسط

● يسرا، يسار، مايان السيد وخالد حجاج

● الفائزون بجوائز منصة الجونة السينمائية 2020

41 فيلما في الدورة السابعة ملهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير«
منها الليبي »الخالص« لحسن إدريس

األوسكار  جوائز  توزيع  احتفال  منظمو  خصص 
يتمكنوا  لن  للذين  وفرنسا  بريطانيا  في  موقعين 
أبريل   25 من تسلم جوائزهم في لوس أنجليس في 
الحدث  من  قريبة  مصادر  أبلغت  ما  حسب  المقبل، 

السينمائي األهم وكالة »فرانس برس« الثالثاء.
االحتفال  مقدمي  أن  المصادر  هذه  أحد  وأوضح 
محطة  في  متوقع  هو  كما  موجودين  سيكونون 
منتجي  لكن  أنجليس،  لوس  في  للقطارات  سابقة 
لترتيبات  »يخططون  األوسكار  جوائز  توزيع  حفل 
»محور  بأنه  وصف  الذي  البريطاني«  للموقع  خاصة 
إنشاء  المقرر  من  أنه  آخر  مصدر  وأضاف  مركزي«. 
عدة  نشرتها  معلومات  مؤكدا  باريس،  في  آخر  موقع 

وسائل إعالم متخصصة.
شديدة  النتقادات  األوسكار  جوائز  وتعرضت 
للمرشحين  السماح  المنظمين  رفض  بعد 
حضور  يستطيعون  ال  أو  يرغبون  ال  الذين 
بتسلم  أنجليس  لوس  في  االحتفال 

جائزتهم عبر اإلنترنت.
األجانب  الفنانين  بعض  حضور  وكان 
السفر  قيود  مخالفة  إلى  سيدفعهم 
للحجر  الخضوع  إلى  ويضطرهم 
تماما  غائبين  يكونوا  ال  لكي  الصحي 

عن االحتفال.
التوجهات  في  النظر  أعيد  ذلك،  على  وبناء 
فرعية  مواقع  إلقامة  خطة  خالل  من  األساسية 
االحتفال  حضور  من  يتمكنوا  لن  لمن  ستخصص 
لم  الذي  البريطاني  الموقع  في  أو  أنجليس  لوس  في 

يكشف عن مكانه.

قدر  الحد  في  ذلك  مع  يرغبون  المنظمين  أن  إال 
التي  اإلنترنت  بواسطة  المداخالت  من  اإلمكان 
األخرى  االحتفاالت  خالل  أمل  وخيبة  انتقادات  أثارت 
حضوريا،  إقامتها  دون  »كورونا«  فيروس  حال  التي 

وأبرزها »غولدن غلوب« في نهاية فبراير.
السنة  هذه  لألوسكار  الترشيحات  قائمة  وتضمنت 
باإلضافة  واحدا،  ومخرجا  بريطانيين  ممثلين  ثمانية 
عن  )المرشح  زيلر  فلوريان  الفرنسي  الكاتب  إلى 
مسرحيته(،  من  المقتبس  فاذر«  »ذي  سيناريو 
والممثلة  فينتربيرغ،  توماس  الدنماركي  والمخرج 
ونظيرها   )»2 )»بورات  باكالوفا  ماريا  البلغارية 

الكوري الجنوبي يون يوه جونغ )»ميناري«(.
على  المرشحين  حض  إلى  المنظمون  ويسعى 
أتيحت  إذا  أنجليس  لوس  إلى  شخصيا  الحضور 
بالتزام  الضيوف  جميع  ويوصون  الفرصة،  لهم 
تعريض  عن  واالمتناع  أيام،  عشرة  لمدة  الحجر 
الرياضية  الصاالت  إلى  الذهاب  أو  للحشود  أنفسهم 
في  الرئيسي  االحتفال  إلى  وإضافة  المطاعم.  أو 
ستقام  أنجليس،  لوس  في  القديمة  القطارات  محطة 
في  »دولبي«  مسرح  في  العرض  من  أخرى  عناصر 
احتفال  إقامة  على  العادة  درجت  حيث  هوليوود  قلب 

توزيع جوائز األوسكار.

موقعان ملن لم يتمكن من حضور حفل األوسكار في لوس أنجليس
في بريطانيا وفرنسا

● البوستر الرسمي لمهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير«

● وفد مهرجان اإلسكندرية مع وزيرة الثقافة

● »في المنتصف« ● »توك توك«



في
أكد رئيس اللجنة التسييرية لالتحاد الليبي لفروسية املرمى

إلى  خاص  تصريح  في  السبعي،  فريد  الحواجز،  قفز 
جريدة »الوسط«، أن العمل متواصل لحصر األندية 
ذات العضوية الفاعلة في فروسية قفز الحواجز حتى 

يونيو المقبل.
استكمال  األندية  »على  السبعي:  وأضاف 
االنتهاء  تم  المطلوبة العتمادها، حيث  المستندات 
الليبي  لالتحاد  األساسي  النظام  مسودة  من 
أندية  على  عرضها  وسيتم  الحواجز،  قفز  لفروسية 
ومدارس الفروسية لمناقشتها والتشاور فيها، وإبداء 

الرأي بشأنها«.

وأوضح السبعي: »أن انتخابات المكتب التنفيذي 
أكتوبر   21 في  ستقام  للفروسية،  الليبي  لالتحاد 
للفروسية،  الدولي  االتحاد  إبالغ  وسيتم  المقبل، 
بالموعد  الرياضة  ووزارة  الليبية  األولمبية  واللجنة 

االنتخابي«.
قفز  لفروسية  البطوالت  تنظيم  بخصوص  أما 
الحواجز، فقال فريد السبعي: »خالل األشهر الماضية 
المفتوحة  طرابلس  بمدن  بطوالت  عدة  نظمنا 
وسيكون  المواهب  من  العديد  أفرزت  بمصراتة، 
الفروسية،  رياضة  في  كبير  ومستقبل  شأن  لها 
وحاليا بدأنا التجهيز لتنظيم بطولة دولية لفروسية 
الفرسان  أبرز  بمشاركة  ليبيا  أرض  على  الحواجز، 
المقبل  العالميين، وبعون اهلل ستكون فى سبتمبر 

بميدان الفروسية بطرابلس«.

مالعب 14

»كان« بال حصاد

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  ودع 
بخسارة  »كان«،  بطولة  وتصفيات  منافسات 
بهدف  التنزاني،  المنتخب  مستضيفه  أمام 
المنتخبين  جمعت  التي  المباراة  في  لصفر، 
منافسات  ضمن  الدولي،  السالم  دار  بملعب 
مشوار  منتخبنا  لينهي  األخيرة،  الجولة 
التصفيات في آخر الئحة ترتيب فرق المجموعة 
نقاط  ثالث  وهو  السابق،  برصيده  العاشرة 
ليغادر السباق رفقة مستضيفه منتخب تنزانيا، 
االستوائية  وغينيا  تونس  منتخبا  تأهل  فيما 

إلى النهائيات األفريقية.
مسيرته  الوطني  منتخبنا  واستهل 
»كان«  تصفيات  خالل  الطويلة  الماراثونية 
الحالية، التي انطلقت في منتصف العام 2019 
وطوت صفحتها في أواخر شهر مارس 2021، 
والتي تعد األسوأ طوال مسيرة مشاركاته في 
مرة  ألول  انطلقت  التي  األفريقية  التصفيات 
المنتخب  أمام  أولى  بمواجهة   1966 العام 
المصري، أسفرت عن تعادل المنتخبين ذهابًا 
إيابًا  وخسارة  لهدفين،  بهدفين  بطرابلس 

بالقاهرة بثالثة أهداف لهدفين.
الحالية  »كان«  بتصفيات  مشواره  وخالل 
برباعية  بخسارة  الوطني  منتخبنا  استهل 
أمام المنتخب التونسي بملعب رادس بأربعة 
وهو  له  انتصار  أول  سجل  ثم  لهدف،  أهداف 
بهدفين  تنزانيا  منتخب  حساب  على  الوحيد 
المباراتين  هاتين  في  الفريق  وقاد  لهدف، 
فقد  ثم  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب 
الفريق نتيجة مباراتين متتاليتين أمام منتخب 
غينيا االستوائية ذهابًا بثالثة أهداف لهدفين 
وإيابًا بهدف لصفر تحت قيادة المدرب الوطنى 
على المرجيني، ثم خسارتين متتاليتين بقيادة 
أمام  زوران  المونتنيغري  الجديد  المدرب 
بنينا  شهداء  بملعب  تونس  منتخب  من  كل 
ببنغازي بخمسة أهداف لهدفين وأمام منتخب 
تنزانيا في الجولة األخيرة بهدف لصفر، ليكون 
فوزًا  التصفيات  مشوار  خالل  الفريق  حصاد 
جميعًا،  نتائجها  فقد  مباريات  وخمس  وحيدًا 
منها أربع مباريات متتالية، وأحرز العبوه سبعة 
عشر  خمسة  شباكه  في  واستقبل  أهداف، 
هدفًا، وتذيل آخر الئحة ترتيب فرق مجموعته 
يمثلون  مدربين  وثالثة  العاشرة،  األفريقية 
على  تعاقبوا  مختلفة  تدريبية  مدارس  ثالث 

تدريب الفريق.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

اتحاد فروسية قفز الحواجز يستعد لتنظيم بطولة دولية في ليبيا
مهاجم  صالح،  محمد  المصري  النجم  يواصل 
مستويات  تقديم  »ليفربول«،  نادي  فريق 
بالده،  منتخب  إلى  ينضم  عندما  جيدة، 
المنتخب  تاريخ  في  اسمه،  كتب  حيث 

المصري.
نظيره  المصري  المنتخب  وسحق 
في  نظيفة،  برباعية  القمر  جزر 
بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة 
ختام  في  الماضي،  اإلثنين 
أمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

أفريقيا بالكاميرون.
المصري،  المنتخب  وسجل 
شوط  في  األربعة  األهداف 
العب  طريق  عن  األول،  اللقاء 
النني  محمد  اإلنجليزي  »آرسنال« 
في الدقيقة )15(، وسجل مهاجم »األهلي« 
في  الثاني  الهدف  شريف  محمد  المصري، 
في  )هدفين(  ومحمد صالح   ،)17( الدقيقة 

الدقيقتين )25-21(.
ووصل صالح إلى الهدف رقم »43« بعد 
تسجيله هدفين في شباك جزر القمر، وبات 
منتخب  مع  أهدافًا  يسجل  العب  أكثر  ثاني 
الترسانة  نجم  متخطيًا  تاريخه،  عبر  مصر، 
السابق حسن الشاذلي صاحب الـ42 هدفًا. ويفصل صالح، البالغ 
قائمة  عامًا، عن األسطورة حسام حسن، متصدر   28 العمر  من 
هدافي مصر تاريخيًا، 25 هدفًا فقط. ويتصدر المنتخب 
المصري حاليًا المجموعة برصيد 12 نقطة أمام جزر 
تسع  برصيد  الثاني  المركز  في  يأتي  الذي  القمر 
نقاط،   7 برصيد  الثالث  المركز  في  وكينيا  نقاط، 

وتوغو في المركز الرابع برصيد نقطتين.

علمت »الوسط« أن المرشح لمنصب رئاسة االتحاد الليبي لكرة القدم 
في االنتخابات األخيرة إبراهيم شاكة، تقدم بطعن على انتخابات اتحاد 

الكرة أمام لجنة الطعون، وذلك احتجاجًا على منعه من حضور االنتخابات. 
وأضاف شاكة في شكواه أنه تم السماح لبعض ممن ليست لهم صفة 

قانونية لحضور االنتخابات ممثلين لبعض األندية، مشيرًا إلى وجود شبه 
تالعب بالنتائج. وينوي شاكة تصعيد األزمة إلى »فيفا«.

أصدر رئيس المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي للتايكوندو »itf«، محمد ◆
بيت المال، القرار رقم »6« بشأن اعتماد لجنة الحكام العامة باالتحاد. 

وتتكون لجنة الحكام العامة حسب القرار من إسماعيل عبدالسالم 
التريكي رئيسًا، وعادل أحمد أبو ليفة نائبًا، وعبداهلل عادل الدالي 

مقررًا. وكان »بيت المال«، قال في تصريح خاص إلى »الوسط«: »سيتم 
خالل هذه األيام اعتماد عديد اللجان لعمل االتحاد المنشأ حديًثا«.

◆
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● قفز الحواجز الليبية

الوسط- محمد ترفاس

حصاد املنتخب الوطني في أسوأ مشاركة له بتصفيات كأس األمم األفريقية

القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  ودع 
نهائيات  إلى  التأهل  وتصفيات  منافسات 
بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 
المنتخب  مستضيفه  أمام  بخسارة   ،2022
جمعت  التي  المباراة  في  لصفر،  بهدف  التنزاني 
السالم  دار  بملعب  األحد،  مساء  المنتخبين، 
لينهي  األخيرة،  الجولة  منافسات  الدولي، ضمن 
آخر  في  التصفيات  مشوار  الوطني  المنتخب 
برصيده  العاشرة  المجموعة  فرق  ترتيب  الئحة 
رفقة  السباق  ليغادر  نقاط؛  ثالث  وهو  السابق، 
منتخبا  تأهل  فيما  تنزانيا،  منتخب  مستضيفه 
النهائيات  إلى  االستوائية  وغينيا  تونس 

األفريقية.
المباراة  بدأ  الليبي  المنتخب  أن  يُذكر 
الوحيشي – صدام  بتشكيل يضم كاًل من: مراد 
 – فكرون  صالح   – صبو  المعتصم   – الورفلي 
العبيدي  الشامخ  التهامي-  – محمد  الالفي  ربيع 
إبراهيم   – صولة  محمد   – الشادي  ربيع   –

بودبوس – معتز المهدي.
خطير  هجوم  بأي  يقم  لم  الليبي  المنتخب 
أحداث  خالل  التنزاني  المنتخب  مرمى  على 
حتى  السلبي  التعادل  واستمر  األول،  الشوط 
بهذا  الضائع  بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة 
األول  هدفه  التنزاني  المنتخب  ليسجل  الشوط؛ 

عن طريق العبه سايمون مسوفا.
المنتخب  أداء  تحسن  الثاني  الشوط  وفي 
بها  قام  التي  االستبداالت  بعد  قلياًل  الوطني 
مدرب المنتخب زوران، وقد الحت له ثالث فرص 
محمد  عبر  فرص  أبرزها  الثاني  الشوط  خالل 
صولة ومعاذ عيسى، كما حرم الحكم الصومالي 
المباراة  لتنتهي  جزاء؛  ركلتي  من  ليبيا  منتخب 
دون  هدف  بنتيجة  التنزاني  المنتخب  بفوز 

مقابل.
المباراة  المتوسط«  »فرسان  منتخب  ودخل 
وصدام  الوحيشي  مراد  من  مكون  بتشكيل 
وربيع  فكرون  وصالح  صبو  والمعتصم  الورفلي 
وربيع  القذافي  والشامخ  التهامي  ومحمد  الالفي 
بودبوس  وإبراهيم  صولة  ومحمد  الشادي 
فضمت:  البدالء  قائمة  أما  المهدي.  ومعتز 
رزق  ومنصور  الالفي  ومعاذ  توفيق  رضوان 
يوسف  وعلي  الترهوني  ومحمد  المقصي  وأحمد 
عبلو  وسالم  البدري  وفيصل  الحاسي  وإسماعيل 

القديري ومعاذ عيسى. وعبداهلل بلعم وأحمد 

مسيرته  المتوسط«  »فرسان  واستهل 
الكان  تصفيات  خالل  الطويلة  الماراثونية 
الحالية، والتى انطلقت في منتصف العام 2019، 
 ،2021 مارس  شهر  آواخر  في  صفحتها  وطوّت 

في  مشاركاته  مسيرة  طوال  األسوأ  تعد  والتي 
مرة  ألول  انطلقت  التي  األفريقية  التصفيات 
المنتخب  أمام  أولى  بمواجهة   ،1966 العام 
ذهابًا  المنتخبين  تعادل  عن  أسفرت  المصري، 

في  والخسارة  لهدفين  بهدفين  بطرابلس 
بالقاهرة بثالثة أهداف لهدفين. اإلياب  مباراة 

بتصفيات  الوطني  المنتخب  مشوار  وخالل 
برباعية  بخسارة  الفرسان  استهل  الحالية  الكان 
بأربعة  رادس  بملعب  التونسي  المنتخب  أمام 
وهو  له،  انتصار  أول  سجل  ثم  لهدف  أهداف 
بهدفين  تنزانيا  منتخب  حساب  على  الوحيد 
المباراتين  هاتين  في  الفريق  وقاد  لهدف، 
فقد  ثم  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب 
منتخب  أمام  متتاليتين  مباراتين  نتيجة  الفريق 
لهدفين  أهداف  بثالثة  ذهابًا  االستوائية  غينيا 
وإيابًا بهدف لصفر تحت قيادة المدرب الوطني 

المرجييني. على 
ثم خسارتين متتاليين بقيادة المدرب الجديد 
من  كل  أمام  فيليبوفيتش،  زوران  الموتنغري 
منتخب تونس، وهي المباراة التي انتعشت فيها 
أرضها،  على  للعب  بالعودة  الليبية،  الكرة  آمال 

األفريقي  االتحاد  قبل  الحظر جزئيًّا من  رفع  بعد 
اللعب  يمنحه  أن  من  وبداًل  »كاف«،  القدم  لكرة 
خسر  جديدًا،  ودافعًا  أفضلية  بنغازي  في 
أمام  خسارته  قرر  ثم  هدفين،  مقابل  بخماسية 
لصفر،  بهدف  األخيرة  الجولة  في  تنزانيا  منتخب 
التصفيات  مشوار  خالل  الفريق  حصاد  ليكون 
نتائجها  فقد  مباريات  وخمس  وحيدًا  فوزًا 
واستقبل  أهداف،  سبعة  العبوه  وأحرز  جميعًا، 
الئحة  آخر  وتذيل  هدًفا،  عشر  خمسة  شباكه  في 

ترتيب فرق مجموعته األفريقية العاشرة.
اللحاق  فرصة  الليبي  المنتخب  وأضاع 
عن  التصفيات  ختام  بعد  العرب،  بأشقائه 
منافسات  شهدت  حيث  العاشرة؛  المجموعة 
بتأهل  خاصة  فريدة  عربية  ظاهرة  المجموعات 

عربية بشكل رسمي. منتخبات  ستة 
قياسيًّا  رقمًا  العربية  المنتخبات  حققت  وقد 
بعدما  المقبلة،  أفريقيا  أمم  بطولة  في  جديدًا 
سادس  ليكون  السوداني؛  المنتخب  تأهل 
التي ستقام  النهائيات  إلى  تعبر  التي  المنتخبات 

المقبل. العام  الكاميرون  في 
السودان  بتأهل  العربية  المنتخبات  وتجاوزت 
في  تحقق  الذي  لها،  السابق  القياسي  الرقم 
 5 تأهلت  عندما  بمصر  الماضية  النسخة 
الجزائر،  تونس،  مصر،  وهي:  عربية؛  منتخبات 
للنسخة  تأهل  بينما  وموريتانيا،  المغرب، 
تونس،  مصر،  منتخبات،  البطولة  من  المقبلة 

القمر. السودان، جزر  المغرب،  الجزائر، 

● مواجهة المنتخب الوطني ضد تونس

● مواجهة ليبيا أمام  تنزانيا

العبو المنتخب سجلوا 7 
أهداف ودخل مرماهم 15 هدفًا 

وتذيلوا المجموعة العاشرة

الوسط - زين العابدين بركان

»فرسان المتوسط« يشهد 5 خسائر منها خماسية تونس.. وفوزاً وحيداً على تنزانيا في وجود ثالثة مدربين

»األهلي بنغازي« يتأهب لثاني مواجهة له مع ممثل كرة القدم بجنوب أفريقيا

● صالح

من أجل تأكيد االنطالقة والعودة للمنافسة

»األهلي  فريق  الليبية  القدم  كرة  ممثل  يتأهب 
بنغازي« لمواجهة فريق »بيراتس أورالند« بطل 
جنوب أفريقيا في المباراة التي ستجمع الفريقين، 
مساء األحد المقبل، ضمن ذهاب الجولة الثالثة 
المجموعات  لدور  األولى  المجموعة  لحساب 
لبطولة الكونفدرالية األفريقية، حيث ستتجه كل 
الذي  الدولي  بنينا«  ملعب »شهداء  إلى  األنظار 
ستجمع  التي  الجولة  مباريات  قمة  سيحتضن 
المتصدر والمالحق في أول مباراة دولية رسمية 
أن  بعد  ملعبه  على  بنغازي«  »األهلي  لفريق 

خاض مبارياته السابقة خارج قواعده.
من  لالستفادة  الليبية  الكرة  ممثل  ويتطلع 
انتعاشته وعودته للمنافسة بعد فوزه المستحق 
على  الماضية  الجولة  ضمن  مبارياته  آخر  في 
بهدف  الجزائري  سطيف«  »وفاق  الجزائر  بطل 
خطف  في  حظوظه  ويعزز  آماله  ليجدد  لصفر 

إحدى بطاقتي العبور.
المجموعة  فرق  أفريقيا  جنوب  بطل  ويتصدر 
األولى برصيد أربع نقاط، بينما يتساوى »األهلي 
ثالث  برصيد  النيجيري  »إنيمبا«  مع  بنغازي« 
سطيف«  »وفاق  يحتل  بينما  منهما،  لكل  نقاط 
الجزائري المرتبة الرابعة واألخيرة بنقطة واحدة.

متصدر  مع  بنغازي«  »األهلي  مباراة  وتعد 
مواجهة  ثاني  بيراتس«  »أورالند  المجموعة 
رسمية يخوضها الفريق مع ممثل للكرة الجنوب 
 ،2019 العام  التقى في  أن  أفريقية، حيث سبق 
صن  »ماميلودي  فريق  أفريقيا،  أبطال  بدوري 
عن  األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث  داونز«، 
التعادل السلبي دون أهداف، بينما تفوق الفريق 

جنوب أفريقيا إيابًا على ملعبه بأربعة أهداف.
الجنوب   - الليبية  المواجهات  أولى  وتعود 
األفريقية  األندية  بطوالت  صعيد  على  أفريقية 
»االتحاد«  فريق  التقى  حين   2000 العام  إلى 
ألول مرة مع فريق »سوبر سبورت« بطل جنوب 

كؤوس  كاس  بطولة  منافسات  ضمن  أفريقيا، 
بملعبه  ذهابًا  »االتحاد«  تفوق  حيث  أفريقيا، 
بهدفين أحرزهما العبه حمدي بطاو وخسر إيابًا 
بهدف، لينجح في إقصاء الفريق الجنوب أفريقي، 
مستوى  على  أما  رسمية،  مواجهة  أول  في 
المنتخبات فكانت مباراة المنتخب الوطني أمام 
ضمن   2019 العام  بافانا«  الـ»بافانا  منتخب 
تصفيات الـ»كان« في النسخة الماضية هي آخر 
الذهاب عن تعادل  المواجهات، حيث أسفر لقاء 
منتخب  تفوق  فيما  أهداف،  دون  المنتخبين 

جنوب أفريقيا إيابًا بتونس بهدفين لهدف.
وأسندت لجنة الحكام باالتحاد األفريقي لكرة 

بين  الذهاب  مباراة  إدارة  مهمة  )الكاف(  القدم 
بطل  أوالرند«  و»بيراتس  بنغازي«  »األهلي 
»شهداء  بملعب  ستقام  التي  أفريقيا،  جنوب 
الدولي بنغازي، لطاقم تحكيم دولي من  بنينا« 
علي  محمود  الدولي  الحكم  يقوده  السودان، 
محمود إسماعيل، بمساعدة مساعد أول الدولي 
الدولي  ثانٍ  ومساعد  إبراهيم،  اهلل  عبد  محمد 
محمد  الصديق  رابع  وحكم  محمد،  حميد  عمر 

محمود.
وهو  تونس  من  مراقب  المباراة  وسيراقب 
ياسين هاروش والمراقب األمني المصري أحمد 
العام  المنسق  إبراهيم  لوال  والنيجيري  زكريا 

بوركينافاسو  من  السين  بارا  والسيد  للمباراة، 
الدناع  عصام  والدكتور  فنيًا،  المباراة  مقيم 
الخاص  الصحي  والمسؤول  المراقب  ليبيا  من 

بالمباراة.
»األهلي  فريق  نجم  اإلصابة  وستحرم 
العرفي،  اهلل  عبد  ألعابه  وصانع  بنغازي« 
باقي  في  فريقه  مع  والمشاركة  الظهور  من 
الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات  دور  مباريات 
لها،  تعرض  التي  اإلصابة  نتيجة  األفريقية، 
ولحقت به في مباراة فريقه األخيرة أمام فريق 
بملعب  ُأقيمت  التي  الجزائري،  سطيف«  »وفاق 

بالقاهرة. »بتروسبورت« 
● الهوني في تدريبات المنتخب الوطني

السبب الحقيقي وراء عدم التحاق الخماسي 
املحترف بمعسكر املنتخب ملواجهة تنزانيا

برئاسة الوسط - زين العابدين بركان القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
التي  األنباء  حقيقة  الشلماني،  عبدالحكيم 
أنه  إلى  وأشارت  الماضية،  األيام  خالل  ترددت 
خماسي  ضد  وصارمة  رادعة  عقوبات  توقيع  تم 
وسند  الهوني  حمدو  الوطني،  المنتخب 
الورفلي ومؤيد الالفي وأنيس سلتو والمعتصم 
الواجب  أداء  عن  تخلفهم  بسبب  المصراتي؛ 

الوطني.
وقرر الخماسي المحترف عدم السفر مع بعثة 
لمواجهة  السالم،  دار  إلى  الليبي  المنتخب 
الجولة  منافسات  إطار  في  تنزانيا،  منتخب 
إلى  المؤهلة  أفريقيا  أمم  لتصفيات  األخيرة 

.2022 الكاميرون 
عبر  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  ونشر 
االجتماعي  التواصل  الرسمي على موقع  حسابه 
عدم  وراء  السبب  فيها  بين  تغريدة  »تويتر«، 
المنتخب.  بمعسكر  المحترفين  بعض  التحاق 

»الالعبون  التغريدة:  في  الكرة  اتحاد  وقال 
تم  وقد  أنديتهم،  مع  استحقاقات  لديهم 
الحضور  قبل  أنديتهم  مع  مسبقًا  االتفاق 
أنه  على  تونس،  لمباراة  اإلعدادي  للمعسكر 
في حال عدم وجود فرصة للتأهل لبطولة كأس 
من  الالعبين  بعض  إعفاء  سيتم  أفريقيا؛  أمم 

األخيرة«. المباراة  المشاركة في 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  ودع 
نهائيات  إلى  التأهل  وتصفيات  منافسات 
بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 
المنتخب  مستضيفه  أمام  بخسارة   ،2022
التي جمعت  المباراة  التنزاني بهدف لصفر، في 
السالم  دار  بملعب  األحد،  مساء  المنتخبين، 
األخيرة،  الجولة  منافسات  ضمن  الدولي، 
التصفيات  مشوار  الوطني  المنتخب  لينهي 
العاشرة  المجموعة  فرق  ترتيب  الئحة  آخر  في 
ليغادر  نقاط؛  ثالث  وهو  السابق،  برصيده 
فيما  تنزانيا،  منتخب  مستضيفه  رفقة  السباق 
إلى  االستوائية  وغينيا  تونس  منتخبا  تأهل 

األفريقية. النهائيات 

الوسط - القاهرة
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لعبة االنتخابات

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بفوز  الليبي  الكرة  اتحاد  انتخابات  انتهت 
عبدالحكيم الشلماني، برئاسة االتحاد الليبي 
لكرة القدم ألربع سنوات مقبلة، بعد ترؤسه 
قبلها  كان  حيث  األخيرين،  العامن  االتحاد 
جمال  المرحوم  إزاحة  قبل  للرئيس  نائبًا 
مجلس  من  بقرار  االتحاد  رئيس  الجعفري 
شهيرة  حادثة  في  عامين  قبل  الكرة  اتحاد 
تولى  ثم  الليبي،  الرياضي  الوسط  يعرفها 

الشلمانى منصب الرئيس.
يبدو  المرة  هذه  الشلماني  انتخاب  ولكن 
لم  مشهد  وفي  ساخن،  صفيح  على  تم  أنه 
جرى  حيث  قبل،  من  الليبية  الكرة  تألفه 
أحد  بإقصاء  بدأت  جدًا  مشحونة  أجواء  في 
المرشحين أنور الطشاني، ورغم صدور حكم 
االنتخابات  يدخل  لم  ولكن  بعودته  قضائي 
على  المشرفة  اللجنة  رفض  بسبب  مجددًا 

االنتخابات لالحتكام للقضاء.
وبعد ذلك منع المرشح القوي إبراهيم شاكة 
لألندية  المخصصة  الطائرة  على  السفر  من 
طبرق  إلى  طرابلس  من  االتحاد  وأعضاء 
المشحونة  األجواء  وأخيرًا  االنتخابات،  لحضور 
بحماية  ُأقيمت  التي  االنتخابات  قاعة  داخل 
الشرطة، واتهامات الكثيرين للشلماني بجلب 
كتيبة من مدينته إلى مدينة طبرق واتهامات 

بالرشاوى من عدة أطراف ألطراف أخرى.
لبعض  والتهديد  الترهيب  أجواء  غير 
المشاركة،  من  أخرى  أندية  ومنع  األندية 
منافسه  شاكة  إبراهيم  تهديدات  وأخيرًا 
بدالئل  »فيفا«  إلى  باللجوء  الشلماني 
الليبية  الكرة  لتشهد  يقول،  مؤكدة، حسبما 
عودة  أن  خاصة  والتوتر،  االنقسام  مزيد 
بعض األعضاء السابقين لمجلس اإلدارة مع 
واعتبروه  الكثيرين،  حفيظة  أثار  الشلماني 
فاشلة  أسماء  بعودة  القدم  لكرة  إساءة 
اآلخر  البعض  أن  رغم  جديد  من  للمشهد 
ويحكتم  يحترم  أن  يجب  الجميع  أن  يؤكد 

للصندوق وما يأتى به.
قد  خطيرة  وتداعيات  جدًا  مرتبك  مشهد 
شكاوى  وصول  بعد  الليبية  الكرة  تشهدها 
للقضاء الليبي وأخرى لالتحاد األفريقي لكرة 
دخول  يعنى  مما  الـ»فيفا«،  وقريبًا  القدم 
بعض  يكون  ربما  صعبًا  نفقًا  الليبية  الكرة 
هم  الشخصية  المصالح  وأصحاب  الدخالء 

السبب فيه.

مالعب

أعلن عمر طوير، رئيس لجنة القيد 
وأوضاع شؤون الالعبين، باالتحاد الليبي 
لكرة القدم، الثالثاء، استقالته رسميًا من 

مهامه، ودون أن يعلن أسباب استقالته 
رسميًا من منصبه باتحاد الكرة. .

وجاء في نص استقالة طوير: »يسرني 
أن أتقدم إليكم بخالص شكري وتقديري، 

ولكل األفاضل أعضاء مجلس اإلدارة 
السابق، ولزمالئي العاملين باألمانة وكل 
اللجان العاملة باالتحاد الليبي«، مضيفًا: 

»أتقدم إليكم بطلب استقالتي من عملي 
كرئيس للجنة أوضاع الالعبين وانتقاالتهم 

ومن عضوية أية لجنة أخرى«.
وجاءت استقالة طوير بعد رحلة 

تواصلت قرابة العشر سنوات أرسى خاللها 
نظامًا، وطبق لوائح وحفظ حقوق األندية 

والالعبين، كما ساهم في تنوير ومساعدة 
اإلداريين في فهم كل جديد.

وكان طوير تقدم بالترشح لعضوية 
اتحاد الكرة خالل االنتخابات االٔخيرة، إال 

أن التوفيق لم يحالفه.
انتهت  االنتخابية،  العملية  كانت 

الجاري، الختيار مجلس  األسبوع  مطلع 
إدارة جديد التحاد كرة القدم الليبي، 

ُأقيمت بفندق »باب السالم«  التي 
عبدالحكيم  بها  وفاز  بمدينة طبرق، 
أربع  الشلماني، بوالية جديدة لمدة 
سنوات، بعد فوزه بـ62 صوتًا أمام 

المجلس  ويضم  إبراهيم شاكة.  منافسه 
الشلماني  إبراهيم  عبدالحكيم  الجديد، 

رئيسًا، خميس آدم محمد نائبًا أول، ناجي 
محمد علي نائبًا ثانيًا، عادل علي األوجلي 
عضوًا، مجدي شعيب امبهدل عضوًا، حمد 

عبداهلل سعيد عضوًا، نوري سالم جموم 
عضوًا، هاشم محمد سعد اهلل عضوًا، خالد 

افليه عضوًا، أحمد جبريل األصهيب  غيث 
الجديد عضوًا. عضوًا، سعاد محمد 

عمر طوير يعلن استقالته 
من منصبه باالتحاد 

الليبي لكرة القدم 

وحرص بطل المالكمة الليبي، المصنف 90 
عالميًا، على االحتفال وسط أبناء بلده في غرفة 
بقوة  مطروحًا  بات  أن  بعد  المالبس،  تغيير 
الصاعدة  الوجوه  كأحد  العالمية،  الساحة  على 
حالة  ورغم  المالكمة،  عالم  في  جيد  بشكل 
المباراة  عقب  الزناد  عليها  بدا  التي  اإلرهاق 
فإنه كان حريصًا على حمل حزام الفوز والهتاف 
لبلده ليبيا وسط أبناء وطنه، وكان من بينهم 
من يرتدي الزي الليبي الشهير، مصطحبًا معه 

طبلة لمزيد االحتفال بالبطل العالمي.

في  بمالطا  االحترافية  مسيرته  الزناد  وبدأ 
وواصل  مالطا،  بطل  على  بالفوز   2015 العام 
بعروض  االحتراف  مجال  في  تألقه  بعدها 
إلى  وصلت  االنتصارات  من  وسلسلة  رائعة 
القاضية،  الفنية  بالضربة  أغلبها  انتصارًا،   17
وجريمن  ويلمز  البريطانيين  على  فوزه  أبرزها 
والكاميروني  ميتشيل،  والسلوفاكي  أساري، 

تشامبا.
الليبي  الدولي  للمالكم  ظهور  آخر  وكان 
أندريه في  أمام منافسه  نزاله  الزناد في  مالك 
مالطا، في يوليو الماضي؛ حيث تسببت جائحة 
الذي  الليبي  البطل  تأخير ظهور  في  »كورونا« 
عن  الصادر  بالتصنيف  الـ90  المركز  يحتل 
 1133 يضم  الذي  للمالكمة،  العالمي  االتحاد 
على  الثالث  بالمركز  أيضًا  جاء  فيما  مالكمًا، 

األفريقي. المستوى 
وفي أغسطس 2020، استطاع الزناد إسقاط 
المالكم التشيكي أوندرنجرادو بالضربة الفنية 
الذي  النزال  من  السابعة  الجولة  في  القاضية 

احتضنته صالة كريستال في مالطا.

الزناد،  مالك  الليبي،  العالمي  المالكم  تغلب 
الثقيل  العيار  من  نزال  في  القاضية،  بالضربة 
تيمور  المالكم  الروسي  خصمه  حساب  على 
وصاحب  بـ»المدمر«،  الملقب  نيكارخويف، 
التي  المباراة  في  عالميًا،  الـ77  التصنيف 
األحد  بروكسل  البلجيكية  العاصمة  في  أقيمت 

الماضي.
القاضية  بالضربة  الفوز  من  الزناد  وتمكن 
 17 الفوز  بهذا  ليحقق  التاسعة،  الجولة  في 
اآلن،  حتى  االحترافية  مسيرته  خالل  انتصارًا 
يتعرض  أن  دون  القاضية،  بالضربة   16 منها 
ألي هزيمة. ونقلت قناة الوسط )wtv( المباراة 
عبر  طرابلس  في  الجمهور  وتابعها  حصريًا، 

شاشة كبيرة نصبت بميدان الشهداء.
وكان الزناد قد وعد جماهير الرياضة الليبية 
الدولي  رصيده  إلى  يضاف  انتصار  بتحقيق 
بالفعل،  تحقق  قد  وها  باالنتصارات،  الحافل 

دعمه  الليبي  الجمهور  من  طلب  قد  أنه  كما 
الملقب  خصمه  سيطيح  أنه  مؤكدًا  وتشجيعه، 
جمهوره.  أجل  من  المرة  هذه  بـ»المدمر« 
خالل  من  المباراة،  لهذه  جيدًا  زناد  واستعد 
من  استعداداته،  خالله  ضاعف  مغلق،  معسكر 
على  للتعرف  خصمه  أداء  أسلوب  دراسة  خالل 

نقاط القوة والضعف.
وأعرب المالكم الليبي العالمي عن سعادته 
الروسي،  خصمه  أمام  الفوز  بتحقيقه  البالغة 
الملقب بالمدمر والفوز بحزام »IBO« العالمي 
المباراة:  عقب  تصريحاته  في  وقال  للمالكمة، 
إلى  نيكارخويف،  تيمور  أمام  فوزي  »أهدي 
كبير  بشكل  ساندني  الذي  الليبي،  الجمهور 
خالل الفترة الماضية«، مضيًفا: »الحمد هلل رب 
من  جيدًا  تدربت  الكبير،  الفوز  على  العالمين 
أتوقع تحقيق  المباراة، وكنت  أجل فوزي بهذه 
أعد  ألشهر..  دام  شاق  عمل  بعد  االنتصار، 
اهلل،  بإذن  العالمي  بالحزام  الليبية  الجماهير 
أجل  من  لي،  قوية  معنوية  دفعة  هو  وفوزي 

مواصلة التألق في الفترة المقبلة«.

البطل الليبي مالك الزناد يواصل رحلة انتصاراته العاملية بإسقاط خصمه »املدمر« بالقاضية

● مالك الزناد

الوسط - القاهرة

بعد مواجهة المالكم الروسي تيمور نيكارخويف

مالك يهدي انتصاره الغالي 
للجماهير الليبية ويعدهم 

بالحزام العالمي ومواصلة التألق

لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اختارت 
لالتحاد  رئيسًا  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم 
ليحافظ  جديدة  لوالية  القدم  لكرة  الليبي 
في  األولى  الشعبية  للعبة  الرئاسة  كرسي  على 
خالل  ذلك  جاء  مقبلة،  سنوات  أربع  لمدة  ليبيا 
مدينة  استضافتها  التي  الرئاسية  االنتخابات 
طبرق، السبت الماضي، وشارك فيها 117 عضوًا 

من أصل 120 عضوًا.
الجولة  في  الرئاسة  بكرسى  الشلماني  وفاز 
عن  ومتفوقًا  متقدمًا  صوتًا،   62 بعدد  الثانية 
هو  الشلماني  ليصبح  شاكة  إبراهيم  منافسه 
الذي  الليبي،  االتحاد  تاريخ  في   33 رقم  الرئيس 
تعاقب وتناوبت على قيادته ورئاسته، عبر مسيرته 

الطويلة 32 شخصية رياضية.

أول رئيس
لالتحاد  رئيس  أول  الزنتوتي  محمد  ويعد 
االتحاد  رئاسة  تولى  حيث  القدم،  لكرة  الليبي 
الليبي ألطول فترة زمنية استمرت منذ التأسيس، 
وحتى إقامة دوري المملكة في الموسم الرياضي 
على  الزاهية  الفترات  من  وكانت   ،69  -  68
مستوى  وعلى  الليبي،  الدوري  بطوالت  مستوى 
وتوالت  تعاقبت  ثم  الليبية،  المنتخبات  مسيرة 
على  جلست  التي  الرياضية  الشخصيات  عديد 
وتصدرت  ليبيا،  في  كروية  سلطة  أعلى  كرسي 
وأشرفت  الليبية  الكرة  شؤون  وأدارت  المشهد 
وتحملت  ومنتخباتها،  المحلية  مسابقاتها  على 
مسؤولياتها في ظل ظروف مختلفة، كما أن هناك 
لفترات  الليبي  االتحاد  قيادة  تولت  شخصيات 

موقتة وقصيرة.

مصطفى بن زكري
كان  الذي  الزنتوتي،  محمد  مرحلة  وعقب 
الجوازات  بإدارة  الشرطة  في  وضابطًا  العبًا 
الكرة  اتحاد  رئاسة  مهمة  تولى  بطرابلس؛ 
إدارية  الليبي مصطفى بن زكري، وهو شخصية 
معروفة في فترة الستينات، ثم جاء محمد أحمد 
سابق  العب  وهو  الليبي،  االتحاد  ليقود  نجاح 
»النجمة«  ثم  و»الظهرة«  »االتحاد«  بفرق 
ببنغازي، ثم تولى مهمة رئاسة االتحاد سليمان 
في  سابق  قدم  كرة  العب  وهو  حسن،  الفقيه 
العسكرية  الرياضة  عن  ومسؤول  الليبي  الجيش 
مسيرة  قاد  ثم  آنذاك،  الليبي  الجيش  في 

الليبي أحمد غنيم، وهو من الشخصيات  االتحاد 
مناصب  عدة  تقلد  أن  وسبق  بدرنة،  المعروفة 
وزارية في الدولة الليبية، ثم تولى رئاسة اتحاد 
محمود  البارز  والدكتور  المحامي  الليبي  الكرة 

المقهور.

أول صحفي يقود االتحاد
»فزان«،  بجريدة  الرياضي  الصحفي  سجل 
الفزاني، اسمه كأول صحفي رياضي  جمعة نصر 
يترأس االتحاد الليبي لكرة القدم، باإلضافة إلى 
كونه  للصحفيين  العام  االتحاد  عضوية  تقلده 
أحمد  مع  وقتها  الرياضية  الصحافة  كتاب  أبرز 

الرويعي والمعلق الرياضي األمين قنيوة ومختار 
»الرائد«. الصحفي بجريدة  الزروق 

بوكر رئيسًا لالتحادين الليبي والعربي
بوكر،  عبداللطيف  الكبير  اإلعالمي  تولى 
أسس  الذي   ،1974 العام  الليبي  االتحاد  رئاسة 
عشر  الخامس  في  القدم  لكرة  العربي  االتحاد 
من يناير 1974 وأصبح أول رئيس له حتى العام 
1976 ليتم نقل مقر االتحاد العربي من العاصمة 
واختار  السعودية،  الرياض  مدينة  إلى  طرابلس 
التحاد  التنفيذي  المكتب  عضوية  ضمن  معه 
الرياضيين  الصحفيين  أبرز  وقتها  الليبي  الكرة 
وهم الصحفي الرياضي وزميله بجريدة »الرائد« 
دراويل  وصالح  أبوشويشة،  عبدالمجيد  وقتها 
بجريدة  الصحفي  الزروق  ومختار  القبي  وشعبان 
فخري،  فيصل  الموثق  والصحفي  »األولمبياد«، 
اتحاد  آنذاك،  عليه  ُأطلق  االتحاد  هذا  أن  حتى 
األسماء  أبرز  ضم  كونه  الرياضيين؛  الصحفيين 
الصحفية حينها، وتولى الراحل عبداللطيف بوكر 
مهمة رئاسة اتحاد الكرة الليبي في فترتين، كان 
آخرهما في آواخر الثمانينات، ثم قاد عبدالرحمن 
والجريئة  البارزة  اإلدارية  الشخصية  أبوالشواشي 
المهمة  وتولى   ،1976 العام  منذ  الليبي  االتحاد 
السابق  الدولي  الالعب   1978 العام  بعده  من 

ميلود عريبي.

بدر الدين المحجوب أول حكم يقود االتحاد
الدين  بدر  الدولي  الحكم  المهمة  تولى  ثم 
دولي  حكم  أول  وهو   ،1979 العام  المحجوب 
المهمة  تقلد  ثم  الليبي،  الكرة  اتحاد  يترأس 
علي الهنشيري، وهو من رجال التربية والتعليم، 
االتحاد  ترأس  الذي  أبوعبداهلل  الهادي  ثم 
العام  بليبيا  أفريقيا  أمم  بطولة  خالل  الليبي، 

رضوان  عبدالقادر  المهمة  تولى  ثم   ،1982
ورجل  األسبق  بنغازي«  »األهلي  فريق  العب 

.1984 القانون العام 

نوري الترهوني.. السد العالي
دفاع  وصخرة  العالي  السد  المهمة  تولى 
الدولي  المدافع  الترهوني،  نوري  الليبي  المنتخب 
ثم  خالد،  التهامي  المهمة  تولى  ثم  الشهير، 
اتحاد  ترأس  الذي  العربي  صالح  القدير  اإلداري 
محمد  ثم  أمبيرش،  والهادي  فترتين،  في  الكرة 
والالعب  قصيرة،  موقتة  لفترة  عزيز  إحسان 
فترتين،  في  السري  عبدالرؤوف  السابق  الدولي 
العماري  ومحمد  والتسعينات،  الثمانينات  أواخر 
وبلعيد  والهادئة،  البارزة  األولمبية  الشخصية 
السابق  الدولي  الحكم  بعدها  ليتولى  المشري، 
قصيرة  لفترة  االتحاد  رئاسة  الجربي  مصطفى 
معمر  ومحمد  الساعدي  مرحلة  جاءت  ثم  موقتة، 
لعدة  وامتدت  التسعينات  أواخر  خالل  القذافي، 
موقتة  قصيرة  لفترة  الرئاسة  ليتولى  سنوات 
واإلداري  الجعفري  جمال  الراحل  ثم  خالد،  خيرى 
الحكم  تاله  جديد،  من  العربي  صالح  المخضرم 
مفتاح  والمحامي  الجمل  إبراهيم  الراحل  الدولي 

كويدير.

من الطشاني إلى الشلماني
ورجل  المحامي  االتحاد  رئاسة  تولى  ثم 
ألول  انتخابه  تم  الذي  الطشاني  أنور  القانون 
تولى  ثم   ،2013 العام  أكتوبر  شهر  خالل  مرة 
جمال  الدكتور  الراحل  فترته  انتهاء  عقب 
له،  والية  ثاني  في  االتحاد  رئاسة  الجعفري 
الحكيم  عبد  السابق  الدولي  الحكم  وأخيرًا 
ُأعيد  الذي  لالتحاد،  الحالي  الرئيس  الشلماني 

انتخابه من جديد.

عبدالحكيم الشلماني يحافظ على رئاسة االتحاد الليبي لكرة القدم لوالية جديدة

● إبراهيم شاكة

● انتخابات االتحاد الليبي لكرة القدم● عبدالحكيم الشلماني

الرئيس رقم »33« يتربع على كرسي اللعبة الشعبية األولى في البالد لمدة أربع سنوات مقبلة بعد منافسة شرسة ضد شاكة

الوسط - زين العابدين بركان

األهلي طرابلس يستعيد »الترهوني«.. ويرصد 
مليون دوالر لضم مهاجم منتخب مصر

طرابلس،  األهلي  النادي  إدارة  وقعت 
نادي  مع  بوعون،  ساسي  برئاسة 
يقضي  اتفاق  محضر  على  سموحة 
بانتقال الدولي محمد الترهوني، إلى 
صفوف األهلي بداية من مطلع أبريل 
الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق 
في  الليبي  بالفريق  القدم  لكرة  األول 
بقية مشوار منافسات الدوري الممتاز هذا 

الموسم.
محمد  الليبي  إعارة  موافقة  وجاءت 
خالل  طرابلس،  أهلي  نادي  إلى  الترهوني 
لقاء جمع رئيس نادي سموحة فرج عامر، على هامش 
للنادي  طرابلس  األهلي  رئيس  بوعون  ساسي  زيارة 

السكندري.
إشتيوي  وإسماعيل  بوعون  مع  جلسة  عامر  وعقد 
على  االتفاق  تم  حيث  طرابلس،  ألهلي  الشرفي  الرئيس 
إعارة الترهوني للنادي الليبي مقابل 125 ألف دوالر لمدة 
أربعة أشهر. على الجانب اآلخر طلب بوعون استعارة 
مصر،  ومنتخب  سموحة  مهاجم  حسن  حسام 
في  البت  أرجأ  عامر  أن  إال  دوالر،  مليون  مقابل 
هذا األمر من أجل الرجوع إلى أحمد سامي المدير 

الفني لسموحة التخاذ القرار النهائي.
مدير  رزيزة،  أبو  فتحي  كشف  جانبه،  من 
صفقتي  كواليس  طرابلس،  األهلي  فى  اإلعالم 
الليبي،  للفريق  حسن  وحسام  الترهوني  محمد 
أون  »بي  لبرنامج  تصريحات  في  أبورزيزة  وقال 
تايم«: »طلعت يوسف مدرب الفريق طلب محمد الترهوني 
لم  والمفاوضات  أبريل،  واحد  من  االنتقال  عملية  وتمت 
العبين  بثالثة  تسمح  عندنا  والالئحة  الساعة،  نصف  تأخذ 
يوسف  اختار طلعت  واحد  قائمتنا العب  في  ويتبقى  أجانب، 
اختياره على حسام حسن، ويتبقى  أن يكون مهاجمًا، ووقع 

فقط موافقة أحمد سامي«.

وأضاف مدير اإلعالم في األهلي طرابلس: »ما يعيق األمر 
من  وبالتالي  انتقاالت،  موسم  فيها  يوجد  ال  اآلن  مصر  أن 
الصعب تعويض العب مثل حسام حسن، موضحًا أن الالعب 
وافق كما وافق فرج عامر، ويتبقى فقط موافقة أحمد سامي 

المدير الفني، وخالل أسبوع سيحسم سموحة األمر«.
وتابع فتحي أبورزيزة: »مبدئيًا سنحصل على خدمات حسام 
األمور  في  هناك مشكلة  تكون  ولن  إعارة،  حسن عن طريق 
لمدة ستة أشهر  اإلعارة  المادية ولن تكون عقبة، وستكون 
أسماء  »هناك  مختتمًا:  باستكمالها«،  ملزم  غير  والالعب 
مصرية وغير مصرية مرشحة بداًل من حسام حسن في حال 

لم تتم الصفقة«.
يذكر أن الالعب حسام حسن، مهاجم سموحة والبالغ من 
العمر 27 عامًا، يتنافس على ضمه عدد من األندية المصرية 
أبرزها األهلي والزمالك، حيث سجل الالعب مع سموحة ستة 

أهداف هذا الموسم خالل 11 مباراة خاضها مع الفريق.
ويسعى األهلي طرابلس مع مدربه المصري طلعت يوسف 
إلى ضم أفضل العناصر لفريقه، من أجل المنافسة بقوة على 
لقب بطولة الدوري الليبي، حيث يحتل حاليًا صدارة المجموعة 

الثانية برصيد 12 نقطة.

أعلن المدير الفني لفريق»خليج سرت«، جمال 
خميس، استقالته رسميًا من منصبه بالفريق 

مرور  بعد  وذلك  األسباب،  كشف  دون 
الليبي  الدوري  من  أسابيع  ستة 

خميس،  جمال  وقال  الممتاز. 
الشخصية  صفحته  عبر 

التواصل االجتماعي  بموقع 
لي  »يبدو  »فيسبوك«: 
سرت  خليج  مع  العمل  أن 
وقد  مستحياًل،  أصبح 

من  استقالتي  قدمت 
تدريب الفريق«.

الوطني  المدرب  وكان 
تدريب  تولى  خميس،  جمال 

وقاد  الماضي،  أكتوبر  في  الفريق 
الفريق في ست مباريات، حيث فاز في مباراة 
في  وخسر  مباراتين  في  وتعادل  وحيدة 
المركز  سرت«  »خليج  ويحتل  مباريات.  ثالث 
الثامن في المجموعة األولى بالدوري الممتاز 

5 نقاط. برصيد 
الموسم  هذا  الليبي  الدوري  شهد  وقد 
مدربي  من  مدربين  عشرة  من  أكثر  استقالة 
سرت«  مدرب»خليج  آخرهم  الممتاز،  الدوري 
عمر  الوطني  المدرب  وقبله  خميس،  جمال 
األول  الكرة  لفريق  الفني  المدير  المريمي، 
بعد  استقالته  قدم  الذي  »المدينة«،  بنادي 
تدريب  مهمة  تسلمه  من  أشهر  خمسة 

قوله،  حد  على  شخصية،  ألسباب  الفريق 
في  »المدينة«  فريق  المريمي  قاد  حيث 
في  تفوق  الممتاز،  بالدوري  مباريات  ست 
وخسر  مباريات،  ثالث  في  وتعادل  مباراتين 
بعد ختام  النقاط  واحدة، ورصيده من  مباراة 
خلف  نقاط،   9 السادس  األسبوع  مباريات 

و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي 
المتصدرين، برصيد 12 نقطة 

في المجموعة الثانية.
وقد شهدت مسابقة 

الليبي  الدوري 
جوالت   6 خالل 
انطالقتها،  من 
عديدة  استقاالت 

من المدربين؛ كان 
رحل  الذي  الدامجة  جالل  أبرزهم 
لتدريب»الوحدة«  »السويحلي«  عن 
وحمدي  إسماعيل  ومحمد  المرجيني  وعلي 
قشوط  ويونس  الدهماني  وعماد  بطاوي 
في  النتائج  سوء  بسبب  الكثير؛  وغيرهم 

الغالب.
الليبي  الدوري  بطولة  مسابقة  أن  يذكر 
بدء  منذ  حاليًا  متوقفة  الجاري،  الموسم 
لمباراتي  القدم،  لكرة  األول  المنتخب  تجمع 
تونس وتنزانيا، والذي خسرهما في تصفيات 
بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 
هدفين،  مقابل  بخماسية  األولى   ،2022
ضمن  رد،  دون  بهدف  تنزانيا  أمام  والثانية 
المجموعة  عن  واألخيرة  السادسة  الجولة 

العاشرة.

مسلسل رحيل المدربين يتواصل 
في الدوري الليبي الممتاز

الوسط - الصديق قواس

●  خميس
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ماذا: عن مالبسات وتفاصيل الواقعة؟
من: المتهم الرئيسي، فرد أم جهة؟
متى: يتم الكشف عن ملف ضحاياه؟

لماذا: تأخر اإلعالن عن نتائج التحقيقات األولية؟
أين: الحقيقة في ظروف دفنه االستثنائية؟

كيف: جرى تنفيذ العملية؟

اغتيال الورفلي
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشاعر السنوسي حبيب
بها.  وترعرع   1956 سنة  هون  بواحة  حبيب،  السنوسي  الشاعر  ولد 
أتم دراسته االبتدائية واإلعدادية بواحة هون، وأتم المرحلة الثانوية في 
سبها، ثم التحق بالدراسة في الجامعة الليبية ببنغازي. أخذه عشقه للشعر 
األول،  ديوانه  1975م  عام  نشر  اآلداب.  بكلية  العربية  اللغة  قسم  إلى 
الثقافية  البرامج  من  وعدد  األدبي  الملتقى  إعداد  في  بفاعلية  مشارًكا 
عسكرة  رافضًا  والثقافي،  الطالبي،  نشاطه  مواصاًل  الليبية،  باإلذاعة 
المدارس والجامعات. زج به ورفاقه إلى السجون في أبريل 1976. وطوال 
فترة سنة التي استمرت 12 سنة لم يتوقف عن كتابة الشعر، ونشر البهجة 
بالخالص، كمشعل أمل ينير الزنزانات لرفاقه، وخرج من سجنه في مارس 
ذاكرة  جمعية  رفاقه  مع  مؤسسًا  هون،  معشوقته  إلى  عاد  ومنه   ،1988
المدينة، ثم مهرجان الخريف الذي استقطب الكثيرين من الشعراء واألدباء 
من داخل ليبيا ومن خارجها. رحل عنا من باريس في مثل هذا اليوم 4/1/ 

2013، ووسد ثرى هون يوم 2013/4/3.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

تواصل تبادل 
الضربات في البحر 

من الجانبني 
ال يعني توقف 

العمليات 
العسكرية في

 البر والجو

أطلقت حملة لتنظيف وصيانة موقع 
عين القبة األثري، بالتعاون بين 
المتطوعين من شباب المدينة، 

من الشركة العامة للمياه والصرف 
الصحي، للحفاظ على هذا المعلم 

األثري والحضاري.
وفي زيارة للموقع، أبدى رئيس 

مصلحة اآلثار الليبية، الدكتور أحمد 
حسين يونس، استعداده إلرسال 
فريق إلعداد تقرير فني من أجل 
ترميم القصر الروماني، وكذلك 
تقديم السياج واألعمدة والجير 

الهيدروليكي لتكملة أعمال الصيانة 
والترميم، كما التقى خالل الزيارة 
مجموعة من سكان مدينة القبة 

وتبادلوا الحديث عن أهمية الموقع 
وضرورة االعتناء به.

أقوالهمأقوالهم

 »نتعاون مع وزارة العدل لرفع 
مستوى معايير حقوق اإلنسان، 

وتذليل العراقيل التي تعترض مسار 
المصالحة الوطنية 
والعدالة االنتقالية«.

نائبة سفير هولندا لدى ليبيا 
قابرييال ميتز

 »ناقشت مع وزير الحكم المحلي 
سبل دعم البلديات لتقديم خدمات 

عامة أفضل لليبيين عبر )مبادرة 
نيقوسيا(، وتبادل الخبرات مع 
المؤسسات واألقاليم األوروبية.

إحدى أعضاء البعثة األوروبية 
ساندرا جوفين

 »مستعدون لدعم هذه المرحلة 
المفصلية من تاريخ ليبيا وبحث ما 
يمكن تقديمه من الدعم والخبرات 

المساندة في مجال إدارة وتنفيذ 
االنتخابات المرتقبة«.

السفير اإليطالي لدى ليبيا
 جوزيبي بوتشينو

 »العالقات الثنائية بين طرابلس 
وباريس هذه األيام متطورة 

وحافلة ومميزة«.

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، 
بياتريس لوفرابير دوهيلين

أنغام.. أنغام.. 
حالة خاصة جدحالة خاصة جد  اا

كامل  بحضور  المنارة،  مركز  بساحة  غنائيا  حفال  أحيت  أنغام  المصرية  الفنانة 
العدد رغم برودة الجو الشديدة ووسط إجراءات احترازية.

تقريبا  التاسعة  في  المسرح  خشبة  على  أنغام  صعدت 
بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني 

ومرددة  أنيقا  أسود  سواريه  مرتدية  فرحات، 
وسط  لبعض«  نــقــرب  مــا  ــل  »ك ألغنية 
اإلعجاب  وهتافات  التصفيق  من  عاصفة 
أنغام  وحرصت  الجو.  برودة  أذابت  التي 
االستقبال  لحفاوة  الجمهور  تحية  على 
لتستكمل  »نورتوني وحشتوني«  قائلة: 

»حالة  بأغاني  الطربية  وصلتها 
نسياك«،  و»بقول  جــدا«،  خاصة 

و»هـــدنـــة«،  دبـــلـــت«،  و»وال 
و»أساميك  وسنيني«،  و»روحي 
ــا«  ــن ــب ــاي ــب الـــكـــتـــيـــرة«، و»ح
ــن اآلخــــــر«،  ــ و»هــــبــــدأ م

و»مهزومة«،  و»مطمنة«، 
ــن«،  ــي ــن ــي ــب و»بـــيـــن ال

ــار«،  ــي ــة االخــت ــرص و»ف
ــي«،  ــنـ ــفـ ــوصـ ــتـ و»بـ
ــه«،  ــي و»ســكــيــت ل
ــا«،  ــي و»عــرفــهــا ب
و»بعت لي نظرة«، 
ــك  ــ ــل ــ ــب ــ ــت ــ و»أك
و»حته  تعهد«، 
واختتمت  منك« 
بــــ»ســـيـــدي 
ــك«،  ــ ــال ــ وص
ممن  وغيرها 
بناء  قدمتها 
رغبات  على 

. محبيها

السنوات  خالل  ليبيا،  في  عرفناها  منها  واألخيرة  الساخنة،  ومنها  الباردة  منها  أنواع،  الحروب 
العشر الماضية، وعانينا ويالتها، لكن هل سمعتم من قبل عن »حرب بأنوار مطفأة«؟

أنا شخصيًا لم أسمع بها من قبل. وصادف أنني ذلك اليوم كنت مستغرقًا في قراءة تقرير في 
جريدة »ذا نيويورك تايمز«، حين ظهر فجأة أمامي المصطلح فاستوقفني. وتبين أن المقصود 
به حرب باردة. ومصدره تصريح ورد على لسان محلل عسكري إيراني في مقابلة أجرتها معه 

الجريدة، في نهاية عطلة األسبوع الماضي.
المحلل اإليراني كان يصف الحرب الدائرة في الظل، بحريًا، منذ فترة وعلى »سُكات،« بين 
دولتين: واحدة أخطبوط بأذرع عديدة، تمتد في اتجاهات عديدة، وفي طريقها المتالك سالح 

نووي: إيران.
وأخرى دولة نووية واحتالل عنصري: إسرائيل.

وازدادت مؤخرًا بشكل  العرب وخليج هرمز.  المتوسط، وبحر  البحر  مياه  المعارك تجرى في 
ملحوظ. وفي توضيحه لما يحدث بين البلدين من اعتداءات، قال المحلل العسكري اإليراني إن 
 tit for – اعتداءات البلدين على سفن بعضهما التجارية تتم على أساس مبدأ »ضربة بضربة

tat ، وإن ضربتني هنا، سأضربك هناك«.
بمسؤولية.  اعتراف  صدور  دون  ومن  الدولتين،  من  بالصمت  تقابل  تتم  التي  االعتداءات 
لبلديهما  التجارية  السفن  العمليات ضد  تلك  المسؤولية عن  تحمل  ترفضان  وإسرائيل  إيران 
»ألن االعتراف العلني بالمسؤولية عنها يعد عماًل حربيًا بعواقب عسكرية. واعتداءات ضد سفن 

تجارية، وعلى هذا المستوى، ال يمكن حدوثها من دون وجود دولة 
وراءها«.

ضد  الدولتين  قبل  من  المنفذة  العسكرية  العمليات  أن  يذكر، 
سفنهما التجارية، تنفذ بدقة وحذر شديد. والسبب هو أن الهدف 
المقصود منها ليس إغراق السفن، بل إعاقتها وتعطيلها. العمليات 
الخبراء والمحللون، بمثابة رسائل متبادلة  العسكرية ذاتها، يؤكد 

بين الجانبين.
استفزاز  هو  منها  اإليراني  الهدف  فإن  التقرير،  لنفس  ووفقًا 
وازعاج إسرائيل، وفي ذات الوقت مواصلة تسليح ودعم حلفائها في 
إيرانيين مسلحين  بوكالء  إسرائيل  إحاطة  بغرض  األوسط  الشرق 
أقوى في أي مفاوضات نووية مستقباًل. في  إيران يدًا  جيدًا، ومنح 
ضد  الهجمات  من  إسرائيل  تستهدفهما  غرضين  هناك  أن  حين 
السفن اإليرانية. األول يتمثل في منع إيران من إرسال أجهزة إلى 
لبنان لمساعدة »حزب اهلل« على بناء برنامج صواريخ دقيقة، والذي 
تعتبره إسرائيل تهديدًا استراتيجيًا. وكانت الطائرات اإلسرائيلية قد 

تمكنت في الماضي، خالل إحدى الغارات، من إحداث أضرار بأجهزة البرنامج في لبنان، مما أدى 
إلى توقفه وعدم استكماله. وتحاول إيران شحن قطع غيار جديدة لتحل بدياًل عن المعطوبة، 
النفطية  العقوبات  من  اإلفالت  من  إيران  منع  الثاني  والغرض  البرنامج.  استئناف  بغرض 
المفروضة ضدها من قبل واشنطن العام 2018، بتهريب شحنات النفط، وبيعها سرًا للحصول 

على العملة الصعبة نقدًا.
الحرب اإليرانية – اإلسرائيلية الباردة، الجارية منذ فترة في البحار، أثارت مخاوف كثيرة نظرًا 

الحتمال تطورها إلى حرب ساخنة، أو باألحرى إلى حرب بأنوار مضاءة.
البداية كما تقول التقارير كانت في العام 2019. في الشهر الماضي قامت قوات كوماندوس 
كانت  اإلسرائيلية،  الشواطئ  من  مياًل   50 بعد  على  إيرانية،  شحن  سفية  بضرب  إسرائيلية 
محملة بأجهزة عسكرية وفي طريقها إلى سورية. ورد اإليرانيون بضرب سفية شحن إسرائيلية 
بصاروخ، في مضيق هرمز، محملة بسيارات ألمانية في طريقها إلى إسبانيا. أكثر من عشرين 
سفينة إيرانية ومثلها إسرائيلية تعرضت لالعتداء. معظم السفن اإليرانية التي تعرضت لالعتداء 

كانت محملة بشحنات نفط أو أجهزة عسكرية وأسلحة.
تواصل تبادل الضربات، في البحر، من الجانبين ال يعني توقف العمليات العسكرية في البر، 

أو من الجو.
في شهر نوفمبر الماضي، قام عمالء المخابرات اإلسرائيلية في إيران بتنفيذ عملية جريئة 
أدت إلى مقتل شخصية إيرانية مسؤولة مباشرة على برنامج إيران النووي. وردت إيران على ذلك 

بتفجير قنبلة في شهر يناير، بالقرب من السفارة اإلسرائيلية في نيودلهي بالهند.
وفي مدينة أديس أبابا ، قبضت السلطات اإلثيوبية في فبراير الماضي، على عدد 15 شخصًا 
وإماراتية.  وأميركية  إسرائيلية  أهداف  بالتخطيط العتداءات على  واتهمتهم  بإيران  على صلة 
ضد  الجانبين  من  مدربة  فرق  بها  تقوم  التي  المستمرة،  التخريبية  الحروب  ذلك  إلى  مضافًا 

بعضهما على المواقع اإللكترونية الخاصة بمؤسسات وشركات ودواوين حكومية.
خاصة  العسكريين،  والمحللين  الخبراء  بين  القلق  تزايد  إلى  غربية  إعالمية  تقارير  وتشير 
في دولة االحتالل اإلسرائيلي، ومبعثه أن تكاليف الحرب البحرية ضد إيران تتجاوز ما ستجنيه 

إسرائيل من فوائد.
وهناك مخاوف من عدم قدرة القوات البحرية اإلسرائيلية على خوض الحرب في مياه بحرية 
قريبة من إيران. وهذا بدوره يجعل السفن التجارية اإلسرائيلية أكثر عرضة للضربات اإليرانية.

ويرى الخبراء كذلك أن المصالح االستراتيجية اإلسرائيلية في منطقة الخليج العربي ستتزايد 
مستقباًل، ولن يكون بإمكان القوات البحرية اإلسرائيلية تقديم الحماية الضرورية لها.

حرب بأنوار مطفأة

عالج »كورونا« 
بالعلق

يتحدث الكثير من الخبراء عن 
استخدام العلق في العالج والوقاية من 

»كوفيد19-«، وهو األمر الذي يكشف 
تفاصيله الدكتور أندريه زفونكوف 

أخصائي األمراض الباطنية.
ويشير زفونكوف إلى أن لعاب العلق 

يحتوي على مركب الهيرودين الذي 
يخفف كثافة الدم. لذلك يستخدم هذا 

المركب في عالج الدوالي والبواسير. 
وعند اإلصابة بمرض »كوفيد19-« 

تستخدم أدوية خاصة لتخفيف كثافة الدم 
ومنع تجلطه.

ويقول: »من حيث المبدأ، عند اإلصابة 
بمرض كوفيد19- ينصح المريض 

بتناول أدوية مخففة لكثافة الدم لمنع 
تجلطه. ومركب الهيرودين الموجود في 
لعاب العلق مضاد للتخثر. لذلك ال يوجد 
ما يمنع من استخدامه للوقاية والعالج. 
ولكن السؤال المطروح هو متى وكيف 

وما تحديد الجرعة الالزمة؟«.
ويضيف، قبل البدء باستخدام العلق، 

يجب تحديد مستوى تخثر الدم لدى 
المريض، ألنه ال يمكن إجراء مثل هذه 

العملية بشكل عشوائي.

نسخة إلكترونية 
من »اللوفر«

افتتح متحف اللوفر الفرنسي قاعدة 
بيانات جديدة يمكن من خاللها للجمهور 

االطالع مجانًا، عبر اإلنترنت، على كل 
األعمال في مجموعاته، المعروض منها 

وغير المعروض، وقد وُضِعت شروح 
على ثالثة أرباعها. وأوضح رئيس 

المتحف ومديره جان لوك مارتينيز في 
مؤتمر عقده بالصيغة االفتراضية أن 

»هذه الخطوة التي ُأعد لها منذ سنوات 
تهدف إلى خدمة الجمهور العريض 

وكذلك جمهور الباحثين«، معتبرًا أن 
تمكين هؤالء من الوصول إلى محتويات 
المتحف تقع »في صلب مهمته«. ويضم 
الموقع الجديد حتى اآلن أكثر من 482 

ألف سجل مصور، أي نحو ثالثة أرباع 
المجموعات، وهو يحل محل قاعدة 

»أطلس« القديمة للبيانات التي كان 
نطاقها مقتصرًا على األعمال المعروضة. 

وتشمل المنصة متحف دوالكروا )التابع 
للوفر( ومنحوتات قصر تويلري واألعمال 
الفنية المستعادة من ألمانيا منذ العام 
1945، التي عهد بها إلى متحف اللوفر 

في انتظار إعادتها إلى أصحابها.
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