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خفض

فضاء

اتفق أعضاء »أوبك+«، في ختام 
اجتماعهم األربعاء، على خفض اإلنتاج 
بواقع مليوني برميل يوميًا في نوفمبر 

المقبل، وفق بيان للمجموعة.
بيان »أوبك+«، أفاد بتمديد إعالن 

التعاون حتى نهاية 2023، على أن يتم 
عقد االجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.
وارتفعت أسعار النفط ألكثر من 2 %، 

وبرنت يقترب من 91 دوالرًا.
ووفق االتفاق ستنخفض حصة السعودية 

من اإلنتاج إلى 10.48 مليون برميل 
يوميًا.

وأقرت دول تحالف »أوبك+« خفض 
إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا 
رغم ضغوط الواليات المتحدة ودول 

مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

نفط

كل شيء

لونا
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مجلس النواب يصدر قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية 

تراوري
»نود إبالغ السكان بأن 

الوضع تحت السيطرة، وتمت 
استعادة النظام«، بهذه 
الكلمات استهل إبراهيم 

تراوري بيانه للشعب 
البوركيني، بعد قيادة 

انقالب عسكري 
أطاح الكولونيل 

بول هنري داميبا، 
رئيس المجلس 

العسكري الحاكم 
في بوركينا فاسو، 
األسبوع الماضي. 

ويريد تراوري 
صاحب الـ 34 

عامًا، الذي يوصف 
بـ»الرجل القوي« 

إعادة النظر في الشراكة 
مع فرنسا. تراوري كان 

قبيل االنقالب قائدًا لفيلق 
»فوج مدفعية كايا«، ثم 

ترأس الحركة الوطنية من 
أجل الحفاظ على الجمهورية.. 

فهل ينجح في إقالة بالده 
من أزمتها الدستورية بإجراء 

انتخابات ديمقراطية؟

أعلن مدير مؤسسة »روس كوسموس« 
الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، أن 

روسيا تستعد إلطالق مسبار »لونا - 
23« القمري الذي سيهبط في منطقة 

القطب الجنوبي للقمر، وستعقبه مسابير 
»لونا - 26« و»لونا - 27« و»لونا - 28« 

القمرية .
يذكر أن »روس كوسموس« أعلنت في 7 

سبتمبر الماضي أن إطالق مسبار »لونا 
- 25« تم تأجيله إلى يوليو - أكتوبر 

2023 لوجود مشاكل في جهاز دوبلر، 
الذي يتحمل المسؤولية عن هبوط 

المسبار على سطح القمر.

هل يحسم مجلس األمن مساراته بشأن ليبيا في أكتوبر؟

شكشك: تقرير املحاسبة يراعي املعايير الدولية وموثق باألدلة
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إجمالي عائدات 
تصدير البن 

اإلثيوبي خالل 
العام 2022.

١.5
مليار
دوالر

أثارت جدال وتشكيكا في الداخل وقلقا وتحذيرا في الخارج

»مذكرة التفاهم« تعزز حالة »الالتفاهم« بني الليبيني
شرق  في  الدبلوماسية  التوترات  استمرار  مع 
البحر المتوسط على خلفية النزاع على ترسيم 
النفط  عن  التنقيب  وحقوق  البحرية،  الحدود 
هذه  خط  على  مجددا  ليبيا  دخلت  والغاز، 
بين  تفاهم«  »مذكرة  توقيع  بعد  التوترات 
والحكومة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
لتعزز  الهيدروكربونات،  مجال  في  التركية 
االنقسام السياسي في الداخل وتثير القلق في 
اإلقليمية  األطراف  قبل  من  خصوصا  الخارج، 

المعنية بمحتوى المذكرة.
وإزاء ردود الفعل المنتقدة للمذكرة، ومطالبة 
عديد األصوات في الداخل بكشف بنود المذكرة 
الوحدة  حكومة  رئيس  خــرج  العام،  للرأي 
عبدالحميد الدبيبة عبر وسائل اإلعالم الليبية 
في كلمة، مساء األربعاء، مدافعا عن المذكرة، 
قائال إنها »قائمة على مبادئ المساواة واالحترام 
في  وتطويرها  المشتركة  للمصالح  المتبادل 
مجال الهيدروكربونات، التي تشمل النفط والغاز 
ومشتقاته لالستفادة من الفرص المحتملة، وال 
يهمنا رأي أي دولة عارضت االتفاقية«، مؤكدا 
ما اعتبره »حق ليبيا في المياه اإلقليمية وخاصة 

جنوب كريت«.
إعادة  أن  الليبي  بالشأن  مهتمون  ويرى 
اليونان، في ظل وضع  مع  قانوني  نزاع  إحياء 
يمكنه  موحدة،  سلطة  وغياب  الهش  ليبيا 
من  أنقرة  بين  خامدة  حرب  في  البالد  إقحام 
جهة، وأثينا وحلفائها من جهة أخرى، خاصة 
أن مذكرة التفاهم تستند في أحد أجزائها إلى 
اتفاقية 2019 الموقعة بين الحكومة التركية 
وحكومة الوفاق الوطني، التي تحدد ممرا بحريا 
تركيا مستقال عن جزيرة  إلى  برقة  يمتد من 
االستكشافات  على  وتنص  اليونانية،  كريت 
االقتصادية  المنطقة  في  المحتملة  التركية 
وهي  المتوسط،  البحر  في  الخالصة  الليبية 
وما  بعد،  يحسم  لم  دول  عدة  مع  نزاع  محل 
اليونان  بين  التحالف  مع  أيضا  ذلك  يتعارض 
إلى  الغاز وتصديره  وقبرص ومصر الستخراج 
انتقاد  جملة  ومن  الغاز.  ناقالت  عبر  أوروبا 
ال  بأنها  هو وصفها  الدبيبة،  حكومة  خطوة 

تسيطر على السواحل الشرقية للبالد التي تبدأ 
منها المنطقة التي تركز عليها المذكرة، إلى 
ذلك صعّد مجلس النواب والحكومة المنبثقة 
الرافضة  لهجتهما  باشاغا  فتحي  برئاسة  عنه 
للمذكرة إلى حد مراسلة هيئة األمم المتحدة في 
نيويورك لشرح الموقف من »الحكومة منتهية 
الوالية«، المخالفة لنص المادة السادسة من 
على  السياسي  االتفاق  من  العاشرة  الفقرة 
المرحلة  خالل  التنفيذية  السلطة  تنظر  »أال 
أو  جديدة  قرارات  أو  اتفاقيات  في  التمهيدية 
الخارجية  العالقات  باستقرار  يضر  بما  سابقة 
للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة 

األمد«.
مجلس  مع  تركيا  عالقات  أن  ذلك  ويعني 
األول،  المربع  إلى  تعود  قد  وباشاغا  النواب 
بعدما كان يعتقد أنها قطعت شوطا على طريق 

افتتاح  إعادة  عزمها  أنقرة  أعلنت  إذ  التقارب؛ 
قنصليتها في بنغازي، وإطالق مشاريع متوقفة 

منذ سنوات في المنطقة.
وما لفت االنتباه في خضم الجدل الذي رافق 
اعتبره  ما  هو  التفاهم،  مذكرة  على  التوقيع 
محمد  النفط  لوزير  مقصودا  إقصاء  كثيرون 
بالتوقيع  المخول  االختصاص  صاحب  عون، 
في  أفريقيا  بجنوب  متواجدا  كان  الذي  عليه، 
مهمة حكومية وفق ما أعلن، ليحل محله على 
محمد  والتجارة  االقتصاد  وزير  التوقيع  منصة 

الحويج كوزير مكلف للنفط.
المجلس الرئاسي، وحتى ال يوصف بأنه خارج 
فيه  تفادى  بالخصوص،  بيانا  المشهد، أصدر 
مكتفيا  مباشر،  بشكل  المذكرة  رفضه  إعالن 
التشاور،  يتطلب  االتفاقيات  إبرام  إن  بالقول 
داعيا ضمنيا إلى اعتمادها من مجلس النواب، 

يتطلب  التنفيذ  حيز  دخولها  أن  إلى  بإشارته 
التصديق عليها من المجالس التشريعية.

مواقف  إلى  الخميس،  ألمانيا،  وانضمت 
مصر واليونان وقبرص واالتحاد األوروبي في 
الناطق باسم وزارة  معارضتها للخطوة، وقال 
أحد  إن  برغر،  كريستوفر  األلمانية،  الخارجية 
مبادئ القانون الدولي هو أنه ال يمكن لدولتين 

الدخول في اتفاق على حساب دولة ثالثة.
وعبر 73 عضوا بالمجلس األعلى للدولة عن 
رفضهم لما وصفوه بـ»االنتهازية السياسية من 
األشقاء األتراك«، ما يضع تركيا »في مواجهة 
المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاوالت 
نحو  الليبيين  بين  للتوافق  الجادة  الوطنية 
استعادة الدولة وقرارها الوطني« حسب بيان 

أصدروه.
يستعد  السياسي،  االنسداد  هذا  ووسط 
باتيلي،  عبداهلل  الجديد،  األممي  المبعوث 
لمباشرة مهمته من العاصمة طرابلس، بينما 
تسعى ألمانيا لإلعداد لنسخة ثالثة من مؤتمر 
المبعوث  مع  صالح  عقيلة  بحث  حيث  برلين، 
األلماني، كريستيان بوك، الذي يزور ليبيا للمرة 
األولى إمكانية عقد »برلين 3«، وكان الموضوع 
ذاته محور لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة 

نجالء المنقوش مع المبعوث األلماني.
وليس بعيدا عن ذلك أعلنت المنقوش خالل 
اإلثنين مع نظيرها  مؤتمر صحفي بطرابلس 
التركي عن خارطة طريق جديدة لحل األزمة، 
النقاط  والدولة  النواب  مجلسي  بحسم  تبدأ 
حالة  وفي  الدستورية،  القاعدة  في  الخالفية 
تعذر ذلك فإن هناك بدائل مثل االستفتاء أو 
اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 

للفصل، على حد قولها.
التفاهم  على مذكرة  التوقيع  عززه  ما  ومع 
من  التركية  والحكومة  الدبيبة،  حكومة  بين 
االنسداد  حالة  من  وزاد  جديدة،  انقسامات 
السياسي في البالد، يبرز التساؤل مجددا عن 
إحداث  في  الجديد  األممي  المبعوث  حظوظ 
مجددا  الطريق  فتح  من  يمكنه  مهم  اختراق 
األمم  تقودها  التي  السياسية  العملية  أمام 
واقعية  ومدى  الليبية،  األزمة  لحل  المتحدة 
الحديث عن المسار االنتخابي في ظل ما يجري 

في البالد حاليا.

6 أفالم عربية
في مهرجان لندن 

السينمائي

الصويعي: دراسة 
حضور الجماهير

في الدوري

طرابلس، بنغازي، أنقرة، القاهرة: الوسط

● الدبيبة وأوغلو أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا في طرابلس 3 أكتوبر 2022                                                    )المكتب اإلعالمي لرئيس حكومة الوحدة(

مجلس النواب وحكومة باشاغا 
يرفضان توقيع حكومة الدبيبة 

مذكرة تفاهم بحرية مع تركيا

أملانيا انضمت إلى مواقف مصر 
واليونان وقبرص واالتحاد 

األوروبي في معارضتها للخطوة

»مركزي البيضاء« يزكي االنقسام بتغيير قيمة الدينار

البيضاء  في  المركزي  المصرف  إدارة  مجلس  إعالن  أثار 
تعديل سعر صرف العملة الليبية جداًل كثيرًا، وأعاد االنقسام 
الحاد داخل المصرف المركزي إلى الواجهة؛ إذ قرر اإلثنين 
الماضي رفع قيمة الدينار ليكون سعره 0.1833 وحدة من 
قرار   .0.1555 عن  بداًل  الخاصة،  السحب  حقوق  وحدات 
»مركزي البيضاء« أدى إلى غضب إدارة المصرف المركزي 
في طرابلس، التي سارعت إلى تأكيد استمرار العمل بسعر 
الصرف الحالي عند 0.1555 وحدة، حسب القرار الذي اتخذه 
المصرف »موحدًا« في ديسمبر 2020، وطبق بداية من 3 
يناير 2021. القرار المثير للجدل حمل رقم 8 لسنة 2022 
السعر  أن  على  ونص  الماضي،  سبتمبر   22 بتاريخ  وصدر 
الجديد يطبق على العمالت األجنبية المختلفة بداية من 16 

أكتوبر الجاري. ويعني القرار رفع سعر الدينار، مقابل العمالت 
األجنبية األخرى. وأوضح أن سعر الصرف الجديد يسري على 
جميع األغراض واألوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد 
األجنبي لكافة األفراد والجهات االعتبارية والعامة والخاصة، 
المكلفة من  الحكومة  رئيس  الوطنية. كان  وغير  الوطنية 
مجلس النواب فتحي باشاغا، طالب في أغسطس الماضي 
لجنة  مع  عقده  اجتماع  خالل  الدينار  صرف  سعر  بتعديل 
قرر   ،2020 ديسمبر  وفي  للمصرف.  النقدية  السياسات 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي »الموحد« تعديل سعر 
السحب  حقوق  من   0.1555 ليصبح  الواحد  الدينار  صرف 

الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدوالر الواحد.
تفاصيل ص 8

بالخيل  والشغوفين  المشترين  العشرات من  أنظار 
تتجه صوب مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، 
لتتابع الخيول األنيقة التي تمر أمامهم، خالل مزاد 
يعكس أهمية الفروسية في الثقافة المحلية في بلد 
أنهكته سنوات من العنف. هكذا كان الحال في مزاد 

الخيول الذي احتضنته مصراتة مايو الماضي.
مهرجان  إلى  مصراتة  في  الخيل  مزاد  ومن 
المطار  طريق  بمدرسة  الشعبية  للفروسية  السالم 
بالعاصمة طرابلس، الذي انطلق األسبوع الماضي 
بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة. المهرجان نظمته الهيئة الوطنية للفروسية 
الفروسية  أعقاد  150 عقدًا من  أكثر من  بمشاركة 
المهاري  لرياضة  العروض  عديد  وتخلله  الشعبية. 

واللوحات الثقافية للفنون الشعبية.
شاركت  جانبها،  من  األمن  مديريات  دعم  قوة 
مدرسة  في  السنوي  الفروسية  مهرجان  تأمين  في 
المهرجان  في  ويشارك  المطار.  بطريق  الفروسية 
والمناطق  المدن  مختلف  من  الفرسان  من  عدد 

الليبية، ويتضمن عروضًا لرياضة المهاري ولوحات 
باهتمام  الخيول  وتحظى  الشعبية.  للفنون  ثقافية 
يمكن  حتى  وشعبيًا،  رسميًا  ليبيا  في  بالغ  وشغف 

القول إن »الفروسية شغف ليبي«.
الوطني  المركز  أعلن  الماضي  27 سبتمبر  وفي 
وتوريد  وتجمعات  سباقات  وقف  الحيوانية،  للصحة 
الخيول في ليبيا موقتًا، في إطار اإلجراءات االحترازية، 
لها.  البيطري  الصحي  الوضع  من  التأكد  حين  إلى 
المركز أوضح، عبر صفحته على »فيسبوك«، أن هذا 
اإلجراء اتخذ بعد تداول معلومات عبر صفحات مواقع 
وأعراض  حاالت  تسجيل  عن  االجتماعي  التواصل 
إصابة بأمراض تنفسية ونفوق في بعض إسطبالت 
إدارة  »باشرت  ذلك  على  بناء  إنه  وقال  الخيول. 
البيطرية بتشكيل فريق بيطري، والمرور  الخدمات 
برنامج  في  والبدء  الخيل،  وإسطبالت  نوادي  على 
الزيارة جمع  والتقصي، حيث تضمنت هذه  المسح 
خلفية  على  المخبرية  العينات  وسحب  المعلومات 

البالغات الواردة للتأكد من صحتها أو نفيها«.

األوروبية،  »إيريني«  عملية  أعلنت 
على  المفروض  األسلحة  حظر  لمراقبة 
خالل  مشبوهة  رحلة   38 مراقبة  ليبيا، 
مراقبة  في  استمرت  كما  سبتمبر،  شهر 
نفطية،  ومحطات  ميناًء  و16  مطارًا   25
عن  تجارية  سفينة   156 مع  والتحقيق 
طريق االتصال الالسلكي وإجراء 18 زيارة 
الشهر  خالل  القادة،  بموافقة  للسفن 

الماضي.
الذي صدر  الشهري  التقرير  في  ذلك  جاء 
اليوناني  القائد  تولي  من  أيام  بعد 
القوة  قيادة  ديموبولوس  ستيليانوس 
البحرية األوروبية خلفًا لألميرال اإليطالي 

فابريزيو روتيري.
مارس   31 في  »إيريني«  وانطلقت 
والعملية  األول  برلين  مؤتمر  بعد   2020

»صوفيا«.
ومنذ ذلك الوقت أعلنت العملية التحقيق 
خالل  من  سفينة   7298 نحو  مرور  في 
 385 حوالي  وأجرت  السلكية،  مكالمات 
السفن  متن  على  القادة  بموافقة  زيارة 
بلغ  فيما  تفتيش،  عملية  و24  التجارية 
جرت  التي  المشبوهة  الرحالت  عدد 

مراقبتها 1010 رحالت.

»إيريني« راقبت 38 رحلة 
مشبوهة خالل سبتمبر

● جانب من مهرجان الفروسية الشعبية 30سبتمبر 2022

● مقر المصرف المركزي في طرابلس

الفروسية.. شغف ليبي



»يوتيوبر« شهير يكشف وجهه للمرة األولى

فيلم »فيلم »BlondeBlonde« يقدم الوجه املأساوي ملارلني مونرو« يقدم الوجه املأساوي ملارلني مونرو

مجلس النواب يصدر قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية
الماضي،  السبت  النواب،  مجلس  أصدر 
وذلك  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  قانون 
 2021 أكتوبر   26 في  إقراره  على  عام  بعد 
 ،2022 لسنة   »5« رقم  القانون  وحمل 
األولى  مادته  وحددت  مادة،   53 من  وتكوَّن 
اإللكترونية  بالجريمة  تتعلق  التعريفات  عديد 
والفيروسات  اإللكترونية  والقرصنة  واالختراق 
إلى  الوصول  وإعاقة  والتشفير  الحاسوبية 
الجنائي  والدليل  عليها،  التشويش  أو  الخدمة 
معاني  مراعاة  إلى  المادة  ودعت  الرقمي، 
المعامالت  بقانون  الواردة  المصطلحات 
المادة،  وحسب  وغيرها  الليبي  اإللكترونية 
يرتكب  فعل  كل  هي  اإللكترونية  الجريمة  فإن 
أو  اآللي  الحاسب  أنظمة  استخدام  خالل  من 
من  ذلك  غير  أو  الدولية  المعلومات  شبكة 
ألحكام  بالمخالفة  المعلومات  تقنية  وسائل 
بأنه  »االختراق«  يعرَّف  فيما  القانون،  هذا 
تقنية  وسيلة  أي  إلى  الوصول  على  القدرة 

طريق  عن  مشروعة  غير  بطريقة  لمعلومات 
وتتعلق  الخاصة،  الحماية  نظام  في  ثغرات 
غير  النسخ  أو  باالستخدام  اإللكترونية  القرصنة 
الحاسوبية  البرامج  أو  التشغيل  لنظم  المشـروع 
أما  الخاصة  الحماية  نظام  في  المختلفة 
البرامج  من  نوع  فهي  الحاسوبية،  الفيروسات 
تلحق  تخريبية  هجومية  طبيعة  ذات  الحاسوبية 
فيما  البيانات،  أو  المعلومات  بنظام  ضررًا 
البيانات  تحويل  عملية  بأنه  التشفير  يعرف 
غير  أو  معروفة  غير  رموز  إلى  اإللكترونية 
دون  معرفتها  أو  قراءتها  يستحيل  مفهومة 
تعرف  حين  في  األصلية،  هيئتها  إلى  إعادتها 
التشويش  أو  الخدمة  إلى  الوصول  إعاقة 
السيطرة  وتشمل  الخدمة،  إرباك  بأنها  عليها 
والدليل  صحيح،  بشكل  وحركته  العمل  على 
من  البيانات  تحليل  نتائج  هو  الرقمي  الجنائي 
أجهزة  أو  االتصال  شبكات  أو  الحاسوب  أنظمة 

أنواعها. بمختلف  الرقمية  التخزين 

كشف بحث جديد أجرته شركة »سرفشارك« 
لألمن السيبراني لخدمات الشبكات الخاصة 

االفتراضية ونظام الكشف عن تسرب البيانات 
وأدوات البحث الخاصة، أن استخدام اإلنترنت 
في أوغندا هو األكثر تكلفة في العالم، ونقلت 

جريدة »إندبندانت« األوغندية، عن نتائج 
بحث الشركة التي تتخذ من هولندا مقرًا لها 

أن القدرة على تحمل تكاليف اإلنترنت في 
أوغندا يأتي في المرتبة 116 من بين 117 

دولة شملها االستطالع من جميع أنحاء العالم؛ 
مما يعني أن اإلنترنت في أوغندا ليس ميسور 

التكلفة مقارنة بالمعايير العالمية.
ومن أجل تحمل تكلفة اإلنترنت عبر الهاتف 
المحمول، يتعين على األوغنديين العمل 510 

مرات أكثر من المواطنين في دول أخرى ال 
تكلفهم حزمة واحد غيغابايت سوى 5 ثوانٍ 

شهريًا، وفي الوقت نفسه، يكلف النطاق 
العريض الثابت المواطنين األوغنديين نحو 59 

ساعة من وقت العمل كل شهر، وكانت تقديرات 
البنك الدولي الصادرة في تقريره حول التنمية 

لعام 2021 أشارت إلى أن تحقيق الوصول 
الشامل إلى اإلنترنت ذي النطاق العريض 

بحلول العام 2030 سيتطلب استثمارًا يقارب 
100 مليار دوالر أميركي في أفريقيا وحدها، 

بجانب استثمارات أخرى، لخفض تكاليف التجزئة 
الستخدام اإلنترنت.

أوغندا.. الدولة األكثر تكلفة 
في استخدام اإلنترنت

الكويت تضع قواعد تنفيذية 
بمواقع التواصل االجتماعي

عبر  عرضه  بدأ  الــذي   ،»Blonde« فيلم  أظهر 
الوجه  األسبوع،  هذا  خالل  »نتفليكس«  منصة 
المأساوي لنجمة السينما العالمية الراحلة مارلين 
آنا  الكوبية  الممثلة  بطولة  من  الفيلم  مونرو، 
ومقتبس  دومينيك،  أندرو  وإخــراج  أرمــاس،  دي 
قصة  وهــي  ــس،  أوت ــارول  ك جويس  ــة  رواي عن 
مليئة  مونرو،  مارلين  النجمة  حياة  عن  خيالية 
بالصدمات والصراعات، حيث كانت مونرو ضحية 
على  واإلجبار  واالغتصاب  والعنف  المعاملة  سوء 

اإلجهاض.
الوضع  الفيلم  يبرز  ــى،  األول مشاهده  ومنذ 
الشهيرة  اإلغــراء  نجمة  عاشته  الذي  المأساوي 
منذ طفولتها، إذ نراها طفلة غير شرعية تُحمُِّلها 
عن  األب  تخلي  مسؤولية  نفسيًا،  المعقدة  أمها، 
مارلين  فتسقط  بعودته؛  دائمًا  وتعدها  أسرته 
ويصبح  »إليكترا«  عقدة  في  عنها  رغمًا  مونرو 
حياتها  محور  هما  عنها  تخليه  وآثار  األب  انتظار 
وسببًا أساسيًا في كل المآسي التي عاشتها، ونجد 
مضطربة  طفلة  إال  هي  ما  الفيلم  طوال  مارلين 

تعيش في جسد امرأة جميلة ومثيرة.
و39  ساعتاين  إلى  مدته  تمتد  الذي  الفيلم 

المكررة ما  الكثير من المشاهد  دقيقية، جاء فيه 
يصيب المشاهد بالملل، وكان بإمكان المخرج أن 
يقدم رؤيته خالل ساعتين فقط، باإلضافة إلى أن 
الفيلم يعرض مشاهد قاسية تعرضت لها النجمة 
وصواًل  المعّذبة  طفولتها  من  بــدءًا  الشهيرة 
مرورًا  الخمسينات،  في  والمجد  الشهرة  قمة  إلى 
األب  عن  البحث  وهما  حياتها،  طبعا  بهاجسين 

الذي لم تعرفه يومًا، ومحاولة اإلنجاب.
جين،  نورما  الحقيقي  واسمها  مونرو،  وتظهر 
يستغلها  ضعيفة  امرأة  بصورة  كله  الفيلم  خالل 

الرجال الذين مروا في حياتها.
إلى  الفيلم  يتطرق  النفسي،  الجانب  ومــن 
والدتها  بسبب  المعذبة  مونرو  مارلين  طفولة 
القذرة  الممارسات  الفيلم  يكشف  كما  العنيفة، 
صناع  قبل  من  للفتيات  الجنسي  واالستغالل 
األفالم، ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها »الحسناء 
سمات  أصبحت  لهوليوود،  المثالية  الشقراء« 
والشفاه  الرملية،  الساعة  قوام  البارزة  مونرو 
والعينين  الطويلة،  والرموش  الممتلئة،  الحمراء 
الحالمتين، والتعريف بمعايير األنوثة التي ال تزال 

تعتبر مثالية على نطاق واسع اليوم. أعلنت وزارة اإلعالم الكويتية أن لجنة تنظيم 
اإلعالنات بمواقع التواصل االجتماعي والواقع 
االفتراضي، ستضع القواعد التنفيذية لالئحة 

تنظيم اإلعالنات اإللكترونية بضوابط قانونية 
وتنظيمية، وذلك مع تحديد المصطلحات ذات 

الصلة واألنشطة الخاضعة بأشكالها الحالية 
باختالفها.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة تنظيم اإلعالنات 
)شركات وأفرادًا( بمواقع التواصل االجتماعي 

والواقع االفتراضي، برئاسة وكيل وزارة اإلعالم 
بالتكليف، من جهته، أوضحت أنوار مراد الناطق 
الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة تنظيم اإلعالنات 

ستعمل على وضع القواعد التنفيذية لالئحة تنظيم 
هذا النوع من اإلعالنات اإللكترونية بضوابط 

قانونية وتنظيمية، مشيرة إلى أنه سيجرى العمل 
على بلورة ضوابط وشروط اإلعالنات التي تداول 
على مواقع التواصل االجتماعي والواقع االفتراضي 

لكل من الشركات واألفراد.
وقالت أنوار مراد في تصريحات لوكالة »أنباء 

الكويت«، إن عمل اللجنة جاء منسجمًا مع ضرورات 
تنظيمية وقانونية، وكذلك تجارية ومهنية لحماية 
وحفظ حقوق المستهلك واستجابة لرغبة الفاعلين 

في مجال اإلعالنات بمواقع التواصل االجتماعي 
لتنظيم هذا النشاط اإللكتروني.

الذين  لمتابعيه  األولــى  للمرة  وجهه  شهير  »يوتيوبر«  كشف 
بعد  وجهه  عن  القناع  ورفع  متابع،  مليون   30 على  عددهم  يزيد 
ويستخدم  قناع،  وراء  من  الفيديو  مقاطع  يبث  خاللها  ظل  سنوات 
صوته   »Dream« اسم  تحمل  قناة  في  ينشر  الذي  الـ»يوتيوبر« 
الكاميرا  على  أحيانًا  يظهر  كان  وإن  الفيديو،  مقاطع  في  فقط 
نشر  أن  بعد  سيتغير  أنه  بدا  ذلك  كل  لكن  قناعًا.  يرتدي  وهو 
فيديو  مقاطع  »يوتيوب«  على  آخــرون  ومستخدمون  أصدقاؤه 
لنشر  دفعه  مما  قناعه،  دون   »Dream« مع  يبدو  ما  على  تتفاعل 
فيديو  مقاطع   »Dream«وينشر وجهه.  فيه  يكشف  فيديو  مقطع 
وتتمتع  العالم،  في  مبيعًا  واألكثر  الشهيرة  »ماينكرافت«  للعبة 
من  الماليين  بعشرات  القناة  على  شهرة  األكثر  الفيديو  مقاطع 
مليون   115 من  أكثر  أحدها  مشاهدة  تمت  حيث  المشاهدات، 

مرة، بحسب موقع »بي بي سي«.

مليون   27 من  أكثر  وشوهد  دقائق  خمس  مدته  فيديو  في  وقال 
ومع  دريــم«،  باسم  أيضًا  والمعروف  كالي،  اسمي  »مرحبًا،  مرة 
كالي  أراد  مقره،  يقع  حيث  المتحدة،  الواليات  إلى  صديقه  انتقال 
أو  التسريبات  بشأن  القلق  دون  أكثر،  الخروج  على  قادرًا  يكون  أن 

قوله. حد  على  التكهنات، 
دريم  أظهر  لشخصيته،  العلني  الكشف  سبقت  التي  األيــام  وفي 
نشر  منهم  وطلب  الوثيقة،  االتصال  جهات  من  للعديد  وجهه 
جاكوبس،  كارل  ويدعى  أحدهم  وقال  اإلنترنت.  عبر  أفعالهم  ردود 
وقال  بيسبول«،  »العب  يشبه  إنه  كالي،  أصدقاء  أفضل  أحد  وهو 
فعل  يمكنه  شخص  أي  أن  على  حي  دليل  هي  القناة  »هذه  كالي: 
أي شيء. يمكن ألي شخص أن يكون تحت القناع ويمكن أن يكون 
دريم أي شخص من أي مكان. سأكون مدينًا إلى األبد للمشاهدين 

والمشتركين في قناتي. أنا أحبكم يا رفاق«.

شعر الحكمة
ما ايغربك علو القصور *** واليغربك كوخ بالي

كمين كوخ بالجود معمور*** اوكمين قصر محسوب خالي
واليغربك بكش واصدور *** وال اتعاف من الناس والي

صـيور االنسـان مـقبور **** عليه سافيات الرمالي

خدمة خاصة لبعض مشتركي »تويتر«

● طفل ينام في حقيبة في قرية بيت سوا بالغوطة الشرقية. تصوير: عمر صناديقي )رويترز(

كلمة1000 أعلنت »تويتر«، الثالثاء، إتاحة زر »تعديل« 
النسخة  مستخدمي  لبعض  التغريدات 
الشهير،  التغريدات  موقع  من  المدفوعة 

لكن في عدد محدود من البالد.
مقرًا  تتخذ  التي  المجموعة،  وأشارت 

أن  إلى  فرانسيسكو،  سان  في  لها 
بلو«،  »تويتر  مستخدمي 

وهي خدمة مدفوعة يمكن 
مقابل  في  بها  االشتراك 
شهريًا،  دوالرات  خمسة 
أستراليا  من  كل  في 
بات  ونيوزيلندا  وكندا 
تصحيح  إمكانهم  في 
بواقع  تغريداتهم، 
أقصى  كحد  مرات  خمس 

الدقائق  في  تغريدة،  لكل 
وفق  تلي نشرها،  التي  الثالثين 

»فرانس برس«.
التجريبية  المرحلة  أن  »تويتر«  وأوضحت 
الفائت  الشهر  مطلع  أطلقتها  التي 
ستوسع  أنها  إلى  الفتة  بنجاح«،  »حصلت 
نطاق هذه الخاصية إلى الواليات المتحدة 
مطلع  في  أشارت  الشبكة  وكانت  »قريبًا« 
أن  إلى  اإللكتروني  موقعها  عبر  سبتمبر 

إليها  النظر  »يجب  الجديدة  الخاصية  هذه 
األخطاء  لتصحيح  قصيرة  فترة  أنها  على 
)لمستخدمين  إشارات  وإضافة  اإلمالئية 
لدى  وستظهر  أخرى«  وأمور  آخرين( 
شكل  على  صغيرة  عالمة  المستخدمين 
التغريدة  أن  على  للداللة  قلم 
وسيتاح  للتعديل،  تعرضت 
النسخ  معاينة  لهم 

السابقة منها.
وكان إيلون ماسك الذي 
معركة  راهنًا  يخوض 
في  »تويتر«  مع  قضائية 
عليها،  استحواذه  شأن 
تأييده  عن  مرارًا  أعرب 
كثر  مستخدمين  مطالبة 
هذه  باستحداث  للمنصة 
»تويتر«  وأوضحت  الخاصية 
المتاحة حصرًا  أن مستخدمي »تويتر بلو« 
وأستراليا  وكندا  المتحدة  الواليات  في 
قبل  خصائص  من  »يفيدون  ونيوزيلندا، 
وترمي  تجربتها«  على  ويساعدونا  سواهم 
إلى جعل استخدام  الجديدة  الخاصية  هذه 
وفق  توترًا«،  وأقل  يسرًا  »أكثر  »تويتر« 

األميركية. الشبكة 

هشتاغ »#شارة_الكابنت_فلسطينية« يجتاح »فيسبوك«
اعتبر وزير الدولة الفرنسي السابق للشؤون الرقمية، سيدريك أو، أن عدم التوافق 
المتحدة قد يعرض  الواليات  الحديثة مع  التقنية  األجيال  على سياسات محددة بشأن 
شراكتها للخطر مع االتحاد األوروبي، وأن متابعة تأخر الواليات المتحدة في السياسة 

التكنولوجية حتى مع تمرير بعض الواليات اإلجراءات الخاصة بها واكتساب 
وشيك  انفصال  بشأن  قلقًا  تجعله  زخمًا  الفيدرالية  القوانين  مشاريع 

هذا  أن  من  الرغم  وعلى  المتحدة،  والواليات  األوروبي  االتحاد  بين 
الغرب  بين  االقتصادية  الثروات  فصل  مثل  جذريًا  ليس  االختالف 

المستحيل  من  يجعل  قد  االختالف  هــذا  مثل  فــإن  والصين، 
المحيط  جانبي  على  المستخدمين  خدمة  الشركات  على  عمليًا 

األطلسي بنفس المنتج.
الشيء  األميركي:  »بروتوكول«  لموقع  الفرنسي  الوزير  وقال 
الرقمية  السياسة  أتــرأس  كنت  عندما  أدهشني  الــذي  الوحيد 

طريقة  على  يومي  تأثير  له  الذي  القانوني  اإلطار  أن  هو  لفرنسا، 
في  آخــذ  البروتوكوالت  تصميم  طريقة  وعلى  التطبيقات  عمل 

وجود  برغم  األوروبـــي  واالتــحــاد  المتحدة  الــواليــات  بين  االتــســاع 
المشفرة،  للعملة   »GDPR، DSA، DMA، MiCA« أوروبا  في  تشريعات 

التحتية  البنية  باستخدام  بذلك  القيام  في  بدأنا  ولقد  الصناعي.  الذكاء  وقانون 
السحابية في قرار »Schrems II« ومع صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي مع الواليات 
المتحدة أو وضع مزيد التشريعات، يقول: إننا نواجه خطر االنفصال على المدى الطويل 
المتحدة فيما يتعلق بشبكة اإلنترنت. وإذا حدث ذات  بين االتحاد األوروبي والواليات 
يوم أن اختلفت التطبيقات، والشبكات االجتماعية، التي تقوم أوروبا بتشغيلها عن تلك 

التي تشغلها الواليات المتحدة، فهذا يعني فصل في واقع األمر.

وأضاف: أود أن أقول إن هذا الفصل ممكن حدوثه في السنوات الخمس إلى العشر 
تطلق  أن  شأنها  من  أشياء  أرى  ال  أخرى،  ناحية  من  لكن  ذلك،  يريد  أحد  ال  القادمة. 
تعميق  على  فقط  ستعمل  أوروبا  أن  وأرى  المتحدة  الواليات  قِبَل  من  مختلفًا  نهجًا 
التنظيم.  إلى مزيد من  بالقلق، نحن بحاجة  أشعر  ما  بقدر  وتابع:  قوانينها، 
عمل  إطار  لدينا  يكون  أن  هو  دفعه  يجب  الذي  الثمن  كان  إذا  لذلك 
ذلك،  فسأختار  ــي،  األوروب واالتحاد  المتحدة  الواليات  في  مختلف 

موضحًا أن هذا األمر بات وجهة نظر شائعة في أوروبا.
على  المحاضرات  إلقاء  ــا  أوروب تتجنب  أن  أريد  قائاًل:  وتابع 
عليهم  يتعين  ال  وما  فعله  عليهم  يجب  ما  حول  األميركيين 
محقة  أوروبــا  إن  ديمقراطية.  خيارات  كلها  هذه  أعني،  فعله. 
الديمقراطية  الحق في فرض خياراتها  لها  أن  في إصرارها على 
على مواطنيها، وأنه حتى لو كانت هناك شركة أميركية مبتكرة 
هناك  أن  بحقيقة  للمقارنة  طريقة  لديها  فليست  ورائعة،  للغاية 

اختيارًا ديمقراطيًا تم الوصول إليه.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أنه: كان من المدهش جدًا بالنسبة لي 
كيف اعتقدت بعض الشركات أنها مسؤولة عن المصالح العامة أكثر من 
تمامًا.  جنون  هذا  تمامًا.  سخيف  هذا  أن  أعتقد  ديمقراطيًا.  المنتخبة  الحكومات 
أوروبا  وبالمناسبة،  يختاروا.  أن  األميركيين  على  أن  أعتقد  لكني  حتى.  خطير  وهذا 
الجزء  هذا  أن  هو  لالهتمام  المثير  القضايا.  بهذه  األمر  يتعلق  عندما  موحدة  ليست 
وما  األميركيين.  والعلماء  األميركيين  الباحثين  من  يأتي  األوروبي  التشريع  إلهام  من 
زلت أعتقد أن الحل في هذا البحث يكمن في الواليات المتحدة في ستانفورد، معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا، هارفارد، وأماكن مثل تلك.

خالفات »أميركية - أوروبية« تهدد اإلنترنت
ــن_ ــت ــاب ــك ــارة_ال اجــتــاح هــشــتــاغ »#ش

االجتماعي  التواصل  موقع  فلسطينية« 
الناشطين  عديد  أطلق  حيث  )فيسبوك(، 
لمطالبة  واســعــًا  تفاعاًل  شــهــدت  حملة 
بكأس  المشاِركة  العربية  المنتخبات  قادة 
شارة  بارتداء   ،2022 القدم  لكرة  العالم 
دعوات  على  ردًا  المحتلة  فلسطين  علم 
كأس  في  للمشاركة  أوروبية  منتخبات  عدة 

المثليين. علم  تحمل  بشارات  العالم 
منتخبات   10 ــن  ع يــقــل  ال  ــا  م ــان  وكـ
علم  شارة  بارتداء  تعهدها  أعلنت  أوروبية، 
كأس  منافسات  أثناء  المثليين  مجتمع 
والدنمارك  بلجيكا  منتخبات  وهي  العالم، 
وألــمــانــيــا وإنــجــلــتــرا وفــرنــســا وهــولــنــدا 

وسويسرا. والسويد  وويلز  والنرويج 
الثانية  النسخة  قطر  دولة  وتستضيف 
العالم،  ــأس  ك بطولة  مــن  والــعــشــريــن 
سنوات،  أربع  كل  تقام  التي  القدم،  لكرة 
الوطنية  المنتخبات  عليها  تتنافس  والتي 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  في  األعضاء 
 20 مــن  الفترة  فــي  مبارياتها  وتنطلق 
وستكون   .2022 ديسمبر   18 إلى  نوفمبر 
على  تقام  العالم  أول نسخة من كأس  هذه 

العربي. الوطن  في  اإلطالق 

خدمتها  إيقاف  »غوغل«،  شركة  أعلنت 
من  الرئيسي  البر  في  غوغل«  »ترجمة 
تراجع  إلى  ذلك  سبب  مرجعة  الصين، 
قالت  لها  بيان  وفي  االستخدام،  نسبة 
بسبب  الترجمة  خدمة  أوقفت  إنها  الشركة، 
موقع  ذكره  لما  وفقًا  االستخدام،  انخفاض 
سحبت   ،2010 العام  وفي   ،»CNBC«
األميركية  العمالقة  التكنولوجيا  شركة 
الصين،  من  بها  الخاص  البحث  محرك 
التي  الصارمة  الحكومية  الرقابة  بسبب 
كما  اإلنترنت،  على  الدولة  تفرضها  كانت 
»خرائط  مثل  األخرى  خدماتها  حظر  جرى 
الحكومة  قبل  من  و»جيميل«  غوغل« 
المنافسون  أصبح  لذلك  ونتيجة  الصينية، 
»بايدو«  البحث  محرك  مثل  المحليون 
وألعاب  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
اإلنترنت  مشهد  على  يهيمنون  »تينسنت« 

الصيني.

2018، كانت شركة »غوغل«  العام  وفي 
خالل  من  الصين  إلى  الدخول  عودة  تحاول 
محرك البحث الخاص بها، لكنها ألغت هذه 
الموظفين  من  عنيف  فعل  رد  بعد  الخطوة 
بعض  أن  من  وبالرغم  السياسيين،  وبعض 

الهواتف  ذلك  في  بما  الشركة  أجهزة 
الصين،  في  مصنوعة  بها  الخاصة  الذكية 
للغاية،  محدود  الصين  في  وجودها  أن  إال 
 »The New York Times« وكانت جريدة
حولت  »غوغل«  أن  الماضي  الشهر  ذكرت 

فيتنام. إلى  الذكية  هواتفها  إنتاج  بعض 
جعل  محاولة  إلى  أيضًا  الشركة  وتتطلع 
تطبيقات  يصنعون  الصينيين  المطورين 
بها  الخاص  »أندرويد«  التشغيل  لنظام 
متاحة  ستكون  والتي  العالم  مستوى  على 
على  بالي«،  »غوغل  متجر  عبر  ذلك  بعد 

الصين. أن ذلك محظور في  الرغم من 
يذكر أن الشركات األميركية علقت وسط 
التكنولوجيا  مجال  في  المستمرة  التوترات 
تزال  وال  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
وصول  إمكانية  إزاء  بالقلق  تشعر  واشنطن 
مجاالت  في  الحساسة  التقنيات  إلى  الصين 

الصناعي. الذكاء  مثل 

إيقاف خدمة »غوغل ترجمة« في الصني
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الساعات  خالل  الليبي  الشارع  في  حديث  ال 
في  الموقعة  التفاهم  مذكرة  عن  إال  األخيرة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  بين  الطاقة  مجال 
زيارة  خالل  الماضي،  اإلثنين  وأنقرة،  الموقتة 

وفد تركي إلى طرابلس.
مولود  الخارجية  وزير  ترأسه  التركي  الوفد 
خلوصي  الدفاع  ويزر  وضم  أوغلو،  تشاووش 
تمر  لم  الزيارة  لكن  آخرين،  ومسؤولين  آكار 
مرور الكرام، فقد أثارت المذكرة اعتراضًا دوليًا 
التنفيذية  السلطة  داخل  وحتى  واسعًا  ومحليًا 
السياسي،  الحوار  ملتقى  اختارها  التي  نفسها 
على  اعتراضه  الرئاسي  المجلس  أكد  فقد 

طريقة توقيع المذكرة.
النواب  مجلس  من  كل  أكد  محليًا، 
فتحي  برئاسة  قبله  من  المكلفة  والحكومة 
وأعضاء  السياسيين  من  عدد  وكذلك  باشاغا، 
المذكرة.  على  اعتراضهم  الدولة  بمجلس 
واليونان  مصر  من  كل  سارعت  ودوليًا، 

وقبرص إلى تأكيد الرفض.

اعتراضات من الشرق والغرب
الرد  الدبيبة  حكومة  حاولت  بدورها، 
توقيع  شأن  من  والتقليل  الرافضين،  على 
الرئاسي  المجلس  مع  تفاهم  دون  المذكرة 
الرافضين  على  ردت  كما  البرلمان،  أو 
التدخل  عدم  ضرورة  على  بالتأكيد  الدوليين 
باسم  الناطق  الليبي.  المحلي  الشأن  في 
إن  قال  حمودة،  محمد  الدبيبة،  حكومة 
المعلومات  بتبادل  للطرفين  تسمح  المذكرة 
مصادر  عن  والبحث  والتنقيب  والخبرات 
على  الطرفين،  بين  واستغاللها  الطاقة 
الطاقة،  وبيع  واستخراج  استكشاف  صعيد 
واإلجراءات  ليبيا  في  المنظمة  القوانين  وفق 

والغاز. النفط  المتعارف عليها في قطاع 
»شائعات«  تناقل  إلى  حمودة  وأشار 
لمدة  لتركيا  الليبي  الغاز  تخصيص  بشأن 
دون  صحيح،  غير  اعتبره  ما  وهو  عامًا،   50
جاءت  أنها  مضيفًا  سريانها،  مدة  توضيح 
من  وفد  زيارة  منذ  متراكمة  جهود  »نتاج 
حيث  الماضي،  العام  لتركيا  الوحدة  حكومة 
والمواضيع،  المذكرات  عديد  مناقشة  جرت 
مجلس  تنديد  وبشأن  بالتوقيع«.  تُوِّجت 
إن  حمودة  قال  الخطوة،  بتلك  النواب 
ورأيه  موقفه  عن  يعبر  النواب  »مجلس 
وليس  أعضائه  لكافة  جلسة  خالل  من 
»االتفاق  أن  إلى  مشيرًا  تصريحات«،  عبر 
يأتي  البرلمان  دور  أن  على  ينص  السياسي 
مسألة  في  الدولة،  مجلس  مع  بالتشاور 

الثقة«. أو سحب  بالحكومة  االعتراف 
تركيا  مع  التفاهم  »مذكرة  أن  وتابع 
عهد  في  إبرامه  جرى  أشمل  سياق  في  تأتي 
موقف  أن  معتبرًا  الوطني«،  الوفاق  حكومة 
المناكفة  باب  »من  يأتي  منها  البرلمان 
ومضمون  فحوى  باب  من  وليس  السياسية 

المذكرة«.
قال  واليونان،  مصر  اعتراض  على  وردًا 
سيادة  وذات  مستقلة  دولة  »ليبيا  إن  حمودة 
الداخلي  الشأن  في  التدخل  ليبي.  شأن  وهذا 
مرفوض«، خاصة أن المذكرة تأتي في سياق 

استثمار الموارد الطبيعية بين البلدين.

تحركات غربية يمكن وصفها بـ»المريبة«، ومناورات 
عسكرية ومراوغات سياسية ال تتوقف، بات تتسيطر 

على المياه اإلقليمية الليبية في األيام األخيرة.
البحر  في  الطاقة  موارد  على  الجميع  ويتصارع 
المتوسط، بين من يبحث عن توسيع مناطق نفوذه 
ومن يستخدم ورقة الغاز ليضغط بها على منافسيه، 
استغالل  مع  األوروبية،  المصالح  تضارب  ظل  في 
لنيل  المحلية  األطراف  وسعي  الليبية  الدولة  غياب 

الشرعية الدولية، بأي طريقة.
مستفيدًا  المتوسط،  البحر  في  الصراع  واحتدم 
إعالن  جاء  فيما  األوكرانية،   - الروسية  الحرب  من 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد 
مع  الطاقة  مجال  في  تفاهم  مذكرة  توقيع  الدبيبة 

تركيا ليزيد األوضاع تعقيدًا.
هذه المذكرة قد تلغي كل الجهود المبذولة في 
مصر  من  وكل  تركيا  بين  للتقارب  األخيرة  األشهر 
والسعودية، وكذلك بين أنقرة والجناح الشرقي في 
ليبيا. كما أدى توقيع المذكرة إلى إحداث انقسامات 

جديدة حتى داخل الجناح الغربي.

التركي-اليوناني الخالف 
األوضاع  إليه  ستؤول  ما  دبلوماسيون  ويراقب 
التفاهم،  مذكرة  مضمون  على  بناء  المقابلة 
»هل  عنه:  لإلجابة  المرتقب  السؤال  ويبقى 
للتنقيب  استكشاف  سفن  بالفعل  تركيا  سترسل 
الليبية  اإلقليمية  المياه  من  طاقة  موارد  عن 
الحفر  يبدأ  قد  حيث  كريت«؟،  جزيرة  جنوب  إلى 
واليونان،  تركيا  بين  عليها  المتنازع  األراضي  في 
لذلك عبرت أثينا والحقًا قبرص عن قلقهما، ودعتا 
ويعد  أنقرة.  ضد  صرامة  أكثر  موقف  اتخاذ  إلى 
لما  عملية  لترجمة  استكمااًل  التفاهم  مذكرة  أصل 
تم االتفاق عليه خالل حقبة رئيس حكومة الوفاق 
حين   ،2019 نوفمبر  في  السراج،  فايز  السابقة 
وقع مع أنقرة مذكرة بشأن السيادة على المناطق 
شرق  يشهد  فيما  المتوسط،  البحر  في  البحرية 
الحدود  ترسيم  على  دوله  بين  خالفات  المتوسط 
الدراسات  إثبات  خلفية  على  وذلك  البحرية، 
والغاز  النفط  من  كبير  مخزون  وجود  الجيولوجية 

لالستخراج. القابل 
عسكري  نزاع  وسط  ليبيا  تقحم  أن  غرابة  وال 
المياه  تحت  يختمر  الطاقة  حول  وثالث  وسياسي، 
اإلقليمية، فيما يقول المتابعون إن ليبيا لن تجني 
الكبير.  االقتصادي  الربح  الصراع  هذا  وراء  من 
النظام  هشاشة  يستغلون  األتراك  أن  ويرون 

استغالل للحاجة الدولية للطاقة
بحكومة  االقتصاد  وزير  قال  جانبه،  من 
إنه  الحويج،  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
األرض  عن  بالتنازل  الحكومة  اتهام  يرفض 
على  للرد  مصور  مقطع  في  وأضاف،  والبحر. 
هذه االتهامات، أن المذكرة ال تضر الليبيين، 
تفاهم،  مذكرة  وإنما  اتفاقية  ليست  وأنها 
تهدف إلى االستثمار واستغالل الظرف الدولي 
الروسية  الحرب  بعد  للطاقة  الملحة  والحاجة 
فبراير  أواخر  في  اندلعت  التي  األوكرانية   -

الماضي.
في  بالدنا  نستخدم  لماذا  أعرف  »ال  وتابع: 
استقطاب شخصي وصراعات ليس لها معنى.. 
وما  االقتصاد،  ويخرب  الوطن  يدمر  ما  هذا 
كيف  توضح  عادية  تفاهم  مذكرة  هو  وقعناه 
بالشركات  أسوة  التركية  الشركات  تستثمر 
زي  و)كلها  واألوروبية،  والمصرية  األميركية 

بعض(«.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن 
تلغى خالل 3 أشهر، كما أن أي اتفاقية تحتاج 
على  تمر  أن  ويجب  تشريعية،  إجراءات  إلى 

البرلمان إلقرارها، حسب قوله.
بصفته  المذكرة  على  توقيعه  يخص  وفيما 
»نحن  الحويج:  قال  والغاز،  النفط  مكلفًا  وزيرًا 
عنه  بداًل  تسميتي  طلب  من  وهو  متفقون، 
وكان  والغاز،  النفط  وزارة  عن  يغيب  حينما 
وليس  التركي  الوزير  شخصيًا  أقابل  أن  يجب 

وكيل الوزارة«.
توقيع  الشديد«  باشاغا »رفضه  أكد  بدوره، 
على  التزامات  أو  اتفاقات  الدبيبة  حكومة 
سيبدأ  أنه  بيان،  في  وأضاف  الليبية،  الدولة 
الوطنيين،  »الشركاء  مع  المباشر  التشاور  في 

في  والغاز  النفط  وزير  إبعاد  مع  الليبي،  السياسي 
المذكرة  توقيع  عن  عون  محمد  الدبيبة  حكومة 
عنه،  نيابة  الحويج  محمد  االقتصاد  وزير  ووجود 

خاصة أن عون كان مترددًا بشأن توقيع االتفاق.
بدوره، عبر المجلس الرئاسي صراحة بأن توقيع 
االتفاقات يقتضي إجراء مناقشات مسبقة معه، وإال 

فلن يتم تطبيقها.

مصالح أنقرة
رابط  موقع  إلى  ليبيا  تحويل  على  أنقرة  وتعمل 
حضورها  لتحسين  وأوروبا  أفريقيا  بين  للطاقة 
مع  جاء  المذكرة  هذه  توقيع  أن  إذ  االستراتيجي، 
تلقي حكومة الدبيبة دراسة إلقامة خط أنابيب للغاز 

يأتي من نيجيريا ويمر عبر ليبيا.
تبلغ  الذي  المشروع  في  المضي  أنقرة  وتشجع 
13 مليار يورو، ويمكن أن يزود أوروبا بنحو  قيمته 
30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وفقًا للتقديرات 

األولية.
يقارب  ما  تشكل  الكمية  هذه  أن  الخبراء  ويقدر 
االتحاد  أعضاء  استوردها  التي  الغاز  كمية  ضعف 
سيوفر  كما   .2021 العام  في  روسيا  من  األوروبي 
قوض  الذي  الروسي،  للغاز  قويًا  بدياًل  تنفيذه 

بالشكل  للرد  والدوليين،  واإلقليميين 
تهدد  التي  التجاوزات  هذه  على  المناسب 
خاص  بشكل  ليبيا  في  والسلم  األمن  مصلحة 

والمنطقة بشكل عام«.
الدولة  »حق  على  التأكيد  إلى  البيان  وأشار 
العالم  دول  جميع  مع  التفاوض  في  الليبية 
يخدم  بما  واالتفاقات  المذكرات  وتوقيع 
حق  االتفاقات  وأن  الليبي،  الشعب  مصلحة 
الليبي  الشعب  من  منتخبة  لسلطة  أصيل 
بشكل مباشر، وتعبر عن إرادته وسيادة قراره 

فوق أرضه«.
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  وأكد 
أو  اتفاقية  أي  الوحدة  حكومة  عقد  رفضه 
ملزمة  تكون  »لن  أنها  معتبرًا  تفاهم،  مذكرة 

للدولة الليبية«.
وقال الناطق باسم المجلس عبداهلل بليحق، 
في بيان، إن »أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة 
الوحدة  رئيس حكومة  إبرامها من  يتم  تفاهم 
الوطنية منتهية الوالية، مرفوضة وغير قانونية 
الدبيبة  نظرًا النتهاء والية حكومة عبدالحميد 
منذ  حكومته  تتخذه  إجراء  أي  وانعدام  قانونًا 

انتهاء واليتها في 24 ديسمبر 2021«.

على  العجوز  القارة  في  الحلفاء  قدرة  عليه  االعتماد 
الوزير  وبحسب  أوكرانيا.  حرب  أعقاب  في  التصرف 
النيجيرية  الغاز  آبار  بين  المسافة  فإن  عون،  محمد 

واالستقرار  األمن  زعزعة  شأنه  من  المتعمدة 
الجوار  دول  ومع  المتوسط،  شرق  منطقة  في 

مصر واليونان وقبرص«.
الدبيبة،  الخارجية في حكومة  وكانت وزيرة 
التفاهم  مذكرة  إن  قالت  المنقوش،  نجالء 
حل  في  وتسهم  البلدين  مصلحة  في  »تصب 

األزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز«.
في  الموقعة  البحرية  االتفاقية  وبشأن 
أنها  المنقوش  أوضحت  السراج،  حكومة  عهد 
المتحدة،  األمم  لدى  تسجيل  إلى  »تحتاج 
ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجااًل للتنفيذ«، 
اجتماع  خالل  مناقشتها  عدم  إلى  مشيرة 
تتم  لم  فنيًا  شقًا  بها  »ألن  الماضي  اإلثنين 

مناقشته«.

اعتراض مصري-يوناني
واليونان،  مصر  خارجية  وزيرا  أكد  ودوليًا، 
الوحدة  »حكومة  إن  وقاال  المذكرة،  رفضهما 
تملك  ال  طرابلس  في  واليتها  المنتهية 
مذكرات  أو  دولية  اتفاقات  أية  إبرام  صالحية 

تفاهم«.
وزير  بين  هاتفي  اتصال  في  ذلك  جاء 
ونظيره  شكري  سامح  المصري  الخارجية 
آخر  تناول  ديندياس،  نيكوس  اليوناني 
تطورات العالقات الثنائية، والقضايا اإلقليمية، 

وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.
أن  المصرية  للخارجية  بيان  وأضاف 
بينهما  التشاور  استمرار  على  »اتفقا  الوزيرين 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  مختلف  إزاء 
االهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر 

بين البلدين«.
من  التركية  الخارجية  قللت  جانبها،  من 

في  المناورة  التدريبات شملت  أن  التركية،  صباح« 
بين  المرئي  التواصل  واستخدام  المتوسط  البحر 
تعزيز  إلى  تهدف  التدريبات  هذه  وأن  السفينتين، 

العالقات بين البلدين.

تواجد إيطالي.. وتوصيات فرنسية
البريطانية  اإلنزال  سفينة  رسو  أثار  ذلك،  قبل 
»إتش إم إس ألبيون« بميناء طرابلس في أول زيارة 
تقوم بها للبالد منذ 8 سنوات، جداًل واسعًا في ليبيا 
تعد  السفينة  بأن  علمًا  بـ»االستثنائية«؛  ووصفت 
عليها  تتوفر  التي  الهجومية  الحربية  القطع  أشهر 
 400 على  يزيد  طاقم  حمل  ويمكنها  بريطانيا، 
كما  الحربية  والمدرعات  اآلالت  وعشرات  محارب 
حاالت  في  اإلغاثة  عمليات  في  المشاركة  يمكنها 

الكوارث.
وفي قلب التحركات الغربية خرج مجلس الشيوخ 
المتوسط،  مياه  في  يجري  مما  ممتعضًا  الفرنسي 
في  وجودها  من  الرفع  إلى  الفرنسية  القوات  داعيًا 

منطقة شرق البحر المتوسط.
كما طالب المجلس بالرد على عسكرة العالقات 
معين،  موقع  تحديد  دون  المنطقة،  في  الدولية 
موضحًا  ليبيا،  إلى  تقريره  من  جزءًا  خصص  لكنه 
العام  البالد  في  الناتو  حلف  تدخل  نهاية  بعد  أنه 
2011، تشهد ليبيا حالة من عدم االستقرار األمني 
التي  الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  أن  العميق مضيفًا 
الماضي، وهشاشة  إجراؤها في ديسمبر  كان مقررًا 
عدم  استمرار  احتمالية  يعززان  النار  إطالق  وقف 
وأصبح  للجهاد،  مركزًا  ليبيا  أصبحت  »إذ  االستقرار، 
عدد األسلحة المتداولة ثالثة أضعاف عدد السكان«، 

وفق المجلس الفرنسي.
تضاعف  عن  لمحة  الفرنسي  التقرير  ويقدم 
المتوسط،  البحر  شرق  في  العسكرية  الحوادث 
السفن  اعتراض  في  خاص  بشكل  ذلك  ويتجلى 
استغالل  لسفينة   2018 في  التركية  العسكرية 
أخرى  وحوادث  قبرص،  سواحل  قبالة  المحروقات 
وقعت في صيف العام 2020 مع الفرقاطة الفرنسية 
البحرية تضاف  الحوادث  »كوربيه«. واعتبر أن هذه 
إلى الحلقات األخيرة النتهاك المجال الجوي اليوناني 

من قبل تركيا.
وأشار إلى التهديد العلني الصادر في تصريحات 
العام  صيف  خالل  اليونان  ضد  التركي  الرئيس 
عدم  حالة  استمرار  في  يسهم  ما  وهو  الجاري، 
االستقرار في شرق المتوسط وتغذية خطر التصعيد 

العسكري.
من  بالقلق  الفرنسيون  البرلمانيون  يشعر  كما 
ال  الغربي،  النفوذ  تراجع  يسببها  التي  المخاطر 
وقت  في  وفرنسا،  األوروبي  االتحاد  لدول  سيما 

»الرئاسي« يدعم البرلمان
إبرام  إن  الرئاسي  المجلس  قال  ذلك،  إلى 
في  مؤكدًا  معه،  التشاور  يتطلب  االتفاقات 
الوقت ذاته أهمية التعاون مع الدول الشقيقة 
الشعب  مصلحة  يخدم  بما  كافة  والصديقة 

الليبي ومستقبل بالده.
توقيع  عبر  الحكومات  تجتهده  »ما  وأضاف: 
إلى  يهدف  بينها،  تفاهم  ومذكرات  اتفاقات 
تعزيز التعاون، ولتدخل االتفاقات حيز التنفيذ، 
المجالس  من  )التصديق(  اعتمادها  يتطلب 

التشريعية«.
صالح  عقيلة  خاطب  التصعيد،  سياق  وفي 
أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين 
كما  المذكرة،  على  العتراضه  الغيط؛  أبو 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  رسالة  وجه 
مذكرات  أي  بطالن  بشأن  غوتيريس  أنطونيو 
إلى  مشيرًا  الدبيبة،  حكومة  تبرمها  تفاهم 
إلزامها  وعدم  لها  قانوني  أثر  أي  وجود  »عدم 

للدولة الليبية وكأنها لم تكن«.
فإن  غوتيريس،  إلى  عقيلة  رسالة  وحسب 
مذكرات  إبرام  في  »تورطت  الدبيبة  حكومة 
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  واتفاقات  تفاهم 
المتوسط  البحر  بشرق  االقتصادية  المياه  في 
السادسة،  المادة  لنص  بالمخالفة  تركيا  مع 

الفقرة العاشرة من االتفاق السياسي«.
وتنص الفقرة العاشرة من المادة السادسة 
السلطة  تنظر  »ال  على:  السياسي  االتفاق  من 
اتفاقات  التمهيدية  المرحلة  خالل  التنفيذية 
أو سابقة بما يضر باستقرار  أو قرارات جديدة 
يلقي  أو  الليبية  للدولة  الخارجية  العالقات 
رئيس  وقال  األمد«.  طويلة  التزامات  عليها 
المخالفة  هذه  »ارتكاب  إن  النواب  مجلس 

األقل  على  كيلومتر  بألف  أقصر  األوروبية  واألسواق 
من مشروعي خطي أنابيب الغاز المارين عبر الجزائر 
والمغرب، ما يقلل من تكلفة النقل، وبالتالي أسعار 

الغاز.
األمنية  التحديات  بمعالجة  ليبيا  أنقرة  تقنع  وقد 
قوات  وجود  من  مستفيدة  المشروع،  هذا  لتنفيذ 
تنظر  الذي  وهو  البالد،  في  لها  عسكرية  وقواعد 
أوراق  الشك، كونه يقلص من  إليه موسكو بعيون 
ضغطها على الغرب المتعطش لمعالجة أزمة ضعف 
إمدادات الطاقة في أقرب وقت، فيما قد يكون وجود 
قوات »فاغنر« الروسية في حقول وآبار نفطية ليبية 

مصدر تهديد.
وكانت البحرية التركية أعلنت، الخميس الماضي، 
الليبية  البحرية  القوات  مع  مناورات عسكرية،  إجراء 
قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد ساعات فقط من رسو 
البحرية  أبوستة  قاعدة  في  بريطانية  سفينة حربية 

بالعاصمة طرابلس.
مقتضب،  بيان  في  قالت،  التركية  البحرية 
سي  »تي  سفينة  مشاركة  عرفت  المناورات  إن 
عوف«  »ابن  وسفينة  التركية  عنتاب«  غازي  جي 
طبيعة  حول  توضيحات  تقديم  دون  الليبية، 
»دايلي  جريدة  وأوضحت  المناورات.  تلك  وسياق 

وزارة  باسم  الناطق  وقال  االعتراضات،  تلك 
إن  بيلغيتش،  طانجو  التركية،  الخارجية 
بين  المبرم  االتفاق  هذا  على  »االعتراض 
مع  يتعارض  بالسيادة،  تتمتعان  دولتين 
لألمم  األساسية  والمبادئ  الدولي  القانون 

المتحدة«.
تحاول  التي  اليونان  »جهود  أن  وأضاف 
اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضًا 
مرخصة،  بحرية  بمناطق  المطالبة  خالل  من 

لن تسفر عن أي نتائج«.
األوروبي  االتحاد  »دعم  أن  إلى  ولفت 
الذي  وموقفه  لليونان،  المتطرفة(  لـ)المطالب 
يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى 
الخاصة  قوانينه  مع  يتعارض  الدولي،  القضاء 

والقانون الدولي«.
في  األعضاء  الدول  بيلغيتش  ودعا 
حدودها  تجاوز  »عدم  إلى  األوروبي  االتحاد 
وصالحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين 
األمم  ومبادئ  الدولي  للقانون  وفقًا  الدول 

المتحدة«.

معارضة أوروبية
باسم  الناطق  قال  ذلك،  على  فعل  رد  وفي 
األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية  الشؤون 
مزيد  »تتطلب  المذكرة  إن  ستانو،  بيتر 
التوضيحات«، معتبرًا أنها »تتعارض مع قانون 

البحار وتنتهك حقوق الدول األخرى«.
قال  الماضي،  اإلثنين  الدبيبة،  لقائه  وخالل 
»القوات  إن  آكار،  التركي خلوصي  الدفاع  وزير 
أجنبية،  ليبيا ليست قوة  التركية في  المسلحة 
بل هي عناصر لدولة صديقة وشقيقة لليبيا«، 
األمنية  التفاهم  مذكرة  أهمية  إلى  مشيرًا 
السابقة  الوفاق  وحكومة  تركيا  بين  الموقعة 

في العام 2019.
أعمال  تواصل  التركية  القوات  أن  وأوضح 
ليبية،  مراكز  خمسة  في  العسكري  التدريب 
الليبيين مستقباًل،  أمن  تعزيز  ما سيسهم في 
»لمنع  يلزم  ما  لتقديم  أنقرة  استعداد  مؤكدًا 
استئناف النزاعات وإراقة الدماء« في ليبيا، كما 
شدد على ضرورة »إنشاء جيش نظامي يمكنه 
المسلحة  المجموعات  ودمج  األمن  ضمان 

فيه«.

أغنى مواقع استكشاف الغاز
القوات  أركان  رئيس  أكد  جانبه،  من 
جهاد  األدميرال  السابق  التركية  البحرية 
الطبيعي  الغاز  من  كميات  وجود  يايجي، 
الوالية  »شمال  دوالر  تريليون   30 بقيمة 
التفاهم  مذكرة  أن  وذكر  الليبية«،  البحرية 
رواسب  »أغنى  اآلن  تشمل   - الجدل  محل   -

العالم«. في  هيدروكربونية 
بـ»مهندس  الملقب  يايجي  وتحدث 
وطرابلس،  أنقرة  بين  البحرية«  االتفاقية 
مع  إسطنبول  في  جمعته  لقاءات  عن 
ليبيا،  في  الشرقية  المنطقة  عن  ممثلين 
اتفاقية  تفاصيل  جميع  على  خاللها  أطلعهم 
وليبيا،  تركيا  بين  البحرية  الوالية  منطقة 
الخرائط  عبر  لهم  »شرحت  موضحًا:  ومضى 
مساحة  على  استحوذوا  أنهم  والبيانات 
قبرصية،  جزر  أربع  حجم  عن  تقل  ال  بحرية 
كان  وأنه  مربعة،  كيلومتر  ألف   40 أي 
جدًا  غنية  البحرية  المناطق  هذه  أن  معروفًا 

الطبيعي«. والغاز  بالنفط 

االستثمارات  مضاعفة  وروسيا  الصين  فيه  تواصل 
باالعتماد  وأوصوا  المتوسط.  البحر  منطقة  في 
الخاص  المقبل،  العسكرية  البرمجة  قانون  على 
بالعام 2023 من أجل متابعة سياسة إعادة تسليح 
في  المتدهور  السياق  مراعاة  مع  الفرنسية  القوات 
الناتو،  لحلف  الوظيفي  الدور  تحديد  وإعادة  البحر، 
األوروبي  لالتحاد  »سيكون  منطقة  في  سيما  ال 
أهمية متزايدة فيها، بسبب إعادة توجيه األولويات 

االستراتيجية األميركية تجاه آسيا«.
العسكري  التنافس  حدة  تتضاعف  أن  ويرتقب 
روسيا  إغالق  مع  المتوسط،  منطقة  في  األوروبي 
بالغاز  أوروبا  تمد  التي  الرئيسية  األنابيب  خطوط 
يؤكد  ما  ستريم«،  »نورد  أنابيب  خَطي  وتخريب 
مستقباًل  ليبيا  على  الشمال  دول  تعويل  فرضية 

لتنويع مصادرها الطاقوية.

اهتمام إيطالي
إلى  الماضي،  السبت  منذ  لجأت  فقد  روما،  أما 
المنشآت  مختلف  بحماية  االهتمام  مستوى  رفع 
ثالثة  ووضعت  إيطاليا.  إلى  الغاز  تجلب  التي 
من  المراقبة  تحت  طبيعي  غاز  أنابيب  خطوط 
»غرين  أنابيب  خط  وهي  اإليطالية،  البحرية  قبل 
األوروبي  البلد  تزويد  يضمن  الذي  بليبيا  ستريم« 
»ترانسميد«  الطبيعي  الغاز  أنابيب  وخط  بالغاز، 
ومن  صقلية،  جزيرة  إلى  تونس  عبر  الجزائر  من 
الثالث،  الخط  أما  إليطاليا.  الرئيسي  البر  إلى  ثم 
فهو خط »تاب« الذي يؤمن تدفق الغاز من أوروبا 
الشرقية، ويمر تحت البحر األدرياتيكي، بالقرب من 
بإيطاليا  بوليا  منطقة  سواحل  بين  أوترانتو،  قناة 

وألبانيا.
عدة  مستوى  على  اإليطالية  البحرية  وتتحرك 
سيتم  إذ  التحتية،  البنية  هذه  لحماية  جبهات 
األلغام  كاسحة  سرب  من  ألغام  كاسحات  استخدام 
الساحلي رقم 54 في مدينة ال سبيتسيا لحماية قاع 

البحر، حيث تمر خطوط األنابيب.
وتدعيمًا للمراقبة الموسعة، من المقرر استخدام 
الموجودة   »72 »بي  وطائرات  الفرقاطات  من  عدد 
في القاعدة الجوية اإليطالية )سيغونيال( في جزيرة 

صقلية.
الحكومة  توجهات  اإليطاليون  يترقب  وبينما 
أوصت  ميلوني،  جورجيا  اليمينية  فوز  بعد  المقبلة 
بتعزيز  بإيطاليا،   »2024  -  2022 الدفاع  »وثيقة 
ونصحت  االستراتيجية،  المفاجآت  منع  على  القدرة 
وعلى  والشرقي،  األوسط  الحوض  في  بـ»التواجد 
وجه الخصوص بالنسبة لليبيا«، حيث يتعين توطيد 
دولة  تعتبر  التي  طرابلس  لدعم  المنظم  التعاون 

رئيسية للمصالح اإليطالية.

»مذكرة الطاقة« تفجر جداًل محليًا ودوليًا ضد حكومة الدبيبة

صراع حول »غاز املتوسط«.. و»تفاهمات الدبيبة« مع تركيا تفاقم التوتر

طرابلس، القاهرة- الوسط

● الدبيبة والمنقوش وتشاووش أوغلو يصفقون خالل توقيع الحويج مذكرة التفاهم في مجال الطاقة مع الجانب التركي

»هل ترسل تركيا سفن 
استكشاف في المياه الليبية؟«.. 

سؤال مُلح يترقبه الجميع

جنرال تركي سابق: المذكرة تشمل 
أغنى رواسب هيدروكربونية في 
العالم بقيمة 30 تريليون دوالر

»النواب الفرنسي« يحذر
من التصعيد العسكري وعدم 

استقرار »شرق المتوسط«

عقيلة صالح يوجه اعتراضه إلى غوتيريس.. وباشاغا: سنبحث الرد مع الشركاء

تنافس أوروبي ودولي محتدم..

الوسط - عبدالرحمن أميني

● سفينة تنقب عن الغاز في البحر المتوسط
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رداً على المشككين.. وسط ترحيب »الرئاسي«

الوزارة تواصل االستعداد للموسم الجديد

شكشك: تقرير »املحاسبة« يراعي املعايير الدولية وموثق باألدلة

»التعليم« تتعهد: ال تأخير في توزيع الكتب هذا العام

الواجهة  إلى  المحاسبة  ديوان  تقرير  عاد 
ردود  من  عاصفة  فجر  أن  بعد  أخرى  مرة 
وأكد  المتباينة،  والرسمية  الشعبية  األفعال 
شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان  رئيس 
 ،2021 للعام  السنوي  التقرير  إعداد  أن 
تعمل  التي  الدولية«  »المعايير  وفق  جرى 
دول  كل  في  المالية  الرقابة  أجهزة  بها 
فيه  ورد  ما  كل  أن  على  مشددًا  العالم، 
واإلحالة«  للنشر  الكافية  باألدلة  »موثق 
من  يلزم  ما  التخاذ  المختصة،  الجهات  إلى 

إجراءات.
مع  الديوان  رئيس  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
الكوني،  موسى  الرئاسي  المجلس  عضوي 
تقرير  كان  حيث  الثالثاء،  الالفي،  وعبداهلل 
المناقشات،  محور  األخير  المحاسبة  ديوان 

الرئاسي. وفق بيان أصدره المجلس 
على  شكشك  ثناء  إلى  البيان  وأشار 
بمتابعة  الرئاسي  المجلس  اهتمام 
تجتمع  مؤسسة  كأول  التقرير  مخرجات 
لتقديم  المحاسبة  ديوان  بفريق 
الديوان  سعي  وأكد  حوله،  مالحظاتها 
الرقابة  لتعزيز  الجهات  كل  مع  العمل  إلى 

الشفافية. مبدأ  وترسيخ 
والالفي  الكوني  أكد  جانبهما  من 
المخالفات  لرصده  التقرير  أهمية 
إطار  في  الحكومية،  بالمؤسسات 
الفساد،  ومكافحة  واإلفصاح  الشفافية 
العام  والرأي  المختصة  الجهات  ووضعه 
للحد  للديوان  الموكلة  المهام  صورة  في 
مؤسسات  في  الفساد  ظاهرة  تنامي  من 

البيان. وفق  الدولة، 

مخالفات رصدها تقرير الديوان
 20 في  المحاسبة  ديوان  تقرير  وصدر 
المالحظات  أهم  متضمنًا  الماضي،  سبتمبر 
وتوصياته  لرقابته  الخاضعة  الجهات  حول 

بخصوصها.
إلى  التقرير  بداية  في  الديوان  وأشار 
األمنية  األوضاع  في  النسبي  »التحسن 
نتيجة   2021 العام  خالل  واالقتصادية 
األمني،  بالمسار  عليها  المتفق  الهدنة 
الحكومات  وتوحيد  النفط،  حقول  وفتح 
تسلمت  التي  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في 
من  للدولة  التنفيذية  السلطة  أمور 
الوطني  )الوفاق  السابقتين  الحكومتين 
 10 بتاريخ  بالبيضاء(  الموقتة  بطرابلس، 

مارس 2021«.
»تجاوزات«  على  الضوء  التقرير  وسلط 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  ارتكبتها 
بينها  من  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 

تواصل وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة 
الدراسي  الموسم  لبدء  استعدادها  الوطنية 
أزمة  وتالفي  المدرسي،  الكتاب  وتوفير  الجديد 
تأخير طباعة الكتب المدرسية التي حدثت العاك 
بحكومة  والتعليم  التربية  وزير  وقال  الماضي. 
إن  المقريف،  موسى  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
إضافية  ومقاعد  دراسية  فصول  إلى  تحتاج  ليبيا 

لنحو 150 أو 170 ألف طالب.
وزير التعليم أشار إلى أن إجمالي عدد الطالب 
العام  خالل  المختلفة  التعليمية  المراحل  في 
وهناك  طالب«،  ألف  و250  »مليونًا  بلغ  الماضي 
مؤتمر  في  كلمته  حسب  تعليمية،  مراقبة   117
وزارة التعليم، الذي بثته صفحة »حكومتنا« على 

موقع »فيسبوك«، الثالثاء.

280 ألف طالب في »التعليم األساسي«
المقريف أوضح أن عدد الطالب المنتسبين إلى 
المؤسسات  في  األساسي  بالتعليم  األول  الصف 
طالب  ألف   280 بلغ  والخاصة  العامة  التعليمية 
الثانوية  الشهادة  على  الحاصلون  بينما  وطالبة، 
وجود  يعني  ما  طالب،  ألف   100 عددهم  أخيرًا 
الثانوية  لطالب  المستقبلية  األعداد  بين  فجوة 

والخريجين، تحتاج إلى مدارس ومقاعد لسدها.
األولى  اللبنات  تضع  الحكومة  أن  وأوضح 
برياض  يعرف  ما  أو  المبكر،  التعليم  لتشريع 

األطفال، حيث لم تكن له تشريعات في السابق.

بدء العام الدراسي الجديد
 16 يوم  الدراسي  الموسم  بدء  وبخصوص 
والتعليم  التربية  وزارة  اتخاذ  أكد  الجاري،  أكتوبر 
بالمنشآت  الخاصة  سواء  االستعدادات  كافة 
صدور  إلى  الفتًا  المدرسي،  الكتاب  أو  التعليمية 
وأضاف  جديدة.  مدرسية   1500 بإنشاء  قرار 
)الموقتة(  الوطنية  الوحدة  »حكومة  المقريف: 
نهاية  بها  يبدأ  الدراسي  العام  كان  تركة  ورثت 
هذا  تقليص  وحاولنا  منتصفه،  أو  فبراير  شهر 
الفارق عبر تحديد 18 ديسمبر كموعد للبدء كما 
العام  هذا  وسينطلق  الماضي،  العام  في  حدث 
المقبل سيبدأ في  الجاري، والعام  أكتوبر   16 في 
 13 يوم  يليه  الذي  والعام  سبتمبر،  من  الثالث 

سبتمبر«.

تعليم اللغات األجنبية
الوزير  تحدث  األجنبية،  اللغات  تعلم  وحول 
الصديقة مثل  الدول  المختلفة مع  عن االتفاقات 

لمعلمين  تدريبية  دورات  وفرنسا إلعطاء  إيطاليا 
لتأهيلهم  العام،  وهذا  الماضي  العام  مدار  على 
اللغة  »بخصوص  متابعا:  اللغتين،  تدريس  على 
أيضا،  للتدريس  كافٍ  عدد  هناك  الفرنسية 
تكون  أن  ويجب  جدا،  مهم  اللغات  موضوع 

مناهجنا مثل باقي نظم التعليم في العالم«.
االختيارية،  اللغات  تعليم  إلى استهداف  وأشار 
اإليطالية والفرنسية، لطالب الصف األول الثانوي 
المرحلة  على  التجربة  تنفيذ  ثم  الجاري،  العام 
اإلعدادية، مكمال: »نتمنى تعليم لغات أخرى مثل 
الوزارة  في  نتبنى  أن  وأرجو  والصينية،  األلمانية 
لتأهيل عدد كافٍ من طالب  والحكومة مشروعًا 
حملة اللغات، ونضع خطة لوضع كل اللغات الحية 

داخل المراحل التعليمية«.

بدء توريد الكتاب بنهاية األسبوع
التربوية  المناهج  مركز  مدير  قال  جهته  من 
إنه  الثالثاء،  الويبة،  كامل  التعليمية،  والبحوث 
لن يكون هناك تأخير في توزيع الكتاب المدرسي 
ذلك  حدث  ولو  الجاري،  الدراسي  العام  خالل 
تاريخ  من  أيام  العشرة  تتجاوز  ال  لفترة  سيكون 
بداية الدراسة المحدد بـ16 أكتوبر الجاري، منبهًا 

إلى بدء وصول الكتاب بنهاية األسبوع الجاري.
الويبة أوضح في مؤتمر صحفي لوزارة التربية 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  والتعليم 
التحديات،  بعديد  مر  الدراسي  الكتاب  ملف  أن 
المخصصة  االعتمادات  وصول  تأخر  بينها  من 
لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، الفتًا 
إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40 % من 
الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق، 

المراقبات  طلبته  مما  كبيرًا  جزءًا  يغطي  حيث 
التعليمية والمدارس.

طباعة الكتاب دون انتظار االعتمادات
إلى  تكليفات  إصدار  إلى  نبه  المركز  مدير 
الكتاب  وتوريد  لطباعة  معها  المتعاقد  الشركات 
فتح  حتى  االنتظار  دون  بالعمل  المدرسي 
الكتاب  إلى بدء وصول  المالية، الفتًا  االعتمادات 

اعتبارًا من نهاية هذا األسبوع.
عام  التربوية  المناهج  مركز  إطالق  إلى  ولفت 
البحوث التربوية فضاًل عن ورش عمل تركز على 

تعديل بعض المناهج خاصة فيما يتعلق بالتعليم 
إيحائية عن  الذي قدم صورة وجدانية  الوجداني 

رسالة المجتمع.

22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز  وأعلن 
الكتاب  لطباعة  شركة   22 مع  التعاقد  التربوية، 
المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من 
لتسليم  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس 

الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

عدم االستقرار اإلداري والمالي
التربية  وزير  قال  الماضي،  سبتمبر   16 وفي 
أنجزت  الوزارة  إن  الوحدة  بحكومة  والتعليم 
وتوريد  طباعة  متطلبات  كل  المحدد  الوقت  في 
لكنه   ،2023  -  2022 للعام  المدرسي  الكتاب 
اإلداري  االستقرار  عدم  على  بالالئمة  ألقى 
والمالي داخل الدولة في عدم إنجاز ملف الكتاب 

المدرسي.
أشار المقريف إلى أن رصيد الوزارة من الكتاب 
والفرعية  الرئيسية  المخازن  داخل  المدرسي 
التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية 
المختصة  الجهات  40 و45 %، داعيًا  يتراوح بين 

إلى التعاون في هذا الملف »الشائك«.

حظر التنازل أو تخصيص أي مبنى مدرسي
لشؤون  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  أما 
مؤتمر  في  فقال  الكبير،  محسن  المراقبات، 
يحظر  تعميمًا  أصدرت  الوزارة  إن  صحفي، 
مدرسي  مبنى  أي  تخصيص  أو  التنازل  بموجبه 
جميع  استغالل  بهدف  تعليمية  غير  أغراض  ألي 
المتاحة خاصة في ضوء عدم  التعليمية  المرافق 
توقع إنجاز مؤسسات تعليمية جديدة خالل العام 

الدراسي الجديد.
لوزارة  صحفي  مؤتمر  خالل  أوضح  الكبير 
التعليم، أن الوزارة شرعت في تحديد 500 مدرسة 
كمرحلة أولى من مشروع الـ1500 مدرسة تمثلت 
في إعادة بناء مدارس الصفيح والمدارس المبنية 
العمل  إلى  الفتًا  والمتهالكة،  الذاتي  بالمجهود 
خالل العامين المقبلين على تحديد أماكن العجز 
واالحتياج. وكشف عن صرف مبالغ مالية في شكل 
ألف  و400   30 بين  تتراوح  للمراقبات  صكوك 
 225 ضمنها  ومن  المراقبات  حجم  حسب  دينار 
ألف دينار لمراقبة طبرق، و277 ألف دينار لمراقبة 
طرابلس  لمراقبة  دينار  ألف  و152  الخمس، 
و92  زلطن،  لمراقبة  دينار  ألف  و281  المركزي، 
ضرورة  على  مشددًا  شحات،  لمراقبة  دينار  ألف 

صرف هذه المبالغ وفق البنود المجددة.

والبرامج  الخطط  وتنفيذ  وضع  مسؤوليات 
للتشريعات  وفقًا  المالية  للسياسات 
العامة  الموازنة  إعداد  تتولى  كما  النافذة، 
وكيفية  لها  التمويلية  الموارد  وتحديد 
فيها  التصرف  وكيفية  وإنفاقها  جبايتها 
وتلقي  ومراجعتها،  تنفيذها  ومتابعة 
اإليرادات  وتقارير  الشهرية  الخالصات 
كافة  من  السنوية  ربع  والمصروفات 
الحسابات  وإعداد  والجهات  القطاعات 

بها. الخاصة  الختامية 
أن  تقريره،  في  الديوان،  والحظ 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تصرفات 
ترتب  للتشريعات«  المخالفة  »األحادية 
العامة  المالية  بيانات  »تشوه  عليها 
الدولة  إيرادات  وإظهار  الالزمة  المركزية 
بفروقات  حقيقتها  غير  على  ونفقاتها 
األمر  وهو  عالية«،  نسبية  أهمية  ذات 
اتخاذ  عند  »مضلال«  الديوان  اعتبره  الذي 
موازنات  تقديرات  إعداد  مثل  االستراتيجية 
ورسـم  انحراف  بأقل  المقبلة  السنوات 
ما  خاصة  للدولة،  المالية  السـياسـات 
أولوياته  وتحديد  الحكومي  باإلنفاق  يتعلق 
عن  فضاًل  وغيرها،  الدعم  وسياسات 
للدولة  الختامي  الحسـاب  إقفال  إجراءات 

الصحيحة. أرقامه  وفق 

الدبيبة يرد على التقرير 
ــوان  ديـ تــقــريــر  مــالحــظــات  عــلــى  وردًا 
االجتماع  خــالل  الدبيبة  قــال  المحاسبة، 
الماضي،  22 سبتمبر  في  للحكومة،  العادي 
تقرير  في  ــواردة  ال المالحظات  بعض  إن 
 ،2021 للعام  السنوي  المحاسبة  ديــوان 
هذه  صـــدور  ــى  إل ملمحًا  »مــســيَّــســة«، 
للحكومة  »منافسين«  من  المالحظات 
ــوان  ــوء تــرشــح رئــيــس دي خــاصــة فــي ض
االنتخابات  في  شكشك،  خالد  المحاسبة 
 24 فــي  ــا  ــراؤه إج تعذر  التي  الرئاسية 

الماضي. ديسمبر 
»الفساد  مع  تسامحه  عدم  أكد  وبينما 
مالحظات  إن  الدبيبة  قال  والسرقة«، 
ديوان  نفقات  بشأن  المحاسبة  ديوان 
كحكومة.  جميعًا  »شوهتنا  الوزراء  مجلس 
ومضى  الوزراء«،  وبقية  شخصيًا  أنا 
المالحظات  موضحًا: »لكن سنقول إن هذه 

العكس«. يثبت  حتى  حقيقية 
وتوضيح  بالرد  الوزراء  الدبيبة  وطالب 
امتثلنا  »نحن  وأضاف:  للشعب،  األمور 
بالمراقبة  له  وسمحنا  المحاسبة  لديوان 
يعني  ال  هذا  ولكن  والبعدية  القبلية 
مشاعر  تهز  تقارير  ووضع  باألرقام  التالعب 
لفعل  مستعدون  صدقها  ثبت  وإذا  الناس، 
الجهات  قبل  الناس  أمام  يلزم  ما  كل 

الرقابية«.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

الكوني والالفي يؤكدان أهمية رصد المخالفات في إطار الشفافية ومكافحة الفساد

دينار  مليون   12 تجاوزت  مديونية  رصد 
لصالح  الوزراء  مجلس  ديوان  على  مستحقة 
للساعات،  العالمية  المجموعة  محال 
رئيس  لضيوف  كهدايا  الساعات  وخصصت 

الوزراء.
فارهة  سيارة   25 شراء  عن  فضاًل 
 21 تجاوزت  بقيمة  الدبيبة  موكب  لصالح 
باسم  ملكيتها  تسجيل  دون  دينار  مليون 
وزارة  صرفت  فيما  الوزراء،  مجلس  ديوان 
لشراء  دينار  ألف   155 العالي  التعليم 
ألعضاء  بروماكس«   13 »آيفون  هواتف 
أعضاء  بعضهم  أن  اتضح  بالوزارة،  لجان 
من  أكثر  على  وحصلوا  لجنة  من  أكثر  في 

هاتف.
قيمة  بلغت  فقد  التقرير،  وحسب 
لجناح  المخصَّصة  اإلعاشة  مصروفات 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس 
و624  مليونًا  الماضي  نوفمبر  شهر  خالل 
إقامة  مصروفات  بلغت  فيما  دينار،  ألف 
أبوجناح،  رمضان  الحكومة  رئيس  نائب 
نحو  بلو«  »راديسون  المهاري  فندق  في 

سلبا  تعد  فردية  بـ»تصـرفات  قامت  إنها 
المالية«،  وزارة  وسلطات  الختصـاصـات 
في  تسببت  التصرفات  تلك  أن  معتبرا 
وإظهارها  المالية  الدولة  بيانات  »تشوه 
بقيامها  وذلك  حقيقتها«،  غير  على 
جباية  دون  نفط  شحنات  بتصدير 
محروقات  بشحنات  واستبدلتها  إيراداتها 
تجاوزت  بقيمة  العامة  الموازنة  خارج 
ذلك  عن  اإلفصاح  ودون  دينار،  مليار   16
تحصيل  بتأجيل  قامت  كما  المالية،  لوزارة 
الشركات  على  وإتاوات  ضرائب  قيمة 
من  كان  دوالر  مليار   10.4 بقيمة  النفطية 
العام  إيرادات  ضمن  تكون  أن  المفترض 

.2021
للتشريعات« ومخالفة  »أحادية  تصرفات 

المالي  القانون  أن  إلى  أشار  الديوان 
المال  بإدارة  المختصة  الجهة  حدد  للدولة 
كما  المالية،  وزارة  في  والمتمثلة  العام 
إنفاقًا  استخدامه،  ضوابط  القانون  وضع 
العامة،  الموازنة  خالل  من  وتحصياًل، 
المالية  وزارة  تتحمل  ذلك  وبموجب 

من  أشهر  ثالثة  خالل  دينار  ألف   337
شهريًا،  آالف   105 بمعدل   ،2021 العام 
مكتب  مدير  إقامة  تكلفة  وصلت  فيما 
ووزير  شهريًا،  دينار   12600 الوزراء  رئيس 
دينار  ألف   41 اإلنسان  وحقوق  المهجرين 

شهريًا.

تقرير المحاسبة ومخالفات مؤسسة النفط
ديوان  تقرير  مالحظات  شملت  أيضًا 
 ،2021 العام  عن  السنوي  المحاسبة 
التقرير  وقال  للنفط،  الوطنية  المؤسـسـة 

عدد طالب المراحل 
التعليمية المختلفة بلغ  

1.25 مليون طالب

تعميم يحظر التنازل أو 
تخصيص أي مبنى مدرسي 

ألغراض غير تعليمية

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● اجتماع الكوني والالفي مع شكشك في المجلس الرئاسي 4 أكتوبر 2022

رئيس الديوان يشيد 
باهتمام ومتابعة 
المجلس الرئاسي

● وزير التعليم داخل أحد الفصول المدرسية »أرشيفية صفحة الوزارة«

المقريف: نحتاج توفير فصول دراسية لنحو 170 ألف طالب
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كيفية االستفادة
من أفكار ممثلي المجتمع 

المدني لدعم عملية 
سياسية شاملة تؤدي

إلى االنتخابات

حسم  شهر  هو  الجاري  أكتوبر  يكون  هل 
بشأن  األمن  مجلس  في  المعلقة  األمور 
أكتوبر   21 ففي  ربما..  الليبي؟!  الملف 
إحاطة  جلسة  األمن،  مجلس  يعقد  الجاري 
جلسة  تليها  الغابون،  دولة  برئاسة 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  حول  مشاورات 
 28 في  المجلس  يصوت  فيما  ليبيا،  في 
البعثة  والية  لتجديد  قرار  على  الجاري  أكتوبر 
لقرار  وفًقا  أكتوبر،   31 تنتهي  التي  األممية 

.2647 رقم  األمن  مجلس 
على  تركز  إنها  المتحدة  األمم  وتقول 
انتخابات  »إجراء  من  الليبيين  تمكين 
أقرب  في  وشاملة  وشفافة  مصداقية  ذات 
متفق  دستوري  إطار  على  بناًء  ممكن  وقت 
في  الصادر  العام  األمين  لتقرير  وفًقا  عليه«، 

19أغسطس الماضي.
البعثة  بأن  أممي  تقرير  أفاد  اقتصاديًا، 
المركزي  ليبيا  مصرف  إصالح  جهود  تدعم 
األممية  البعثة  تؤكد  فيما  توحيده.  وإعادة 
اللجنة  دعمها  األمني  المسار  صعيد  على 
العسكرية المشتركة )5 + 5( التي تتكون من 
الليبي  الغرب  عن  عسكريين  ممثلين  خمسة 
في  أسهمت  التي  وهي  الشرق،  عن  ومثلهم 
أكتوبر  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ 
المرتزقة  العمل لسحب  2020 ووضعت خطة 

والمقاتلين األجانب والقوات األجنبية.
البعثة  قيادة  ومهمة  باتيلي  السنغالي 

األممية في ليبيا
وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلن األمين العام 
تعيين  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
في  له  خاصًا  ممثاًل  باتيلي  عبداهلل  السنغالي 
للمبعوث  خلفًا  األممية،  للبعثة  ورئيسًا  ليبيا 
باستقالته  تقدم  الذي  كوبيش  يان  السابق 
مهامه  باتيلي  وتولى   .2021 نوفمبر  في 
رسميًا في 25 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع 
من  األول  األسبوع  خالل  ليبيا  إلى  وصوله 

أكتوبر الجاري.

4 تمديدات للبعثة األممية
2022، اعتمد  2021 وأبريل  وبين سبتمبر 
أربعة تمديدات قصيرة  الدولي  مجلس األمن 
الخالفات  بسبب  األممية  البعثة  لوالية  األجل 
الوالية،  طول  بشأن  المجلس  أعضاء  بين 

وإعادة هيكلة البعثة.
المجلس  اتخذ  الماضي،  يوليو   28 وفي 
البعثة  والية  به  جدد  الذي   2647 رقم  قراره 

لمدة ثالثة أشهر حتى 31 أكتوبر الجاري.
االتفاق  إلى  الحاجة  إلى  أشار  األمن  مجلس 
وقت  أقرب  في  االنتخابات  إلجراء  مسار  على 
أممي  مبعوث  تعيين  إلى  دعا  كما  ممكن، 
القرار  اعتماد  وجرى  الحقًا(،  تحقق  )مطلب 

فيها  بما  األخرى،  اإلقليمية  للمنظمات 
األوروبي،  واالتحاد  العربية  الدول  جامعة 
إلى  الليبية  والسلطات  المؤسسات  ودعا 
مواتية  بيئة  لخلق  الثقة  بناء  تدابير  »تنفيذ 
ناجحة،  وطنية  وبرلمانية  رئاسية  النتخابات 
المشاركة  ضمان  خالل  من  ذلك  في  بما 
والهادفة  والفعالة  والمتساوية  الكاملة 
والمجتمع  الشباب  ممثلي  وإشراك  للمرأة، 
صنع  وعملية  األنشطة  جميع  في  المدني، 
الديمقراطي  باالنتقال  المتعلقة  القرار 

المصالحة«. وجهود 
الدول  جميع  األممي  القرار  يحث  كما 
ليبيا  لسيادة  الكامل  االحترام  على  األعضاء 
ووحدتها  أراضيها  وسالمة  واستقاللها 

الوطنية.
المجلس  اعتمد  الماضي،  29 سبتمبر  وفي 
عام  لمدة  يجدد  الذي   2652 القرار  باإلجماع 
المهاجرين واالتجار  تفويض مكافحة تهريب 
بالبشر قبالة سواحل ليبيا. وفي اليوم نفسه، 
ليبيا  بشأن  مشاورات  المجلس  أعضاء  أجرى 
المساعد  العام  األمين  قدمتها  إحاطة  مع 
لشؤون أفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية 

وبناء السالم، مارثا آما أكيا بوبي.

هل تحتاج البعثة األممية إلى تعديالت؟
على  يتعين  التي  العاجلة  المسائل  ومن 
مجلس األمن النظر فيها هي: التعديالت التي 
انتهاء  قبل  األممية  البعثة  في  إجراؤها  يجب 

صالحيتها في 31 أكتوبر.
وبعد تعيين باتيلي، قد يكون أحد الخيارات 
 12 لمدة  البعثة  والية  يمدد  قرار  اعتماد  هو 
أعضاء مجلس  ينظر  التجديد قد  شهرًا. وعند 
للبعثة  االستشارية  القدرة  زيادة  في  األمن 
الدستورية  المسائل  في  إضافيين  بخبراء 
واالنتخابية. وهناك خيار آخر يتمثل في زيادة 
قدرة البعثة فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية 

وحقوق اإلنسان.

تعثر المسار الدستوري
المستقر  غير  األمني  الوضع  ويبقى 
المؤكد«  »غير  االنتخابي  بالمسار  المرتبط 
لمجلس  المهمة  الشواغل  أحد  ليبيا  في 
تعزيز  كيفية  توضيح  يجب  إذ  األمن، 
الحكومتين  بين  مشتركة  سياسية  أرضية 
على  االتفاق  من  تتمكنا  حتى  المتنافستين، 
لالنتخابات  الطريق  لتمهيد  دستوري  إطار 

انتظارها. طال  التي  الليبية 
الليبي  للشأن  متتبعون  يتوقع  أيضا 
أن يفكر أعضاء مجلس األمن 
مع  مغلق  اجتماع  عقد  في 
المدني  المجتمع  ممثلي 
خلق  في  للمساعدة  الليبي 
الفصائل  بين  الحوار  لتعزيز  أفكار 
عملية  ودعم  المتنافسة،  السياسية 

سياسية شاملة تؤدي إلى االنتخابات.

مسارات مجلس األمن بشأن ليبيا.. إلى أين؟

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

أعضاء  ثالثة  وامتناع  لصالحه   12 بتصويت 
وغانا  الغابون  ممثلو  وهم  التصويت  عن 
كان  التفويض  بأن  موقفهم  بسبب  وكينيا 

ينبغي تجديده لمدة تزيد على ثالثة أشهر.
ليبيا، أكد مجلس  2647 بشأن  وفي قراره 
القوي  »التزامه  على  جديد  من  األمن 
الليبيون،  ويملكها  يقودها  سياسية  بعملية 
إلجراء  مسار  لخلق  المتحدة،  األمم  وتسهلها 
حرة  وطنية  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 

وقت  أقرب  في  ليبيا  في  وشاملة  ونزيهة 
لنزع  التخطيط  إلى  »الحاجة  وأكد  ممكن«. 
للجماعات  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 
غير  المسلحة  الجهات  وجميع  المسلحة 
عودة  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  الحكومية 
يشمل  وأن  األصلية،  بلدانهم  إلى  أعضائها 
إلى  الحاجة  مع  اإلقليمي،  التنسيق  ذلك 
التخطيط إلصالح قطاع األمن وإنشاء هيكل 

للمساءلة  وخاضع  وموحد  شامل  أمني 

● إحدى جلسات مجلس األمن الدولي سبتمبر 2022

● يان كوبيش

● باتيلي

4 تمديدات قصيرة األجل 
خالل 6 أشهر بسبب

خالفات الدول األعضاء

جلسة إحاطة وأخرى للمشاورات وتصويت على تجديد والية البعثة األممية

هل يكون »أكتوبر« شهر الحسم

انتهت أزمة اعتقال الليببين األربعة في تشاد 
طائرة  متن  وعلى  أيام،  منذ  عنهم  باإلفراج 
الضباط  من  عدداً  ضم  وفد  رفقة  عسكرية 
الصيادون  وصل  مشاة«   166« بالكتيبة 
في  موقوفين  كانوا  الذين  األربعة  الليبيون 
مدينة  في  الدولي  بنينا  مطار  إلى  تشاد 
بنغازي، فيما بثت قناة »ليبيا الحدث« لقطات 
المطار  إلى  الصيادين  وصول  لحظة  فيديو 
التشادية  السلطات  وأطلقت  واستقبالهم. 
الساعدي  وهم  األربعة،  الليبيين  الصيادين 
صالح  وأحمد  الصبيحي،  الشامخ  القذافي 
الفايدي، وصالح منصور الزوي، وأحمد الريفي 
الزوي، بعد اتفاق مع القيادة العامة على تأكيد 

مصدر أمني.
اتفاق بين »القيادة العامة« 

والسلطات التشادية
التابعة  مشاة«،   166« الكتيبة  وأعلنت 
الصيادين  إطالق  اإلثنين،  العامة  للقيادة 
مع  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  األربعة  الليبيين 
السلطات في العاصمة أنجامينا، ووصول وفد 
ليبيا.  إلى  والعودة بهم  عسكري الستالمهم 
فيما أكد ضابط تابع للكتيبة »166 مشاة«، 
عبر فيديو نشر على موقع »فيسبوك«، إطالق 
تعليمات  على  بناًء  الموقوفين  التشاديين 
القيادة العامة، وذلك بعد تسوية إجراءاتهم 
أربعة  التشادية  السلطات  وأوقفت  القانونية. 
الماضي،  سبتمبر  أوائل  في  ليبيين  صيادين 
إنجامينا  في  الخارجية  الشؤون  وزارة  وأعلنت 
اعتقلوا  أنهم  الماضي،  سبتمبر   12 يوم 
إنيدي،  شرق  بمنطقة  مردي  محافظة  في 
»في  استخدموها  نارية  أسلحة  وبحوزتهم 
القضية  وأسندت  مشروع،  غير  صيد  عملية 

إلى العدالة«.

»الخارجية« تعلن تواصلها مع تشاد 
إلطالق المحتجزين

والتعاون  الخارجية  وزارة  أن  الملفت 

سالمتهم،  على  واالطمئنان  لزيارتهم 
القنصلية لهم. الخدمات  وتقديم 

في  تشاد  سفارة  أن  إلى  البيان  ولفت 
مشيرًا  عنهم،  اإلفراج  قرب  أكدت  طرابلس، 
إلى استعداد الخارجية لبحث الحد من وقوع 
الجانب  مع  مستقباًل  الحوادث  تلك  مثل 
بضبط  المتعلقة  القضايا  وبحث  التشادي، 

الحدود المشتركة. وأمن 

إطالق تشاديين موقوفين في أجدابيا
الخارجية  وزارة  نددت  المقابل،  في 
التشادية، في بيان حينها، باعتقال عدد من 
الكتيبة  قبل  من  أجدابيا  مدينة  في  رعاياها 
ردًا  العامة  للقيادة  التابعة  مشاة«   116«

السلطات  داعية  الصيادين،  توقيف  على 
الليبية المختصة إلى الحفاظ على سالمتهم 

وحمايتهم.

صراع دموي على الذهب قرب الحدود مع تشاد
تفجر  الماضي  يونيو  من  الثالث  وفي 
الذهب  عن  التنقيب  أجل  من  دموي  صراع 
توتر  مع  لليبيا،  الجنوبية  الحدود  على 
األوضاع في تشاد ومقتل عشرات األشخاص 
الذهب  مناجم  عمال  بين  اشتباكات  في 
قانوني  غير  بشكل  أغلبهم  يعمل  الذين 

ليبيا. قرب الحدود مع 
داود  التشادي،  الدفاع  وزير  وحسب 
في  شخص   100 قتل  فقد  إبراهيم  يحيى 

من ُألقي القبض عليهم بتهمة الهجرة غير 
التنقيب  في  عملوا  إنهم  ليبيا،  في  الشرعية 
وتازربو،  السرير  منطقتي  »في  الذهب  عن 
في  المياه  من  كبيرة  كميات  ضخ  يجري  إذ 
الممزوج  الحقول الستخراج الذهب  عدد من 

بالتراب«.
لنفوذ  الذهب  مناجم  مناطق  وتخضع 
تشاد  مع  الليبية  الحدود  المتواجدة  القبائل 
والنيجر، ما يؤدي أحيانًا إلى وقوع صدامات 

مسلحة بين بعض هذه القبائل.

الحلم األصفر
الحدودي  الشريط  مناطق  وتعد 
من  كل  مع  يربطها  والذي  لليبيا  الجنوبي 
وتوتر  صراع  بؤر  والسودان  والنيجر  تشاد 
على  الصراع  سياق  في  خاصة  دائم،  أمني 

الذهب.
مواقع  توجد  الليبي  الجنوب  أقصى  ففي 
بعضها  من  قريبة  الذهب  عن  للتنقيب 
الشخصي  للحساب  فيها  التنقيب  ويجري 
قبائل  تورط  مع  قانوني  غير  وبشكل 
طرق  عدة  عبر  العمل  في  مهاجرة  وعناصر 
أجل  من  حديث  واآلخر  بدائي  بعضها 

الوصول إلى حلم المعدن األصفر.
تسيطر  الغربي  الجنوب  منطقة  وفي 
في  أما  والمحاميد.  والحساونة  التبو  قبائل 
الجزائر  مع  الحدود  من  القريبة  المنطقة 
فتسيطر قبائل التبو والطوارق. وفي الكفرة 
هذه  وقرب  والتبو،  الزوية  قبائل  تسيطر 

التنقيب. المواقع تجري أعمال 
داخل  منطقة  وهي   »35 »منطقة  وتعتبر 
 35 بنحو  ليبيا  عن  تبعد  التشادية  الحدود 
تنقيب  بها  يوجد  منطقة  أكثر  مترًا  كيلو 
بسبب  النيجيية  براو  منطقة  لتوقف  حاليًا 
على  ضرائب  النيجرية  الحكومة  فرض 

المنقبين.
 أما موقع »17« فيجري فيه تنقية وغربلة 
منطقة  لكونه  أهمية  فيكتسب  الذهب 
التنقيب  وبعد  ومطاعم.  أسواق  بها  تجارية 
داخل  إما  الذهب  تسويق  يجري  والتنقية 

ليبيا أو تهريبه إلى دول أخرى.

بعد مفاوضات ومقايضات.. تشاد تسلم ليبيا الصيادين األربعة
بجهود من »الخارجية« والقيادة العامة

طرابلس ـ القاهرة ـ أجدابيا- الوسط

وصول الساعدي القذافي الصبيحي وأحمد الفايدي.. وصالح وأحمد الزوي إلى مطار بنينا

● الصيادون األربعة على متن طائرة عسكرية لدى وصولهم إلى مطار بنينا في بنغازي، 3 أكتوبر 2022. )اإلنترنت(

الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدولي 
التشادي،  الجانب  مع  تواصلها  أعلنت  كانت 
أربعة شباب  المستويات، إلطالق  أعلى  على 

احتجزوا هناك. ليبيين 
الماضي،  سبتمبر   13 في  قالت  الوزارة 
قبل  من  احتجازهم  واقعة  تابعت  إنها 
طريقهم  ضلوا  بعدما  التشادية  السلطات 
التشادية،  األراضي  داخل  إلى  الصحراء  في 
حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل 

»فيسبوك«. االجتماعي 
على  تعمل  أزمة  خلية  شكلت  الخارجية 
الشباب  عن  اإلفراج  لضمان  الساعة  مدار 
وإعادتهم إلى وطنهم، كما وجهت السفارة 
تشاد  في  العاملة  والقنصليات  الليبية 

في  الذهب  مناجم  عمال  بين  اشتباكات 
الماضي،  مايو  و24   23 يومي  تشاد  شمال 
التعدين  عمليات  جميع  تعليق  جرى  فيما 
هذه  في  المتواجدين  وإجالء  الرسمية  غير 

المواقع.
غير  موقع  في  العنف  أعمال  وتجددت 
كوري  منطقة  في  الذهب  لتعدين  رسمي 
من  بالقرب  تشاد،  في  الجبلية  بوجودي 
أرسلت حكومة تشاد  ليبيا، فيما  الحدود مع 
في  الموقع  ذلك  إلى  الحقائق  لتقصي  بعثة 
واستعادة  االضطرابات  »لتقييم  مايو   25
غير  التنقيب  عصابات  وتنشط  الهدوء«. 
الشرعي عن الذهب على حدود ليبيا مع كل 
من النيجر وتشاد، وتنخرط في هذه األعمال 
جنسيات  من  شخصيات  القانونية  غير 
إذ  أوروبا،  إلى  الوصول  في  راغبة  أفريقية 

يجري استغاللهم من مهربي الذهب.

عصابات الذهب
بين  الحدود  على  الذهب  مناجم  وتقع 
ليبيا وتشاد في كل من دجادو شمال شرق 
وتيبستي  وكلينغي  بوجودي  وكوري  النيجر، 
يقوم  حيث  الليبية،  التشادية  الحدود  على 
مسحوق  وهو  التبر،  أكياس  بغربلة  العمال 
بعض  ويقول  بالشوائب.  المليء  الذهب 

القرار  وفي  ككل«.  لليبيا  مدنية  بقيادة 
البالغ  قلقه  »عن  األمن  مجلس  أعرب  نفسه، 
ذلك  في  بما  ليبيا،  في  اإلنساني  الوضع  إزاء 
كفاية  وعدم  المعيشة  مستويات  كفاية  عدم 
المهاجرين  وتهريب  األساسية،  الخدمات 
وإزاء  ليبيا،  عبر  بالبشر  واالتجار  والالجئين 
والالجئون  المهاجرون  يواجهه  الذي  الوضع 
االعتقال  ذلك  في  بما  داخليًا،  والمشردون 
للعنف  وتعرضهم  المعاملة  وسوء  التعسفي 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي 
النازحين  قدرة  وعدم  االجتماعي 
على العودة إلى ديارهم بسبب 
المتفجرات  مخاطر  وجود 

باالنتقام«. والتهديدات 
األمن  مجلس  قرار  وشدد 
حوار  إجراء  »أهمية  على 
وعملية  وشامل  جامع  وطني 
مصالحة«، مرحبًا بدعم االتحاد 
المهم  بالدور  ومقرًا  األفريقي، 
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أنفقت الحكومة اإليطالية العام الجاري 
66 مليار يورو .. أي ما يشكل نسبة 3 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي

أزمة الطاقة والمعاشات أول  االختبارات

تحديات اقتصادية هائلة تنتظر أول رئيسة لحكومة إيطالية
التحالف  حققه  الذي  االنتخابي،  الفوز  يُحدِث  لم 
)إخوة  إيطاليا«  دي  »فراتيلي  حزب  بقيادة  اليميني 
إيطاليا(، بزعامة جورجيا ميلوني، أي اضطرابات في 
في  اقتصاد  أكبر  ثالث  إيطاليا،  في  المالية  األسواق 

االتحاد األوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
المؤشر  ارتفع  االنتخابات،  نتائج  إعالن  فعقب 
طفيف  بشكل   )MIB( لألسهم  الرئيسي  اإليطالي 
في يوم اإلثنين التالي، في حين أن الفارق الذي تم 
واأللمانية  اإليطالية  الديون  بين  مراقبته عن كثب 
يوم  إغالق  خالل  بالكاد  تحرك  سنوات   10 لمدة 
إليه موقع  230 نقطة، بحسب ما أشار  الجمعة عند 

»دويتشه فيله« األلماني.
مقياس  هو  الفائدة  أسعار  في  الفروق  مقياس 
ارتفاعًا  مرة  آخر  وشهد  الحكومية،  الديون  لمخاطر 
دراماتيكيًا إلى 300 نقطة عندما أعلن رئيس الوزراء 
في  حكومته  انهيار  دراغي  ماريو  واليته  المنتهية 

شهر يوليو.
وفي ذلك، قال أنتوني بوفيت، كبير محللي األسعار 
في مجموعة »آي إن جي للتحليالت المالية«، إن هذا 
األمر يعد مؤشرًا يدل على أن األسواق »باتت تنعم 
جيورجيا  بقيادة  حكومة  تشكيل  احتمال  مع  بسالم 
ميلوني«. وأضاف أن األمر يتجاوز ذلك، خاصة بعد 
أن حصل تحالف ميلوني على أصوات كافية تضمن 
حدوث استقرار سياسي، لكن هذه األصوات ال تكفي 

لتغيير الدستور.
»باركليز«  بنك  في  األوروبي  االقتصادي  وقال 
أجرته  استطالع  في  سابيو،  لودوفيكو  البريطاني، 
»رويترز«، إن مخاطر التوترات داخل تحالف ميلوني 
قد  التوترات  هذه  أن  من  حذر  لكنه  »قليلة«،  تبدو 

تتصاعد »على المدى المتوسط«.

صورة قاتمة
عامًا(   45( ميلوني  تشكيل  أن  مراقبون  ويرى 
أن  رغم  شهر،  قرابة  يستغرق  سوف  حكومتها 
يسرع  أن  شأنه  من  كبيرة  أغلبية  على  حصولها 

عملية تشكيل الحكومة.
وحتى والدة حكومة جديدة، فسوف يظل دراغي 
يقدم  أن  يُرجح  فيما  أعمال،  تسيير  لحكومة  رئيسًا 
األوروبي  االتحاد  إلى  الجديدة  الميزانية  مشروع 

بحلول الموعد النهائي في منتصف أكتوبر الحالي.
قاتمة  صورة  الجديدة  الميزانية  اقتراح  ويرسم 
نمو  يبلغ  أن  المرجح  من  إذ  اإليطالي،  لالقتصاد 
العام  خالل   %  1 نسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
المقبل، ما يعد انخفاضًا كبيرًا عن نسبة النمو العام 
2022، التي بلغت 6.5 % وانخفاضًا عن نسبة النمو 

المستهدفة في العام 2022، البالغة 3.3 %.
للتصنيف  »فيتش«  وكالة  تقول  المقابل،  في 
بنسبة  سينكمش  اإليطالي  االقتصاد  إن  االئتماني 
0.7 % في العام 2023. وفي ضوء ضعف االقتصاد، 
لتنفيذ  أقل  مالي  بحيز  ستحظى  ميلوني  فإن 
سياساتها الخاصة، بما في ذلك التدخالت المطلوبة 
في  والشركات  العائالت  لمساعدة  عاجل  بشكل 
ارتفاع  وتداعيات  الحالية  الطاقة  أزمة  مع  التعامل 

التضخم.

تراكم الديون
يشار إلى أنه في مارس العام الماضي أدت جهود 
الجائحة  تداعيات  مكافحة  في  اإليطالية  الحكومة 
الناتج  إلى  الدين  نسبة  ارتفاع  إلى  االقتصادية 
المحلي بنسبة 159.4 %، ما يعد المعدل األعلى على 
اإلطالق في إيطاليا واألعلى في االتحاد األوروبي بعد 

اليونان.
دفع هذه  الماضي  العام  دراغي خالل  ماريو  لكن 
المعدالت في مسار تنازلي، خاصة في ضوء تحقيق 
تواجه  ذلك،  وفي  متوقعًا.  كان  مما  أفضل  انتعاش 

روما - وكاالت

أقدمت كوريا الشمالية على تجربة صاروخية جديدة مفاجئة 
التجارب  حملة  في  واضحًا  تصعيدًا  مضمونها  في  شكلت 
العسكرية المكثفة التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام، 
بعدما أطلقت، الثالثاء، صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق 
فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق 
منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام اإلنذار والطلب من 

سكان بعض المناطق االحتماء.
اليابان  وتعود آخر مرة حلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق 
تقاذف  التي  والغضب«  »النار  مرحلة  ذروة  في   2017 إلى 
الرئيس  مع  جونغ-أون  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  خاللها 

األميركي في حينه دونالد ترامب شتائم من العيار الثقيل.

استفزاز
التنديد  إلى  كيشيدا  فوميو  الياباني  الوزراء  رئيس  وسارع 
إن  للصحفيين  وقال  بالده،  أراضي  فوق  الصاروخ  بتحليق 
»صاروخًا بالستيًا عَبَر على األرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط 
في المحيط الهادئ. إنه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطالق 
هذا  بشدة  ندين  نحن  بالستية.  لصواريخ  وحديثة  متكررة 

األمر«.
صاروخًا  »رصد  أنه  الجنوبي  الكوري  الجيش  أعلن  والثالثاء، 
حلق  الصاروخ  أن  وأضاف  المدى«.  متوسط  مفترضًا  بالستيًا 
وبسرعة  كيلومترًا   970 ارتفاع  على  كيلومتر   4500 لمسافة 
اليابان  فوق  مرة(   17 الصوت  من  )أسرع  ماك   17 ناهزت 

باتجاه الشرق.
»التفاصيل  بيان  في  الجنوبية  الكورية  األركان  هيئة  وأكدت 
المحددة تخضع لتحليل معمق بالتعاون مع الواليات المتحدة 
أنه  على  الصاروخ  إطالق  سول  ووصفت  الدولية«.  واألسرة 
األمم  ومعايير  الدولية  المبادئ  »بوضوح  ينتهك  »استفزاز« 

المتحدة«.
ودان األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التجربة 
الكورية الشمالية واعتبرها »تصعيدًا«، وتعهدت واشنطن بعد 
التشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية برد »قوي« على التجربة، 
تأكيد  األميركي جايك ساليفان  القومي  األمن  وأعاد مستشار 
»االلتزام الراسخ« للواليات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا 

الجنوبية.
وفي رد على بيونغ يانغ أجرت مقاتالت كورية جنوبية وأميركية 
الثالثاء، تدريبات على قصف دقيق مع إطالق طائرتين من طراز 

»إف - 15ك« قنبلتين على هدف افتراضي في البحر األصفر، 
حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة األركان المشتركة في سول إن التدريبات تهدف 
إلى إظهار»قدرات )الحلفاء( على توجيه ضربة دقيقة إلى مصدر 
كوريا  في  أميركي  جندي   28500 نحو  ويوجد  االستفزازات«. 

الجنوبية لمساعدتها على حماية نفسها من الشمال.
وفي اليوم نفسه نفذت ثماني مقاتالت يابانية وأربع مقاتالت 
أميركية تدريبات جوية مشتركة غرب منطقة كيوشو، بحسب 
األركان المشتركة اليابانية. وقالت رئاسة األركان في بيان إن 
عزم  والخارج  الداخل  في  وأظهرت  جهوزيتها  »أكدت  القوات 

اليابان والواليات المتحدة القوي للتعاطي مع أي وضع«.
الوزراء  ورئيس  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  من  كل  دان 
البيت  أعلن  ما  على  الصاروخ  إطالق  كيشيدا  فوميو  الياباني 

األبيض الثالثاء بعد اتصال هاتفي بينهما.
التجربة  مشترك...  بشكل  دانا  »الزعيمين  أن  بيان  في  وجاء 
عملية  واعتبرا  العبارات،  بأقوى  الشمالية(  )لكوريا  الصاروخية 
اإلطالق خطرًا على الشعب الياباني ومزعزعة الستقرار المنطقة 
بايدن  وأكد  الدولي«.  األمن  لقرارات مجلس  واضحًا  وانتهاكًا 

»التزام الواليات المتحدة الراسخ الدفاع عن اليابان«.
ورجح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن يكون الصاروخ 

في  يانغ  بوينغ  أطلقته  أن  سبق   12  - »هواسونغ  طراز  من 
اليابان. وفي  التي حلق فيها صاروخ فوق  المرتين األخيرتين 
حال تأكد ذلك سيُسجل رقم قياسي جديد على صعيد المسافة 

التي قطعها الصاروخ وتقدرها طوكيو بنحو 4500 كيلومتر«.
شارل  األوروبي  المجلس  رئيس  دان  األوروبي  الجانب  وفي 
لتعريض أمن  ميشال »بشدة« في تغريدة »محاولة متعمدة 

المنطقة للخطر«.
السنة  هذه  أجرت  النووي  السالح  تمتلك  التي  يانغ  وبيونغ 
سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وأطلقت خصوصًا 
صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات للمرة األولى منذ 2017 وعدلت 

تشريعاتها لجعل وضعها كدولة تملك السالح النووي »أمرًا ال 
رجوع عنه«.

وبلغت التجارب ذروتها، األسبوع الماضي، حين أطلق الجيش 
الكوري الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى.

تجاوز كوريا الجنوبية
وأجرت سول وطوكيو وواشنطن في 30 سبتمبر تدريبات ثالثية 
ضد غواصات، في سابقة من نوعها منذ خمس سنوات. وأتت 
النطاق أجرتها  أيام من مناورات واسعة  التدريبات بعيد  هذه 
القوات البحرية األميركية والكورية الجنوبية قبالة شبه الجزيرة.
بسبب  أممية  لعقوبات  تخضع  التي  الشمالية  كوريا  وتحاول 
برامج أسلحتها المحظورة، في العادة إجراء تجاربها العسكرية 

في توقيت يزيد من وطأتها الجيوسياسية.
في  يانغ  لبيونغ  تجربة صاروخية  خامس  الثالثاء هي  وتجربة 
بحسب  المتحدة،  للواليات  واضحة  رسالة  وتوجه  أيام،  عشرة 
سول،  في  إيوا  جامعة  في  الشمالية  الكورية  الدراسات  أستاذ 

بارك ون غون.
واليابان وغوان  الجنوبية  الصواريخ »تضع كوريا  أن  وأوضح 
قواعد  قادرة على ضرب  يانغ  بيونغ  أن  في مداها«، وتظهر 
أميركية بأسلحة نووية في حال اندالع حرب في شبه الجزيرة 

الكورية.
حربية  رؤوس  حمل  يمكنها  الصواريخ  هذه  ألن  و»نظرًا 
نووية، فإن اإلطالق له أيضًا هدف سياسي يتمثل في إعالن 
الواقع  األمر  بحكم  نووية  قوة  أخرى  مرة  الشمالية  كوريا 
مستحيل«،  أمر  بالكامل  النووي  سالحها  نزع  أن  وإظهار 

بحسب بارك.
للدراسات  آسان  معهد  في  الباحث  هيون،  ميونغ  غو  وقال 
منخفض  باستفزاز  دائمًا  الشمالية  كوريا  »تبدأ  السياسة: 
المستوى وترفع المستوى تدريجيًا لجذب انتباه وسائل اإلعالم 
اليابان،  فوق  الصاروخ  إطالق  خالل  »من  وأضاف:  العالمية«. 
الجنوبية  كوريا  يستهدف  ال  النووي  تهديدهم  أن  يظهرون 
فقط«. وفي الفترة األخيرة، حذر مسؤولون أميركيون وكوريون 
جنوبيون من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يعد 

إلجراء تجربة نووية جديدة.
وأفادت أجهزة االستخبارات الكورية الجنوبية بأن هذه التجربة 
الحزب  مؤتمر  بين  ما  الواقعة  الفترة  تجري خالل  قد  النووية 
الوالية  وانتخابات منتصف  أكتوبر،   16 الصيني في  الشيوعي 

الرئاسية في الواليات المتحدة في 7 نوفمبر.
ويزداد القلق من امتالك كوريا الشمالية للسالح النووي كونها، 
وخالفًا لقوى نووية أخرى، ال تعتبر أن هذه األسلحة تشكل قوة 
ردع فقط وينبغي عدم استخدامها بتاتًا. وأجرت بوينغ يانغ ست 
تجارب نووية منذ 2006، كانت آخرها وهي األقوى في 2017.

طوكيو - وكاالت

5 تجارب صاروخية لبيونغ يانغ في 10 أيام

تصعيد أميركي - أوروبي ضد إيران

هل تنجح العقوبات الغربية في وقف
»قمع« املحتجني على وفاة مهسا؟

أميني  مهسا  الشابة  وفاة  أشعلتها  التي  االحتجاجات  دخلت  بعدما 
في إيران أسبوعها الثالث، صعد الغرب من اعتراضه على حملة القمع 
طهران،  في  والمحتجون  المتظاهرون  لها  يتعرض  التى  واالعتقاالت 
وأعلنت الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي عقوبات جديدة على 
الرئيس األميركي جو  بـ»رياء«  انتقاد األخيرة ما وصفته  إيران، وسط 

بايدن غداة إعالن العقوبات األميركية.
وشهدت االحتجاجات مقتل 92 شخصًا على األقل في إيران منذ 16 
سبتمبر، حسبما أعلنت »منظمة حقوق اإلنسان في إيران« التي تتخذ 
من أوسلو مقرًا لها، بينما أفادت السلطات بمقتل نحو 60 شخصًا بما 

في ذلك 12 عنصرًا في القوات األمنية. وتوقيف أكثر من ألف شخص.
22 عامًا،  العمر  البالغة من  اإليرانية  الكردية  أميني  وتوفيت مهسا 
بعد ثالثة أيام من توقيفها في طهران من قبل »شرطة األخالق« على 
خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس اإلسالمي. وأشعلت وفاتها موجة 
احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن مع النساء اإليرانيات في مختلف 

أنحاء العالم.
المتحدة  »الواليات  إن  إلى  اإلثنين،  بيان  في  أشار،  بايدن 
ضد  العنف  أعمال  مرتكبي  على  إضافية  أكالفًا  األسبوع  هذا  ستفرض 

السلميين«،  المتظاهرين 
محاسبة  »سنواصل  مضيفًا: 
ودعم  اإليرانيين  المسؤولين 
التظاهر  في  اإليرانيين  حقوق 

بحرية«.
ماهية  بايدن  يوضح  ولم 
اإلجراءات التي سيجرى اتخاذها 
المستهدفة  إيران،  ضد 
اقتصادية  بعقوبات  بالفعل 
جزء  يتعلق  قاسية  أميركية 
النووي  ببرنامجها  منها  كبير 

المثير للجدل.
الثالثاء،  طهران،  وردت 
الرئيس  بـ»رياء«  منددة 
األميركي. وكتب الناطق باسم 
كنعاني:  ناصر  الخارجية  وزارة 
بايدن  بالسيد جو  أجدر  »كان 
سجل  بشأن  قلياًل  يفكر  أن 
بالده في مجال حقوق اإلنسان 
قبل القيام بمبادرات إنسانية، 
ال  الرياء  أن  من  الرغم  على 

في  وذلك  تفكيرًا«،  يتطلب 
منشور على »إنستغرام« أوردته 

وكاالت محلية.
واعتبر كنعاني أن على بايدن »أن يقلق من العقوبات المتعددة ضد 
واضحًا  مثااًل  أمة،  أي  على  فرضها  يعد  التي  العقوبات  اإليرانية.  األمة 

على جريمة ضد اإلنسانية«.

مقلقة.. ومروعة
واعتبرت الناطقة باسم البيت األبيض كارين جان-بيار، في تصريح 
الحملة  أن  وان«،  فورس  »إير  األميركية،  الرئاسية  الطائرة  متن  على 
األمنية للسلطات اإليرانية »مقلقة ومروعة«، مشيرة إلى »تقارير تفيد 
السلمية،  الجامعيين  الطالب  تظاهرات  على  األمنية  السلطات  برد 

بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق«.
لكن رغم التوتر، أوضحت الناطقة أن اإلدارة األميركية تفصل بين ما 
يجري على األرض في إيران، والمفاوضات الرامية إلعادة إحياء االتفاق 

النووي المبرم مع طهران العام 2015.
وقالت: »لدينا قلق حيال إيران«، لكن خطة العمل الشاملة المشتركة 
)أي االتفاق النووي باسمه الرسمي( الرامية لمنع إيران من تطوير سالح 
لنا  األمثل  الطريق  »هي  عليها  المفروضة  العقوبات  رفع  مقابل  نووي 

للتعامل مع مشكلة )البرنامج( النووي«.
فرض  في  اآلخر  هو  ينظر  أنه  أعلن  جانبه،  من  األوروبي  االتحاد 
وقمع  أميني  مهسا  الشابة  »مقتل«  خلفية  على  إيران  على  عقوبات 
التظاهرات في أنحاء البالد، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في 

االتحاد جوزيب بوريل الثالثاء.
وقال بوريل للبرلمان األوروبي: »سنواصل النظر في جميع الخيارات 
أميني  مهسا  مقتل  على  ردًا  تقييدية  إجراءات  ذلك  في  بما  المتاحة 
التظاهرات«  مع  اإليرانية  األمن  قوات  بها  تعاملت  التي  والطريقة 

موضحًا أنه يعني بعبارة »إجراءات تقييدية« فرض عقوبات.
إيرانيين،  كندا عقوبات جديدة على مسؤولين  من جهتها، فرضت 
الدبلوماسيين  كبير  اإلثنين  البريطانية  الخارجية  وزير  استدعى  فيما 

اإليرانيين في لندن.
الثالثاء، إن فرنسا  وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، 
تعمل داخل االتحاد األوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول 

وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.
وقالت كولونا، أمام النواب، إن هذه اإلجراءات »تهدف إلى الرد على 
القمع من خالل استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير 
على صانعي القرار في النظام في إيران... إنها مسألة تجميد أصولهم 

وتجميد حقوقهم في السفر«.

طالب مالحَقون
خامنئي،  علي  اهلل  آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى  المرشد  وكان 
هاجم واشنطن اإلثنين، متهمًا الواليات المتحدة وإسرائيل بالتحريض 
 2019 العام  احتجاجات  منذ  البالد  في  األكبر  االحتجاجية  الحركة  على 

على ارتفاع أسعار البنزين.
وقال خامنئي )83 عامًا(، في أول رد فعل له على االحتجاجات، »أقول 
من  لها  التخطيط  تم  واالضطرابات  هذه  الشغب  أعمال  إن  بوضوح 
ومأجوريهم  والمزيف،  الغاصب  الصهيوني  والنظام  المتحدة  الواليات 
في  الخائنين  اإليرانيين  وبعض 
وأضاف:  ساعدوهما«.  الخارج 
أن  المتحدة  للواليات  يمكن  »ال 
تتسامح مع إيران قوية ومستقلة«.

إن  أيضًا  األعلى  المرشد  وقال 
وأحرقت  مريرة  »كانت  أميني  وفاة 
الفعل  »رد  أن  اعتبر  لكنه  قلبي«، 
دون أي تحقيق كان غير طبيعي«، 
يزعزع  بأن  يكون  ال  »الرد  متابعًا: 
الشوارع  في  األمن  بعضهم 
حجاب  ويخلعوا  المصاحف  ويحرقوا 
ويُضرموا  المحجبات،  السيدات 
والمصارف  المساجد  في  النيران 
أن  على  وشدد  الناس«.  وسيارات 
التحركات »لم تكن طبيعية. كانت 

أعمال شغب مخططًا لها مسبقًا«.
في هذه األثناء، نددت منظمات 
العنيف ضد  بالقمع  اإلنسان  حقوق 
األحداث  خالل  خصوصًا  الطالب، 
اإلثنين  األحد  ليل  وقعت  التي 
للتكنولوجيا  شريف  جامعة  في 
جامعة  أهم  تعد  التي  طهران،  في 

علمية في إيران.
ونشرت »منظمة حقوق اإلنسان في إيران« ومقرها أوسلو، مقطعَي 
نارية  اإليرانية على دراجات  الشرطة  فيديو يظهر أحدهما عناصر من 
يالحقون الطلبة وهم يركضون في موقف سيارات تحت األرض، بينما 
يظهر اآلخر عناصر الشرطة على دراجات نارية وهم ينقلون موقوفين 

غطيت رؤوسهم بأكياس قماش سوداء.
وأفادت »وكالة مهر لألنباء« أن مئتي طالب تجمعوا بعد ظهر األحد 
في جامعة شريف للتكنولوجيا ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني 
و»الطالب  حرية«  حياة..  »امرأة..  شعار  عن  فضاًل  إيران،  في  القائم 
أميني وتوقيف  وفاة مهسا  احتجاجًا على  الذل«،  الموت على  يفضلون 

طالب خالل التظاهرات.
انطلقت مسيرات، السبت، في عدة مدن حول العالم تضامنًا مع حركة 
االحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة مهسا أميني. ورفع المتظاهرون 

الشعارات الرئيسية في الحركة االحتجاجية التي تجتاح إيران.
وسار نحو ألف شخص على قرع الطبول في روما، يوم السبت، تضامنًا 
مهسا  الكردية  الشابة  وفاة  بعد  إيران  تشهدها  التي  المظاهرات  مع 

أميني.
حزب  زعيمة  فيوال،  سيمونا  عن  اإليطالية  الصحافة  وكالة  ونقلت 
المسيرة، »نطالب  في  أثناء مشاركتها  قولها  الصغير»أوروبا«  الوسط 
واألعمى  الوحشي  العنف  ضحايا  وجميع  أميني  لمهسا  بالعدالة 

للسلطات، فضاًل عن حرية االختيار ألخواتنا اإليرانيات«.
كتب  والفتات  أميني  مهسا  صورة  المتظاهرون  رفع  طوكيو،  وفي 
عليها »لن نتوقف« إضافة إلى صور لنساء يحرقن حجابهن ويقصصن 
شعرهن. وقال الموفد األميركي إليران روبرت مالي على »تويتر«، »حان 
الوقت كي يسمع الزعماء اإليرانيون هذه الدعوة العالمية ويضعوا حدًا 

للعنف ضد شعبهم«.

●  تجربة إطالق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية

طهران - وكاالت

ما هي رسالة كوريا الشمالية للواليات املتحدة وحلفائها؟ما هي رسالة كوريا الشمالية للواليات املتحدة وحلفائها؟

ميلوني حاليًا تحديًا يتمثل في الحفاظ على المسار 
بسبب  الطاقة  أزمة  تفاقم  رغم  لالقتراض؛  التنازلي 

تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأنفقت الحكومة اإليطالية العام الجاري 66 مليار 
المحلي  الناتج  من   %  3 نسبة  يشكل  ما  أي  يورو، 
واإلعانات  الضريبية  اإلعفاءات  على  اإلجمالي، 
لمساعدة الشركات واألسر الفقيرة على دفع فواتير 
الطاقة مع تزايد أسعار الغاز والكهرباء، فيما يعد هذا 

اإلنفاق األعلى في االتحاد األوروبي.
في  التدابير  بهذه  العمل  ينتهي  أن  المقرر  ومن 
نوفمبر، فيما ذهبت تقديرات وزارة المالية اإليطالية 
سيكلف  العام  نهاية  حتى  التمديد  بأن  القول  إلى 

الحكومة 4.7 مليار يورو.

أزمة الطاقة..االختبار األول
زعيم  أعلن  االنتخابات،  بعد  متصل،  سياق  وفي 
ماتيو سالفيني،  إيطاليا،  في  اليميني  الرابطة  حزب 
الذي يعد الحليف الرئيسي لميلوني، أن أزمة الطاقة 

ستكون »االختبار األول للحكومة الجديدة«.
سوف  التقاعد  نظام  إصالحات  أن  خبراء  ويتوقع 
تنتهي  أن  المقرر  من  إذ  الجديدة؛  الحكومة  تؤرق 
في  عامًا   64 إلى  موقتًا  التقاعد  سن  خفض  خطة 
تمديد  عدم  في  سالفيني  يرغب  فيما  ديسمبر، 
المعاشات  في  الزيادة  عمليات  أن  ضوء  في  الخطة 
يجب أن تأخذ في االعتبار معدالت التضخم وارتفاع 

األجور.
معدل  زيادة  مع  المعاشات  قضية  وترتبط 
الضغوط  من  يزيد  ما  المواليد  وتراجع  الشيخوخة 
معدالت  فإن  ذلك،  وقع  وعلى  العام.  اإلنفاق  على 
فيما  إيطاليا،  في  حاد  بشكل  ترتفع  سوف  اإلنفاق 
ذكرت تقارير أن الحفاظ على البرامج الحالية لخفض 
أسعار الطاقة سيكلف الدولة نحو 14 مليار يورو في 

العام المقبل.

حذر مالي
سوف  ميلوني  حكومة  موقف  يعزز  قد  ما  أن  بيد 
يأتي من االتحاد األوروبي، خاصة صندوقه للتعافي 
إذ  يورو،  مليار   750 قيمته  والبالغ  الوباء،  من 
الصندوق  من  األسد  نصيب  على  إيطاليا  ستحصل 
من خالل منح وقروض بقيمة مئتي مليار يورو على 

مدى السنوات القليلة المقبلة.
المفوضية  قيام  هو  تفاؤاًل  األمور  يزيد  وما 
إيطاليا  حصول  أمام  الطريق  بتمهيد  األوروبية 
الكثير من  روما  أن حققت  بعد  يورو  مليار   21 على 
الدعم  هذا  على  للحصول  المشروطة  اإلنجازات 
العام  التوظيف  مجاالت  في  إصالحات  عقب  المالي 

والضرائب والرعاية الصحية.

تهئنة أوروبية
وبعد فوزها باالنتخابات، هنأت أورسوال فون دير 
الين، رئيسة المفوضية، ميلوني في رسالة تعكس 
اآلمال األوروبية في استمرار التعاون مع روما للمضي 
تنفيذها  في  شرع  التي  اإلصالحات  مسار  في  قدمًا 
ميلوني  بقيام  آخرى  آمال  مع  بالتزامن  دراغي 

بتخفيف خطابها المناهض للتكتل األوروبي.
المشكك  بخطابها  تُعرف  التي  ميلوني،  وتريد 
جزء  حيال  التفاوض  إعادة  األوروبية،  الوحدة  في 
تداعيات  ضوء  في  األوروبية  المساعدات  حزمة  من 
أزمة الطاقة. وتعهدت في المقابل بااللتزام بقواعد 
االتحاد األوروبي فيما يتعلق بحجم اإلنفاق العام، في 

خطوة قد تسهل المحادثات بين بروكسل وروما.

بعض التشكيك
قدرة  حيال  تساورهم شكوك  الخبراء  بعض  لكن 
ميلوني على وقف تزايد اإلنفاق العام، خاصة في ظل 
تنامي الضغوط من جانب سالفيني الذي يدعو إلى 

تجاهل مطالب االتحاد األوروبي.
وفي مقابلة مع »رويترز«، قال باولو غريغاني، كبير 
ألبحاث  إيكونوميكس«  »أكسفورد  في  االقتصاديين 
يركز  لم  اليميني  التحالف  أن  إلى  »بالنظر  االقتصاد: 
على القضايا الهيكلية في حملته االنتخابية أو حتى في 

بيانه، نشك في أنه سينفذ اإلصالحات الالزمة«.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتوقع أن يراقب البنك 
للحكومة  المالي  األداء  األوروبي عن كثب  المركزي 

اإليطالية الجديدة ومدى قدرتها على اإلصالحات.
شرع  األوروبي  المركزي  البنك  أن  إلى  يشار 
حكومية  سندات  لشراء  جديد  برنامج  تنفيذ  في 
المثقلة بالديون مثل  اليورو  لمساعدة دول منطقة 
إيطاليا من أجل التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة 
لمكافحة  األوروبي  المركزي  البنك  لسياسات  نتيجة 

التضخم.
المالية  األسواق  على  طرأ  الذي  الهدوء  لكن 
في  المستثمرين  ثقة  يعكس  ميلوني  فوز  عقب 
المتعلق  قطعته،  الذي  بوعدها  الوفاء  على  قدرتها 
االتحاد  مع  خالفات  نشوب  أن  بيد  المالي،  بالحذر 
اإلنفاق واإلصالحات يمكن أن يزعج  األوروبي حيال 
الجديدة.  اإليطالية  الحكومة  في  المستثمرين  ثقة 
في  ينتظرون  المضاربين،  من  جيشًا  ويستدعي 
على  األوروبي  المركزي  البنك  عزم  الختبار  األجنحة 

إنقاذ التحالف في جنوب أوروبا.

●  شهدت عشرات العواصم في العالم تظاهرات تضامنية مع المحتجين في إيران

●  جورجيا ميلوني
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صعبة  أيًاما  اليمن  يعيش  أشهر،  ستة  استمرت  بعدما 
الحوثي،  ومقاتلي  الحكومة  بين  الهدنة  انتهاء  بعد  ومخاوف 
في  صعوبات  اليمن،  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  يواجه  فيما 
إحيائها، بعد عدم توصل الحكومة وجماعة الحوثي المسلحة 
إلى اتفاق على تمديدها والتهديدات ضد السعودية واإلمارات.

المبعوث األممي هانس غروندبرغ، تعهد مواصلة »الجهود 
وجه  وعلى  التوصل،  بُغية  األطراف  مع  لالنخراط  الحثيثة 
السرعة، إلى اتفاق إلعادة ترسيخ الهدنة«، التي خفضت وتيرة 

العنف بشكل كبير منذ بدايتها في الثاني من أبريل.
الحوثيين  بين   2014 العام  منذ  اليمن  في  النزاع  ويدور 
البالد  الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال 
وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة 
السعودية. وتسببت الحرب بمقتل مئات آالف األشخاص بشكل 
مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق األمم المتحدة التي تقول إن 

البلد الفقير يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
فيما  اليمن،  سكان  من  الماليين  المجاعة  خطر  ويتهدد 
الخاضعة  المناطق  سكان  من  الكثير  بينهم  آالف،  يحتاج 
لسيطرة الحوثيين، إلى عالج طبي عاجل غير متوافر في البلد 
80 % من  للتدمير، ويعتمد نحو  التحتية  بنيته  الذي تعرضت 
سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات 

لالستمرار.

الواليات المتحدة تشعر بـ»قلق عميق«
وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية 
إزاء  عميق«  بـ»قلق  تشعر  المتحدة  الواليات  إن  برايس،  نيد 
انتهاء الهدنة. وأوضح برايس في بيان أن هذه الهدنة »أفضل 
سالم«،  إلى  للتوصل  اليمنيين  أمام  سنوات  منذ  تتاح  فرصة 

مضيفًا أن »الخيار أمام األطراف بسيط: سالم ومستقبل أكثر 
إشراقًا لليمن، أو عودة إلى دمار ومعاناة عبثيين سيزيدان من 

انقسام وعزلة بلد يقف أساسًا على حافة الهاوية«.

مناورة حوثية
الهدنة  وتوسيع  تجديد  رفضها  الحوثي  جماعة  وأعلنت 
وهددت  انتهائها،  من  ساعات  قبيل  البالد  في  اإلنسانية 
بضرب الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة 
الشرعية، في حين أعلنت الحكومة الشرعية تعاطيها اإليجابي 

مع مساعي تمديد السالم.
طريق  إلى  »وصلوا  إنهم  المفاوض  الحوثيين  وفد  وقال 
مسدود فيما يخص تمديد الهدنة في اليمن، وإنه خالل ستة 
أشهر من عمر الهدنة التي تم تمديدها سابقًا لم نلمس أية 

جدية لمعالجة الملف اإلنساني كأولوية عاجلة وملحة«.
مناورة  مراقبون  اعتبره  الذي  بيانها  الميليشيات  وأتبعت 
لتحسين شروطها التفاوضية، ببيان تهديد ثانٍ شديد اللهجة 
الحكومة  مناطق  في  العاملة  النفطية  الشركات  طالبت خالله 
الشرعية بالتوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط ابتداًء 
 3:00( اليمن  بتوقيت  األحد  اليوم  مساء   6:00 الساعة  من 

بتوقيت غرينتش(.
قناة »المسيرة« نقلت عن الناطقة باسم الجماعة على لسان 
مهدي المشاط رئيس ما يسمى »المجلس السياسي«، »  أنه تم 
تحرير مخاطبات رسمية نهائية لكل الشركات والكيانات ذات 
عما  الكامل  للتوقف  اليمنية  السيادية  الثروات  بنهب  العالقة 

سماه عمليات النهب«.
بها  المعترف  غير  الحوثيين  حكومة  في  النفط  وزير  وقال 
العمل  عن  نهائي  بشكل  التوقف  الشركات  كل  »على  دوليًا، 

ابتداًء من الساعة 6:00 من مساء يوم األحد«.
استعداد وجاهزية

وواصلت الميليشيات المدعومة من إيران وعيدها وتهديدها 

لليمنيين بمزيد العنف في حال عدم تنفيذ طلباتها كافة. وقال 
الناطق العسكري لجماعة الحوثي إن »قواته بصدد االستعداد 
مسؤولية  المالحة  شركات  محملة  تطورات،  ألية  والجاهزية 

تجاهل ما سيصدر عنها خالل الساعات المقبلة«.

تعاطٍ إيجابي
الحكومة  أعلنت  وقت  في  الحوثية  التهديدات  هذه  وتأتي 
لتمديد  أممي  مقترح  مع  بإيجابية  ستتعاطى  أنها  اليمنية 

وتوسيع الهدنة.
حكومي،  مصدر  عن  »سبأ«  الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت 
إلى  األممي  المبعوث  من  محدثًا  مقترحًا  تلقت  »الحكومة  أن 
موضحًا  الهدنة«،  وتوسيع  لتمديد  غروندبرغ،  هانس  اليمن 
وستتعامل  المحدث  المقترح  درس  على  تعمل  »الحكومة  أن 
الرامية  الجهود  بذل  على  حرصها  من  انطالقًا  بإيجابية  معه 
في  شعبنا  أبناء  لجميع  اإلنسانية  المعاناة  من  للتخفيف  كافة 

المحافظات كافة«.

وقف نزف الدم
»إيقاف  هو  للهدنة  الرئيسي  الهدف  أن  أكدت  الحكومة 
وضمان  الحوثية،  الميليشيات  حرب  تزهقه  الذي  الدم  نزف 
حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات اإلنسانية، 
وتوسيع الفوائد لجميع اليمنيين وضمان دفع المرتبات للتخفيف 

الميليشيات  انقالب  التي تسبب بها  اإلنسانية  من معاناتهم 
الحوثية«.

واستجابة للوساطة الدولية أبدت الحكومة الشرعية موافقة 
»العقبات  سمته  مما  الرغم  على  الهدنة  تمديد  على  مبدئية 
التي تختلقها الميليشيات«، مؤكدة »أنه على الرغم من تخلف 
برفع  المتصلة  بالتزاماتها  الوفاء  عن  الحوثية  الميليشيات 
الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب 
تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، ووفقًا لكشوفات الرواتب 
في العام 2014 فإن الحكومة اليمنية ال تدخر جهدًا في إبداء 
لتجاوز  الخاص  المبعوث  مع  والتعاون  كافة،  المرونة  أشكال 

العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية«.

ابتزاز
لتحسين  معتادة  كمحاولة  الحوثي  التعنت  مراقبون  ويقرأ 
اليمني  الشارع  التمديد. ويترقب  الموافقة على  قبيل  شروطه 
ما الذي ستفضي إليه الجهود الدولية خالل الساعات المقبلة 
لإلبقاء على السالم وإن بدا محدودًا خشية العودة لشبح الحرب 
على امتداد نحو 22 جبهة قتال، تبدأ من تخوم محافظة مأرب 
السواحل  إلى  وصواًل  )وسط(  والضالع  بالبيضاء  وتمر  )شرقًا( 
الغربية للبالد المطلة على مياه البحر األحمر، مما ينذر بتردٍ 
من  عام  نصف  خالل  شهدت  التي  اإلنسانية  لألوضاع  مطرد 

الهدوء »تحسنًا كبيرًا« وفقًا لألمم المتحدة.
مساٍع سعودية - أميركية

وفي إطار الجهود الدولية الحثيثة في سبيل تمديد الهدنة 
الخارجية  وزير  بحث  مجددًا،  الحرب  آلة  اشتعال  عودة  قبيل 
مع  هاتفي  اتصال  في  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي 
نظيره األميركي أنتوني بلينكن، االنتهاء الوشيك للهدنة التي 

توسطت فيها األمم المتحدة في اليمن.
الهدنة  بتمديد  المملكة  بالتزام  بلينكن  الوزير  ورحب 

بفوائدها  نطاقها  توسيع  تأمين  في  للمساعدة  وجهودها 
المنقذة للحياة لماليين اليمنيين.

مطالبنا أو الحرب
قبيل  مطالبهم  تنفيذ  الحوثيون  اشترط  جانبهم  من 
الموافقة على تمديد الهدنة، ومنها وضع يدهم على إيرادات 
البالد. وقال ناطق الجماعة محمد عبدالسالم، إن إيرادات اليمن 
السيادية من النفط الخام والغاز كفيلة بصرف الرواتب لجميع 

الموظفين اليمنيين ومعاشات المتقاعدين.
عن  بممثل  جمعه  لقاء  بعيد  له  تغريدة  خالل  وأضاف، 
المبعوث األممي، اشتراطهم فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة 
المشتقات  على  السيطرة  إلى  مسعى  في  عوائق،  دون  من 
الموظفين ومعاشات  للبالد، وصرف مرتبات  القادمة  النفطية 

المتقاعدين.
وإذ يطالب القيادي الحوثي الشرعية بصرف رواتب موظفي 
التي  الضخمة  اإليرادات  توريد  جماعته  ترفض  الدولة، 
وفقًا  لسيطرتهم،  الخاضعة  المناطق  في  عليها  يتحصلون 

للحكومة الشرعية.

الفوائد الموسعة لليمنيين
وأشار إلى أن فوائد توسيع نطاق الهدنة ستشمل دفع رواتب 
المدنية  الخدمة  والممرضات وغيرهم من موظفي  المعلمين 
الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، وزيادة الرحالت الجوية 
من صنعاء وفتح الطرق في تعز ومناطق أخرى وضمان استمرار 

تدفق الوقود.
وشدد الوزير أيضًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لمجلس 
الموسعة  الفوائد  هذه  بتوفير  التزم  الذي  الرئاسي  القيادة 

لليمنيين، كما أعرب عن قلقنا إزاء تصرفات الحوثيين أخيرًا.
الدبلوماسي  بثقلها  األميركية  المتحدة  الواليات  وتدفع 
المعزز بجهود أممية ودولية حثيثة لمنع عودة اشتعال الحرب 

بعد نصف عام من الهدنة اإلنسانية األممية.

وسط شلل سياسي وأزمة اقتصادية خانقة

كيف يهرب لبنان من الفراغ الرئاسي بعد فشل البرملان في انتخاب خليفة لعون؟

األزمة  مسلسل  من  جديدة  حلقة  في 
المؤسسات  تعيشها  التي  السياسية 
البرلمان  يتمكن  لم  اللبنانية،  الدستورية 
من انتخاب رئيس جديد للبالد خالل جلسة 
خليفة  الختيار  الماضي  الخميس  عقدها 
تنتهي  الذي  عون،  ميشال  الحالي  للرئيس 
واليته في 31 أكتوبر، في وقت يحول الشلل 
الدولة  مؤسسات  على  المهيمن  السياسي 
دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن 
الذين  للسكان  المعيشي  المستوى  من 
خط  تحت  منهم   %  80 من  أكثر  يعيش 

الفقر، وفق الوكالة الفرنسية.
مرشح  على  التوافق  غياب  أن  ويبدو 
عندما  شاغرًا  الرئيس  منصب  بقاء  سيعني 
فيه  يعاني  وقت  في  عون،  والية  تنتهي 
فرز  أظهر  وبعدما  حادة،  مالية  أزمة  لبنان 
بيضاء،  ورقة   63 وجود  التصويت  بطاقات 
ميشال  المسيحي  السياسي  حصل  بينما 
نائبًا   122 بين  من   36 دعم  على  معوض 

حضروا الجلسة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنه 
هناك  يكون  عندما  جديدة  لجلسة  سيدعو 
منصب  شغر  أن  وسبق  مرشح،  على  توافق 
الرئيس عدة مرات منذ الحرب األهلية التي 
وتجدر  و1990.   1975 العامين  بين  دارت 
مخصص  المنصب  هذا  أن  إلى  اإلشارة 
النظام  في  مارونية  مسيحية  لشخصية 

الطائفي اللبناني.
الجلسة  لنتائج  القراءات  وتعددت 
النيابية سواء حول أسماء المرشحين الذين 
سيبقون في ميدان المنافسة، وحول مصير 
الفراغ  تفادي  وإمكان  الرئاسي  االستحقاق 
إذا  عون،  والية  انتهاء  بعد  الرئاسة  في 
انتخاب  عن  البرلمان  عجز  سيناريو  تكرر 
الرئيس الجديد، فيما عاد الحديث بقوة إلى 
نجيب  برئاسة  الحكومة  تشكيل  استحقاق 
البرلمان  ثقة  على  تحصل  كي  ميقاتي، 
تعذر  حال  في  الرئاسة  صالحيات  وتتولى 

انتخاب الرئيس الجديد.
يكثف  رئاسي،  فراغ  لحدوث  وتحسبًا 
حكومة  لتشكيل  جهودهم  السياسيون 
نجيب  السني  الوزراء  رئيس  بقيادة  جديدة 
ميقاتي، الذي يترأس حاليًا حكومة لتصريف 
إليها  تنتقل  أن  يمكن  بحيث  األعمال، 
على  االتفاق  يتم  حتى  الرئاسية  السلطات 

رئيس.

عجز الفريقين عن توحيد صفوفهما
في تقييم النتائج اعتبرت أوساط األحزاب 
و»االشتراكي«  »القوات«  الرئيسة، ال سيما 
إنجازًا في  أنها حققت  السيادي،  الفريق  في 
وأن  معوض،  ترشيح  حول  صفوفها  توحيد 
وجود  عن  برهن  لمصلحته  أصواتها  صب 
على  انطالق  قاعدة  يشكل  جدي  مرشح 
الرغم من افتراق التغييريين ومعظم النواب 
السنة السياديين، آملين بأن تؤدي المرحلة 
المقبلة من الحوار معهم ومع النواب السنة 
التفاهم  إعادة  إلى  والشماليين  المستقلين 
على دعم معوض، وفي حال تعذر ذلك على 
دعم مرشح آخر يحوز على األكثرية المطلقة 
المطلوبة في الدورة الثانية من االقتراع. إال 
ألن  التوقعات  هذه  حول  تحوم  شكوكًا  أن 
سجااًل دار بين النائبة في كتلة »التغييريين« 
اللبنانية«،  »القوات  وحزب  القعقور  حليمة 
في  أسهموا  بأنهم  نوابه  اتهمت  أنها  إذ 
تطيير نصاب الجلسة النيابية، بينما تطيير 
النصاب حصل بانسحاب نواب »حزب اهلل« 
إلى  البرلمان  انتقال  و»أمل« للحيلولة دون 
تعذر  بعدما  االقتراع  من  الثانية  الدورة 
الثلثين وفق  أكثرية  أي مرشح على  حصول 

القاعدة الدستورية.

حكومة تدير الفراغ
الرئاسي  بالفراغ  الترجيحات  عزز  ما 
تنشيط  إلى  العودة  حول  التسريبات  أن 
االتصاالت حول تأليف حكومة تدير الفراغ، 

من  العقبات  إزالة  اهلل«على  »حزب  يصر 
أمامها، تصدرت أنباء اليوم التالي للجلسة. 
أن  التسريبات  هذه  على  غلب  ومجددًا 
»الحزب« مارس ضغوطًا جديدة على حليفه 
التي  يتخلى عن شروطه  جبران باسيل كي 
من  مطالبه  حول  بـ»التعجيزية«  وُصفت 
الحكومة الجديدة من قرارات وتعيينات، وأن 
الوسيط الموثوق المدير العام لألمن العام 
مع  اتصاالته  استأنف  إبراهيم  عباس  اللواء 
عون وباسيل من جهة، وميقاتي من جهة 
ثانية، للوصول إلى صيغة حكومية مقبولة.

فور  قيل  ما  التسريبات  هذه  وبددت 
جلسة  النعقاد  بري  وجهها  التي  الدعوة 
معضلة  يبعد  بذلك  بأنه  الرئيس،  انتخاب 
تأليف الحكومة عن المسرح السياسي طالما 
أن البرلمان سيتحول إلى هيئة ناخبة. لكن 
الثانية  الجلسة  وتأجيل  رئيس  إنتاج  عدم 
الرئيس،  شخص  على  بالتوافق  وربطها 
يعيد الصفة التشريعية للبرلمان كي يجتمع 
في  المفترضة  الجديدة  الحكومة  ويناقش 

بيان وزاري تطلب الثقة على أساسه.
العودة إلى أولوية تأليف الحكومة مردها 
في نظر مصادر نيابية سيادية إلى أن الفريق 
»حزب  أي  اللبنانية،  المعادلة  في  األقوى 
توافق  أي  في  للبحث  جاهز حتى  غير  اهلل«، 
محطات  ينتظر  ألنه  المقبل  الرئيس  على 
الحدود  ترسيم  جهود  اتضاح  أبرزها  عدة 
بوساطة  وإسرائيل  لبنان  بين  البحرية 
إلى  مؤشر  االتفاق  إلى  فالتوصل  أميركية. 

كما  لبنان.  مع  األميركي  التعاطي  مستقبل 
أميركي  دور  من  يتوجس  »الحزب«  أن 
وفرنسي وسعودي في ترجيح كفة مرشحين 
ميشال  ومنهم  أسمائهم،  تداول  يجري 
معوض الذي أفادت المعلومات بأنه يحظى 
الحزب  ويخشى  وسعودي.  أميركي  بقبول 
متعاونًا  يكون  جديد  رئيس  أي  تمرير  من 
متصاعدة  ضغوطًا  تمارس  التي  أميركا  مع 
على  العقوبات  مزيد  عبر  إيران  وعلى  عليه 
تصدير نفطها والجهات التي تتعامل معها، 
حملتهم  السياديين  رموز  يواصل  وقت  في 
اإليراني«  »االحتالل  يسمونه  ما  على 
سالحه،  بنزع  بعضهم  ويطالب  للبنان، 
موضوع  يكون  أن  على  آخرون  يصر  فيما 
السالح  الستيعاب  الدفاعية  االستراتيجية 
على أجندة الرئيس الجديد. وهذه األسباب 
وغيرها تجعل »حزب اهلل« متريثًا في انتخاب 
الفراغ  تفضيل  إلى  يميل  ولذلك  الرئيس، 

في انتظار اتضاح الرياح اإلقليمية.
الموقف الخارجي من الرئاسة

الخارجية  القوى  فإن  األحوال  كل  وفي 
االنتخابات  تعتبر  باتت  بلبنان  المعنية 
وجهة  لتغيير  رئيسية  محطة  الرئاسية 
سياسية  سلطة  بقيام  اللبنانية،  األزمة 
عون  الرئيس  ألداء  تمامًا  مناقض  أداؤها 
السنوات  مدى  على  لـ»الحزب«  الحليف 
البيان  عنه  عبر  ما  وهو  الماضية،  الست 
الفرنسي   - األميركي  السعودي-  الثالثي 
الماضي،  سبتمبر   22 في  نيويورك  في 
توحيد  يمكنه  رئيس  على  شدد  الذي 
نزع  )يتناول   1559 القرارات  لبنان وتطبيق 
بضبط  )يتعلق  و1680  الميليشيات(  سالح 
سلطة  وبسط  سورية  مع  الحدود  وترسيم 

الدولة عليها(

1701 )في شأن الجنوب(.
بأن  الدبلوماسية  المعطيات  وتفيد 
والخليجية  العربية  والدول  الدولي  المجتمع 
غير مستعدة لدعم لبنان ماليًا في مواجهة 
يتم تصحيح مسار  لم  إذا  المتفاقمة،  أزمته 
الرئاسة  من  بدءًا  فيه  السياسية  السلطة 
اإلقليمية  باألزمات  »الحزب«  ارتباط  وفك 
اإليراني.  بالمشروع  الرسمي  لبنان  وإلحاقه 
تأخير  إلى  اهلل«  »حزب  يدفع  أمر  وهذا 
تتناول  التي  الشروط  لعل  الرئيس  انتخاب 
ويعتمد  تتغير  السلطة  تركيبة  في  دوره 
»التدخالت  الحالية خطابًا ضد  الظروف  في 
األميركية« في لبنان، التي يعتبرها إمالءات 

وحصارًا على لبنان.

بيروت -وكاالت

●  االنتخابات الرئاسية »محطة رئيسة« لتغيير وجهة األزمة اللبنانية

بغداد - وكاالت
في محاولة للقفز خارج الحلقة السياسية المفرغة في العراق 
شرعت الكتل السياسية العراقية منذ األسبوع الماضي لتشكيل 
دون  المتخاصمة،  الكتل  جميع  يضم  واسع،  سياسي  تحالف 
التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في مسعاها نحو تأليف 

الحكومة الجديدة، بشكل متسارع.
والتحالف المفاجئ، ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
خميس  برئاسة  السيادة،  وتحالف  بارزاني،  مسعود  برئاسة 
الخنجر، باإلضافة إلى قوى اإلطار التنسيقي المدعوم من إيران، 
طالباني،  آل  بزعامة  الكردستاني،  الوطني  االتحاد  فيها  بما 

وتحالف »عزم« برئاسة مثنى السامرائي.
التنسيقي« فادي  القيادي في تيار الحكمة »ضمن اإلطار 
إدارة  )تحالف  تشكيل  على  النهائي  االتفاق  أعلن  الشمري 
وتحالف  الكرديين،  والحزبين  التنسيقي،  اإلطار  بين  الدولة( 
االتفاق  ورقة  وتوقيع  وبابليون،  السيادة،  وتحالف  العزم، 
السياسي. وأضاف أنه يأمل استكمال مشاورات تسمية مرشح 
رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب 

العراقي لمهامه الدستورية.
عمليًا يعني هذا التحالف، انضمام جميع الكتل النافذة في 
مركب واحد، دون وجود أي جهة معارضة، إال بعض النواب 

المستقلين، وهم ال يشكلون رقمًا صعبًا.
قيس  العراقية  الحق  أهل  عصائب  لحركة  العام  األمين 
الخزعلي، أكد أن ائتالف إدارة الدولة الذي جرى تشكيله في 
الجديدة.  الحكومة  لتشكيل  تفاهمات  يمثل  األخيرة  اآلونة 
ونقلت وكالة األنباء العراقية عنه إنه »ال يوجد تغيير في اإلطار 
أن  والكردية«، مؤكداً  السنية  القوى  تغيير في  أو  التنسيقي 
ائتالف إدارة الدولة »جاء لظروف سياسية جديدة بعد انسحاب 

الكتلة الصدرية«.
بالعاصمة  الرافدين  ملتقى  في  مشاركته  خالل  وأضاف 
لتشكيل  فوقية  تفاهمات  يمثل  االئتالف  »هذا  أن  بغداد، 
حكومة جديدة، ومنذ البداية توافقنا في اإلطار التنسيقي على 
أن تكون هذه الحكومة خدمية لكسب ثقة المواطنين التي 

فقدت«.
أن  العراقية  السياسية  للحالة  المراقبين  بعض  ويعتبر 
أعلن  لكنه  بعد،  رسميًا  يولد  لم  الدولة«  إدارة  »ائتالف 
إلى  العودة  أولويته  رأس  على  ويضع  مبدئيًا  وخارطته  عنه 

»التوافقية – المحاصصة«، بعد تدافع عّطل تشكيل الحكومة 
ونشاطات الدولة، منذ انتهاء االنتخابات المبكرة األخيرة التي 

أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي.
اجتاحت  عارمة  تظاهرات  في  خرجوا  قد  العراقيون  وكان 
وسط وجنوب البالد، وعبروا من خاللها عن رفضهم للطبقة 
على  والقضاء  السياسي  النظام  بإصالح  وطالبوا  السياسية 
انتخابات  وإجراء  االنتخابات  قانون  تغيير  عبر  المحاصصة 
مبكرة، وهو ما اضطرت الذهاب له القوى السياسية بعد عام 
من االعتصامات المفتوحة والمواجهات مع المتظاهرين التي 
بحسب  اآلالف،  وجرح  شخص   800 نحو  مقتل  عن  أسفرت 

إحصائيات لـ»المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب«.
هذا  أن  أكد  الدعمي،  غالب  العراقي،  الشأن  في  الخبير 
اإلعالن عن هذا االئتالف جاء مستعجاًل، وال بد أن يكون هناك 

المزيد من الحوار بين تلك األطراف.
وأشار إلى وجود خالفات كبيرة بين الكتل المنضوية تحت 
هذا التحالف، وال يمكن غض النظر عن تلك الخالفات، فهي 
أن  ضرورة  إلى  ودعا  عميقة،  حلول  إلى  وبحاجة  مستحكمة 
يكون هناك حوار كبير بين تلك األطراف قبل االنضواء تحت 

أي تحالف.
وأوضح أن المسألة أكبر من إعالن تحالف، فهناك مطالب 
الشيعية  للقوى  يمكن  وال  الكردية  للقوى  وأخرى  للسنة، 
تحقيقها، وأشار إلى أن الجميع ما زال عالقًا في عقدة الخالفات، 
وهي المناصب مثل رئيس الجمهورية على وجه التحديد بين 

القوى الكردية، فكيف يجري اإلعالن عن تحالف بينها؟
الكتل  تلبية مطالب  يمكنه  التنسيقي ال  اإلطار  أن  وتابع 
أمام  إحراج  في  ستوقعه  ألنها  والسنية،  الكردية  األخرى، 
جمهوره. وفي حال المضي في هذا التحالف، فإن ذلك يعني 
إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر 
الغطاء البرلماني، مع استقرار اإلطار التنسيقي على مرشحه 

محمد شياع السوداني.
ويعطي هذا التحالف، مؤشراً على طبيعة العملية السياسية 
في العراق، فبإمكان الكتل التحول من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسار دون حرج من جمهورها، أو دون اعتبار ألي إجراءات أو 

ممارسات اتخذتها ضد خصومها.
وتسود مخاوف من موقف الصدر، وفيما إذا كان رافضًا لتلك 
التطورات، ما يعني تحريك أنصاره إلى الشارع مجددًا، والعودة 

إلى المربع األول.

ائتالف »إدارة الدولة« تكتيك سياسي لوالدة 
متعثرة للحكومة العراقية

●  العراق.. »اإلطار التنسيقي«  يبدأ مساعي لتشكيل الحكومة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بعد انهيار الهدنة وغموض تمديدها

صنعاء - وكاالت

هل يعود اليمن إلى النقطة »صفر«؟.. شبح الحرب يلوح في األفق مع املساومة الحوثية
املبعوث األممي هانس غروندبرغ 

تعهد مواصلة »الجهود الحثيثة«

●   مسلحون  تابعون لجماعة »الحوثيين« في اليمن
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مليارات دوالر
قيمة قرض تسعى تونس 

للحصول عليه من 
صندوق النقد الدولي قالوا

08

بالده  إن  اإلثنين،  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  قال 
زيادة  متوقعًا  وليبيا،  تركيا  بين  المحلية  بالعمالت  التجاري  التبادل  تشجع 

حجم التبادل بين البلدين إلى أربعة مليارات دوالر.
الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  مع  صحفي  مؤتمر  في  أوغلو،  واعتبر 
ليبيا  مع  التجارية  الشراكة  »اتفاقية  أن  المنقوش  نجالء  الموقتة  الوطنية 
األمني  التفاهم  مذكرة  أن  مضيفًا  المتوسط«،  في  البلدين  حقوق  تضمن 
السراج  فائز  برئاسة  السابق  الرئاسي  المجلس  في عهد  الموقعة  والعسكري 
»تضمن  البحرية  المذكرة  أن  اعتبر  كما  ليبيا«.  استقرار  أجل  من  »مهمة 

المشتركة«. المصالح 
وخالل إجابته عن أسئلة الصحفيين، أشار الوزير التركي إلى اعتزام بالده 
الحمالت  كل  ضد  »تقف  أنقرة  أن  مؤكدًا  بنغازي،  في  قنصليتها  فتح  إعادة 

ليبيا«. تقسيم  إلى  الهادفة 

تركيا تتوقع زيادة التبادل التجاري مع ليبيا إلى 4 مليارات دوالر

الضرائب على األثرياء 
ستبقى كما هي بنسبة 
45 %، ونعترف بوجود 
اضطرابات

وزير المالية 
البريطانية 
كواسي كوارتينغ
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.9887دوالر أميركي
4.9772يورو

5.7115الجنيه االسترليني
1.3272الريال السعودي
1.3582درهم إماراتي
0.7012اليوان الصيني
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الدعم النقدي والعيني

مجموعة كتاب *

رفع قيمة الدينار يعيد االنقسام بني »مركزي البيضاء« و»طرابلس«

* فيديريكا ألفاني
مستشارة في الممارسات العالمية للفقر واإلنصاف بالبنك 

الدولي.
* ماريا يوجينيا جينوني

خبيرة اقتصاد، ممارسات الفقر العالمية، البنك الدولي.
* يوهانز هوجفين

واإلنصاف  الفقر  لشؤون  العالمية  الممارسات  قطاع  مدير 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي.

األول يعلن القرار.. والثاني يؤكد ثبات السعر

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  تتميز 
السلع  دعم  على  الشديد  بالتركيز  أفريقيا 
والطاقة.  والغذاء  المياه  السيما  االستهالكية، 
أنظمة  تطبيق  من  القصد  يكون  ما  وغالبًا 
واألكثر  الفقيرة  الفئات  حماية  هو  الدعم 
الفقر  من  الحد  في  فعاليتها  لكن  احتياجًا، 
التي  الدعم  إعانات  تعود  ما  وعادة  محدودة. 
الطبقات  بالنفع على  الفقراء  إلى حماية  تهدف 
المتوسطة واألغنى أكثر من غيرهم. وقد تأكد 

هذا بالنسبة إلعانات دعم الطاقة.
الغذائية،  المواد  لدعم  بالنسبة  حتى  ولكن 
الفقراء  غير  إلى  الدعم  إعانات  تسرب  أن  يبدو 
شائع على نطاق واسع. ففي مصر، يغطي نظام 
الفقيرة  الفئات  معظم  الغذائية  السلع  دعم 
ومع  المتوسط،  الدخل  وذوي  احتياجًا  واألكثر 
أن آلية توجيه الدعم قد تحسنت، فإن أكثر من 
نصف األسر في شريحة أغنى 20 % من السكان 
تتلقى إعانات الدعم. وفي تونس، يبلغ متوسط 
الغذائية  المواد  دعم  إعانات  من  الفرد  نصيب 
ثراًء  األكثر  األسر  عليه  تحصل  الذي  والطاقة 

ثالثة أمثال ما تحصل عليه األسر األشد فقرًا.
األسعار  تخفيض  إلى  الدعم  إعانات  وتؤدي 
تشوهات  يخلق  الذي  األمر  مصطنع،  بشكل 
ارتفاع  من  الرغم  وعلى  كبيرة.  اقتصادية 
المثال،  سبيل  على  للحبوب  العالمية  األسعار 
للخبز  مصطنع  بشكل  المنخفضة  األسعار  فإن 
يزداد  إذ  االستهالك،  في  اإلفراط  إلى  تؤدي 
ذلك.  بخالف  الحال  كان  لو  عمَا  عليه  الطلب 
توجيه  إساءة  إلى  الغذائية  السلع  دعم  ويؤدي 
على  ويحفز  اإلنتاج،  جانب  في  االستثمارات 
إنشاء أسواق موازية. وتؤدي إعانات دعم الوقود 
وذلك  استهالكها،  في  اإلسراف  إلى  والمياه 
الشركات  وكذلك  المستهلكين  إعطاء  بعدم 

اعتمادهم  لتقليص  الصحيحة  اإلشارات 
على  بدوره  هذا  ويؤثر  المنتجات.  هذه  على 
اعتماد  من  يحد  كما  االقتصاد،  تنافسية 

تكنولوجيات أكثر نظافة وكفاءة.
على  ثقياًل  عبئًا  الدعم  إعانات  تفرض 
األسعار  ارتفاع  مع  يزداد  العامة  المالية 
ويوجه  العالمية، 
العامة  الموارد 
بالفعل  الشحيحة 
عن  بعيدًا 
مثل  أولويات 
في  االستثمارات 
الصحية  الرعاية 

والتعليم.

مثل  بلد  وينفق 
مصر نحو 1.4 % من إجمالي ناتجه المحلي على 
على   % و2.6  الغذائية،  السلع  لدعم  برنامجه 
دعم الطاقة. وفي العام 2021، أنفقت الحكومة 
ناتجها  إجمالي  من   %  1.7 نحو  التونسية 
على   % و2.5  الغذائية  السلع  على دعم  المحلي 

دعم منتجات الطاقة )وزارة المالية، 2022(.
عليها  تنطوي  التي  العيوب  من  الرغم  وعلى 
قلما  الدعم  أنظمة  إصالح  فإن  الدعم،  إعانات 
عدة  ألسباب  القرار،  متخذي  لدى  تأييدًا  يلقى 
اإلصالح  مبررات  شرح  في  اإلخفاق  أقلها  ليس 
على  تتردد  لطالما  التي  والحجة  للمواطنين. 
األسماع هي أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى حدوث 
األشخاص  وألن  شغب.  وأعمال  اضطرابات 
إعانات  من  استفادة  األكثر  هم  الموسرين 
القدرة  ولديهم  مسموع  صوت  ولهم  الدعم، 
قلق  مبعث  هذا  فإن  احتجاجات،  تنظيم  على 

مفهوم للقادة السياسيين.
أنظمة  إصالح  تجعل من  توجد سبل  أنه  بيد 
الدعم أمرًا مقبواًل حتى لدى الطبقة المتوسطة. 
الدعم  عن  االستعاضة  هي  السبل  هذه  وإحدى 
المواطنين تقريبًا.  إلى جميع  بتحويالت نقدية 
عن  بداًل  الجميع  إلى  الموحدة  فالتحويالت 
نسبيًا  ويسهل  تبريرها،  يسهل  الدعم  إعانات 
)فالفقراء  تصاعدية  بأنها  وتتسم  تطبيقها، 
يستفيدون أكثر نسبيًا، ألن دخولهم أقل، وهي 
الموجهة حصرًا  التحويالت  النقيض من  - على 
تراعي   - احتياجًا  واألكثر  الفقيرة  الفئات  إلى 

هموم الطبقة المتوسطة(.
القرارات  اتخاذ  تأجيل  دائمًا  المغري  من 
العام فيما بعد انحسار  الصعبة. ولكن اإلنفاق 
ارتفاع  ومع  لضغوط،  يتعرض  »كورونا«  جائحة 
يعد  لم  والوقود،  لألغذية  العالمية  األسعار 
بوسع حكومات كثيرة تحمل تبعات اإلحجام عن 
إصالح نفقاتها العامة. ومع التحويالت الشاملة 
لتخليص  واقعي  مسار  يوجد  كبديل،  للجميع 
أنظمة  على  االعتماد  من  المنطقة  اقتصادات 

الدعم.

يجب تغيير الدعم العيني للسلع 
والطاقة بدعم نقدي يخدم األكثر 

فقراً بدال من استفادة أصحاب 
الطبقة المتوسطة وميسوري الحال

السياسات  لجنة  مع  عقده  اجتماع  خالل  الدينار  صرف 
النقدية للمصرف.

ونشر حساب تابع لحكومة باشاغا على »فيسبوك«، 
ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  مراسلة 
الدينار  المركزي، يطالب فيها بالعمل على تعزيز قيمة 
الليبي أمام العمالت األجنبية، مما يسهم في رفع القدرة 

الشرائية للمواطن الليبي.
إدارة  مجلس  قرر   ،2020 العام  من  ديسمبر  وفي 
صرف  سعر  تعديل  »الموحد«  المركزي  ليبيا  مصرف 

السحب  حقوق  من   0.1555 ليصبح  الواحد  الدينار 
الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدوالر الواحد، منذ 
على  السعر  يسري  أن  »على   ،2021 يناير  من  الثالث 
الحكومية  األجنبي  النقد  واستعماالت  أغراض  جميع 
والتجارية والشخصية«؛ قبل أن يظهر االنقسام مجددًا.

هرب من الركود
إنه  وقال  قراره،  عن  البيضاء«  »مركزي  دافع  بدوره، 
يتوافق مع القانون، محماًل الصديق الكبير »المسؤولية 
والتنفيذية  التشريعية  الدولة  أمام كافة جهات  الكاملة 

في إجباره على التنفيذ«.
اتخاذ  مالبسات  بشأن  بيان  في  المصرف،  وأوضح 
الوضع  دراسة  على  عكف  إدارته  مجلس  أن  القرار، 
االنخفاض  فيه  تزامن  الذي  ليبيا،  العام في  االقتصادي 
تضخمية  موجات  مع  )ركود(  االقتصادي  النشاط  في 
التضخم  معدل  ارتفاع  وأبرزها  متعددة،  أسبابها 
المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميًا أمام 
وارتفاع   )5.02 إلى   4.48 )من   %  12 بنسبة  الدوالر 

األسعار العالمية.
وتابع أن أعضاء المجلس دعوا لعقد اجتماع لمجلس 
الليبي،  الدينار  صرف  سعر  في  للنظر  مجتمعًا،  اإلدارة 
القرار  اتخذ  الذي  المجلس  ونفس  اإلجراء  نفس  وهو 
لكن  الصرف،  تعديل سعر  بشأن   2020 لسنة   )1( رقم 
الرغم من  »على  فيه،  المشاركة  رفض  الكبير  الصديق 
الليبي،  االقتصاد  بها  يمر  التي  التضخمي  الركود  حالة 
معيشة  على  اليومي  والضغط  الجيوسياسية  والظروف 
الناجمة  الحقيقية  دخولهم  انخفاض  بسبب  المواطن، 

عن ارتفاع معدل التضخم المستورد«.

تجاوب مع هموم المواطنين
هموم  الكبير  »تجاهل  إن  البيضاء«  »مركزي  وقال 
الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات االقتصاد 
وتحمل  القدرة  عدم  على  دليل  والدولي،  المحلي 
في  ورد  لما  »تأكيدًا  أيضًا  ذلك  معتبرًا  المسؤولية«، 
تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة 

المصرف المركزي«.
المصرف  إدارة  مجلس  أن  البيان  واستكمل 
لسنة   )8 ( رقم  القرار  اتخاذ  فيه  جرى  اجتماعًا  عقد 
لما  وفقًا  وذلك  الصرف،  سعر  تعديل  بشأن  2022م 
 )1 ( 31( من قانون المصارف رقم  ( المادة  خولته له 
لسنة   )46 ( رقم  بالقانون  والمعدل  2005م  لسنة 

2012م.
البيضاء«  »مركزي  قرار  إن  باشاغا  قال  جانبه،  من 
سوف ينعكس إيجابًا على تخفيض أسعار السلع، معتبرًا 
في  يسهم  بما  للدينار،  الشرائية  القوة  يعزز  بذلك  أنه 
تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في 

تحمله ألعبائه المعيشية.

»مركزي طرابلس«: سعر 
الصرف كما هو وفق قرارنا 

المطبق منذ 3 يناير 2021

 »مركزي البيضاء«: دعونا الكبير 
لالجتماع فرفض.. والتضخم ارتفع 

نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية

الكبير الصديق   ●

البيضاء المركزي في  مقر مصرف ليبيا   ●

طرابلس، بنغازي- الوسط

طرابلس - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المركزي  المصرف  إدارة  مجلس  أثارها  كبرى  زوبعة 
سعر  تعديل  الماضي،  اإلثنين  أعلن،  حينما  بالبيضاء 
 0.1833 الدينار  سعر  ليكون  الليبية،  العملة  صرف 
أثار  ما  وهو  الخاصة،  السحب  حقوق  وحدات  من  وحدة 
إلى  سارعت  التي  طرابلس،  في  المصرف  إدارة  غضب 
تأكيد استمرار العمل بسعر الصرف الحالي عند 0.1555 
العام  الذي اتخذه في ديسمبر من  القرار  وحدة، حسب 

قبل الماضي.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي )ومقره طرابلس( بيانًا 
مساء اإلثنين، نفى فيه تعديل سعر صرف الدينار، مؤكدًا 
بموجب  المقرر  الحالي  الصرف  بسعر  العمل  »استمرار 
قرار مجلس اإلدارة رقم )1( لسنة 2020«، والذي طبق 

بداية من 3 يناير 2021.
 8 الذي حمل رقم  البيضاء« في قراره  وقال »مركزي 
إن  الماضي،  22 سبتمبر  بتاريخ  والصادر   ،2022 لسنة 
المختلفة  األجنبية  العمالت  على  يطبق  الجديد  السعر 

بداية من األحد )16 أكتوبر 2022(.
قرار يطبق على جميع تعامالت النقد األجنبي

قرار »المركزي بالبيضاء« يعني أنه رفع سعر الدينار، 
مقابل العمالت األجنبية األخرى. وأوضح القرار أن سعر 
واألوجه  األغراض  جميع  على  يسري  الجديد  الصرف 
لكافة  األجنبي  النقد  فيها  يستعمل  التي  والعمليات 
الوطنية  والخاصة  والعامة  االعتبارية  والجهات  األفراد 

وغير الوطنية.
في  يعمل  أنه  القرار  من  الثالثة  المادة  في  جاء  كما 
والضوابط  باإلجراءات  األجنبي  النقد  في  التعامل  شأن 
التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقًا للتشريعات 
النافذة. فيما نصت المادة الرابعة على أن يلغى كل ما 

يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
البيضاء  مركزي  إدارة  مجلس  عقد  إلى  البيان  وأشار 
جلستين متتاليتين في 22 سبتمبر الماضي، قبل اتخاذ 

القرار.
النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس  وكان 
فتحي باشاغا، طالب في أغسطس الماضي بتعديل سعر 

الخبراء يختلفون حول القرار..

مؤيد: أسعار السلع ستنخفض 15%.. ومعارض: االقتصاد سيبقى في تخبط

الذي  القرار  تأثير  حول  الخبراء  اختلف  بدورهم، 
اتخذه المصرف المركزي البيضاء، إذ توقع المصرفي 
يسهم  أن  العكاري،  مصباح  المالي،  للشأن  والمتابع 
وتحقيق  النقدية،  الدولة  احتياطات  حماية  في  ذلك 
من  االستدانة  شبح  وإبعاد  لها،  المالية  االستدامة 
المؤسسات الدولية، وانخفاض أسعار السلع والخدمات 

بنسبة 15 %.
القرار  تعديل  إلى  دفعت  أسبابًا  العكاري  ورصد 
السابق الصادر في العام 2020، الخاص بتحديد قيمة 
العملة الليبية عند 4.48 دينار لكل دوالر، قائاًل إن من 
أثر  »ما  التضخم  معدالت  ارتفاع  األسباب  هذه  بين 
الليبي وحدوث  للمواطن  الشرائية  القدرة  كثيرًا على 
عنه  نقلت  حسبما  االقتصادي«،  الركود  من  حالة 

صفحة تابعة لحكومة باشاغا.
وكل  »مطمئن«،  المالي  ليبيا  وضع  أن  وأوضح 
اإلنفاق  خاصة  العام،  اإلنفاق  ترشيد  هو  تحتاجه  ما 
االستهالكي والتوجه أكثر نحو اإلنفاق التنموي الذي 
شغل  مواطن  وخلق  الدخل  مصادر  تنوع  في  يسهم 

للتقليل من نسبة البطالة.

ضعف الدينار
وأضاف أن هناك أحداثًا خارجة عن سيطرة المصرف 
المركزي دفعت إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي رغم 
»المؤشرات اإليجابية« التي شهدها االقتصاد الليبي، 

السحب  حقوق  بوحدات  الدينار  ارتباط  أن  موضحًا 
الخاصة )هي عملة صندوق النقد الدولي(، التي يحتل 
فيها الدوالر النسبة األعلى؛ انعكس على قيمة العملة 
الليبية بـ»الضعف« أمام نظيرتها األميركية، ليستمر 
الدينار في االنخفاض إلى أن تجاوز حاجز الخمسة دينار 

لكل دوالر.
اختفاء  في  تمثلت  اإليجابية  المؤشرات  أن  وبين 
عجز الميزانية العامة وتحقيق فوائض مالية في 2021 
بقيمة 19 مليار دينار، فيما تشير آخر إحصائية صادرة 
إلى  الماضي  أغسطس  في  المركزي  المصرف  عن 
وجود فائض مالي بقيمة 21 مليار دينار دون احتساب 
الماضيين،  وأغسطس  يوليو  النفط لشهري  إيرادات 

حيث لم يجِر توريدهما إلى المصرف المركزي بعد.
ورغم أن بيانات المصرف المركزي تشير إلى وجود 
أصر  العكاري  أن  إال  المدفوعات،  ميزان  في  توازن 
على وجود »تحسن كبير« في هذا الميزان خاصة مع 
االنتهاء من توريد اإليرادات النفطية بالكامل، متوقعًا 
زيادة إنتاج وتصدير النفط قريبًا مع تخصيص ميزانية 
»ما  دينار؛  مليار   35 بقيمة  النفط  لقطاع  استثنائية 
وتوليد  المدفوعات  ميزان  في  فائض  تحقيق  يعني 

إيرادات إضافية لالقتصاد الليبي«.

حل أزمة السيولة
ومن ضمن المؤشرات اإليجابية لالقتصاد تحدث 
بنسبة  النقود  عرض  انخفاض  عن  الليبي  المصرفي 
20 % عما كانت عليه في نهاية العام 2020، وأيضًا 
توزيع  بعد  السيولة  أزمة  حل  في  اإليجابي  التحسن 

المصرف المركزي سيولة نقدية بقيمة 32 مليار دينار 
خالل 8 أشهر من العام الجاري، فضاًل عن »التحسن 
الكبير« الذي حدث في عملية التحول إلى استخدامات 

أدوات الدفع اإللكتروني.
إن  العكاري  قال  اإليجابية،  المؤشرات  هذه  ورغم 
على  كثيرًا  أثر  التضخم  معدالت  في  ارتفاعًا  هناك 
من  حالة  في  وتسبب  للمواطن،  الشرائية  القدرة 
الركود االقتصادي، ما دفع إدارة المصرف المركزي في 
البيضاء إلى التدخل بتكليف فريق عمل إلعادة النظر 

في تحديد قيمة جديدة للدينار الليبي.
بالعمل  قام  الفريق  أن  الليبي  المصرفي  واعتبر 
سعر  محددات  من  محدد  لكل  وأعطى  المطلوب، 
الصرف حقه من التحليل، ووضع سعر الصرف الجديد 
المستقبلية ووجد  للتوقعات  فعلية  في وضع محاكاة 
»حماية  على  القدرة  له  تكون  سوف  السعر  هذا  أن 
احتياطات الدولة وسيسهم في االستدامة المالية لها، 
ويبعد شبح االستدانة المالية من المؤسسات الدولية، 
والخدمات  السلع  أسعار  انخفاض  في  يسهم  وكذلك 

بنسبة 15 %«.

تعديل العملة ال يعالج التضخم
أما أستاذ االقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، 
بتغيير سعر  يعاَلج  ال  االقتصاد  في  التضخم  إن  فقال 

صرف العملة.
هذا  تنفيذ  من  يتأكد  لم  أو  تأكد  »لو  وأضاف: 
عدم  من  حالة  في  الليبي  االقتصاد  سيظل  اإلجراء، 
األسعار،  استقرار  عدم  من  موجة  ويواجه  اليقين، 

وتدني مستوى معيشة الناس«، متابعًا: »هذا تخبط 
وسياسة عشوائية.. خفض ورفع ثم بعد ذلك خفض 
في  معه  ندور  ونحن  يدور  االقتصاد  وهكذا..  للدينار 

حلقة مفرغة ال خروج منها«.
على  الشخصية  صفحته  عبر  تعليقه  في  ذلك  جاء 

موقع »فيسبوك«.
وتناول الخبير االقتصادي القرار الذي اتخذه مجلس 
ديسمبر  في  الموحد،  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة 
العام 2020، وطبق بداية من 3 يناير 2021، والذي 

بمقتضاه أصبح سعر صرف الدوالر 4.48 دينار.
وأشار إلى أن المصرف المركزي أراد المحافظة على 
»بالتضحية  األجنبية  العملة  من  احتياطاته  مستوى 
الخزانة  إيرادات  زيادة  إلى  إضافة  الدينار«،  بقيمة 

العامة من العملة الوطنية.
وأكمل: »نحن نعلم أن االحتياطات األجنبية يمكن 
أن ترتفع بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات من النفط، 
وبالتالي وجود فائض في ميزان المدفوعات، ويمكن 
أن تنخفض بتراجع أسعار النفط وبالتالي يحدث عجز 

في ميزان المدفوعات«.
أو  ترتفع  أن  يمكن  االحتياطات  أن  وأضاف 
تنخفض بسبب التغير في إيرادات العملة األجنبية، 
في  الليبي  االقتصاد  في  حدث  أن  سبق  وهذا 
جدًا«،  متدنية  »لدرجة  الماضي،  القرن  ثمانينات 
بدأت  ذلك  بعد  ثم  الدينار،  قيمة  تخفض  لم  لكن 
مليار  المئة  لتتجاوز  أخرى  مرة  تنمو  االحتياطات 
وانخفاضًا  ارتفاعًا  االحتياطات  تتغير  وبالتالي  دوالر، 

مع المحافظة على ثبات سعر الصرف.

● مقر المصرف المركزي في طرابلس
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط )أجوكو(، إعادة بئر بحقل الحمادة النفطي إلى اإلنتاج بعد 
انتهاء أعمال الصيانة الالزمة للمضخات السطحية الخاصة بالحقل، وذلك في إطار مساعي الشركة 

لزيادة اإلنتاج بكافة الحقول التابعة لها.
الصيانة  أعمال  إنهاء  من  تمكنت  الصيانة  منسقة  أن  األحد،  بيان،  في  الشركة  وأوضحت 
للمضخات السطحية )Lufkin pump( من قبل قسم الميكانيكا ديزل، وذلك بفك ونقل صندوق 
التروس )gear box( من البئر )SAT7( إلى البئر )AA4( بالمجمع 7، المتوقف منذ فترة طويلة 

وإعادة البئر لإلنتاج.
للنفط في تمرين  العربي  الخليج  إدارة الصحة والسالمة والبيئة بشركة  وشارك فريق من 
المحاكاة التدريبية المشتركة لسيناريو التلوث البحري بالنفط الخام بمرسى البريقة، الذي جرى 

تحت إشراف المؤسسة الوطنية للفنط.
به  أشادت  متكامل  سيناريو  وتنفيذ  إعداد  في  التمرين  بهذا  المشاركة  الشركات  ونجحت 
المؤسسة الوطنية للنفط عبر مدير إدارة السالمة والصحة المهنية خالد بوخطوة، بأداء الفرق 
التابعة  الشركات  قدرة  لمعرفة  والكبير«  االستراتيجي  بـ»الحدث  التمرين  ووصف  المشاركة 

للمؤسسة على االستجابة.

بئر نفطية تعود لإلنتاج بحقل الحمادة بعد توقف دام طويال
حظر تصدير أغطية غرف صرف األمطار

اإلنتاج الليبي يسهم في زيادة إمدادات 
»أوبك« خالل سبتمبر

تعامالت إلكترونية في تسجيل الشركات التجارية

التضخم في تركيا يصل إلى %83.45

تابع وزير االقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
محمد الحويج، سير العمل في مصلحة السجل التجاري، واطلع على 
مستجدات منظومة السجل التجاري وآلية حصر الشركات إلكترونيًا، 
وذلك خالل زيارة قام بها لمصلحة السجل التجاري العام في بلدية 

جنزور.
وقالت الوزارة إنه يمكن ألصحاب الشركات تقديم جميع تفاصيل 

معامالتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل.
لملفات  كأرشيف  تعمل  التجاري  السجل  منظومات  أن  وأضافت 
آلية سير  إيجابي فعال سريع في  الشركات »لما في ذلك من تأثير 

العمل«، فضاًل عن أنها تسهل عملية التسجيل وإتمام المعامالت.
وجرت الزيارة يوم الخميس الماضي، إذ كان في استقبال الحويج 
كل من رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير، ومديرو 
اإلدارات والمكاتب والموظفون، وبحضور عدد من القيادات األمنية 

والمحلية.
المصلحة  موظفي  إطالع  ضرورة  على  الحويج  شدد  وخاللها، 
المستمر على التحول الرقمي والتقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز 

األعمال.
ببعض  يقضي  قراراً  الحويج  أصدر  الماضي،  يوليو  أواخر  وفي 
الضوابط المتعلقة بالقيد في السجل التجاري، التي تشترط لقبول 
طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين، أن يتضمن اسم 

صاحب النشاط رباعيًا وفقًا للرقم الوطني.
ونص القرار رقم 680 لسنة 2022م على أن تلتزم مصلحة السجل 
التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أسماء  يكون  أن  التعديل  أو  التجاري  السجل 
والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقًا للرقم الوطني إن كانوا 

من حملة الجنسية الليبية.
وأشار القرار، في مادته الثالثة، إلى أن أحكام هذا القرار تسري على 
جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها 
القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها األوحد أو الرئيسي 

نشاطًا تجاريًا، وفقًا ألحكام المادة 495 من القانون التجاري.
كما وجه الوزير مصلحة السجل التجاري بمراجعة القيود السابقة 
بما يتوافق مع القرار الجديد، وعدم إتمام أية إجراءات ألي مواطن ليبي 

إال بموجب الرقم الوطني.

 %  83 من  أكثر  إلى  تركيا،  في  للتضخم  الرسمي  المعدل  ارتفع 
اإلثنين الماضي، مقارنة بـ80.2 % في أغسطس، بعد أيام من إعالن 

البنك المركزي خفض معدالت الفائدة.
االستهالك  أسعار  أن  التركية  لإلحصاء  الرسمية  الوكالة  وذكرت 
العام  نفسها  بالفترة  مقارنة  سبتمبر  في   %  83.5 بنسبة  ارتفعت 

الماضي.
وقاريًا، سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في 
سبتمبر، بلغت 10 % على مدى سنة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة 

وكذلك المواد الغذائية.
وبلغت نسبة التضخم في أغسطس 9.1 % بالنسبة للدول الـ19 
يسجلها  أرقام  أعلى  المشتركة، وهي  األوروبية  العملة  تعتمد  التي 
المعهد األوروبي لإلحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير من 

العام 1997.

الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير  أصدر 
قرارًا  الثالثاء،  الحويج،  محمد  الموقتة  الوطنية 
مياه  تصريف  غرف  أغطية  تصدير  بحظر  يقضي 
»بمختلف  الصحي  الصرف  وبالوعات  األمطار 

أشكالها وأنواعها وعلى أي هيئة كانت«.
لسنة   )903 ( رقم  القرار  من  الثانية  المادة 
الضبط  مأموري  منح  إلى  أشارت   ،2022
للسلع  السرقة  جرائم  لضبط  القضائي 
والمشتري  البائع  مع  والتعامل  المحظوة، 
قانون  في  الجنائية  المساهمة  ألحكام  وفًقا 

الليبي. العقوبات 
سرقة  ظاهرة  األخيرة  األشهر  خالل  وانتشرت 
أغطية غرف تصريف مياه األمطار وبالوعات الصرف 
الصحي من الشوارع في عدد مناطق بهدف بيعها 
الشهر  الصناعة  وزارة  منه  حذرت  ما  وهو  خردة، 
الماضي، ونبهت إلى أنه تصرف سيؤدي إلى تجمع 

األمطار وتعطيل الحركة المرورية.
المتعلقة  األعمال  أن  على  الوزارة  وشددت 
العامة  للشركة  أصيل  اختصاص  هي  بالخردة 

للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

وداعًا لزحام البنوك وطلب املستندات الورقية
الوسط - عالء حموده

الماضي،  سبتمبر  شهر  خالل  النفط  من  »أوبك«  إنتاج  قفز 
آخرون  ليبيا وزيادة رمزية تعهد بها أعضاء  انتعاش حدث في  بعد 

بالمنظمة.
وعززت منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( اإلمدادات بمقدار 
نصف  نحو  مع  مليون   29.89 إلى  لتصل  يوميًا،  برميل  ألف   230
»بلومبرغ«  وكالة  أجرته  لمسح  وفقًا  ليبيا،  من  القادمة  المكاسب 

األميركية، اإلثنين.
الوحدة  حكومة  توصلت  أن  بعد  انتعاشًا  الليبي  اإلنتاج  وشهد 
الوطنية الموقتة إلى اتفاق في يوليو إلعادة فتح الحقول ومحطات 

التصدير المغلقة منذ أشهر.
وأوضحت »بلومبرغ« أن السعودية قادت جهود رفع اإلنتاج للوفاء 
بالزيادة الرمزية البالغة 100 ألف برميل يوميًا، التي وعدت بها بعد أن 
دعا الرئيس األميركي جو بايدن، المنتجين إلى المساعدة في خفض 

األسعار خالل زيارته المملكة هذا الصيف.
واجتمع أعضاء »أوبك« وحلفاؤها في أول لقاء لهم وجهًا لوجه منذ 
العام 2020، األربعاء الماضي، بالعاصمة السويسرية جنيف، وستدرس 

المنظمة خفض اإلنتاج مليون برميل يوميًا أو أكثر.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا إلى مليوني 
ووفق  القطاع،  في  العاملة  الشركات  مع  بالتعاون  يوميًا،  برميل 
فرحات  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحسب  المتاحة،  اإلمكانات 
بن قدارة. وقفزت معدالت اإلنتاج الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا 
قبل أن تتراجع إلى مليون و185 ألف برميل قبل نحو أسبوع، حسبما 
أعلنت المؤسسة، لكنها في العموم تجاوزت مستويات ما قبل فرض 
حالة »القوة القاهرة« في أبريل الماضي، التي شملت عديد الحقول 

والموانئ النفطية.
المالية  لوزارة  بيانات  أظهرت  األسبوع،  هذا  سابق  وقت  وفي 
بحكومة الوحدة الوطنية أن مؤسسة النفط أنفقت 15 مليار دينار، 
أي ما يعادل 3 مليارات دوالر من أول يناير حتى نهاية شهر سبتمبر 

الماضي.

سنعمل مع شركة دولية لضمان حماية حسابات العمالء وعدم االختراق

الوسط- وكاالت

مع تحذيرات من انقطاع كامل لإلمداد الروسي..

»الطاقة الدولية« تدعو أوروبا لترشيد الغاز لتجاوز أزمة متوقعة شتاء
الدولية إن تدابير ترشيد استهالك  الطاقة  قالت وكالة 
للحفاظ  الشتاء  هذا  »حاسمة«  ستكون  أوروبا  في  الغاز 
التام للغاز  على المخزون بكميات تكفي في حال االنقطاع 

الروسي ووقوع »موجة برد متأخرة«.
ضد  العقوبات  على  رداً  الروسي  الغاز  تدفق  تراجع  وأدى 
في  لألسعار  شديد  ارتفاع  إلى  أوكرانيا،  غزو  منذ  موسكو 
األسواق العالمية، ودفع األوروبيين للتزود بالغاز من مصادر 
أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير، ال سيما 

الغاز األميركي والغاز النرويجي، وفق وكالة »فرانس برس«.

انقطاع محتمل للغاز الروسي
وأشارت وكالة الطاقة إلى أنه بفضل استراتيجية التنويع 
هذه فإن »مخزون الغاز كان ممتلئًا بنسبة 90 % حتى أواخر 
»عواقب  من  أوروبا  نفسه  الوقت  في  محذرة  سبتمبر«، 
انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي اعتبارًا من هذا الشتاء 

وفي العام المقبل«.
الشتاء  لفصل  توقعاتها  تقريرها  في  الوكالة  وحددت 
الروسية  لالمدادات  الكامل  االنقطاع  حال  في  للمخزونات 
اعتبارًا من األول من نوفمبر المقبل، واعتمادًا على إمدادات 
»منافسة  مصدر  اآلن  بات  الذي  المورد  المسال،  الغاز 

عالمية«.
وحذرت الوكالة من أنه دون تخفيض للطلب على الغاز، 
وفي حال انقطعت اإلمدادات الروسية تمامًا، فإن المخزون 
وجود  حال  في  وذلك  فبراير،  في   %  20 من  أقل  سيكون 
المقابل  في  السائل«.  بالغاز  اإلمدادات  من  عاٍل  مستوى 
سيكون المخزون »بحدود 5 % في حال كانت إمدادات الغاز 

السائل ضعيفة.
االقتصادي  التعاون  لمنظمة  التابعة  الوكالة  وذكرت 
والتنمية أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات يزيد 
التام لالمدادات في حال حصول موجة  من خطر االنقطاع 

برد متأخرة.
للطاقة  الدولية  الوكالة  رأت  السيناريو،  هذا  ولتفادي 
أجل  من  »حاسمة«  اقتصاد  إجراءات  اتخاذ  أوروبا  على  أن 
»الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية 

موسم الحاجة إلى التدفئة«.

ضرورة توافر مخزون جيد
على  األوروبي  للطلب  فإن خفضًا  التوقعات،  ووفق هذه 
الغاز بنسبة 9 % قياسًا بالسنوات الخمس الماضية، سيكون 
ضروريًا للحفاظ على مستويات المخزون فوق نسبة 25 %« 

في حال لم تكن تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع. 
بمعدّل  قياسًا   %  13 بنسبة  أقل  الطلب  يكون  أن  وينبغي 
الخمس سنوات للحفاظ على مستويات مخزون تفوق نسبة 

33 %، في حال كانت تدفقات الغاز السائل ضعيفة.
وانخفض االستهالك الشامل للغاز في أوروبا بنسبة 10 
الفترة  مع  بالمقارنة  وأغسطس  يناير  شهري  بين  أصاًل   %
مسبوق«،  »غير  انخفاض  وهو   ،2021 العام  من  نفسها 
مع  الصناعي  القطاع  بنشاط   %  15 بنسبة  بتراجع  مدفوع 
الكبير  االرتفاع  أمام  إنتاجها  خفض  إلى  المصانع  اضطرار 

في األسعار.
الغاز  على  األوروبي  الطلب  ارتفع  نفسه،  الوقت  وفي 
أنه  حين  في   ،2021 العام  مع  مقارنة   %  65 بنحو  السائل 
عوامل  بفعل  اآلسيوي،  السوق  في   %  7 بنسبة  انخفض 
المعتدل وسياسة »صفر كورونا«  ارتفاع األسعار والطقس 

في الصين.

انخفاض االستهالك في 2022
وتوقعت الوكالة انخفاضًا بنسبة 0.8 % في االستهالك 
في  فقط   %  0.4 بنسبة  وزيادة   ،2022 في  للغاز  العالمي 
العالمية  األسواق  في  المتوتر  السياق  هذا  وسط   ،2023
للغاز، منذ عودة الحركة في العام 2021 مع انتهاء إجراءات 
الحد من فيروس »كورونا«، ومنذ اندالع الحرب في أوكرانيا 

أواخر شهر فبراير.
ورأى كيسكوي ساداموري، المدير العام ألسواق الطاقة 
واألمن في الوكالة الدولية للطاقة، أن »آفاق أسواق الغاز ال 
تزال قاتمة، ال سيما بسبب السلوك المتهور وغير المتوقع 
لروسيا والذي قوض سمعتها كمزود موثوق«. وأضاف أن 
»كل المؤشرات تظهر أن األسواق ستبقى متوترة في العام 

.»2023
الغاز  على  الصيني  الطلب  في  ارتفاعًا  الوكالة  وتتوقع 
أكثر  شتاء  أن  حين  في  جديدة،  عقود  توقيع  مع  السائل، 

برودة سوف يزيد الطلب في شمال شرق آسيا.

● منشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي من خط أنابيب نورد ستريم 1 في لوبمين بألمانيا

السعر بالدوالرنوع الخام

91.92برنت

86.57غرب تكساس

90.91دبي

90.68سلة أوبك

90.94خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/5/ 2022

●عمال وموظفون في ميناء السدرة النفطي

● ركود في أسواق مدينة اسطنبول التركية

● جمال عبدالمالك

شهدت الساحة المصرفية في ليبيا انضمام مصرف 
جديد في سبتمبر الماضي، لكنه مختلف عن غيره من 
المصارف العاملة في البالد، إذ أنه أول مصرف رقمي.
»المصرف الليبي الرقمي« أسسه الخبير المصرفي 
والتنمية،  التجارة  عبدالمالك، مؤسس مصرف  جمال 
موافقة  بعد  وذلك  المستثمرين.  من  آخر  وعدد 
به  تقدم  طلب  على  بنغازي  في  المركزي  المصرف 

المؤسسون.
دينار،  مليون   200 رأسماله  يبلغ  الذي  والمصرف 
فيه  اعتمد  وقد  سهم،  مليون   20 على  موزعة 
إذ  عامًا،   54 نحو  إلى  وصلت  خبرة  على  عبدالمالك 
التجارة  مصرف  أخرين،  رفقة  أسس،  أن  له  سبق 
والتنمية كأول بنك خاص في ليبيا، والذي تحول إلى 
مشاريع  عدة  انبثقت  وعنه  نشاطًا،  البنوك  أكبر  أحد 

منها شركة »برنيق للطيران«.
إنشاء  فكرة  إن  لـ»الوسط«  عبدالمالك  يقول 
الليبي الرقمي« وُلدت من رحم مشكالت  »المصرف 
البنوك التقليدية وطلبات المستندات الورقية، والتأخر 
والقروض  السلف  على  والموافقة  الحسابات  فتح  في 
المتوسطة  والمشاريع  والشركات  الشخصية 
المحلية  البطاقات  إصدار  في  والتأخر  والصغيرة، 

والدولية.
التفكير  إلى  دعتنا  التحديات  »هذه  ويضيف: 
في  يحدث  ما  ومواكبة  المصرف  هذا  تأسيس  في 
التعامل  على  واالعتماد  والعالم،  العربي  المحيط 
واستعنا  الذكية..  والهواتف  بالتكنولوجيا  الرقمي 
بشركات تقنية عالمية لتأمين وضمان كفاءة عمليات 

المصرف«.
في  المصرفية  البيئة  أن  إلى  المالك  عبد  ويشير 
أن  خاصة  رقمية،  مصارف  الستحداث  مؤهلة  ليبيا 
% من   57 تتجاوز  الليبي  المجتمع  في  الشباب  نسبة 
عدد السكان، ونسبة من هم أقل من 15 عامًا تتجاوز 
30 %، وهي فئة شغوفة ومتعلقة باستعمال الهواتف 

الذكية واإلنترنت.

تجارب عالمية ومحلية
وعالميًا، كان بنك »مونزو« البريطاني هو باكورة 
العام  في  تأسس  إذ  العالمية،  الرقمية  المصارف 
للمملكة  األسبقية  كانت  العربي  العالم  وفي   ،2015
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، بهدف 
تقليل تكاليف التشغيل، وتبسيط اإلجراءات، وإحكام 
باعتماده  البشرية  األخطاء  وتقليل  والمتابعة  الرقابة 
لتنفيذ  اإللكتروني  والبريد  اإللكتروني  األرشيف  على 

العمليات.
مصرفية  خبرة  وليدة  التجربة  كانت  ليبيا،  وفي 
استشارة  بشركات  االستعانة  دون  طويلة  وطنية 
على  االعتماد  كان  االختيار  لكن  إقليمية،  أو  عالمية 
على  تزيد  التي  ودوليًا  محليًا  المؤسسين  أحد  خبرة 

54 عامًا.
المصارف  مؤسسي  أول  عبدالمالك  أن  إلى  يشار 
انطالق  أمام  الباب  فتح  من  إنه  ويقول  الخاصة، 
المصارف الليبية الخاصة وتوسعها منذ العام 1995.

بين  االنقسام  انعكاسات  بشأن  تساؤالت  وبرزت 
منذ  وبنغازي  طرابلس  في  المركزي  المصرف  إدارة 
العام 2014، وتأثيرات هذا الوضع على عمل المصرف 

إذ  عائقًا؛  ذلك  في  يرى  ال  عبدالمالك  أن  إال  الرقمي، 
المصرف  من  الرقمي  المصرف  »ترخيص  إن  يقول 
المركزي بنغازي، وهو يملك كافة صالحيات المصرف 
ونحن  سياسي،  أمر  »االنقسام  ويضيف:  المركزي«، 

مصرفيون ال شأن لنا بالسياسة«.

اإلفصاح  قواعد  بكافة  االلتزام  إلى  ويشير 
ورقابة  إلشراف  يخضع  أنه  موضحًا  والحوكمة، 
المصرف المركزي وفقًا لقانون المصارف،. مشيرًا إلى 
تزويد المصرف المركزي وسوق المال بكل ما يطلبانه 

من إحصاءات وبيانات ومعلومات.

آليات عمل المصرف الرقمي
المصارف  تقدم  التقليدية،  المصارف  وعلى عكس 
وال  بعد(  )عن  اإلنترنت  الخدمات عن طريق  الرقمية 
تتطلب اإلجراءات مراجعة أي فرع، تسهياًل للعمليات 
نحو مرن وسريع،  للعمالء على  المصرفية  والخدمات 

وإتاحة خدماتهم في أي وقت يرغبون فيه.
تجربة  تساعد  »أن  عبدالمالك:  جمال  ويتوقع 
الذي  الجهد  وتقليص  الوقت  إدارة  على  المصرف 
يمكن أن يبذله العميل بمراجعة المصارف التقليدية 

وفروعها«.

المصرفية  التعامالت  وسرعة  سهولة  إلى  وأشار 
معينة  ساعات  تحديد  دون  ساعة،   24 مدار  على 
عن  فضاًل  للعمالء،  الخدمات  وتقديم  الفروع،  لفتح 
األخطاء  تقلل  الرقمية  المصرفية  المعامالت  أن 
الفوائد واألرباح، وتساعد على تقليل  البشرية وترفع 
االزدحام وتوفير المباني واألدوات والمعدات المكتبية 

والقرطاسية«.
المصرف  في  حساب  فتح  إلى  الحاجة  كانت  وإذا 
التجاري التقليدي تتطلب خطوات إدارية طويلة، فإن 
فتح حساب رقمي يقتصر على تحميل التطبيق الخاص 
بالمصرف على الهاتف الذكي، ثم إدخال رقم الهاتف، 
الشخصية(،  البطاقة  أو  السفر  )جواز  الهوية  وصورة 
البطاقة  أو  السفر  جواز  مع  سيلفي  صورة  والتقاط 

الشخصية، وفق عبدالمالك.

فرص النجاح
ظل  في  التجربة،  هذه  نجاح  فرص  وبخصوص 
عالية  تقنية  على  الرقمية  المصارف  اعتماد  معادلة 
المحلية،  التقنية  البنية  ضعف  مقابل  في  الجودة، 
يقول عبدالمالك إن هناك احتياطات تقنية قوية جرى 
الليبي  الرقمي  المصرف  عمل  سير  لضمان  اتخاذها 

بكفاءة.
الرقمي  الليبي  المصرف  على  »القائمون  ويضيف: 
في  ونحن  وآسيوية،  أميركية  شركتين،  بين  فاضلوا 
إحدى  ووجدنا  األفضل،  واختيار  التفاوض  مراحل 
عدة  تأسيس  في  سابقة  خبرة  تمتلك  الشركتين 
والبحرين  واألردن  اإلمارات  في  رقمية  مصارف 
الرقمي  النشاط  بدأت  مصارف  وهي  والكويت، 

الكامل«.
دولية  شركة  مع  التعاقد  سيجري  أنه  وأوضح 
وبضمانات  لمصرفنا  والحماية  الربط  خدمات  تقدم 
وعدم  الكاملة  الحماية  تضمن  تقنية  ومنظومات 

االختراق.
المصرفية،  التجربة  هذه  بنجاح  تفاؤله  يبدي  كما 
خصوصًا أن دراسات الجدوى لهذا المشروع تشير إلى 
تحقيق أرباح جيدة بعد المصروفات والضرائب، الفتًا 
إلى أن خدمات المصرف الرقمي عديدة، ومنها: فتح 
حساب مصرفي مجانًا ودون تحديد حد أدنى للرصيد، 
أي  لزيارة  الحاجة  دون  إلكترونية  محفظة  وإنشاء 
وكذلك  شخصية  وقروض  ملف  على  والحصول  فرع، 
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والحصول 
على بطاقات المسبوقة الدفع »فيزا - ماستر كارد - 
أميركان إكسبرس«، وفتح حسابات بمختلف العمالت 

األجنبية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مؤسس أول مصرف رقمي لـ»الوسط«:

 الطلب األوروبي على الغاز 
السائل ارتفع بنحو 65 % في 

العام الجاري مقارنة بـ 2021

الوسط- عبدالرحمن أميني

جمال عبدالمالك: 
نتفاوض مع شركتين 

أميركية وآسيوية الختيار 
إحداهما لتأسيس المصرف



ال عزاء للمسنني
محمد المغبوب

مكان  وبين  فراغ  بين  تبدد  عمر  في  لنا  عزاء  ال 
حارق  بصيف  مررنا  العمر،  خريف  في  ونحن  لــزج 
فينا، نحن  نكاية  يأتي  ربيع ال  إلى  نرنو  قارس،  وشتاء 
تبتسم  ولم  وجهونا  في  الدنيا  لنا  تضحك  لم  الذين 
وتحت  الباهت  التاج  ظل  تحت  كنا  حين  الحياة  لنا 
جنة  الوهم  من  لنا  زرعوا  طائش،  شباب  نعال  أقدام 
نصل،  وال  نركض  الجمر  سنوات  على  وكنا  الفردوس 
فكلما ومض في السماء برق وجدناه يخطف أبصارنا، 
فلم نعد نرى بين سواد الليل وبين نهار غبشه غيرنا، 
بصداع  رؤوسنا  أوجعت  سميكة  بنظارات  فاستعنا 

األمنيات.
للمسنين،  العالمي  اليوم  في  لنا  عزاء  أسف ال  بكل 
يتحقق،  ال  هدف  إلى  المشي  من  نعالنا  نحفت  وقد 
نلوك  المقاهي  طــاوالت  عند  الكالم  أفــران  فضمتنا 
وقد  عــاٍل،  بصوت  والمباح  همسًا  الممنوع  الكالم 
أبوابه وال صالونات  النادي فتح  استنفدنا كل قوانا ال 
ونظرات  المساجد  ركبات  ملتنا  وقد  ضمتنا،  الثقافة 
وسعر  المريض  حــال  عن  نسأل  المفزعة  الشباب 
وحقن  السيولة  طابور  وعن  فارغة،  وجيوبنا  الدوالر 
السكري وحبوب الضغط ونهمل على عمد المصحات 
بداية  ختام  حسن  اهلل  ندعو  مثلنا  الفقيرة،  العامة 

أربكت أعمارنا وأثقلت قلوبنا همًا وغمًا.
عصيناك  وحــيــن  طــاعــتــك  عــلــى  اهلل  ــا  ي كــبــرنــا 
ظهورنا  صــارت  أن  بعد  الغفار  فأنت  استغفرناك 
أحصنة لألحفاد يلعبون بنا ونحن بلعبهم فرحون حد 

المرارة.
السجل  في  وطنية  أرقامًا  صرنا  وقد  لنا  عــزاء  ال 
طرح  ساعات  نعد  اإلجتماعي  الضمان  وفي  المدني 
مات  ومن  األنابيب  في  الماء  جريان  ووقت  األحمال 
على  ــزوره  ن كي  المرض  فــراش  على  ومــن  مغبونًا 
المدولبة  الكراسي  على  أو  األعطاب  بها  كورية  دابة 
وكيف  العالي  الرصيف  على  بها  نقفز  كيف  نفكر 
في  لشباب  الفارهة  العربات  فيه  تسير  الطريق  نقطع 
التي  السالحف  وكأننا  األســود  وبعنفوان  العشرين 

تعطلت سرعاتهم.
بيننا  الكالم  بنا من زحام  البيوت فقد ضاقت  ملتنا 
فال فضاء يضمنا ، مكتبة عامة مثاًل أو منتدي ثقافي ، 
أو رحلة ترفيهية في غدامس فجنيف ومثلها ألصحاب 
الغليظة  قلوبهم  ورق  عقولهم  اهلل  أصلح  المناصب 

فهم ال يبصروننا حتى ونحن أمامهم.

ذهب عنا كل شيء
عودتنا   ، أعمالنا  إلــى  الصباحية  الطلعة  تلك 

محملين بإحتياجات بيوتنا الفقيرة بمعاشات هزيلة ،
شدة  من  نخفف  كي  للجيران  ابتساماتنا  وتلك 
صنعوه  الــذي  العمر  غــول  أن  نحسب  ولــم  الشفقة 
ودم  هش  عظم  من  لنا  تبقى  ما  ليأكل  ينتظرنا  لنا 
قهرنا  نيران  تنضجه  ال  ولحم  يتجلط  أن  وشك  على 
تأكل  كما  تلتهمنا  المجنونة  القطة  فيما   ، وهمومنا 
مفر  ال  ومحن  يجري  ومازال  يجري  ما  بسبب  صغارها 
األزقة  وتعددت  الطرق  تفرعت  وقد  لنا  هــروب  وال 
الدروب أمامنا وجعلتنا في حيرة أيهما األقصر مسافة 
من  طائل  فال  منا  ينفذ  الوقت  بدأ  فقد  نسلكه  كي 

البقاء.
خريفا  ستين  من  أكثر  بعد  سلوى  وال  لنا  عزاء  ال 
فأبيض  وأزهارنا  األوراق  ونزعت  رياحه  بنا  عصفت 
السائل  وتكلس  وجوهنا  األخــاديــد  ومــألت  ــرأس  ال
وصلنا  بما  نحتفل  نظرنا  وقصر  مفاصلنا  في  الزاللي 

إليه من خيبة رافقتنا ولم نشعر بها.
أو هو هكذا فنحن ال  الفعل  القول عن  يغني  قد ال 
نلوم أحدصا إال أنفسنا فقد كانت لنا أدوار من المفيد 
يكرروا  أن  أوالدنا  لهذا  نرى  ال  أننا  كما   ، بها  قمنا  لو 
المحلية  بالظروف  مرهونة  كانت  التي  التجربة  ذات 
يهنوا  وال  يستسلموا  أال  نريدهم  ألننا   ، والعالمية 
في  نحن  فشلنا  غد  لهم  ينجزوا  كي  قواهم  تخور  وال 
ويتكرس  السلطة  يعتلي  لمن  يرضوا  ال  أن   ، إنجازه 
أال  تفقده  ال  كي  أمه  عباءة  بطرف  يتشبث  كأنه  بها 
يكون وفق اختيارهم يأتوا به في وضح النهار ويشعل 
أمام  الوعرة  الطريق  ويمهد  العتمة  ليبدد  المصابيح 
خطواتهم وال ينام إال بعد أن يتفقد كل شيء ويجعله 
صالحًا لهم يرتقي بهم ويصعدون على ظهره خادمًا 
المال  انفاق  في  يسرف  عليهم  مستبدًا  سلطانًا  ال 
الحياة  أوجه  عليه وعلى حاشيته مهماًل على عمد كل 
العامة فلم يبن لهم وبهم مجدا ويبني حضارة عاملة 

فاعلة تبهر من حولها ومن أقصاها .
الصدور  تكنه  بما  للبوح  مناسبة  ليس  اليوم  هذا 
بل هو مهرجان العقول كيف تعيد التفكير فيما يجري 
نريد  جميعًا  يضمنا  وطن  على  حرصًا  جرى  الذي  بعد 
وللشيوخ  للرضع  كريمة  سلسة  وحياة  ربيعًا  عامه 
المريخ  في  مدنا  يبني  ما  اإلمكانيات  من  فلنا  معا. 
بغض  ال  جميعا  لمستقبلنا  به  نفكر  ما  العقول  ومن 

وال حقد وال حسد وال شحناء بيننا ننبذ كل التوجهات 
الشيطانية وإمالءات األعداء علينا فال خبر في من لم 

يقل حقًا وصدقًا وعداًل وجهر به .
للكبير  صالحة  وخصلة  حسنة  سمة  وهو  الوفاء  إن 
السن  لصغار  مــؤجــاًل  فعاًل  يعد  معاملته  وحسن 
قبل  من  خاصة  رعاية  إلى  يحتاج  مسن  فكل   ، اآلن 
به  تقم  لم  عليها  واجب  وهو  الرسمية  المؤسسات 
قبل  لنا  تكن  لم  حياة  ضفة  على  مهمل  كم  ونحن 

خروج اإلسبان وبعدهم
وهي أمور تمتاز بها الدول المتقدمة وتعدها سمة 

حضارية تليق بها والشرح يطول .
عليها  نعرض  ما  بقدر  الحكومة  نتسول  ال  نحن 
الكهرباء  فواتير  ــع  دف فــي  المسنين  إحتياجات 
الجامعات  ومصاريف  السفر  وتذاكر  والمواصالت 
للتصييف  وشواطئ  المقاهي  في  المشروبات  وحتى 
ومصاريف العالج خاصة األمراض العصرية وهي عادة 

في أغلب الدول تكون بنصف القيمة أو أعفاء تام.
المزعومة  والمؤسسات  ذلك  من  أكثر  إلى  نحتاج 
فينا  كأنها  متفرجة  وتقف  جيدًا  المسن  حاجة  تدرك 

شامة.
أيتها الزوجة المسنة

خدمة  أثقلناك  فقد  منك  عــذر  ــف  وأل سامحينا 
وانتظارًا وخوفًا فقد فرشنا الدار حصيرًا ومألنا الفضاء 
وال  لك  قدمناها  بهجة  فال  وعلينا  عليك  حسرة  أهات 
نصب  العالية  أصواتنا  إال  ليس  إليك  به  أتينا  فرح 
نقدر  لم  وأعطاب  يكن  لم  زمن  من  غضبنا  عليك 
فقد  قلوبنا  مزق  مسامعنا  في  وآنينك  إصالحها  على 
حياة  تحقيق  على  يلحون  عيال  مع  وحيدة  نتركك  كنا 
كريمة لهم لم نطلها ، تضعين القدر على النار وفيه 
لن  الخطاب  ابن  أن  تعلمين  وأنت  بدًا  ينضج  ال  حجر 

يمر ببيتنا أبدا
وما  الوضع  لنا عجرفتنا وعنجهيتنا فقد كان  اغفري 

زال وأنت شاهدة يدفع بنا إلى الجنون أحيانًا .
ماذا بعد ؟

ال شيء!
وال  العمر  ورد  على  ندى  وال  القلب  في  بهجة  ال 
عنها  ونغفل  علينا  تزحف  الثواني  إال  ليس   ، نزل  غيث 
السود  الغرابيب  الغربان على  في بالد تصحرت تنعب 
كاألطفال  نلعب  نومنا  وعند  نصحو  حين  فيها  السود 

مع أكوابيس صارت لنا رفيقة شمطاء.

إن الوفاء وهو سمة 
حسنة وخصلة 
صالحة للكبير 

وحسن معاملته 
 
ً
 مؤجال

ً
يعد فعال

لصغار السن اآلن
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سالم الكبتي

تسليم  حول  والرد  واألخذ  المجادلة  سياق  وفي 
اإلخوان الثالثة إلى مصر التي ظلت تضغط باتجاه 
ذلك، بدءًا من الملك فاروق إلى رجال السراي، إلى 
كاندول،  دي  التقى  السياسي،  والبوليس  الحكومة 
عدة  إدريس  األمير  برقة،  في  البريطاني  المعتمد 
مرحلة  وإنهاء  بالتسليم  الرضا  منه  وطلب  مرات 
إلى  ازدادت سوءًا مع مصر وإعادتها  التي  العالقات 
على  إدريس  األمير  ظل  السابقة.  الطبيعية  حالتها 
تحتم  العربية  والنجدة  الشهامة  أن  من  موقفه 
أو  تخذله  فال  إليك  ويلجأ  بك  يستجير  من  حماية 

تقطع به السبيل.
قصره  في  عليه  ضيوف  الثالثة  هؤالء  أن  وأكد 

وفي إمارته وال يستطيع أحد أن يمسهم بسوء.
عليهم  سيقبض  أنه  إلى  كاندول  دي  هنا  أشار 
المنار  قصر  من  خروجهم  فرصة  له  سنحت  إذا 
التي  المصرية  السلطات  إلى  بــدوره  ويسلمهم 
خبره.  إلى  مبتدئه  من  الموضوع  معه  تتابع  كانت 
غضب األمير ورد محتدًا بأن برقة كلها قصره، وهم 
في حمايته داخله وخارجه على شتى الصور. وعلى 
االغتيال  التسليم ومحاوالت  هذا لم تنجح محاوالت 
اإلمــارة  شهدتها  التي  السياسية  ــة  األزم ومــرت 
أنه  الشك  تاريخي  موقف  كبير.  بسالم  الناشئة 
يفرط  ولم  وحكومته  إدريس  األمير  لصالح  يحسب 
والمباديء  والتشريعات  القوانين  إلى  اإلساءة  في 
تسليم  جواز  بعدم  والقاضية  المعروفة  اإلنسانية 
في  مبكرة  خطوة  ذلك  كان  السياسيين.  الالجئين 
فرط  وربما  وتحميها  اإلنسان  حقوق  تحترم  البالد 
الذين  الزعماء  من  الكثير  الحقة  مراحل  في  فيها 

غلبوا المصالح على الحقوق واالنتصار لها.
الطريق  في  تسير  األعوام  تلك  في  البالد  كانت 
المنطقة عمومًا تشهد  نحو استقاللها، فيما أخذت 
ينطفيء.  وال  يستعر  ظل  ولهيبًا  وانفجارًا  حراكًا 
أعمال  تصعيد  في  القوميون  نشط   1951 العام 
العنف ردًا على نكبة فلسطين. اغتيل رياض الصلح 
قليلة  بأيام  وبعده  عمان،  في  لبنان  وزراء  رئيس 
ملك  األول  الحسين  بن  اهلل  عبد  مضيفه  اغتيل 
وارتفعت  األقصى،  المسجد  أعتاب  على  األردن، 
والساحات  الــشــوارع  في  والصرخات  الهتافات 
األمن  قــوات  مع  والمصادمات  المظاهرات  وعبر 
العتقال  التوقيف  مخافر  وفتحت  العواصم،  في 
الكثيرين من الشباب وبدأت المنطقة تشهد دخول 
الزعيم  حسني  السلطة..  خط  على  العسكريين 
الشيشكلي.  أديــب  وبعدهما  الحناوي  سامي  ثم 
للصحف  وإغالق  واغتياالت  وصراعات  جديدة  أيام 
ولم  فلسطين،  بتحرير  تنقطع  ال  ووعود  واألحزاب 
المخابرات  ــر  دوائ قبل  من  الدولية  اللعبة  تكن 
البريطانية واألميركية والتنسيق مع بعض سلطات 
من  يحدث  عما  بعيدة  تكن  لم  العربية..  القرار 
والمصادر  الوثائق  من  العديد  أشارت  وقد  كوارث، 
بصريح  ذلك  إلى  الحقة  فترات  في  عنها  أفرج  التي 
سمح  مما  هذا  فيه.  مجاملة  ال  وبوضوح  العبارة 
باالطالع  والسماح  المصادر  تلك  من  عنه  باإلفراج 
قد  الذي  والخبايا  الخفايا  من  الكثير  ومازال  عليه 

يخرج إلى العلن بعد أجيال قادمة!
تنوعت  والسياسية  الفكرية  التيارات  وهــذه 
وشكلت  والتطرف،  والوسط  واليسار  اليمين  بين 
التخلف  يعتريه  الذي  الواقع  أرض  في  جديدًا  واقعًا 
التيارات  هــذه  ستخسر  أعـــوام  وبعد  والجهل، 

وتظل  الزمن  مرور  مع  األمور  وستتبدل  مواقعها 
أغلب  خسرت  لقد  وبعيد.  باهت  حلم  أطياف  مجرد 
بجديد  تأتِ  لم  ألنها  المواقع  تلك  التيارات  هذه 
ولم تطور نفسها حتى وإن حققت بعض النجاحات، 
المؤامرة  وروح  والتباغض  والتخاصم  التقاطع  لكن 
في  والمؤثر  الطاغي  هو  سيظل  الشكوك  وازديــاد 
وسينعكس  المعاصرة،  العربية  السياسية  الحياة 
مع  التخلف  وسيزيد  الشعوب  بين  العالقات  على 
ستخسر  محله.  غير  في  والندم  الحزن  من  الكثير 
يعد  ولم  الحماس  ويموت  ــراد  األف ويخسر  األمــة 
الخطب  مــن  الجماهير  يقنع  أو  يجدي  مــا  ثمة 
الثأر  ومــعــارك  ــات  اإلذاعـ وأصـــوات  والتصريحات 
القائد  والحزب  الضرورة  القائد  أجل  من  واألمجاد 
الضرير  الليل  سيكنسها  كلها  الخالدة.  والمبادئ 

على رأي البياتي!
بعد  الــقــدس  فــي  هــنــاك   1951 الــعــام  ــي  وف
واالنتقال  والبكاء  أعــوام  بثالثة  النكبة  ــروح  ج
الشيخ  يؤسس  الديار،  ومغادرة  المخيمات  إلى 
والقاضي  األزهـــر  خريج  النبهاني  الــديــن  تقي 
اإلسالمي«،  التحرير  »حــزب  الشرعية  بالمحكمة 
»اإلخوان  حركة  عن  ومبادئه  دعوته  في  ويختلف 
عباءتها.  من  خارجًا  يعتبر  أنه  رغم  المسلمين« 
قرب  والحركات  التيارات  هذه  أغلب  نشأت  لقد 
واستلبت  لدينا  هوى  ووجــدت  استقاللنا،  إعــالن 
وصلت  »اإلخـــوان«  مشروع  إلى  إضافة  العقول، 
في  انطالقها  بعد  مبكرًا  التحرير«  »حــزب  دعــوة 
األولى  األعــوام  في  مباشرة  إلينا  واألردن  القدس 
حسن  الشيخ  بواسطة  الماضية  الخمسينيات  من 
الفلسطيني  رمضان(  )أبــو  اللطيف  عبد  سلطان 
الزراعية،  العويلية  مدرسة  في  للتدريس  القادم 
مدرسة  ثم  بنغازي،  في  المعلمين  معهد  في  ثم 
البركة اإلعدادية. ونشط بوضوح في أرجاء المدينة 
عديد  ونشر  والخطب  المحاضرات  عديد  وألقى 
رجاًل  كان  المحلية.  بنغازي  صحف  في  المقاالت 
األزهر  شيوخ  جبة  وعليها  إفرنجية  بدلة  يرتدي 
وكان  الشام.  في  الدين  رجال  عمائم  مثل  وعمامة 
ذلك منظرًا غير مألوف في البداية. وقد نجح الشيخ 
إلى  بنغازي  في  الشباب  عديد  استقطاب  في  حسن 
تنظيم  ترك  وبعضهم  الجديدة  التنظيمية  الدعوة 
العمل  إليه بسرعة كبيرة وظل  وانضم  »اإلخوان«، 
في  أخرى  مناطق  إلى  بنغازي  من  وانتشر  مستمرًا، 
المناطق،  وعديد  وأجدابيا  الغربي  والجبل  طرابلس 
اعتبر وجود الشيخ حسن عبد   1969 وبعد سبتمبر 
خارج  إلى  ترحيله  فتم  فيه،  مرغوب  غير  اللطيف 
العديدين  بانضمام  استمرت  دعوته  لكن  ليبيا، 
العهد  فترة  بعد  الحقًا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين 
من  الجسدية  التصفية  نالته  وبعضهم  الملكي، 
ثمنًا  الشباب  دفع  وخارجه.  السجن  داخل  النظام 
وهنا  بها.  الكامل  وااللتزام  دعوته  سبيل  في  غاليًا 
غيرة  أو  وقــع  تحسس  ثمة  يكن  لم  أنــه  نالحظ 
الجديد  اإلسالمي  التنظيم  وجود  على  بناء  حدثت 
بينهما  تدافع  أي  يقع  لم  »اإلخــوان«..  تنظيم  بعد 
اعتبرا وجود كل  بل  تخاصم ملحوظ في نظري،  أو 
منهما مساندًا ومكماًل لآلخر. فالرسالة واحدة وإن 
أن  يالحظ  بات  كما  والمشاهد.  التفاصيل  اختلفت 
هذين  مع  كثيرًا  تسامحت  الملكي  العهد  سلطات 
كان  بسوء.  الغالب  في  تمسهما  ولم  التنظيمين 
األمن يراقب ويعد التقارير المعتادة وينصح ويحذر. 

المساجد  في  يخطبون  الناشطون  المنتمون  وكان 
ويتحركون  الصالة  بعد  الدروس  وفي  الجمعة  أيام 
الحقة  مرحلة  عبر  فيها  تغلغلهم  بعد  الجامعة  في 
كان  الملكي  النظام  لعل  واإلعــداد.  التأسيس  من 
التيارات  من  وأخف ضررًا  أهون  شيئًا  ذلك  في  يرى 
والمحاكمة  والتحقيق  االعتقال  نالها  التي  األخرى 
أن  يدرك  أيضًا  النظام  كان  ذلك  ومع  مرات.  عدة 
أو  تراخيص  تملك  ال  األصل  في  التنظيمات  هذه 
تسامح  لكنه  الحزبي،  السياسي  بالعمل  موافقات 
والتضييق.  التصعيد  باتجاه  يضغط  ولم  كثيرًا 
معروفة  فالخطوات  موجودًا،  األمني  الرصد  وظل 
الكثير  حــدث  وقــد  معروفون،  أيضًا  واألشــخــاص 
المبكرة  األعوام  تلك  في  واألخطاء  التشويش  من 
وتصنيف  تحديد  في  الليبية  األمنية  الجهات  لدى 
اللحظة  وفي  إخوان،  بأنهم  فمرة يصنفون  هؤالء.. 
أو  بعثيين  أخرى  تقارير  في  بعضهم  يعتبر  ذاتها 
يساريين. وهذا دليل على أن تلك الجهات فوجئت 
بهذا النشاط الذي لم يسبق التعامل معه بالكيفية 
الليبي  الواقع  على  طارئًا  واعتباره  المهنية.  األمنية 
بعكس التعامل والرصد الذي تم في مراحل سابقة 
مع أنشطة ورجال جمعية »عمر المختار« في بنغازي 
وغيرهما  طرابلس  في  الوطني«  »المؤتمر  وحزب 
مرور  مع  لكن  المثال  سبيل  على  كيانات  من 
إليها  ووردت  الظروف  األجهزة  تلك  خبرت  الوقت 
المعلومات من جهات مجاورة واكتسبت تجربة في 
البد  كان  والحركات.  التنظيمات  هذه  مع  التعامل 
من  وتراقب  وترصد  تتابع  أن  وأجهزتها  للدولة 

بعيد أو من قريب في بعض األحيان.
المهجر في  أيضًا أن بعض من عاد من  والواقع 
منضمين  األساس  في  كانوا  ودراسة،  إقامة  مصر، 
سجن  وبعضهم  المسلمين«  »اإلخـــوان  لحركة 
 ..1957 العام  القاهرة  في  بذلك  تتعلق  قضايا  في 
)مطروح  الغربية  الصحراء  في  يقيمون  كانوا 
بالشيخ  بلقاءاتهم  تأثروا  ولعلهم  مريوط(  وحمام 
الحركة.  في  السابقين  األعضاء  أحد  العسال  أحمد 
رمضان  شهر  في  المناطق  هــذه  إلــى  يأتي  كــان 
العيد،  صالة  في  المصلين  ويؤم  واإلرشاد  للوعظ 
أيضًا شملتهم  وآخرون  القاهرة.  إلى  يغادر  وبعدها 
 1965 العام  صيف  تمت  التي  الكبيرة  االعتقاالت 
بالقبض على سيد قطب وآخرين في التنظيم الذي 
وقدمتهم  ــراده  أف على  وقبضت  السلطة  الحقته 
خاللها  األحكام  وتراوحت  العسكرية،  للمحكمة 
المؤبد  السجن  إلى  اإلعــدام  من  شديدة  بطريقة 
داخل  توفي  منهم  والكثير  الشاقة،  واألشــغــال 
السجون أو خرج من بقي على قيد الحياة بعد تولي 
أنور السادات السلطة العام 1970 في مصر، وكان 
الليبية  الليبيين منهم توسطت السلطات  ثمة أحد 
الرائد  من  مكثفة  بجهود  ليبيا  إلى  إعادته  في 
رشيد  منصور  واألستاذ  الخارجية،  وزير  نجم  محمد 
الكيخيا وكيل الوزارة وصار موظفًا بالجامعة الليبية 

في بنغازي.
السنوسي،  الدين  محيي  الشريف  اغتال  وحين 
أكتوبر  في  الملكية  الخاصة  ناظر  الشلحي  إبراهيم 
جماعة  مــن  القاتل  ــأن  ب أقـــوال  ظهرت   ،1954
التنظيم  بسلوك  تأثرًا  بذلك  قام  وربما  »اإلخوان« 
لم  الصحيح  والواقع  مصر،  في  لـ»اإلخوان«  السري 
آخر  شيء  والمرابيع  المقاهي  أحاديث  كذلك.  يكن 

يختلف تمامًا عما هو صحيح بالفعل.

الواقع أيضًا أن 
بعض من عاد من 
املهجر في مصر، 

إقامة ودراسة، 
كانوا في األساس 
منضمني لحركة 

»اإلخوان املسلمني« 
وبعضهم سجن في 
قضايا تتعلق بذلك 

في القاهرة 

 الشخصية   الليبية   مفهوم  
 ودليل   وعمل

وكما   أوقعتني   عشوائية   البحث   عند   الجلوس   أمام   الشاشة   الصغيرة   في   الندوة   التي   بُثت   من   بنغازي  
 حول   المثقف   اإلصالحي   الكبير   عبدالمولى   دغمان  - طيب   اهلل   ثراه-   فأشاهد   ما تيسر   لي   أن   أشاهد ،  وأملي  
تيسر   لي   إمالؤه   عما   لدى   عن   ذلك   الرجل   الذي   دافع   عن   نضجه   في   األسابيع   األولى   من    من   جانبي   ما 
 سقوط   النظام   الملكي   في   سبتمبر   1969،   وجدتني   في   األيام   الماضية   أعيش   نفس   الظروف ،    وأنا   أشاهد  
 عبر   شاشة   ليبيا   األحرار   حلقة   من   حلقاتها   التي   تناولت   بعض   األسئلة   الوطنية   بمشاركة   عدد   من   المهتمين  
 استوقفني   منهم   األعزاء  -  مع   حفظ   األلقاب  -  منصوربوشناف  و  رضا   بن   موسى     وجمعة   عتيقة   وتعرض  
 هذا   األخير   لدعوة   الشخصية   الليبية   التي   ارتبطت   رسمياً   بالسياسي   والمثقف   الليبي   عبد  الحميد   البكوش  
 ،عند   ترؤسه   للحكومة   الليبية   في   شهر   أكتوبر 67، وبعد   مشاركة   في   الحكم   سبق أن     بدأت   في   العام   الرابع  
 والستين   بحمل   حقيبة   وزارة   العدل،   وموقف   جاهر به   منذ   اندالع   أحداث   الطلبة   التي   رافقت   سقوط   حكومة  
 الدكتور   محيي   الدين   فكيني،  فرأيتني   في   حاجة   إلى   إعادة   ما سبق   أن   أدليت   به   في   الندوة   التأبينية   التي  
 انتظمت   بمركز   الجهاد   عقب   حلول   السابع   عشر   من   فبراير   وترؤس السيد   علي   زيدان   للحكومة   وكنا   يومئذ  
 نتحرك   عبر   تجمع   فكرنا   أن   ندعوه   بضمير   الوطن،   واعتبره   مدير   المركز   ضمن   مشروع   التاريخ   الليبي   في  

 مئة   سنة   وقد   شاركنا   يومئذ   الدكتور   عتيقة   والمرحوم   عبد  اهلل   شرف   الدين   واألستاذ   إبراهيم   الهنقاري.
وحرص   السيد   علي   زيدان   أن   يحضر   ويبارك   المنشط   ويجيء   كريمات   المرحوم   عبد الحميد   ووالدتهن  
 الالتي   حضرن   من   المهجر   ودون   التخلي   عن   الحق   وباألحرى   الواجب   في   تدقيق   المعلومة   من   حيث  
 أسبقية   الحديث   حول   الشخصية   الليبية   كمبدأ   وطريقة   للتناول   وشعار   يخص   المرحلة،     وال سيما   ما تحدث  
 به   األستاذ   عبد اهلل   القويري   في   كتابه   الوقدات  وتوأمه   أشياء   بسيطة   ومعنى   الكيان   والقائمة   أكبر   من   أن  
 تحصى   وما   نشرته   جريدة   الميدان   طيلة   السنوات   الخمسة   التي   عاشتها   وكان   كاتب   هذه   السطور   دائم  
يعرفه   غيره   عنها   وعن   الشخصية   الليبية   وغيرها   من   ال   الوجود   والمثقف   رضاء بن   موسى   الذي   يعرف   ما 
 القضايا   التي   طالما   انفردت   بإثارتها   ودفع   العاملون   فيها   الثمن   غالياً   والذي   يعترف   به   الخصوم،   وبالجملة  
تعني   االنفصال   عن   المحيط   وال   ،فإن   البكوش   لم   يغفل   وهو   يثير   الشخصية   الليبية   أن   يؤكد   أنها   ال 
ترمى   إلى   معاداة   العرب   وال سيما   دول   الجوار   ألن   ذلك   ليس   من   مصلحة   ليبيا   إال   أنها   ال تروم   فقط   سوى  
 تحقيق   ما تحتاج   إليه   من   شروط   البقاء   وأسباب   الحكمة   من   السعادة   ومع   أنه   قد   بدأ   مشروعه   اإلصالحي  
 منذ   عودته   إلى   وزارة   العدل   في   حكومة   السيد   حسين   مازق   الثانية   بإقدامه   على   تصفية   سلك   القضاء  
 كما   شهدت   له   جريدة   األيام   وصاحبها   المحامي   عبد اهلل   شرف   الدين   رويت  شخصياً   تثمينا   غير   قليل   من  
 المستشار   واألديب   رجب   الماجري   رحمه   اهلل   لإلجراء   المتعلق   بتصفية   سلك   القضاء   من   الذين   أثبتت   جميع  
 التقارير   وجوب   تصفيتهم   وأقره   على   ذلك   رئيس   الــوزراء   السيد   حسين   مازق   المشهور   أكثر   من   سواه  
 بالتمهل   والحذر   من   تصفية   الحسابات   ووجد   دعماً   أكبر   من   السيد   البدري   إال   أنه   لم   يكد   يمتلك   القرار حتى 
الليبية والتحذير من   المبالغة   اإلعالمية   الساذجة   والمدح   الشخصي   المنفر   أثاره بصدد الشخصية  يتبع ما 
 للملك   ناصحاً   بالتوقف   عند   تواضعه   وتسامحه   وباألحرى   كل   ما كان   يتمنى   سيادته   في   العهد،   لقد   أقدم  
 على   صرف   عالوة   السكن   للموظفين   كافة   وإلغاء   مبدأ   التأجير   الناتج   عن   تنقل   الحكومة،   كما   عدل   قانون  
 الضرائب   موجداً   النظام   التصاعدي   لما   في   ذلك   من   المشاركة   في   تنمية   موارد   الدولة   وتبرير   النشاط  
 الفردي  ،  واقترب   من   التعليم   ليخطو   فيه   خطوات   غير   مسبوقة،   بدأت   بترقية   كوكبة   من   المؤهلين   ليضمن  
 لهم   اللحاق   بسابقيهم   الذين   أخذوا   أكثر   من   حقوقهم   وحال   وجودهم   دون   هؤالء   الذين   دفع   بهم   والذين  
 لم   يكن   الدافع   إليهم   حس   القبيلة   ونداء   الشلة   أو   أية   مصلحة   تخرج   عن   إطار   العمل   واقتحم   موضوع  
 المناهج   فأدخل   اللغات   األجنبية   إلى   المرحلة   االبتدائية   حرصاً   على   اللحاق   بالعالم   ووضع   حد   للصعوبات  
 التي   طالما   واجهت   المؤهل   الليبي   وهو   يغشى   جامعات   العالم   فيصطدم   بحاجز   اللغة   فال   يكون   أمامه   إال 
 زيادة   الوقت   أو   العودة   من   حيث   أتى   أو   التوجه   للبالد   العربية،   كما   عدل   قانون   السلك   الدبلوماسي   الذي  
 أمكن   بموجبه   اختيار   ثلة   من   المؤهلين   المستنيرين   طالباً   من   الجهات   المختصة   استصدار  المراسيم  

 الملكية   الالزمة   في   الخصوص.
  وعند  ما وقف   على   بعض   التلكؤ   لم   يتردد   في   التوجه   الى   الملك   ومقابلته   فال   يخرج   إال بيده   ما ذهب   من  
 أجله،   لقد   تم   ذلك   كله   في   فترة   لم   تزد   على   العشرة   أشهر   مُنيّ   فيها   بأكثر   من   مماطلة   أعاقت   ما تقدم  
 به   في   مجال   اإلصالح،   وكانت   أكبر   معاكسة   تلك   التي   تمثلت   في   رفض   قانون   جمعية   البر  و المساعدات  
 االجتماعية   التي   اختار   لرئاستها   األستاذ   عبد  اللطيف   الشويرف   ومساعدين   من   بينهم   األستاذ   عامر   البكوش  
 وقد   حددث   مهمتها   في   استقطاب   جميع   القادرين   دون   أي   تأثر   بما   يشاع   عن   التوجه   السياسي   وكان   الهدف  
 متمثالً   في   ملء   الفراغ   الذي   تعيشه   البالد   وما من   سبيل   إلى   ملئه   إال   بمشاركة   أمثال   الشويرف   ومن   على  
 شاكلته،    إنها   السياسة   التي   بدأت   في   مجال   التخطيط   واالقتصاد   باقتناع   الدكتور   علي   عتيقة   والذي   أفلح   في  
 دعوة   بعض   العاملين   في   الشركات   إلى   الدخول   لسلك   الحكومة   في   مناصب   قيادية   من   يحضرني   منهم  
 المرحوم   عبدالكريم   بلو   وأحمد   األطرش،   والحق   أن   ميزة   الرجل   تشهد   عليه   حماسته   لحمل   المسؤولية  
التوكيد   بأنني   لم   أقترب   منه   إال   بعد   خروجه    واتخاذ   القرارات   الصعبة،   ولعل   واجب   التأريخ   يدعوني   إلى 
 من   رئاسة   الحكومة   وما نشرت   في   جريدة   الميدان   من   مقاالت   حول   الشخصية   الليبية، وكان   آخرها   مقال  
 بعنوان   عودة   إلى   الشخصية   الليبية   وصفت   فيه   بعض   األسئلة   االستنكارية   حول   صمت   الكثير   من   الذين 
كانوا   يهللون   للشخصية   الليبية   ويستنكرون   التذكير   بكتابات   سابقة،   وكان   أن   بادر   الرجل   بدعوتي   إلى  
 جانب   األستاذ   عبداللطيف   بوكر   لغداء   عمل   حدده   في   وجبة   بازين   وأفاض   فيه   عن   المخاطر   التي   تهدد  
 البلد   بانتهائه   في   بعض   المشاريع   الوحدوية   التي   لن   يكون   لليبيين   فيها   أي   دور،  لقد   كان   والحق   يقال  
 مستشعراً   للخطر   وقد   شجعني   انفتاحه   على   التواصل   معه   إلى   أن   فاجأنا   ذلك   الخريف   والذي   سبقته   حالة   من  
 الرقابة   شملت   صديقنا   الراحل   المرحوم   بشير   القنين   على   أثر   المنشورات   التي   مألت   البالد   وروج   البعض  
 أنها   طبعت   في   وكالة   األنباء.   إنها   الرقابة   التي   لم   تترك   إال   بسقوط   النظام   الملكي   واقتياد   عبد  الحميد   إلى  
 السجن   ضمن   من   اقتيد   ليقضي   ما تيسر   ويخرج   فال   يبقى   بعد   اإلفراج   أكثر   من   سنتين   وبعد   مقابلة   رسمية  
عامر،   لقد   كتب   الرجل   قصيدته   الشهيرة   اسأليني    ُأذن   له   فيها   بالسفر   ومكنه   المرحوم   طه   الشريف   بن 
 عن   بالدي   التي   لحنها   الفنان   سالم   قدري   وأسمعها   للكثير   من   أصدقائه   دون   أن   يتمكن   من   تسجيلها  
 وطلب   من   الكاتب   صادق   النيهوم   الدخول   في   سلك   الحكومة   وأمر   باستحداث   مرآة   الصحافة   إلذاعة   ما 
ينشره   ُكتَّاب   ليبيا   وكان   شديد   الحرص   على   أن   يحظى   مثقفو   ليبيا   من   ُكتَّاب   وفنانين   بما   يستحقون   من  

 النجومية،    
وكان   دائبا   إلى   االستشهاد   بالمثل   المعروف   »اللي   يشوف   قمح   الناس   مايبددش   شعيره« .  

شملت   فكرة   الشخصية   الليبية   كما   تناولها   وعسى   أن   تكون   هذه   الحلقات   التي   شملت   ضمن   ما 
 المتحدثون   الذين   نحيي   فيهم   هذه   اللفتة،  ونأمل   أن   تكون   بهذه   المقاربة   قد   ضفنا   شيئاً   لما   طرح   ونحفز  
 من   سواهم   على   المزيد   من   التدبر   حول   ما يحفل   به   تاريخنا   السياسي   من   األحداث   وما يمكن   استخالصه  
 من   الدروس   لليبيا   الغد   كما   دعا   إليها   عبد الحميد   البكوش   وهو   يدعو   للشخصية   الليبية   في   حزمة   من  
 القوانين   والقرارات   فيما   كانت   العقلية   الساذجة   تمهد   الطريق   للتغيير   الذي   ما لبث   أن   فجّر   ذلك   الخريف،  
 ليبدأ   بتوقف   البث   اإلذاعي   ويعلن   قبل   ذلك   البيان   رقم  »1«   واضعاً   حداً   الختزال   الوطن   في   ليبيا   اإلدريس  
يحتاج   إال   لمغامر    لتصدق   نبوءة   عبد  الحميد   البكوش   وهو   يشبّه   الكيان   الليبي   بحائط   الكرتون   الذي   ال 
 يضربه   ليتهاوى   من   أوجه   تحت   تأثيرالضربات   التي   لم   تتوقف   وال   أحد   يعرف   كم   ستستمر،  وعود   على   بدء  

 أنهى   فأقول   بصدد   الشخصية   الليبية   إنها   مفهوم   ودليل   عمل . 

أمين   مازن

محطتان استوقفتا الناس خالل األيام الماضية تتعلقان بالتعليم العالي في بالدنا. من خالل النقاش على 
التعليم العالي بسوء  آراء المهتمين حول الموضوع على وصف وزارة  منصات التواصل االجتماعي، اجتمعت 
التي  ليبيا  والمنوط بها في  المنتظر منها  الدور  الوظيفي وحجم  بالوصف  اإللمام  الخبرة وعدم  األداء وقلة 

تتلمس طريقها نحو بناء دولة ناجحة وذات شأن.
األكثر  المهمة  بل  فحسب،  الوظيفي  للمستقبل  الطالب  تهيئة  على  وظيفته  تقتصر  ال  العالي  التعليم 
مجتمعاتهم  في  فعال  دور  لهم  صالحين  كأفراد  لديهم  الوعي  درجة  ورفع  الطالب  إدراك  زيادة  هي  سموًا 
بما يمكنهم من النهوض ببالدهم واتقان أدائهم على كافة المستويات. التعليم العالي هو المؤسسة التي 

تصقل الطالب وتهيئ شاغري الصف األول للوظائف المهمة.
التي جاءت تحمل  الخارجية  البعثات  قوائم  بالغضب واالستنكار، هي  الناس  تناولها  التي  األولى  المحطة 
الذي  الفساد  تمثل  عليه  جاءت  الذي  القوائم بشكلها  أسرية.  رحالت  قوائم  وكأنها  عائالت مجتمعة،  أسماء 
أن  اسمها، وهي  منبثقة من  العالي  التعليم  بوزارة  المنوطة  المهمة  المعنية.  للوزارة  الوزاري  األداء  يشوب 
شعلته.  يحمل  وبمن  بالعلم  يرتقي  الذي  والنموذج  القدوة  وتقدم  العالي  للتعليم  الفعلي  المعنى  تحمل 
من  ليصل  الشريف،  التنافس  على  قائمة  الطالب  بين  علمية  بيئة  خلق  على  تساعد  أن  األسمى  مهمتها 

يستحق بجدارة تمكنه من تقلد المناصب العليا بكفاءة للنهوض ببلدهم وجعلها أفضل.
المحطة الثانية، تناولت السرقات األدبية ألعمال اآلخرين بالكامل ونسبتها لمن يدعي ملكيتها الفكرية، 
متعارف  هو  كما  بإنصاف  المصدر  إلى  وتشير  الدراسة  تدعم  التي  المشروعة  االقتباس  أصول  مراعاة  دون 
غير  علمية  درجات  صاحبها  لينال  جامعية  مجالت  من  جاءت  المذكورة  األدبية  السرقات  أكاديميًا.  عليه 

مستحقة؛ في الواقع فإن صاحب السرقة األدبية عرضة للمساءلة وغير جدير بوظيفته األكاديمية.
السرقات األدبية أكثر ضررًا للمجتمع ألنها تقدم نماذج سيئة لها األولوية في السلم الوظيفي بما يعزز 

الفساد وينخر مؤسسات الدولة.
السرقات التي جاءت في نسخ أعمال كاملة، تدل على عدم مسؤولية المجالت العلمية الصادرة من بعض 
والتقصي  التحقق  دوليًا.  عليها  المتفق  النشر  بقواعد  وجهل  المسئولية  حس  وانعدام  الليبية  الجامعات 
لألعمال المنشورة قبل النشر هو مهمة المجلة الناشرة، ليس فقط من حيث المحتوى، بل والجدوى العلمية 

للبحث المنشور ومدى مساهمته لما جاء قبله بالتحليل أو االبتكار، والزيادة أو النقد.
العجيب أن كشف السرقات األدبية تم عن طريق الـ»فيسبوك«، من صفحة السيد سليمان المعمري وهو 
والجامعة  األصلي  الناشر  واسم  المسروق  البحث  نشر  المعمري  السيد  عمان.  إعالمية من سلطنة  شخصية 
في  األدبية  والسرقات  التجاوزات  كم  تكشف  عربية  دولة  من  عامة  شخصية  البحث.  نشرت  التي  والمجلة 
ليتأكد  لألبحاث  الناشر  وعي  قلة  عن  يحدث  لما  المراقب  المواطن  يتساءل  والدينية.  العلمية  مؤسساتنا 
نسخ  وليس  دوليًا،  بها  المسموح  حدود  في  االقتباس  ودرجة  المنشور  البحث  أصل  من  شديدة  ببساطة 

ولصق بشكل مهين للجامعة والجهة الناشرة والدولة التي صدر من جامعاتها.
مع انتشار الفساد وقلة المحاسبة، إن لم نقل انعدامها. تبدو البعثات الدراسية وإيفاد الطلبة للخارج أو 
العمل في السفارات الليبية في الخارج هو المنفذ الوحيد المتاح بأي وسيلة كانت. هنا تتحول وزارة التعليم 
ومحسوبية  ورشوة  فساد  أوكار  إلى  العالم،  بدول  أسوة  مهامها  لتأدية  الجامعات  على  اإلشراف  من  العالي 

وتنفيد أجندات ال تدخل في إطار عملها المتعارف عليه.
العالم اليوم قرية صغيرة من حيث التواصل وانتشار المعلومة، وفشل من هم على رأس وزارة بحجم وزارة 
التعليم العالي وسوء استغالله لمنصبه لم يعد خافيًا على أحد، وفي انتظار كيف يتم إصالح خلل بهذا الحجم.

»التعليم العالي«.. إنتاج 
النخب أم نقيضها؟
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املعلم الفلسطيني خارج املكان

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل الالحل

وشرعه،  اهلل  كلمة  إعالء  سبيل  في  الوفاة  بمعنى  الشهادة،  مفهوم  ارتبط 
باألديان التوحيدية اإلبراهمية )اليهودية، المسيحية، اإلسالم(. إذ قبل ذلك، في 
األديان التي تحكمها منظومة آلهة، لم يكن مفهوم الشهادة واردًا، ألنه لم يكن 
بالقوة.  أو  بالتبشير  أديانها، سواء  نشر  إلى  حينها  أي شعب  قبل  ثمة سعي من 

فالحروب لم تكن تخاض تحت غطاء ديني.
في األديان اإلبراهيمية، يعتقد أتباع كل دين، وحتى أتباع كل طائفة أو مذهب 
الذين  وأن  الحروب،  في  بالذات  جانبهم،  إلى  يقف  اهلل  أن  الواحد،  الدين  داخل 

يقضون منهم في الحروب يكونون شهداء.
يقول  إنغليزي،  عسكري  عن  الثانية  العالمية  الحرب  من  طريقة  واقعة  تروى 
وعندما  الشارع،  في  مطروحة  ألماني  عسكري  جثة  صادف  فرنسا  في  أنه  فيها 
فتاة وعلى قفا  األلماني مع  للعسكري  فتشه واستخرج محفظته وجد فيها صورة 
أن اهلل  أعتقد  فقال »استغربت جدا، ألنني كنت  الصورة مكتوب »إن اهلل معنا«. 

معنا نحن فقط«!
حروبا  خاضت  مدينة  إلى  ينتمي  ليبي  شاب  وبين  بيني  حديث  دار  مرة  ذات 
ضد مدن أخرى، فقال عن الطرف اآلخر »حتى هم عندهم شهداء«! وهذا يعني، 
ضمنيًا، أن كل المتوفين في الحرب من مدينته شهداء، أما المتوفون من الطرف 
اآلخر فالقلة منهم شهداء. ومع ذلك رأيت أن موقفه هذا فيه قدر من االنفتاح، 
إذ أنه لم يشيطن الطرف اآلخر بالكامل، وأعتقد أن الفكرة األساسية وراء موقفه 
مع  صادقون  العدو(   =( اآلخر  الطرف  إلى  التابعين  المحاربين  بعض  أن  هي  هذا 
يكونون  وبالتالي  الحق،  عن  يدافعون  بأنهم  عميقًا  إيمانًا  ويؤمنون  أنفسهم 

شهداء إذا ماتوا في هذه الحرب.
سألته  وحين  نارية،  بعيارات  مجروح  بحدث  إليها  جيء  أنه  ليبية  طبيبة  تروي 
له في مثل سنه سرقا  أنه هو وصديق  أخبرها  الجروح  بهذه  إصابته  عن ظروف 
النار.  عليهما  وأخذ يطلق  بهما في سيارة  لحق  الدراجة  مالك  لكن  نارية،  دراجة 

قال الشاب »أصبت أنا واستشهد صاحبي«!
ليبيين  »يا  قائاًل:  تونسي  شخص  علق  الليبية  الحروب  »شهداء«  كثرة  ومن 

خلونا معاكم بالصة في الجنة، وأنتم إلى يموت منكم تقولوا عليه شهيد!«

منها  األول  العدد  صدر  الشهيرة  األميركية   )Readers Digest( مجلة 
سبتمبر  في  القاهرة  في  العربية  ترجمتها  وصدرت   ،1922 فبراير  شهر  في 
العربية  ترجمتها  ولكن  لغة.   70 من  أكثر  إلى  اآلن  تترجم  وهي   1943
كافة،  لألسرة  مجلة  كانت  اإلنجليزية.  نسختها  أتابع  فترة،  منذ  توقفت 
أكثر  وبالتالي  البيت،  على  األولى  بالدرجة  تركيزها  أصبح  أخيرًا  أنها  غير 
البيت،  سيدة  أقول  لماذا  صديق  سألني  لقد  البيت!  سيدة  تهم  مواضيعها 
وال أقول مثلما هو متداول ربة البيت؟ كنت حينها غاضب من سيدة البيت، 

»الرب ال يظلم!« فأجبته، متشفيًا: 
األميركية  أو  األوروبية  تلك  سواء  األجنبية،  أعني  الغربية،  المقاالت 
اإلنسانية  الحياتية  المواضيع  تتناول  التي  أسبوعية،  أم  كانت،  يومية 
بكثير  أكثر  مجملها  في  تكون  تربوية،  أم  كانت  اجتماعية  يوميًا؛  المعاشة 

االقتصادية. السياسية بل وحتى  المواضيع  من 
منتصف ستينيات  في  عرفتها  أن  منذ  المجلة  لهذه  منتظم  متابع شبه  أنا 
اآلن  وجدتها.  إن  أتركها  ال  ولكنني  عنها  فترة  أغيب  قد  الماضي،  القرن 
وال  اإلنجليزية،  باللغة  اإللكتروني  النشر  خالل  من  بانتظام  تصدر  أصبحت 

العربية. أعتقد أن لها اآلن ترجمة باللغة 

كتاب  اهتمامات  عن  تمامًا  تختلف  كتابها  واهتمامات  مواضيعها  ألن 
بصفة  العربية  ومجالتنا  جرائدنا  أعمدة  مواضيع  أو  األسبوعية،  مواضيعنا 
الماضي  العام  طــوال  قرأ  أنه  يذكر  فمن  خاصة.  بصفة  والليبية  عامة 
أو كيف يجب  بيوتنا؟  الزهور، في  أو  األليفة،  الحيوانات  أهمية  موضوعًا عن 
أحاديث  تضفيه  ما  أو  وزوجته،  الزوج  بين  ما  المثالية  العالقة  تكون  أن 
الرحالت  أهمية  أو  الواحدة،  األسرة  أفراد  بين  ما  ألفة  من  العشية  شاهي 

)القعمول( في وقته! لجنى  أو  للبحر  الترفيهية 

أو  اليومية،  صحافتنا  في  تمامًا  معدومة  المواضيع  هذه  مثل  تكون  قد 
ال  عبرها  تنفذ  ال  جادة  مواضيع  سوى  شيء  ال  الفصلية.  حتى  أو  األسبوعية 
والمرح. جديتها تصل  الدعابة  الغالب  في  تعادي  وال بسمة، مواضيع  بهجة 

قراءتها. الذي تخلفه  و)التفنيص(  )التكشير(  ناهيك عن  والبكاء،  الحزن  حد 

سبتمبر  إلى  تاريخه  يعود  )المختار(  من  قديمًا  عــددًا  أخيرًا،  وجــدت، 
قرأها  التي  )هايدي(  الكرتونية  الطفلة  حكاية  فيه  فشدتني  التقطه،   1982
الشخصية  تلك  قصة  مؤلفة  بلدة  أن  وكيف  كله،  العالم  رسوماتها  وشاهد 
الماليين  اآلن  حتى  زال  فما  كله،  العالم  لجنسيات  مزارًا  أصبحت  الطفولية 
إلى  يتوافدون سنويًا  الكرتوني  تابعوا مسلسل هايدي  الذي  اليابانيين  من 
المكان  ليشاهدوا  زيورخ  من  قريبة  قرية  إلى  مباشرة  وينطلقون  سويسرا 

التي صورتها كاتبة حكاية )هايدي(. واألجواء 
كانت  مثلما  األلب  جبال  هواء  ويستنشقون  الماعز،  حليب  عن  ويبحثون 
السعادة  تبعث  التي  الشعر  مجعدة  الفتاة،  هذه  شخصية  مبدعة  تصورها 
مختلف  من  بشرًا  أن  سبيري(  )جوهانا  الكاتبة  ببال  يخطر  لم  حلت.  أينما 
هايدي  فيه  عاشت  الذي  المكان  لرؤية  يتوافدون  سوف  العالم  جنسيات 
أوروبــا  في   1976 سنة  المسلسل  عرض  ولما  بيتر،  والراعي  جدها  مع 
بصور  مزدانة  شخصيات  وقمصان  ودمى  قصصها،  شراء  على  الناس  أقبل 

هايدي، توازي ارتفاع جبال األلب.
قد  الحياة  كانت  أعمال،  سيدة  عن  موضوعًا  قرأت  نفسه،  العدد  في 
في  مقصرة  أنها  دائمًا  تشعر  وكانت  عملها،  في  فنجحت  بإحسان  عاملتها 
اإلحساس،  ذلك  من  منها،  قريبة  صديقة  إلى  اشتكت  وعندما  ما،  سلوك 
اقترحت عليها أن تصلي هلل، وألنها ال تعرف كيف تصلي؟ بسطت لها األمر 
الفجر،  انبالج  نافذتها  من  وتتأمل  الباكر  الصباح  في  تجلس  أن  وأخبرتها 
تنصت  أن  إال  عليها  وما  الهادئ،  والنسيم  العصافير،  بزقزقة  الحياة  وبدء 
واإلحساس  العالم،  هذا  تأمل  من  لها  تمكينه  على  اهلل  وتشكر  بتأمل 

بجماله.
الصباحية  الساعة  تلك  على  مواظبة  حياتها  طوال  استمرت  أنها  تقول 
أنني  لكم  أقول  وهل  ونعمه.  كرمه  على  وتشكره  اهلل  إلى  فيها  تتجه  التي 
مبكرًا  صحوي  في  تواتيني  الفرص  كانت  عندما  الحالة  هذه  مثل  جربت 
وهوائه  البحر  لخالق  واالمتنان  الرضا  وكان  بحر!  أي  بحر،  شاطئ  على 
البهجة  بين  ما  عالقة  ثمة  فهل  والسعادة!  الهناء  حد  يغمرني  ونسائمه 

اليومية؟ الصحف  ومواضيع  وأعمدة 

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الرمال  بمتالزمة  المصابة  كليبيا،  الصغرى  الدول  ليست 
األقوى  الثالث  االقتصاد  صاحبة  كإيطاليا،  فدولة  المتحركة، 
بعد  والستين،  التسعة  إلى  حكوماتها  عدد  وصل  أوروبا،  في 
إعالن  منذ  وذلكم  القلب!«،  على  الهم  من  »أكثر  انتخابات 
الحزب  ايطاليا«،  »إخوان  فوز  وحتى  1946م،  في  الجمهورية 
فتلك  هذا  ومن  2022م.  انتخابات  في  الفاشية،  الجذور  ذو 
أن تشخيصها  رغم  كبرى،  تكون  أن  الدول  تمنع  ال  المتالزمة 
يشير إلى البنية الضعيفة لكيان الدولة، التي كالجسد البشري 
ما قد يكون ضعيف البنية ومن ذلك يفعل األهوال، في إظهار 
البشري،  المنطق  يزيح  القوة، مما  يكون محل  قد  الضعف  أن 
الذي يستبعد الخيال عنه، عند تعيير الفعل البشري المعقول، 

فيوصم بخيالء ما حدث ويحدث بالتناقض.
القوى  وضعفها  المتحركة،  رمالها  في  تغوص  اليوم  ليبيا 
بكل  السلطة  على  استولى  ما  الخارجي،  العامل  ينهكه 
الذي  الخارج،  بيد  مصادرة  االجتماعية  القوى  فحتى  تعيناتها، 
وثانيًا  أواًل،  والنفوذ  المصالح  بحكم  البالد،  فعاليات  كل  أمم 
العامة  األمانة  المنفذ  مخرجه  ما  حل،  الال  الحل  أن  بسيناريو 
لحماية   ،1973 األمــن  مجلس  قــرار  منذ  المتحدة،  لألمم 
فنتيجته  2011م،  مــارس  في  الصادر  الليبيين  المدنيين 
نفذ  ما  الدولي،  للتحالف  العسكرية  بالقوة  الخارجي  التدخل 
وعلى  الفصل.  األممي  القرار  صدور  منذ  األرض،  على  إرادته 
المشاهد  فتتالت  الالحقة،  المعطيات  تأسست  المقاربة  تلك 
سامي  مندوب  كل  فكان  األحــد!،  الواحد  لسيناريو  المكررة 
أممي، بتعدد أسمائهم، شخصية واحدة تمثل مشهدًا مكررًا، 
لعب  تعيد  للمشهد،  المشخصة  المحلية  الشخصيات  وكانت 
نفس الدور، ومخرج المسرحية الفاعل الدولي ومساعدوه من 

اإلقليم.
الرسم البياني التوضيحي: أن األمم المتحدة أصرت وتحت 

استبدلت  ثم  2012م،  في  عاجلة  انتخابات  على  إشرافها، 
دولي  اعتراف  تم  الوقت  نفس  وفي  بآخر،  المشرف  مندوبها 
محليون  عليها  اعترض  ما  االنتخابات،  تلك  بنتائج  جمعي، 
وأنتج  تحقق  الذي  الفشل،  أجانب  محليون  لها  وتوقع  كثر، 
تحاربا أهليا. أعادت األمم المتحدة، مداوة الداء بنفس الدواء 
التحارب  لنار  الزيت  2014م، فكانت  ثانية  انتخابات عاجلة  أي 
صبغ  قاد  جديد،  سام  مندوب  ذاك،  نتائج  ومن  المتفاقم. 
التفاقم بما سمي »اتفاق الصخيرات 2015«، فأكد االنقسام، 
الصخيرات  بحكومة  الجمعي  الدولي  االعتراف  في  المتمظهر 
المتحدة  ــم  األم اسمته  ــواب  ن ومجلس  طرابلس،  مقرها 
القشدة  منزوعة  بحكومة  تشبث  الــذي  طبرق«،  »مجلس 
من  مكرر  مشهد  كل  في  أن  مالحظة  مع  البيضاء.  مقرها 
تبت  هذا  ومن  جديد.  مندوب  في  يتمثل  السيناريو، مشخصًا 
المشهد على ما هو عليه لسنوات خمس، كان حصادها تقاتل 
العاصمة األشهر، ما أنتج حاًل طبخ بتأنٍ في أروقة جنيف، بعد 

عدد من المؤتمرات الدولية العليا المتناسلة.
متقطعة  عسكرية  هدنة  جنيف،  لعبة  نتاج  اليوم  ليبيا 
األوصال، بتقاتل خفيف في العاصمة وضواحيها، وورثة »وفاق 
الشرعية، وكل  ما يسمونه  على  ديكة  عراك  الصخيرات«، في 
للسيناريو،  وتنشطر  تتناسل  بتفاصيل،  مصحوب،  تقدم  ما 
الحل  سيناريو  في  وريثة  تلك  جنيف  الشيطان.  يكمن  حيث 
من  مملة،  بتفاصيل  وأحيانا  الصخيرات  لمقاربات  الالحل، 
منهم،  العالم  ومل  متالزمتهم  من  الليبيون  مل  نتائجها 

ومازال األمين العالم لألمم المتحدة يكرر قلقه!.
للحل  تاريخ  وضع  جنيف،  اسم  تحت  المكرر  المشهد  في 
أيضًا.  العاجلة  2021م  ديسمبر  انتخابات  المطلق  النهائي 
لكن المكرر هذه المرة، تمسرح في صيغة مشهد دراماتيكي، 
حالهم  كان  الميديا،  عبر  خاصة  والعالم  الليبيين،  أن  لدرجة 

حال طفل: في انتخابات، ال ما فيش انتخابات، في انتخابات ال 
مافيش هكذا دواليك. كرروا اللعبة بقيادة قائد القوة القاهرة، 
الدكتور عماد السائح رئيس مفوضية االنتخابات الليبية!. وقد 
منقطع  نجاحا  والعاجلة،  المزعومة  االنتخابات،  عملية  نجحت 
النظير، بأن أصاب العالم وليبيا الوهن، فجمعا وأخيرًا توافقوا 
على أن الحل الالحل، لدرجة أن النواب ونائب رئيسهم تحولوا 

إلى سفراء، وذهبت ريحهم وكل منهم إلى فج عميق.
باعتبارها  الفاسدون،  يتبناها  مسألة  الفساد،  مسألة  بدأت 
المسألة، فيما غاص الفريق الدولي واألمم المتحدة في حرب 
أوكرانيا، وغطس اإلقليمي في أوحال نتائجها. لكن من نتائج 
وصلوا  ليبي،  الليبي  الحل  تناسوا  واإلقليم  الليبيين  أن  ذلك، 
جماعة مرددين أخيرا: أن المسألة الليبية ليست مسألة ليبية، 
أجل  إلى  مؤجلة  حل،  الال  بالحل  مختومة  دولية  مسألة  وأنها 
غير مسمى. وعليه يعيث الفاسدون فسادا، فيدين الفاسدون 

فسادهم، وكل في غيهم يعمهون.
تفاصيل  وساللة  ســراب،  يلد  سراب  غير  األفق  في  ليس 
تتناسل، ووجوه مصفرة وريح صرصرة. وكما بدأتُ أعيد الكر، 
المتحركة،  الرمال  متالزمة  أن  المكرور،  هيمنة  ضغط  تحت 
لدول  متالزمة  بل  فحسب،  الصغرى  الــدول  متالزمة  ليست 
بقوة  استخدامها  يمكن  قــوة  الضعف  أن  ومنها  كبرى، 
المسدود،  الزقاق  مفك  العظيم  اليأس  وأن  وتوظيفها. 
ليبيا،  في  سيناريو  عن  العالم،  ينشغل  اللحظة  هذه  ففي 
الكبرى  الحرب  بعد  ما  عالم،  خارطة  زوال  خطر  بسيناريوهات 
الشارع  أخر  في  ضوء،  بقعة  تبرز  االنشغال  هذا  ومن  الثانية، 
المظلم. هذه البقعة، هي ما يمكن أن تجعل، اآلن وليس غدا، 
وإن  الالحل،  ليس  الحل  وأن  ليبية،  ليبية  المسألة  أن  وحقا، 
غير  الفرصة  هذه  استغالل  الحق،  ومعاضديهم  الليبيين  على 

المكرورة.

هذه بعض حكايات حدثت لي أو قربي وشاهد عليها، ما يبعدني 
عن التخمين أو إيراد معلومة خاطئة. بعض حكايات عايشتها عن 
قرب، أحكيها، ألنها بقدر ما هي خاصة وشخصية وتعني أشخاصا 

قريبين مني، بقدر ما تمثل ظاهرة أو ظواهر سامة سأتطرق لها.
زوجتي  تعيين  ــراءات  ــ إج فــي   1994 الــعــام  بــاشــرت  حين 
)جامعة  من  إنجليزية  لغة  ليسانس  على  الحاصلة  الفلسطينية، 
قاريونس( وقتها، ُطلب منها السفر إلى العاصمة سرت آنذاك من 
أجل امتحان مدى أهليتها في االختصاص، وبعد رحلة مضنية على 
طائرة فوكر متهالكة من مطار لبرق إلى مطار سرت والحجز ليومين 
عليها  يشرف  كان  قاعة  في  تحريري  امتحان  لها  أجري  فندق،  في 
وحين  اإلجــراءات،  بقية  ألباشر  االمتحان  وتجاوزتْ  عراقي،  أستاذ 
قلت للموظف المسؤول مالحظتي حول منطقية االمتحان رغم أن 
الخريجة درست مراحل االبتدائي واإلعدادي والثانوي في مؤسسات 
المؤسسات  هذه  في  يشكك  االمتحان  هذا  وإن  الليبي،  التعليم 
يجرى  ال  لماذا  منه  بُد  ال  كان  إذا  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من 
االمتحان  هذا  لي  فقال  نفسها،  الجامعة  من  الليبيين  للخريجين 

يخص األجانب فقط وهذا هو القانون.
القذافي  أمر  الثانوية،  المرحلة  في  تدريسها  من  سنوات  وبعد 
عبر  الفلسطينية  األزمــة  لحل  مشروعه  بشأن  منفعل  خطاب  في 
ليبيا  من  الفلسطينيين  بطرد  إسراطين،  دولة  إنشاء  سماه  ما 
ووضعهم على الحدود بين مصر وليبيا، وتبعه قرار تعسفي بفصل 
اسم  وجاء  الدولة،  في  المختلفة  الوظائف  من  الفلسطينيين  كل 
زوجتي ضمن القوائم المفصولة عن العمل، وترتب عن ذلك عدة 
مشاوير مرهقة إلى العاصمة سرت للمباشرة في إجراءات تعيينها 
من جديد، ألن عقدها كان تحت اسم )معاملة الليبيين( وال ينطبق 
عليها قرار الفصل، واعترف الموظف بالخطأ، لكنه قال لي مالحظة 
ملفتة ما زلت أذكرها جيدا: أنت تعرف كراهية الموظفين الليبيين 
أو فصلهم، وهذا ما جرى مع زوجتك  والحماس لطردهم  لألجانب 

بمجرد أن لوحظ على ملفها أنها فلسطينية.
كان  حين  الستينيات،  نهاية  في  ليبيا  إلى  زوجتي  أسرة  وصلت 
العام  ومنذ  ليبيا،  في  تعليمها  مراحل  كل  درست  عامين،  عمرها 
1994 وهي تُدرِّس مادة اللغة اإلنجليزية بعديد المدارس الثانوية 
كل  دفعتْ  ليبي،  زوجة  ألنها  الليبيين(  )معاملة  وبعقد  بدرنة، 
الضرائب واالستقطاعات الخاصة بالعاملين الليبيين، بما فيها ثمن 
البندقية ودعم مشروع النهر الصناعي، لكن مع الوقت وكلما صدر 

الوظائف،  من  فصلهم  فيه  بما  األجانب؛  بخصوص  متعسف  قرار 
كانت تجد نفسها في القائمة، واآلن حين وصلت الزيادة لمرتبات 
المعلمين لم تُعامل »معاملة الليبيين«، ووجدت نفسها في قوائم 
األقل  على  اآلن،  حتى  الزيادة  تصلهم  لم  زالت  ما  الذين  األجانب 
في بلدية درنة كما أعرف، بل أوقِف راتبها منذ شهر فبراير، أحيانا 
بحجة أن ليس لها رقم وطني، أو ليس لديها إقامة، واليوم اتصلت 
ثالثة  بتدريس  ُكلِّفتْ  بأنها  لتخبرها  بها  العاملة  المدرسة  بها 
فصول من الشهادة الثانوية العلمية رغم إيقاف راتبها من شهور، 
المعلمين  العديد من  رغم وجود  المادة،  بحجة نقص في معلمي 
من  الجديدات  المعلمات  بينما  المرتب،  في  الزيادة  تأتيهم  الذي 
مرتبها،  يتقاضين ضعف  لهن  درست  الالئي  السابقات  تلميذاتها 

فقط ألنهن يتمتعن بالجنسية الليبية.
في الفترة الماضية كان مقررا لها أن تجري عملية جراحية طارئة 
درنة  في  بطالبة  سمعت  حين  أجلتها  لكنها  التأجيل،  تحتمل  ال 
تتلقى جرعات عالج كيميائي في مصراتة، ما اضطرها للغياب عن 
بعض الحصص وعن امتحان الدور األول في مادة اللغة اإلنجليزية، 
بالمسكنات،  تقاومها  كانت  التي  اآلالم  رغم  تماما  لها  فتفرغت 
ولتذهب إليها في بيتها كي تعوضها عن الدروس الضائعة، وحين 
فرحتها  كانت  ابنتها  بنجاح  لتبشرها  الطالبة  والدة  بها  اتصلت 

عظيمة لدرجة نسيت ما يلحق بها من ظلم واضطهاد.
ليبيا،  في  حياتها  كل  عيشها  رغم  األجنبية  المعلمة  ستظل 
وزواجها من مواطن ليبي، وإنجابها لبنت وثالثة أوالد ليبيين كلهم 
أنها  ورغم  عمل(،  على  يحصل  لم  )نصفهم  الجامعة  في  تخرجوا 
البندقية  وثمن  الجهاد  وصندوق  الضمان  استقطاعات  كل  دفعت 
ودعم النهر الصناعي وغيرها، ستظل األجنبية التي عليها أن تتحمل 
عن  دونه،  أو  بعذر  المتغيبين،  الليبيين  المعلمين  جداول  عبء 
المدارس والذين يتقاضون ثالثة أضعاف مرتبها الهزيل والموقوف 
أن عايشت معاناة معلم  بعد  أستغرب ذلك  لن  منذ شهور. ولكن 
الستينيات  أوائل  منذ  درنة  في  درّس  يُنصف،  لم  آخر  فلسطيني 
يحملون شهادات  اآلن  رجال  يده  على  وتخرج  الماضي،  القرن  من 
عليا وبعضهم في مناصب مرموقة، وهو المعلم الشهير في درنة 
وضواحيها، عباس مرشد، أستاذ الفيزياء الفلسطيني في درنة منذ 
اليوم الرابع من شهر سبتمبر 1963 إلى 31 أغسطس 2007 ، لم 
إال مرة واحدة، ولسبب  وأربعين سنة عن حصة  أربع  يتغيب طيلة 
زوجته  أصيبت  فحين  العظيمة،  المهنة  هذه  في  أسطورة  يجعله 

بحروق شديدة نُقلت على إثرها إلى مستشفى في مدينة بنغازي 
يذهب  هناك،  يوميا  يزورها  استمر  درنة،  عن  كم   300 تبعد  التي 
عن  يغيب  ال  كي  ليال  ويعود  مباشرة  الدوام  بعد  أجرة  سيارة  في 
حصصه، إلى أن جاء يوم ــ كما أخبرني األستاذ مفتاح اخليفة مدير 
مدرسة األسطى عمر السابق ـ جاء يوم وأعطى فيه الحصص األولى 
والثانية ثم دخل مكتب المدير ألول مرة كي يطلب إذن تغيب عن 
الحصة الخامسة، اندهش المدير ألن األستاذ عباس أول مرة يطلب 
إذنا، وسأله عن السبب، فقال له: زوجتي توفيت البارحة ودفنها على 

الظهر.
يوميا إلعطاء  يتطوع  عباس  األستاذ  كان  السنوات  هذه  وطيلة 
حصص تقوية مجانية لمن يريد في المساء، وكان ينقل التالميذ 
عنه  يتحدث  به  مر  من  وجميع  سيارته،  في  عادة  سكنهم  البعيد 
التعليم  يمنع كل ذلك من فصله من  التعليم. ولم  كأسطورة في 
العمل  عن  وتوقف  الفلسطينيين،  بطرد  التعسفي  القرار  ضمن 
أم  البطنان معلما في مدرسة  تعاقدت معه شعبية  أن  إلى  عامين 

الرزم إلى أن تقاعد.
الثقافي، في  حين تقاعد ورغبنا في تكريمه بجمعية بيت درنة 
عصر  في  ابتُذِلت  التي  )التكريم(  قيمة  إعادة  على  العمل  سياق 
الجماهير وما بعده، ذهبتُ رفقة الزميل إبراهيم بوحمرة إلى شقته 
في شارع الفتح بمدينة درنة، ومن أول دخولنا شاهدنا مظاهر ضيق 
الحال، استقبلنا بحفاوة وبثياب العمل الملطخة، واكتشفنا أنه بعد 
على  ليحصل  كهربائيا  للعمل  فاضطر  دخل،  دون  أصبح  تقاعده 
قوت يومه، وطيلة الجلسة لم يتحدث إال عن طالبه الذين أصبحوا 

مرموقين ويتفاخر بهم.
المعلمين  ونقابة  والتضامن  الضمان  مؤسسات  لدى  سعينا 
القانون  أن  أبلغنا  الجميع  لكن  الرجل،  هذا  تنصف  بادرة  أجل  من 
تعليم  بتعاقد  بعد  فيما  سمعت  أن  إلى  أجنبيًا،  باعتباره  يسمح  ال 
بلدية القبة معه وعودته للمهنة التي يعشقها، وتدريسه في مدينة 
القبة، وصبيحة يوم 2 مارس 2022، نهض في الصباح بآالم حادة 
في صدره، وكما أخبرني ابنه في مأتمه، أراد أن يأخذه للمستشفى 
ولكنه أجّل األمر ألنه مرتبط في مدرسة القبة التي تبعد 45 كم 
عن مسكنه، ببعض الطالب ليشرح لهم مجانا دروسا في الفيزياء، 
قيادة  يستطع  لم  وألنه  المدرسة،  إلى  االمتحان  بإيصال  ومرتبط 
السيارة تكفل ابنه بإيصاله، وأثناء شرحه للدروس وقع من طوله، 
ذروة  في  وهو  ربه  وجه  والقى  إلسعافه،  كافيا  الوقت  يكن  ولم 
عطائه وبعد أن أوفى بمواعيده، ودون أن يحصل على الزيادة في 

مرتبات المعلمين.
وحتى لو حُلت هذه المشكلة، فالسؤال الملح لماذا حصلت من 
األساس؟ لكن معاملة األجانب في ليبيا بشكل عام يشي بظاهرة 
التقرير  يرد في  اآلخر، وكما  والتوجس من  التسامح  بثقافة  تتعلق 
النهائي للمسح الشامل آلراء الليبيين في القيم؛ الذي أجراه مركز 
البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي، ضمن برنامج المسح العالمي 
المنظومة  هرمية  في  التسامح  قيمة  منزلة  تدني  يتضح  للقيم: 

القيمية الليبية من البيانات التالية:
ــ نسبة من ال يرغب في أن يكون جاره من عرق آخر تبلغ في 
 ،%  14.8 العنصري(  بالتمييز  لعقود  شعبها  اشتهر  )التي  ألمانيا 
وفي إسبانيا، 4.8 %؛ أما في ليبيا فتصل إلى 55.1 %، وهي نسبة ال 

يتفوق عليها بلد آخر في العالم سوى أذربيجان )58.1 %(؛
في  تبلغ  أجنبيا  عامال  جاره  يكون  أن  في  يرغب  ال  من  نسبة  ــ 
األرجواي 1.7 %؛ أما في ليبيا فتصل إلى 59 %، وهي نسبة ال تتفوق 

عليها سوى ماليزيا )59.7 %(.
هذه  مثل  فــي  الضئيلة  الخطأ  نسبة  عــن  النظر  وبغض 
األجانب  كره  ظاهرة  رصد  يمكن  أنه  إال  العلمية،  االستطالعات 
داخل  أو  الوافدة  العمالة  مع  الممارسات  من  الكثير  في  الغالبة 
من  أنهم  الليبيين  بعض  اتهام  أو  الشرعية،  غير  الهجرة  مراكز 
اآلن  يحصل  ما  أو  الحالية،  السياسية  الصراعات  في  أجنبية  أصول 
فيها  عاشوا  أو  ليبيا  في  ولدوا  فلسطينيات  ومعلمات  معلمين  مع 
عقودا، وما تعرضوا له من ظلم ومضايقات وتمييز طيلة عملهم، 
وأنا شاهد عليها بل وعانيت منها بحكم عمل زوجتي لمدة 38 عامًا 

في التعليم بدرنة.
من  وأخطر  أســوأ  الجمعي  الالوعي  في  الكامنة  العنصرية 
األحزاب.  أو  السياسية  التيارات  بعض  وعي  في  المعلنة  العنصرية 
أما تاريخ عطاء خبراء التربية والمعلمين الفلسطينيين في ليبيا منذ 
اإلدارة اإلنجليزية واالستقالل وحتى اآلن ال يخفى على أحد، وعلى 

أيديهم تخرجت أجيال من النخب الليبية في كل مجال.

)هايدي( لم تعد 
سويسرية

كثرة »الشهداء«
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

إسراء كركرة شابة قاومت االقتتال بالرسم

ثقافة 12

كتاب جديد لنورالدين السيد الثلثي..

فنان في ذاكرة أجيال..

دراسة شاملة حول منظومة التعليم الوطني الحديث في ليبيا

غايتها هي معالجة وترميم الوضع 

االجتماعي في بنغازي على أمل رفع مستوى 

الوعي حول مشاكل الصحة النفسية

عندما يمن اهلل علينا بمبدعين، في أي مجال، يتحتم 
علينا أن نهتم بهم، والمؤسف أنه عندما نبحث عنهم 
وعن أعمالهم في هذا الفضاء اإلعالمي الهائل ال نجد 
واحد،  مشرف  سطر  سوى  أجد  لم  ولذلك  القليل،  إال 
الثانوية  نالت شهادتها  إنها  المبدعة،  هذه  عن  يقول 
من مدرسة الخنساء الشهيرة في بنغازي متحصلة على 

.2017 )%96.62( سنة  الترتيب الخامس بنسبة 
زمن  الكهرباء  وهروب  االقتتال  قاومت  التي  وهي 
واإلبداع  بالرسم  بنغازي  واإلرهاب في  التطرف  محاربة 
المنطق  من  أليس  عزيز،  مشرق  غد  إلى  والتطلع 
بمثابة  تكون  ذاتية  سيرة  لها  يتأسس  بأن  االهتمام 
يعرف  ال  فمن  وتشجعهم،  المواهب  تنير طريق  شمعة 
تؤسس  التي  الفعالة  العناصر  هم  الموهوبين  أن  منا 

األمة. ثقافة  لمشروع 
سنة،   22 عمرها  كركره،  عبدالرازق  إسراء  الفنانة 
جامعة  في  الحيوية  الطبية  العلوم  كلية  في  طالبة 
ومارسته  الرسم  بدأت  مفاهيمية.  وفنانة  بنغازي 
 2014 حرب  خالل 
من  للهروب  كوسيلة 
التيار  انقطاع  مغبة 
لفترات  الكهربائي 
تأخر  وكذلك  طويلة، 
إلى  الطالب  عودة 
وجامعاتهم. مدارسهم 

أعمالها  إن  تقول 
األولية  اإلبداعية 
نضوجهم  فترة  تزامنت  الذين  الشباب  مشاعر  تعكس 
على  النفسي  التأثير  وبالتأكيد  واالقتتال،  الحرب  مع 
إلى  والتطلع  بالبراءة  المفعمة  العمرية،  الفترة  هذه 
الحياة اآلمنة الجميلة بعيدا أصوات القنابل والرصاص 

المحزنة. واألخبار 
بانعكاس  قالت،  مثلما  أعمالها،  تأثرت  ولذلك 
ليبيا  في  والثقافي  االجتماعي  الوضع  على  الحرب  تأثير 
وضحته  ما  وهذا  خاص،  بشكل  وبنغازي  عام  بشكل 
في  بها  شاركت  التي  )وشوم(  لوحتها  في  قالت  مثلما 
أشرنا  وأن  سبق  التي  )تكليلة(  الحوارية  المحاضرة 
من  الكثير  لديها  أن  وتؤكد  سابق،  موضوع  في  إليها 
تخطط  معارض  في  بها  ستشارك  اإلبداعية  اللوحات 
الليبية  بالهوية  المهتمة  )تكليلة(  مجموعة  إليها 

الليبي. الثقافي  والشأن 
لوحاتها  عن  حديثها  معرض  في  وضحتْ  ولقد 
معالجة  هي  غايتها  أن  إليه،  المشار  المعرض  في 
رفع  أمل  على  بنغازي  في  االجتماعي  الوضع  وترميم 
النفسية، وضرورة  الوعي حول مشاكل الصحة  مستوى 
معالجة  ضرورة  إلى  والتنبيه  الجنسين  بين  المساواة 
والتآكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  إساءة 
اهتمام  ثمة  الليبية.  والهوية  للثقافة،  البطيء 
واألمل  وتراثها،  وتقاليدها  الليبية  بالثقافة  حقيقي 
ببالدنا  سيعبر  الذي  الموهوب  الشباب  في  األمل،  كل 
على  اهلل،  المرء  يحمد  أن  يتعين  الذي  المنزلق،  هذا 
أن الشباب منتبه إليه والفنانة إسراء عبدالرازق كركره 
منهم، وما علينا إال أن تتذكر اسمها فسوف يشار إليه 

بالبنان. طويال 

 اإلخفاق الكبير بعد النجاح 
الذي تحقق في مرحلة 
التأسيس دعا إلى إعادة 

النظر في المنظومة القِـَيمية 
الثقافية الدافعة

محترف الرواية الليبية

أعلنت مؤسسة »آريتي للثقافة والفنون« 
الليبية«  الرواية  »محترف  مشروع  إطالق 
الذي يسعى لمساندة األدباء الليبيين الجدد 
الرواية  كتابة  فن  في  قدراتهم  لتطوير 

الحديثة.
سيجري المحترف مسابقة سنوية مفتوحة 
ثالث  أفضل  الختيار  روائية  مشاريع  لتقديم 
المسابقة  هذه  في  الفائزون  وسينال  منها. 

مميزة  أعمال  إلنجاز  وفنيا  ماديا  دعما 
على  المؤسسة  لصفحة  وفقا  للنشر،  قابلة 
مع  سيعمل  الفائزين  من  »فيسبوك«.كل 
يستشيره  الرواية  فن  في  متضلع  مدرب 
ويرشده خالل مرحلة الكتابة التي تقدر بين 
منحة  متدرب  كل  سينال  كما  أشهر.   9-6
مالية قدرها 10 عشرة آالف دينار ليبي تقدم 
لهم على مراحل حسب تطور إنجاز مشروعه.

إطالق

الصراع الليبي

التميز للعبيدي

ضمن منشورات مكتبة الكون، طرابلس – القاهرة، صدر 
للكاتبين خالد خميس السحاتي، وحسين يوسف القطوني، 
وآفاق  للسلطة  البنيوي  التفكيك   – الليبي  »الصراع  كتاب 
المؤلفان  فيه  يتناول  والذي   ،»2021-2011 التسوية 

الصراع الذي تعيشه ليبيا.
وعن هذا اإلصدار تقول الدار: »يأتي هذا الكتاب، الذي 
المعقدة،  الليبية  األزمة  حول  مساهمات  مجموعة  يتضمن 
نشرت في عدد من الدوريات العلمية والمواقع اإللكترونية 
وغيرها، ورأينا أن جمعها في كتاب قد يكون مفيدا للقارئ 
الكريم، لالطالع على تلك المساهمات، التي تحلل وتشخص 
مالمح المشهد الليبي الراهن، خالل الفترة الزمنية الممتدة 

من العام 2011م، إلى العام: 2021«.
وحسب منشور الدار على »فيسبوك«، »قال المؤلفان في 

مقدمة كتابهما: تواجه الدولة الوطنية في ليبيا الجديدة بعد أكثر من عشر 
سنوات على سقوط نظام العقيد القذافي تحديات خطيرة، تتعلق بسالمة 

ذلك الكيان السياسي ذاته، وأمنه القومي«.

فاز الفنان الليبي حسين العبيدي بجائزة التميز في 
األداء الحركي، عن مسرحية »صور في الذاكرة«، والتي 
إنتاج«  بال  »مسرح  مهرجان  فعاليات  ضمن  عُرضت 

بمدينة اإلسكندرية.
الراحل  الفنان  دورة  المهرجان،  فعاليات  وُأقيمت 
سمير غانم، خالل الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر، في 

المدينة المصرية الساحلية.
في  العبيدي  قال  المهرجان،  في  مشاركته  وعن 
مهرجان  في  »شاركت  الوسط«:  »بوابة  إلى  تصريح 
على  وحصلنا  السابقة،  دورته  في  التجريبي  القاهرة 
أين(،  )إلى  مسرحية  عن  للمخرج  تقديرية  جائزة 
في  مصر  في  أخرى  مشاركة  لنا  كان  اهلل  وبفضل 
التمييز  إنتاج، وحصلنا على جائزة  مهرجان مسرح بال 
في األداء الحركي، فالمسرحية وهي من الفن الصامت 

)بانتومايم( وسعداء جدا بالجائزتين«.

إصدار

جائزة
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طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

 مريم العجيلي

القاهرة - نهلة العربي

شاملة  دراسة  النخبة  دار  عن  الصادر  الكتاب  ويعد 
ليبيا  في  الحديث  الوطني  التعليم  منظومة  نشأة  حول 
التعليم،  ونشر  األمية  مكافحة  في  المبكرة  وإنجازاتِها 
ويقع في خمسة فصول وملحق جداول ومراجع، موضحا 
فيها أن تأسيس منظومة التعليم الوطني الحديث في 
كان  وإخفاقات،  نجاحاتٍ  من  نموها  رافق  وما  ليبيا، 
الثقافي  وموروثها  بأحداثها  تاريخية  لمراحل  امتدادا 
والتعليمي. الموروث من العهدين العثماني واإليطالي 
عند  جانبا  يُتركَ  أن  العسف  ومن  نفسه،  يفرض 
االقتصادية  والتنمية  الدولة  مؤسسات  بناء  في  النظر 

الحديثة. ليبيا  االجتماعية في 
زوايا  ثالث  من  ليبيا  في  التعليم  الكتاب  ويتناول 
التاريخي  السياقَ  األولى  النظر  زاوية  تتناول  نظٍر، 
الذي تكوَّن الموروث التعليمي في إطاره؛ ومن الزاوية 
والنموّ  التأسيس  لخطوات  وتقييمٌ  عرضٌ  الثانية 
الزاوية  ومن  والجودة؛  اإلدارة  في  التراجع  َثـمّ  ومن 
القِـيَم  الثالثة يستحضر الكتاب دور الثقافة ومنظومة 

في فترة التأسيس وفي االنتكاس النوعي فيما بعد.
المجتمع  ثقافة  في  بالنظر  الكتاب  يجُول  كما 
اإلدارية  التطورات  وتأثير  الثقافية،  قِـيَمه  ومنظومة 
في  دورَها  نتلمّسُ  فيها؛  واالقتصادية  والسياسية 
التعليمية،  المنظومة  لتأسيِس  األولى  الخطوات  نجاح 
نموه  اّطراد  رغم  التعليم  جودة  تدهور  َثمّ  ومِن 
»كان  والذي  العثماني،  العهد  يتناول  حيث  الكمّي، 
فقط  ليس  ليبيا  في  والتعليم  الثقافة  في  بعيد  أثر  ذا 
لإلسالم  المركزي  للدور  أيضا  ولكن  زمنه،  لطول 
العثمانية  اإلمبراطورية  دين  واحدٍ  آنٍ  في  كان  الذي 
يُفِرد  لها.  التابعة  الغرب  طرابلس  والية  في  والشعب 
الكتاب حيزا غيرَ صغير للتطوراتِ السياسية والجوانب 
ثقافة  في  األثر  ذات  العثمانية  والتعليمية  الثقافية 
شأنا  التعليم  كان  حيث  اليوم.  إلى  الليبي  المجتمع 
صدور  حتى  وتمويله  عليه  اإلشراف  في  بالمِلل  خاصا 
بتولي  قضى  الذي  1869م  لسنة  المعارف(  )نظام 

الدولة مسؤولية إدارته وتمويله«.
أما عن حقبة االستعمار اإليطالي فيقول الثلثي: »كان 

عهدَ استعماٍر بـيٍن وصريح، على يد قوةٍ أوروبيةٍ يزخر 
الديني  والصدام  العداء  من  طويلة  بصفحاتٍ  التاريخ 
التعليم  مجال  في  له  كانت  معها،  والحروب  الثقافي 
تعليم  جرى  سابقه.  عن  المختلفة  وآثاره  طبيعته 
عنصري  نظاٍم  ِوفق  بهم  خاصةٍ  مدارسَ  في  الليبيين 
وإعدادَه  المستعمِر  إلرادة  التلميذ  إخضاعَ  استهدف 
المدارس  في  التعليم  يَلق  لم  خدمته.  في  للعمل 
كانت  وال  الليبيين،  من  واسعا  إقباال  العربية  اإليطالية 
الضيق  اإلطار  خارج  نشره  في  راغبة  اإليطالية  السلطة 

والمستوى المتواضع الالزميْن لخدمة أغراضها«.
مراحله  في  التعليمَ  بالدراسة  الكتاب  ويتناول 
مراحل  أما  األولى،  بالدرجة  والمتوسطة  األساسية 

بالقدر  إال  تناولها  يجرِي  فال  والعالي  المهني  التعليم 
االجتماعية  وانعكاساته  التعليم  مسار  لتبيان  الالزم 
هذا  ينفذ  أن  من  أكبر  المثارة  المسائل  والوطنية. 
في  االختصار  يكون  أال  فأرجو  أغوارها،  في  الكتاب 
محاولة  إال  ليس  الكتاب  أن  باعتبار  مُخِاًل،  تناولها 
الليبي  الوطني  التعليم  نظاِم  على  الضوء  بعض  إللقاء 

والمراحِل التي مرّ بها.
واالرتفاع  التعليم  تطوير  في  الكبير  اإلخفاق 
بمستواه، بعد النجاح الذي تحقق في مرحلة التأسيس، 
دعا إلى النظر في المنظومة القِـيَمية الثقافية الدافعة 
وفي  آخر،  أو  اتّجاهٍ  في  الوطنية  التنمية  بجهود  دومًا 
في  المساهمة  واالقتصادية  السياسية  التحوّالتِ 

القائم  التعليم  طبيعة  القِيَميّة.  التغيّرات  تلك 
لزمن  ساكنًة  ظلت  والتي  واالستذكار،  التلقين  على 
تربويٍّ  نظاٍم  نحو  جذريٍّ  تحوٍّل  إلى  بحاجة  طويل، 
التنافس  وروحَ  المستقّل،  التفكيرَ  يُـنَمِّي  تعليميٍّ 
في  إيجابي  أثرٌ  ذلك  عند  للتعليم  سيكون  واإلبداع. 
التعّلم  مقام  بدورها  تُعلى  قِـيّميّة،  تغيّراتٍ  تشّكل 

والعلوم. والمعارف 
التعليم  عن  »تقريرٌ  للكتاب  الرئيسية  المراجع  ومن 
من  موفدٍ  التعليم  في  خبير  من  المُعَد  ليبيا«  في 
منظمة اليونسكو إلى ليبيا قبيل االستقالل، و»العرض 
المتحدة«  الليبية  المملكة  في  التعليم  لوضع  الثاني 
التعليم  رجال  من  مجموعة  من  المعد  1963م  سنة 
لبعثة  التربوي«  التخطيط  بعثة  و»تقرير  الليبيين، 
منظمة اليونسكو سنة 1964م، وكتابٌ لمدير المعارف 
البريطانية،  العسكرية  اإلدارة  أثناء  طرابلس  إقليم  في 
 Leonard Appleton أبلتون  لينارد  لـ  نقدي  وبحث 

حول التعليم في طرابلس تحت اإلدارة البريطانية.
»اإلخفاق  إن  بالقول  كتابه  مقدمة  الثلثي  ويختتم 
بعد  بمستواه،  واالرتفاع  التعليم  تطوير  في  الكبير 
إلى  دعا  التأسيس،  مرحلة  في  تحقق  الذي  النجاح 
الدافعة  الثقافية  القِـيَمية  المنظومة  في  النظر 
آخر،  أو  اتّجاهٍ  في  الوطنية  التنمية  بجهود  دومًا 
المساهمة  واالقتصادية  السياسية  التحوّالتِ  وفي 
القائم  التعليم  طبيعة  القِيَميّة.  التغيّرات  تلك  في 
لزمن  ساكنًة  ظلت  والتي  واالستذكار،  التلقين  على 
تربويٍّ  نظاٍم  نحو  جذريٍّ  تحوٍّل  إلى  بحاجة  طويل، 
التنافس  وروحَ  المستقّل،  التفكيرَ  يُـنَمِّي  تعليميٍّ 
في  إيجابي  أثرٌ  ذلك  عند  للتعليم  سيكون  واإلبداع. 
التعّلم  مقام  بدورها  تُعلى  قِـيّميّة،  تغيّراتٍ  تشّكل 

والعلوم«. والمعارف 

أهدى نورالدين السيد الثلثي كتابه 
الجديد »التعليم في ليبيا.. قراءٌة في 
سياقه التاريخي« إلى »روح معّلمي 
األوّل.. معّلم جيٍل، لم يترك رسالة 
التعليم منذ غادر مدينته درنة سنة 
1935م إلى واحة مرادة معّلمًا، منتقاًل 
منها إلى البردي فالقبة فاألبيار، عائدًا 
إلى درنة، ومنها إلى بنغازي، وأخيرًا 
.»1983 طرابلس، حتى تقاعده سنة 

»املركب« الليبي يبحر في مهرجان بغداد الدولي للمسرح

يشارك العرض المسرحي الليبي »المركب« للمخرج 
شرح البال عبدالهادي في فعاليات الدورة الثالثة من 
في  يقام  والذي  للمسرح«  الدولي  »بغداد  مهرجان 
الفترة من 20 وحتى 28 من أكتوبر في العراق، حسب 

ما أعلن الفنان عزالدين الدويلي.
عرضا   215 بالمهرجان  المشاهدة  لجنة  وتلقت 
عراقيا،  و39  عربيا،  و155  أجنبيا،   21 بينها  مسرحيا، 
وخَُلصت إلى اختيار 5 عروض أجنبية، هي مسرحيات 
دور،  فيوالت  إخراج  فرنسا،  من   »Le Paquet«
كوفشين،  ألكسندر  إخراج  أوكرانيا،  من  »كاليغوال« 
»Turba« من بلجيكا إخراج سارا ديب، »Road« من 
روسيا إخراج ليدا كوبينا، و»عندما تنتهي تسقط« من 

إيران إخراج عبدالهادي الجرف.
وتضمنت قائمة العروض العربية 13 عرضا، وهي 
»أي ميديا« للكويتي بسام السليمان بصفتها عرضا 
مسرحيات  المشاركات  قائمة  ضمّت  بينما  شرفيا، 
»البائع المتجول« إخراج المعتمد المناصير من األردن، 
البحرين،  من  علي  عبد  حسين  إخراج  و»هاراكيري« 
و»كلب الست« للمخرج الفلسطيني فراس أبوصباح، 

سلطنة  من  الرواحي  محمد  إخراج  عيش«  »لقمة 
الزهراني،  سامي  السعودي  للمخرج  »كافيه«  عُمان، 
و»ليلة  سورية،  من  حمدي  بسام  إخراج  و»المنديل« 
القتلة« للمخرج المصري صبحي يوسف، فيما تشارك 
سامي  إخراج   »13 »عائشة  هما  بمسرحيتين  تونس 
بينما  طبوبي،  وفاء  إخراج  من  مرة«  و»آخر  النصري، 
تشارك مسرحيات »شا طا را« إخراج أمين ناسور من 

المغرب، و»جي.بي.إس« لمحمد شرشال من الجزائر.
فيما تشارك خمسة عروض عراقية، هي مسرحيات 
»خالف« إخراج مهند هادي، »طلقة الرحمة« للمخرج 
 25« نعيم،  لعواطف  وجهي«  »أنا  مؤيد،  محمد 
علي،  لمهند   »4:48« قحطان،  عالء  إخراج  ريختر« 
في  اللجنة  وراعت  األسدي.  جواد  للمخرج  و»أمل« 
اختيارها معايير الجودة اإلبداعية والجمالية، واالنفتاح 
لتعطي  والحديثة،  الراسخة  األساليب  مختلف  على 
تنوّعا وثراًء لالختيارات، وبينما يَعِدُ القائمون على 
المهرجان بـ»انعقاد دورة فارقة على كافة المستويات، 
اإلبداعية والجمالية والتنظيمية، بما يليق باسم العراق 
بالحضور  وألقا  بهاء  يزداد  والذي  العريق،  ومسرحه 
العربي واألجنبي، ألن المسرح يُضيء الحياة«. وكانت 
الهيئة التنظيمية للمهرجان قد أعلنت في وقت سابق 
إذ  المسرحي،  النص  لمسابقة  القصيرة  القائمة  عن 

تأتي هذه المسابقة وفق المنظمين »احتفاًء بالنص 
على  مهمة  عطاءات  قدّم  الذي  العراقي،  المسرحي 
مستوى الكتابة منذ عقود طويلة من الزمن، ومازال 

متواصال بألقه عراقيًا وعربيا ودوليا«.
السينما  »دائرة  قِبل  من  المبادرة  هذه  وجاءت 
المسرحية  النصوص  مسابقة  بإعالن  والمسرح«، 
تقدّم  وقد  الثالثة،  بنسخته  المهرجان  أعمال  ضمن 
إلى المسابقة 32 نصا مسرحيا، وهي تحمل، وفق بيان 
همومه  بكل  العراقي  للواقع  »قراءات  التنظيم  هيئة 
وأحالمه وتطلعاته، وتشير إلى المستوى العالي لكتّاب 

المسرح وهم مصدر فخٍر لنا«.
قائمة  اختيار  إلى  التحكيم  لجنة  أعضاء  وتوصّل 
الـ3  النصوص  إعالن  نصا، سيتبعها   11 من  قصيرة 

الفائزة مع انطالقة المهرجان.
»إشكالية  الجديدة  دورته  في  المهرجان  ويبحث 
التمسرح وممكنات التلقي« في ندوته الفكرية، وهو 
عنوان وفق بيان المنظمين »يحاكي مجمل مستجدات 
وأنماطه  األسلوبية  وتشّكالته  المسرحي  الفكر 
الجمالية، وهو يسعى لتفحّص تلك اإلشكاليات التي 
تواجه مجمل عملية صناعة الخطاب المسرحي، الذي 
لن يكتمل إال باالنفتاح على المتلقي ودوره في تحقيق 

غايات التمسرح«.

توقف الشاعر عبداهلل زاقوب في جلسة نقاش عن 
المكوِّنة  العناصر  الراحل عمر مسعود، عند  الفنان 
التي أسهمت في صقل مخيلته  والبيئة  لشخصيته 
وغذتها بكثير من مفردات خصوصيتها، كان حديثه 
الراحل في حفل  الفنان  لمناسبة توقيع كتابه حول 
نظمته الجمعية الليبية لآلداب والفنون بدار الفقيه 
وجهتها  أسئلة  على  إجابات  في شكل  وجاء  حسن، 
في  تبحث  األسطى  أسماء  الكاتبة  الجلسة  مديرة 

مادة اإلصدار وخطوطه العامة.
إلى  مستندا  مسعود  عمر  بسيرة  زاقوب  يعرِّف 
مسارين، المكان والشخوص، فاألول شهد إطاللته 
رأى  وفيها  بهون،   1934 سنة  الحياة  على  األولى 
وسمع وشاهد الكثير من مظاهر الحياة، والمس عن 
قرب إيقاعات الموسيقى الدفينة في جداران المنازل، 
يوم  لمقابلة  يتحضرن  الالتي  النساء  أصوات  حيث 
الحبوب  البقاء صحبة  بلوازم ضرورات  جديد، حافل 

والرحى، وأغاني تعلقت مع ذاكرته الفتية آنذاك.
حرف وأهازيج

مع شعاع  تحاكي  التي  والدته  عن  بعيدا  وليس 
الشمس طقوس الحياة أسوة برفيقاتها يعارك والده 
وأخرى وهو  الزمن متنقال بين حرفة  كذلك ظروف 
المهن  تلك  تلقف  فرصة  »عمر«  لالبن  أضاف  ما 
من  يصاحبها  بما  واالستمتاع  بتفاصيلها  واإللمام 
شغف  تالمس  أهازيج  أو  رقصات  أو  جسدي  تفاعل 
خياله البكر، فمن تلك المهن مثال الحماي أي حارس 
وحمايته  المفتوحة  المناطق  في  الموجود  النخيل 
فترة  عن  والحديث  خصوصا  والسراق  الدخالء  من 
السطو  جرائم  شاعت  حيث  اإليطالي  االستعمار 

فذائقته  ذلك  كل  وقبل  وغيرهم،  األحباش  من 
واألوردة  والمدائح  األذكار  من  نهلت  الموسيقية 
الطريقة  في  شيخا  لكونه  والده  يرددها  كان  التي 
وهجها  الصوفية  المسحة  أضفت  وبذا  العروسية، 
ونفذت إلى روحه قبل عقله، وشغلت حيزا في وجدانه 

الديني.
وأضاف في سلسلة استذكاره لمهن والده قيامه 
النخيل وبيعه، ثم في مرحلة  بجمع »الالقبي« من 
الجلود  جمع  بعد  اإلسكافي  حرفة  يمارس  أخرى 
وكذا  األحذية،  لصناعة  جاهزة  لتصبح  وإعدادها 

التطبيب بالحجامة، كما زاول مهنة قصاب، وتجدر 
اإلشارة إلى أن والده كان حاضرا في ميادين الجهاد 
وقارة  »القرضابية،  معارك  في  مشاركته  خالل  من 

عافية، تاقرفت«.
ومن جانب آخر يسمى جملة من النشاط التراثي 
إلى  الديني  بالبعد  الفلكلور  فيها  ارتبط  الذي 
لفن  مهمة  ذخيرة  مثل  إذ  الحرفي،  طابعه  جانب 
والقلية  »الدراجيح  مواسم  وهي  وموسيقاه  الراحل 
والربيع وعاشوراء والمولد والتزمزيم، وكذا طقوس 
والمسدة،  والحضرة،  والمهوادة،  الشيشباني 

البعد  ذلك  يوازي  والحز«،  والموقف،  والجبادة، 
الترفيهي المتجسد في األلعاب الشعبية مثل »نط 

العرم، والتيره، والسيف، والكيكس..«.
عالم الموسيقى

يشير  والشباب  الطفولة  منابت  إلى  بالرجوع 
باألغاني  مسعود  عمر  الفنان  تأثر  إلى  زاقوب 
الشعبية، لكن ذلك لم يكن كافيا حتى سمحت له 
الخمسينيات  منتصف  للدراسة  ذهابه  عند  الظروف 
بطرابلس، مشاهدة اآلالت الموسيقية الحديثة حتى 
اقتنى أول آلة عود سنة 1960 حيث تتلمذ على يد 
الهوني،  وهاشمي  قدورة  علي  القديرين  الفنانين 
ليواصل رحلته مع الموسيقى بإقامة أول حفل ساهر 

له سنة 1963.
وإلى جانب إجادته العزف على آالت الناي والقانون 
فقد راكم رصيده الفني بين الكتابة والتلحين والغناء 
وإضافة  وقصيدة،  ونشيد  أغنية  مئة  من  أكثر  إلى 
و  واالسكتشات  المسرحيات  من  مجموعة  لكتابته 
المسرحية  هون  فرقة  مؤسس  فهو  األوبريتات، 

والموسيقية.
ولفت عبداهلل زاقوب االنتباه إلى أن تواجد عمر 
»الجرامافون«،  إلى  االستماع  مكنه  بهون  مسعود 
عاصمة  اإليطالي  االستعمار  فترة  كانت  فالمدينة 
مالمح  من  وكثير  والجنوبية  الوسطى  المنطقة 
الحياة الحضرية كالمقاهي والراديو والسينما ومنها 
بحكم  وجدت  إليها،  المشار  الموسيقى  أسطوانات 
تواجد اإليطاليين هناك، وكان الفنان الراحل يعيش 
هذه الحالة االستثنائية إن صح التعبير من مالحظة 
وتحسس الموسيقى الحديثة من مصادرها الرئيسة.
وقام زاقوب ختاما ألمسيته بتوقيع عدد من نسخ 
كتابه »عمر مسعود.. سيرة فنان« إلى جمهوره من 

األصدقاء والكتاب والصحفيين.

جلسة نقاش وحفل توقيع في رحاب الفقيه عن الراحل عمر مسعود
يعرف زاقوب بسيرة 

عمر مسعود مستندا 
إلى مسارين.. املكان 

والشخوص
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إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا 
لها في مدينة صقلية اإليطالية برفقة 

النجوم يحيى الفخراني وليلى علوي وأحمد 
بدير أثناء زراعتهم شجرة لروح النجم 

الراحل هشام سليم، وكتبت قائلة: »زرعنا 
شجرة باسم هشام سليم اهلل يرحمه 

الفاتحة لروح هشام سليم«.

الممثلة أنجلينا جولي تتهم زوجها السابق 
الممثل براد بيت بتعنيف اثنين من أوالدهما 
خالل شجار بينه وبينها في طائرة خاصة 
العام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية 
ُقدمت إلى القضاء األميركي، الثالثاء، وتسرب 
مضمونها. وانفصل النجمان الهوليووديان 
سنتذاك، لكنّ دعوى طالقهما ال تزال متعثرة، 
وأخرت بتها معارك قانونية طويلة أبرزها ما 
يتعلق بحضانة أوالدهما وببيع حقل كرمة 
إلنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا.

هدى تبدأ »شماريخ« جولي تتهم بيتانطالق »فرح« اللبناني
الممثلة المصرية هدى المفتي تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم 
»شماريخ« والتي تشارك فيه كضيفة شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو 
سالمة، وبطولة آسر ياسين، ويدور في إطار درامي تشويقي وأكشن.

جديد أيوب الحومي

 املسابقات تشهد 24 فيلمًا روائيًا 
طويال و10 قصيرة

 »ماتيلدا« للبريطاني ماتيو واركوس 
يفتتح الفعاليات.. وينتظر عرض 

»العيش« ألوليفر هيرمانوس

شجرة هشام سليم

الفيلم اللبناني »فرح« للثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي 
ينطلق في جولة عروض عربية - عالمية خالل شهر أكتوبر 

الجاري؛ إذ يُعرض في »اإلسكندرية السينمائي«، و»تشيلسي 
السينمائي« بأميركا. الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك 
في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطاهلل، 

مجدي مشموشي، حسيبة فريحة، ويوسف بولس. تصوير 
إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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للمخرج  »ماتيلدا«  الجديد  الموسيقي  الفيلم  افتتح 
الـ66  الدورة  فعاليات  األربعاء،  واركوس،  ماتيو  البريطاني 
من مهرجان »لندن السينمائي« والتي تستمر حتى السادس 

عشر من أكتوبر الجاري.
»ماتيلدا« هو النسخة السينمائية من مسرحية واركوس 
الموسيقية الناجحة المستوحاة من قصة من تأليف روالند 
دال، وتقوم بدور البطولة في الفيلم إيما طومسون في دور 
لينش في دور ملكة جمال  ترانشبول، والشانا  ملكة جمال 
هوني، والوافدة الجديدة أليشا وير في دور البطولة، ومن 
العالمية في  »نتفليكس«  الفيلم على منصة  المقرر عرض 

شهر ديسمبر المقبل، بحسب وكاالت.
ويعرض المهرجان في دورته هذا العام، 24 فيلمًا روائيًا 
العام  هذا  يعرض  كما  مسابقاته،  في  قصيرة  أفالم  و10 
تلفزيونية،  مسلسالت   8 الماضي،  العام  لتجربة  امتدادًا 
وقسمًا ألفالم الواقع االفتراضي، والعديد من األفالم األخرى 
التالية:  العناوين  تحمل  التي  المهرجان  أقسام  من  كجزء 
»التشويق«،  »الجرأة«،  »المناظرة«،  »الضحك«،  »الحب«، 
»األسرة«،  »التجريب«،  »اإلنشاء«،  »الرحلة«،  »العبادة«، 

و»كنوز من األرشيف«.
ومن األفالم العربية التي ستعرض في هذه الدورة الفيلم 
بوليفة،  فيصل  للمخرج  يبكون«  ال  »الملعونون  المغربي 
و»القفطان األزرق« للمخرجة المغربية مريم توزاني، وفيلم 
»نزوح« للمخرجة السورية سؤدد كعدان، وفيلم »السباحتان« 
سالي  المصرية  المخرجة  إخراج  من  بريطاني  فيلم  وهو 

 القاهرة ـ الوسط

 القاهرة ـ محمد علوش

 أفالم عربية في الدورة الـ      من مهرجان »لندن السينمائي«

الحسيني. ومن تونس هناك فيلم »أشكال« ليوسف الشابي، 
وفيلم »تحت أشجار التين« للمخرجة أريج سحيري.

من األفالم المنتظرة أيضًا، فيلم »باردو« إليناريتو الذي 
الكندي للمخرج  عرض بمهرجان »فينيسيا«، وفيلم »األخ« 
»قرار  دونت،  لوكاس  للبلجيكي  و»قريب«  فيرجو،  كليمو 
األبدية«  و»االبنة  الكوري،  ووك  تشان  لبارك  المغادرة« 

»العنكبوت  اإليراني  والفيلم  هوغ،  جوانا  للبريطانية 
من  السويدي  للمخرج  الجنة«  من  »ولد  وفيلم  المقدس«، 
أصل مصري طارق صالح، والفيلم السويدي »مثلث الحزن« 

لروبين أوستلوند.
»العيش«  فيلم  هناك  المنتظرة  الجديدة  األفالم  ومن 
الياباني  المقتبس عن فيلم كيروساوا  ألوليفر هيرمانوس 
»االبن«  شنيدر،  لماريا  »قالت«  وفيلم   ،)1952( »إكيرو« 
توماس  األسترالي  للمخرج  »الغريب«  زيلر،  لفلوريان 
رايت، كما يعرض الفيلم األميركي »إنسبيكشن« للمخرج 
ديل  غليرمو  للمكسيكي  »بينوكيو«  براتون،  إليغانس 
فريدجوف  للمخرج  »إنالند«  البريطاني  والفيلم  تورو، 
رايدر، وهو يروي قصة خيالية عن طفل يشق طريقا جديدا 
عالميا،  األولى  للمرة  أمه، وسيعرض  وفاة  بعد  الحياة  في 

ويشترك في بطولته مارك ريالنس.
أما فيلم الختام الذي يعرض يوم 16 أكتوبر فهو »بصل 
الذي  للفيلم  استكمال  وهو  السكاكين«  اخرجوا  الزجاج: 
لقي إعجابًا كبيرًا وهو »اخرجوا السكاكين« وهو أيضًا من 

بطولة دانييل كريغ بطل أفالم »جيمس بوند«.
الذي  األرشيف«  »كنوز  قسم  المهرجان،  أقسام  من 
في  وطبعها  وترميمها  استعادتها  جرت  أفالم   10 يعرض 
يمكن  ما  »كل  فيلم  يتقدمها  النقاء،  فائقة  رقمية  نسخ 
وليام  إخراج  من  أميركي  فيلم  وهو  يشتريه«  أن  للمال 
وهو  السيرك«  »خيمة  أيضًا  ويعرض   .)1941( ديتريل 
يعرض  كما  غوفيندان.  أرافيندان  إخراج  من  هندي  فيلم 
واألفالم  التسجيلية  األفالم  من  كبيرًا  عددًا  المهرجان 

القصيرة. الروائية 
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يبدأ عرضه الخميس.. أبطال »المتهمة«: المسلسل دراما نفسية ذات طابع بوليسي
درة: تحمست للتجربة بعد قراءتي للنص مباشرة

علي الطيب: أتورط في مشكلة تقلب حياتي
دياب: أحاول حل لغز الجريمة التي تتورط فيها البطلة

والتي  زروق،  درة  التونسية  للفنانة  »المتهمة«  مسلسل  عرض  الخميس،  يبدأ، 
يشاركها في بطولته دياب وعلي الطيب وعادل كرم ومجموعة من نجوم مصر والعالم 

العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.
وعن المسلسل قالت درة: »تحمست للتجربة بعد قراءتي للنص فهو ممتاز ومختلف 
اإلثارة  قوامها  حلقات   10 خالل  ذلك  كل  والمواقع..  والشخصيات  باألحداث  ومليء 

والتشويق«، وفقًا لتصريحات صحفية.
وأضافت: »دور نورهان الذي أقدمه غني بالمشاعر واالنتقاالت واألكشن والحركة، 

وقد شدّتني الشخصية لكونها مختلفة عن كل ما قدمته«.
المستشفى  في  تستيقظ  التي  »نورهان«  حول  تدور  األحداث  أن  إلى  وأشارت 
فيما تشير  زوجها،  بقتل  للذاكرة ومتهمة  فاقدة  نفسها  لتجد  بعد حادث مروري، 
كل األدلة إلى كونها الفاعلة. رحلة محفوفة بالمخاطر تخوضها »نورهان« إلثبات 

براءتها بعد هروبها من المستشفى لتتكشف الحقًا خيوط مؤامرة كبيرة ومعقدة.
»العمل  قائاًل:  دياب،  محمد  المصري  والمطرب  الممثل  تحدث  جهته  ومن 
يندرج تحت نمط السايكو- دراما، فهو 
دراما نفسية ذات طابع بوليسي مليء 
دور  خالله  من  وألعب  بالتشويق.. 
في  يبحث  الذي  دياب  هشام  المقدم 
حل  ويحاول  الجريمة  مالبسات 

ألغازها«.
أما علي الطيب، فأشار إلى أنه يقدم 
يعمل  بسيط  شاب  وهو  رضا،  »دور 
سائق سيارة أجرة، يعيل أسرته ويحاول 
طوال حياته االبتعاد عن المشاكل، إلى 

ن  تنقلب أ مشكلة  في  متورطًا  نفسه  يجد 
معها حياته«.

أوضح  جانبه،  المخرج من  الثالثاء،  فاكتوري«،  فيلم  »كايرو  استضافت 
المخرج  »عالقة  بعنوان  لقاء  في  مجدي  أحمد  والممثل 
بالممثل، كيف تجعل الممثلين شركاء في العمل الفني«، 

وأدار اللقاء الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم.
حول  نقاشًا  »الوسط«  حضرته  الذي  اللقاء  تضمن 
تمتد  والتي  واإلخراج،  التمثيل  في  مجدي  أحمد  تجربة 
إلى منتصف األلفية. وقال مجدي إن العالقة بين المخرج 
كالهما  يخوضها  التطور  من  طويلة  رحلة  هي  والممثل 
يزداد  بينما  أدواته،  الممثل  يطور  حيث  العمل،  خالل 
الممثلين من عمل  مع  التعامل  المخرج خبرة في كيفية 

آلخر.
وأشار أحمد إلى أنه على المخرج أن يدرك أنه ال يتربع 
على قمة الهرم منفردًا، ألن التفاعل بينه وبين الممثلين 
يضيف للعمل، موضحًا »من المستحيل أن يصل المخرج 
أوسع  آفاق  إلى  سيصل  لكنه  يتصوره،  الذي  الكمال  إلى 
يعطي  عندما  تصوراته  تفوق  قد  نتيجة  وإلى  وأرحب 
التوافق  أن  وأضاف مجدي  لإلبداع«.  للممثلين  المساحة 
هو أهم عناصر بناء عالقة صحية بين المخرج والممثلين 
في  الممثل  يعمل  أن  »يجب  وقال  الفني،  العمل  لصالح 
عمل هو مؤمن به، ألن اإليمان بالمشروع الفني يضمن 
عليه،  العمل  في  يخوضها  التي  الطويلة  الرحلة  مواصلة 
دور  أن  إلى  مشيرًا  الحماس«،  فقدان  لحظات  في  حتى 
المخرج هو تفهم دوافع ومخاوف الممثل وتقديم الدعم 
له، وإدراك أنه جزء من المشروع وليس مجرد أداة لتنفيذ 

رؤيته.
التي  القصور  أوجه  أحد  أن  المصري  الممثل  وأضاف 
هو  األولى  أعمالهم  في  المخرجين  من  الكثير  فيها  يقع 
اهتمامهم بالفكرة، والتركيز على الجوانب الفنية للعمل، 
دون االهتمام بعنصر اإلدارة المثلى للممثلين، وبالتالي 
واجهة  هو  الممثل  أن  إلى  مشيرًا  ناقصًا.  العمل  يكون 
صورة  إلى  المخرج  أفكار  يترجم  الذي  وهو  الفني  العمل 

حية من لحم ودم للجمهور.
عبدالرحيم  سيد  محمد  الناقد  أشار  جهته،  من 

تمكن  أنه  في  مجدي  أحمد  أهمية  أن  إلى 
التمثيل  مجال  في  وجوده  يثبت  أن  من 

واإلخراج، وهو ما منحه رؤية أوسع كممثل 
مجدي  أن  عبدالرحيم  وأضاف  وكمخرج. 
في  الرئيسية  الوجوه  من  وجهًا  أصبح 
لمجموعة  كبطل  المستقلة،  السينما 
»ميكروفون«،  مثل  المهمة  األفالم  من 
وإبراهيم«،  معزة  »علي  الوداع«،  »باب 

من  العديد  في  ظهوره  خالل  من  وكذلك 
خارجي«،  »ليل  فيلم  مثل  المستقلة  األفالم 

هناك«  أحد  »ال  لفيلم  إخراجه  إلى  باإلضافة 
الذي شهد عرضه األول في مهرجان »القاهرة 

للسينما  ينتمي  وهو  الدولي«،  السينمائي 
أيضًا  مجدي  »أحمد  وأضاف  المستقلة. 

اختيار  في  بالشجاعة  يتحلى  ممثل 
ومن  السينمائية،  أدواره  من  الكثير 
في  دوره  المثال  سبيل  على  بينها 

موالنا«. فيلم 
ناهد  المخرجة  قالت  جهتها،  من 

فاكتوري«  فيلم  »كايرو  مؤسسة  نصر 
من  جزء  هي  مجدي  أحمد  استضافة  إن 

على  األفالم  صناع  ربط  على  العمل  مواصلة 
إضافة  يمثل  ما  وهو  بالمحترفين،  الطريق  أول 

السينمائي من خالل  المشهد  يحتاجها  عملية ومهمة 
الواقع  أرض  على  تتم  التي  والتجارب  الخبرات  »تبادل 
وفتح المجال للتساؤالت والمناقشات أمر حيوي للربط 

بين صناع األفالم وضروري لتطورهم«.
اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات  إلى أن  وأشارت 

إلى  تهدف  والتي  فاكتوري«  فيلم  »كايرو  تنظمها 
مجموعة  بين  والدعم  والتجارب  الخبرات  مشاركة 
متنوعة من الفنانين البصريين وصناع األفالم، بهدف 

استكشاف التحديات والبدائل في صناعة األفالم. 

يبدأ عرضه الخميس

 أبطال »املتهمة«: املسلسل 
دراما نفسية ذات طابع بوليسي

درة: تحمست للتجربة بعد 
قراءتي للنص مباشرة

دياب: أحاول حل لغز الجريمة التي 
تتورط فيها البطلة

في لقاء استضافته »كايرو فيلم فاكتوري«..

أحمد مجدي: على املخرج أن يعطي 
املساحة للممثلني لإلبداع

المطرب المغربي أيوب 
الحومي يكشف أنه يواصل 
االستعدادات لطرح أغنية 
جديدة، حيث يضع اللمسات 
األخيرة على عمله الجديد، 
والمتوقع أن يصدر خالل األيام 
القليلة المقبلة. تأتي خطوة 
الحومي بعد نجاح أغنيته 
األخيرة »خليكي معايا« 
والتي تجاوزت حاجز 
المليون مشاهدة.
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حضرت الفنانة التونسية، 
هند صبري، األربعاء، العرض 

الخاص لفيلمها »فضل ونعمة« 
في مدينة جدة السعودية. 

وشاركها حضور العرض الخاص 
النجم ماجد الكدواني والمخرج 
رامي إمام والسيناريست أيمن 

وتار والمنتج أحمد الجنايني.
فيلم »فضل ونعمة« الذي 

يشكل عودة هند للعب األدوار 
الكوميدية، بدأ عرضه، 

األربعاء، في دور العرض 
بمصر والوطن العربي وباقي 

دول العالم.
وتجسد الفنانة التونسية 

من خالل الفيلم دور 
»نعمة« العميلة السرية 

هي وزوجها »فضل« 
والذي يجسده النجم ماجد 

الكدواني.
»فضل ونعمة« من تأليف 

أيمن وتار وإخراج رامي إمام 
ويلعب بطولته هند صبري 

وماجد الكدواني وبه عدد من 
ضيوف الشرف مثل محمد 

ممدوح وبيومي فؤاد وشريف 
الدسوقي وعارفة عبدالرسول، 

وهو من إنتاج »سينرجي فيلمز« 
و»ماجيك بينز« و»تي فيجن« 
و»أفالم مصر العالمية« و»نيو 
سينشري«. وكانت هند صبري 
قد شاركت في ندوة بمعرض 

»الرياض الدولي للكتاب« 
عن فيلمها »الفيل األزرق« 

وشخصيتها في الرواية وعلى 
الشاشة بحضور المخرج مروان 
حامد والسيناريست أحمد مراد 

والنجوم كريم عبدالعزيز ونيللي 
كريم.

بعد مناقشتها »الفيل األزرق«..

 هند صبري تطلق
 »فضل ونعمة« في السعودية

● بوستر فيلم »السباحتان«

● لقطة من فيلم »نزوح«

● بوستر فيلم »ماتيلدا«

● من لقاء أحمد مجدي يف »كايرو فيلم فاكتوري«

يبدأ، الخميس، عرض مسلسل »المتهمة« للفنانة التونسية درة 
زروق، والتي يشاركها في بطولته دياب وعلي الطيب وعادل كرم 

ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.
وعن المسلسل قالت درة: »تحمست للتجربة بعد قراءتي للنص 

فهو ممتاز ومختلف ومليء باألحداث والشخصيات والمواقع.. كل 
ذلك خالل 10 حلقات قوامها اإلثارة 

والتشويق«، وفقًا لتصريحات 
صحفية.

وأضافت: »دور نورهان الذي 
أقدمه غني بالمشاعر واالنتقاالت 
واألكشن والحركة، وقد شدّتني 

الشخصية لكونها مختلفة عن كل 
ما قدمته«.

وأشارت إلى أن األحداث تدور 
حول »نورهان« التي تستيقظ 

في المستشفى بعد حادث مروري، 
لتجد نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة 

بقتل زوجها، فيما 
تشير كل األدلة إلى 
كونها الفاعلة. رحلة 

محفوفة بالمخاطر تخوضها 
»نورهان« إلثبات 

براءتها بعد هروبها 
من المستشفى لتتكشف 

الحقًا خيوط مؤامرة كبيرة 
ومعقدة.

ومن جهته تحدث الممثل 
والمطرب المصري محمد 

دياب، قائاًل: »العمل يندرج 
تحت نمط السايكو- دراما، فهو دراما نفسية ذات طابع بوليسي مليء بالتشويق.. وألعب 
من خالله دور المقدم هشام دياب الذي يبحث في مالبسات الجريمة ويحاول حل ألغازها«.

أما علي الطيب، فأشار إلى أنه يقدم »دور رضا، وهو شاب بسيط يعمل سائق سيارة 
أجرة، يعيل أسرته ويحاول طوال حياته االبتعاد عن المشاكل، إلى أن يجد نفسه متورطًا في 

مشكلة تنقلب معها حياته«.
من جانبه، أوضح كاتب العمل ومخرجه تامر نادي أن »المتهمة هو أول عمل درامي 

بوليسي أقدمه، ويحمل فكرة جديدة إذ تدور قصته خالل 4 أيام فقط، لذا فاألحداث 
المتسارعة والشخصيات المختلفة تتزامن معًا ضمن الحدث والتوقيت نفسه، مما يجعل 

المسلسل يتمتع بديناميكة عالية.. كل ذلك زاد من صعوبة التنفيذ ورفع من وتيرة 
التشويق، ال سيما مع تعدد مواقع التصوير مما يمنح تنوعًا في الصورة والشكل والدراما«. 



انتهاء مرحلة الذهاب في األول
من يناير.. واستكمال باقي 

المسابقات أولوية قصوى

طالب المحلل الرياضي والالعب السابق بالمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، نادر كاره، ◆
كل المدربين واإلداريين بمقاطعة اتحاد الكرة، واعتبر نادر كاره اتحاد كرة القدم الليبي 

عشوائيًا وعمله غير منظم، وذلك عقب خروج المنتخب الليبي األولمبي من تصفيات 
األلعاب األولمبية أمام رواندا. وقال كاره، في منشور له على صفحته الشخصية عبر 

»فيسبوك«: »أستغرب كيف يقبل أي مدرب تدريب المنتخب وهو يعرف أن هذا االتحاد 
عاجز عن التطوير ومناخ العمل المالئم«، ودعا كاره لما سماه »مقاطعة اتحاد 

يتحكم فيه الرئيس واألمين العام«، ووجه لومًا ونقدًا لـ»أندية الحقائب«، حسب 
وصفه التي انتخبت مجلس إدارة االتحاد الحالي.

مالعب
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فيفي
املرمىاملرمى

قال رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم السابق عبدالرؤوف السري، »إن بعضًا ممن ◆
يتولون مسؤوليات رياضية ويقودون المجال الرياضي غير مؤهلين، وهذه المناصب 

أكبر منهم، والبعض أقزام بالرياضة«. وأضاف السري، عبر منشور له على صفحته 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »أتأسف على حال الرياضة 

الليبية، حيث هناك دول سبقناها بمراحل وأصبحت تحصل على بطوالت قارية، 
ونحن لألسف ال نزال في إطار البطوالت المحلية، خاصة األندية«. وأكمل: »يجب 

أن يعرف الجميع أن البطوالت القارية للمنتخبات واألندية هي ما يدر األموال 
والمكاسب ويحقق نقلة نوعية للرياضة«.

16
الضراط«  »سليمان  بمجمع  الستار  ُأسدل 
ببنغازي على نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة 
الطائرة »تحت 17 عامًا«، بتتويج »السويحلي« 
بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه 
على  »السويحلي«  فوز  وجاء  »المروج«،  على 
»المروج« بنتيجة ثالثة أشواط دون رد كانت 
 - و»25   »16 - و»25   »17 -  25« نتائجها: 
علي  الحكمان  أدارها  التي  المباراة  في   ،»12
حكمًا  الفسي  وعصام  أول،  حكمًا  األوجلي 
واعبيد  المسالتي  سعد  الراية  وحكما  ثانيًا، 
وحسين  بوشعالة  وائل  والمسجالن  البرغثي، 

البركي. وجاء الترتيب النهائي ليشهد احتالل 
وثانيًا  نقاط،  بـ5  الصدارة  »السويحلي« 
بنقطة  و»الجزيرة«  نقاط،   3 بـ5  »المروج« 
المسابقات  لجنة  رئيس  وأكد  سبق  واحدة. 
باالتحاد الليبي للكرة الطائرة، وجدي القمبري، 
»الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في 
للموسم  الطائرة  الكرة  لدوري  استعداداً  أنه 
مع  اجتماعًا  - 2023 سيعقد   2022 الرياضي 
مندوبي أندية الدرجة األولى، ويعقد االجتماع 
لمناقشة  بطرابلس  الليبية  األولمبية  بقاعة 
انطالقته وإجراء مراسم  الدوري وموعد  نظام 
القرعة. وقال القمبري: »هناك مقترحان للدوري 
الجديد بإقامته من مجموعتين، وبنظام التنقل 

أو على مستوى المناطق الثالث«.

»السويحلي« يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة »تحت 17 عامًا«

● تتويج طائرة السويحلي للشباب

أعلن نادي »األهلي بنغازي« تعاقده رسميًا مع الظهير 
»األهلي  من  قادمًا  الترهوني  محمد  الليبي  الدولي 
بنغازي« عبر  نادي »األهلي  طرابلس«، وكتبت صفحة 
رحالها  تحط   F16الـ »طائرة  »فيسبوك«:  موقع 
الطائر  بالجناح  معنا  رحبوا  األهلي،  مدينة  في 
صفوف  ضمن  الترهوني  محمد  الدولي 
أهم  من  واحدًا  الصفقة  وتعد  األهلي«، 
للجماهير  كمفاجأة  جاءت  التي  التدعيمات 
إدارة  تأخر  عن  تردد  ما  بعد  األهالوية، 
عقد  تجديد  في  طرابلس«  »األهلي  نادي 
احترف سابقًا في صفوف فريق  الذي  الالعب 
بصمة  ووضع  المصري،  بالدوري  »سموحة« 
قبل  الكبرى  المصرية  المسابقة  في  قوية 
طرابلس«  »األهلي  إلى  مجددًا  يعود  أن 
الدولي  المهاجم  مع  الماضي،  يناير  في 
وجذب  شد  بعد  عاد  الذي  السلتو،  أنيس 
العراقيل، بسبب  ومفاوضات شهدت عديد 
»الفتح  فريق  جانب  من  المالية  المطالبات 
فيه  يحترف  كان  الذي  المغربي،  الرباطي« 
الالعب، بينما باشر الترهوني تدريباته ولم 
بعد  طرابلس«،  »األهلي  فريق  مع  ينقطع 
المصري  »سموحة«  نادي  من  عقده  شراء 
اللجنة  قبل  من  معه  والتعاقد  واالتفاق 
األخير  قراره  يتخذ  أن  قبل  التسييرية، 
بصفوف  االحتراف  تجربة  بخوض 
بداية  قبل  بنغازي«  »األهلي 

الموسم الكروي الجديد.

طرابلس - محمد ترفاس

● كاره

● الترهوني

إدريس وأبوفارس واملبروك نجوم بطولة ليبيا لـ »الترايثلون«

»الثالثي  للترايثلون  ليبيا  بطولة  شهدت 
عديد  حضور  وسط  مميزًا  ختامًا  الحديدي« 
الشخصيات الرياضية، من بينها رئيس اللجنة 
ورئيس  الزروق،  جمال  الدكتور  األولمبية 
االتحاد الليبي لبناء األجسام المهندس 
الليبي  االتحاد  ورئيس  القريو،  عادل 
ورئيس  التريكي،  الدين  نور  الدكتور  للدراجات 
صابر،  علي  المهندس  للتايكوندو  الليبي  االتحاد 
المناطق  في  الفرعية  االتحادات  رؤساء  أيضًا  حضر 
في  كانوا  الذين  والشرقية  والوسطى  الغربية 
العداء  للترايثلون  الليبي  االتحاد  رئيس  ضيافة 
السابق علي زايد، ورئيس االتحاد الفرعي لمدينة 

مصراتة.
شهدت البطولة حضور 9 أندية، هى: »االتحاد 
العسكري« ونادي »توباكتس« ونادي »الجزيرة« 
زليتن«  و»شاطئ  وزليتن«  »البحري  ونادي 
»زوارة«  ونادي  للترايثلون«  »بنغازي  ونادي 
والصلب«  »الحديد  ونادي  سليم«  »سيدي  ونادي 
وكانت  األربع،  الفئات  في  رياضيًا   72 بمشاركة 
البراعم  التالي:  النحو  على  البطولة  هذه  مسافات 
كلم  والدراجات3  جري  كلم  و2  سباحة  متر   200
والجري  300م  السباحة  منافسات  في  والناشئين 
االواسط  منافسات  وفي  كلم   6 والدراجات  كلم   4
السباحة 350 مترًا والجري 5 كلم والدراجات 8 كلم، 
كلم   6 والجري  مترًا   450 السباحة  الكبار  وسباق 

والدراجات 10 كلم.
والصلب  الحديد  البطولة بمصيف شركة  ُأقيمت 
وتحت إشراف االتحاد العام واالتحاد الفرعي للمنطقة 
الوسطى، ومساهمة فاعلة من نادي »توباكتس«، 
من  البطولة  لهذه  النادي  إمكانات  سخر  الذي 
الجري  ومسافات  السباحة  مسارات  تخطيط 

البطولة،  »الوسط«  جريدة  وواكبت  والدراجات. 
بالقالئد  األبطال  وتكريم  النهائية  النتائج  وأعدت 
نتائج  وكانت  المالية،  والجوائز  البطولة  وكؤوس 
السباقات في رياضية الترايثلون »الثالثي الحديدي« 

)سباحة، جري، دراجات(، على النحو التالي:

فئة البراعم
نادي »سيدي سليم«  من  حبارات  إدريس  نضال 
تحصل على الترتيب األول وكأس البطولة، وشاهين 
ثالثًا  وحل  البحري«،  »زليتن  نادي  من  ثانيًا  فرحات 
»توباكتس«  نادي  من  العال  عبد  توفيق  محمد 
جانب  من  لهم  تشجعًا  مالية  جوائز  منحهم  مع 
)الراعي  والصلب  الحديد  وشركة  الترايثلون  اتحاد 
الرسمي للبطلة(، كما تم في هذه الفئة اختيار ثالثة 
الرياضي صفوان  الوطني، وهم  للمنتخب  رياضيين 

وتوفيق  كريشان  المبروك  ومحمد  المرغني  أحمد 
فئة  تكريم  تم  الفئة  نفس  وفي  العال،  عبد  محمد 
البنات، حيث تحصلت الرياضية رغد أحمد المرغني 
المرغني  أحمد  ورهف  األول  الترتيب  على  عامًا   12
»بنغازي  نادي  من  10 سنوات  الثاني  الترتيب  على 

للترايثلون«.

منافسات الناشئين واألواسط
علي  محمد  تحصل  الناشئين  بطولة  وفي 
أبوفارس على بطولة الفئة من نادي »توباكتس«، 
مالية  وجائزة  البطولة  كأس  منحه  تم  حيث 
محمد  الثاني  المركز  في  وحل  الذهبية،  والقالدة 
ثالثًا  وجاء  »توباكتس«،  نادي  من  التاجوري  نبيل 
وفي  »توباكتس«،  نادي  من  عبدالعال  سليمان 
األول عبداهلل علي  المركز  األواسط حل في  بطولة 

أبوفارس من نادي »توباكتس« وحاز على كأس 
بطولة الفئة وقالدة ذهبية وجائز مالية، وجاء 

ثانيًا أنس كامل الطيب من االتحاد العسكري 
وحصل على قالدة فضية وجائز مالية، وفي 
وتحصل  عبدالعال  سليمان  الثالث  المركز 
على قالدة برونزية وجائز مالية من نادي 

»توباكتس«.

فئة الكبار
أنور  الرياضي  األول  المركز  حصد 
»الجزيرة«  نادي  من  الدكام  المبروك 

ذهبية  وقالدة  البطولة  كأس  على  وحصل 
الثاني  المركز  في  وحل  مالية،  وجائز 

»االتحاد  نادي  من  الثابت  سعيد  عبدالرؤوف 
وجائزة  فضية  قالدة  على  وحصل  العسكري« 

الشيحي  إبراهيم  الثالث  المركز  في  وجاء  مالية، 
برونزية  قالدة  للترايثلون وحصد  بنغازي  نادي  من 
والصلب  الحديد  شركة  منحت  وقد  مالية،  وجائزة 
الذين  ليبيا  ألبطال  للبطولة(  الرسمي  )الراعي 
تحصلوا على قالئد دولية وهم البطل الدولي الليبي 
على  تحصلت  والتي  الصغيرة  والبطلة  الذكام  أنور 
ومحمد  صوان،  كريمة  الشيخ  شرم  بطولة  فضية 

علي أبوفارس جوائز مالية.

ترتيب الفرق
حل  فقد  الناشئين،  فئة  في  الفرق  ترتيب  أما 
وكأس  األول  الترتيب  في  »توباكتس«  نادي  فريق 
البحري«،  زليتن  »الشاطئ  نادي  وثانيًا  البطولة، 
تحصل  األواسط  فئة  وفي  »زوارة«،  نادي  وثالثًا 
وحل  »توباكتس«  نادي  فريق  األول  المركز  على 
فئة  وفي  البحري«،  »زليتن  نادي  الثاني  المركز  في 
الكبار تحصل على المركز األول فريق نادي »االتحاد 
المركز  في  وحل  الكبار،  بطولة  على  العسكري« 

الثاني نادي »توباكتس«.

● تتويج نجوم لعبة الترايثلون

● الذكام

طرابلس - الصديق قواس

الصويعي لـ »WTV«: دراسة حضور الجماهير في املدرجات
األمين العام التحاد الكرة يتحدث لبرنامج »في الـ90«

القاهرة – الوسط

مسابقة  إلطالق  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  يستعد 
 »48« رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
إطالق  تجربة  نجاح  بعد   ،2023 -  2022 لموسم 
دور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا األسبوع الماضي.

القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العام  األمين  وقال 
قناة  عبر  الـ90«  »في  لبرنامج  الصويعي،  ناصر 
مناقشته  سيتم  مقترح  »هناك   :»WTV« الوسط 
الكرة،  اتحاد  في  عقده  المنتظر  االجتماع  خالل 
واالقتراح المقدم هو أن ينطلق الدوري الليبي في 
20 أكتوبر - تم االستقرار علي 19 أكتوبر- والكأس 
في 15 أكتوبر، على أن تنتهي مرحلة الذهاب في 
الليبي  االتحاد  ويواصل   ،»2023 يناير  من  األول 
لكرة القدم عقد االجتماعات بحضور أعضاء المكتب 
التنفيذي ولجنة المسابقات، وسيكون على طاولة 
انطالق  موعد  بينها  من  ملفات  عدة  االجتماع 
موعد  االجتماع  سيحدد  وأيضًا  الممتاز،  الدوري 
ليبيا،  لكأس  النهائي  ربع  الدور  مباريات  انطالق 
وملف حضور الجمهور الرياضي، وملف شكل الدوري 

في الموسم الجديد.
الليبي  وأنهى رئيس لجنة المسابقات باالتحاد 
بشأن  الجدل  الشحومي،  عبداهلل  القدم،  لكرة 
مسابقة كأس ليبيا، وأكد في رسالة أرسلها للفرق 
المشاركة في الدور الـ16 لبطولة الكأس بضرورة 
المسابقات  لجنة  حددته  الذي  بالموعد  التقيد 
ليتأهل »األولمبي« و»األهلي طرابلس« و»دارنس« 
و»السويحلي«  بنغازي«  و»األهلي  و»األخضر« 

و»المدينة«، وسبق وتأهل »أبوسليم«.
بتأجيل  الكرة  اتحاد  طالبت  أندية  عدة  وكانت 
فيما  الممتاز،  والدوري  ليبيا  انطالق بطولة كأس 
انطالق  مواعيد  تغيير  أخرى  فرق  عدة  عرضت 
نشاط  ليستأنف  الممتاز،  والدوري  الكأس  بطولة 
انطالق  موعد  في  النظر  يتم  أن  على  الكأس، 
 ،2023 -  2022 لموسم  الممتاز  الدوري  مسابقة 
المالي  للدعم  األندية  طلب  تجدد  أزمة  بسبب 
بات  الذي  الجديد،  الكروي  الموسم  لبدء  كشرط 
بداية  في  حدث  كما  االنطالق،  مرحلة  يهدد 
الجدل  من  حالة  شهد  الذي  الماضي،  الموسم 
حيث  مرة،  من  أكثر  التأجيل  في  تسببت  الطويل 
بيانًا موحدًا بشأن طلب دعم  أندية  أصدرت عدة 
مالي من وزارة الرياضة يساعدها على خوض غمار 

المنافسات المحلية.
هي  الكأس  بطولة  من  الحالية  النسخة  وتعد 
التي  البطولة  منافسات  سجل  في  الـ23  النسخة 
يتصدر  حيث  محلية،  فرق  ثمانية  بلقبها  توجت 
سبعة  برصيد  التتويجات  الئحة  »االتحاد«  فريق 
ألقاب يليه »األهلي طرابلس« برصيد ستة ألقاب، 
ثم  ألقاب  ثالثة  برصيد  »النصر«  فريق  يليهما 
»األهلي بنغازي« برصيد لقبين، ولفرق »المدينة« 

لقب  سرت«  و»خليج  و»الشط«  و»الهالل« 
واحد، وانطلقت منافسات بطولة كأس ليبيا في 

نسختها األولى العام 1976 ووصل إلى المباراة 
»األهلي  فريقا  الكأس  بطولة  لنيل  النهائية 

»األهلي  فريق  وتمكن  و»األخضر«،  طرابلس« 
طرابلس« من إحراز اللقب عقب فوزه في المباراة 
النهائية على فريق »األخضر« بهدفين لصفر، ثم 
جرت النسخة الثانية للعام الثاني على التوالي في 
»المدينة«  فريقي  النهائي  وجمع   ،1977 العام 
فريق  فوز  عن  المباراة  وأسفرت  و»الهالل«، 

»المدينة« بهدف لصفر.
الحكيم  عبد  القدم  كرة  اتحاد  رئيس  ويدير 
القدم  كرة  تشهدها  كبرى  أزمة  وسط  الشلماني 
واهتمام  تفاعل  محور  وكانت  األيام،  هذه  الليبية 
واالتحاد  المحلي  والقضاء  الكرة  اتحاد  بين  كبير 

الحكم  خالل  من  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
ببطالن  العليا  المحكمة  من  الصادر  القضائي 
انتخابات اتحاد الكرة التي جرت في مارس 2021، 
ورغم تظلم اتحاد الكرة، إال أن الحكم كان نهائيًا، 
وصدر قرار ببطالن االنتخابات، وبعد قرار محكمة 

قام  محلي،  شأن  الموضوع  بأن  الدولية  الكأس 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وهما  الشكوى  صاحبا 
دخول  من  منع  الذي  والمرشح  السابق  القدم 
لرئاسة  اآلخر  والمرشح  الطشاني،  أنور  االنتخابات 
إبراهيم  السابق  الرياضة  وزارة  ووكيل  االتحاد 
حكم  وصدر  المحلي،  للقضاء  باللجوء  شاكة، 
لجنة  وتشكيل  إعادتها  وضرورة  االنتخابات  في 

تسييرية حتى موعد انتخابات جديدة، وجاء الحكم 
على خلفية الطعن في وجود تزوير، والحكم الثاني 
االنتخابات  دخول  من  الطشاني  أنور  منع  بسبب 

دون وجود سند قانوني.
النائب  بدخول  قويًا  منعرجًا  اتخذت  القضية 
األولمبية  للجنة  رسالة  وتوجيه  الخط،  على  العام 
إجراءات  بوجود  واإلقرار  »فيفا«  بمخاطبة  الليبية 
مخالفة للقانون من جانب، ومن جانب آخر إصدار 
قرار بتشكيل لجنة تسييرية تسير العمل الرياضي 
لمدة 6 أشهر، وتوقيف االتحاد الحالي برئاسة عبد 
الحكيم الشلماني وإعالن خارطة طريق النتخابات 

جديدة.
إلى  رسالة  بتوجيه  األولمبية  اللجنة  وقامت 
»فيفا« تطالب فيها باالستناد إلى الحكم القضائي، 
واعتبرته تدخاًل قضائيًا وليس حكوميًا، مما ُاعتبر 
باعتراف  القضائي  الحكم  عززت  قوية  خطوة 
»الوسط«  جريدة  وعلمت  به،  األولمبية  اللجنة 
أن مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة 
سليمة،  انتخاباته  أن  يرى  الشلماني  عبدالحكيم 
متشبث  القضائي،  الحكم  في  استشكااًل  وقدم 
وسالمة  بصحة  »فيفا«  خاطب  عبر  بموقفه 
الفائز بنتيجتها، وكان مراقب  االنتخابات 
الذي  إدريس،  عيد  األولمبية  اللجنة 
تم تكليفه مراقبة انتخابات مارس 
2021 في مدينة طبرق، أكد أن 
وفيها  صحيحة  غير  االنتخابات 
أيضًا  وأكد  وترغيب،  تهديد 
ذلك في لقاءات إذاعية، كما 
تصريحاته  خالل  من  أعلن 
أن ضميره يحتم عليه قول 
مكلف  كمراقب  الحقيقة 
األولمبية،  اللجنة  من 
وتقريره استند إليه أصحاب 
شاكة  إبراهيم  الشكوى 
ليهددا  الطشاني  وأنور 

عرش الشلماني.
في  وكبير  الفت  تطور 
القضية من يوم تقديم الشكوى 
ونصف،  عام  قبل  أبريل  شهر  في 
القضائي  التناول  مدة  طول  ورغم 
مع  التعامل  في  القضاء  طريقة  بحكم 
القضايا، إال أنها وصلت لمرحلة مهمة، واآلن 
قد  الذي  »فيفا«  الدولي  االتحاد  ملعب  في  الكرة 
شأنًا  ويعتبره  يقبله  وقد  القضائي  الحكم  يرفض 
الوسط  إن  حيث  حكوميًا،  تدخاًل  وليس  داخليًا 
الرياضي الليبي ينتظر بفارغ الصبر هذه القضية، 
الشكوى  مقدمي  أحد  الطشاني  أنور  أن  خصوصًا 
استغل جوانب قانونية غير منظورة، وعرف كيفية 
للقضية بحكم كونه محاميًا وعالمًا  الدخول منها 
جمع  حيث  رياضية،  خبرة  وله  واللوائح  بالقوانين 

بين القانون والعمل الرياضي.

● مباراة لألهلي بنغازي استعدادا للموسم الجديد

الحدث

زين العابدين بركان

مسابقة الكأس.. 
ومفاجآتها املثيرة

منذ  القدم  لكرة  ليبيا  كأس  بطوالت  حفلت 
بالمفاجآت   1976 العام  األولى  نسختها  انطالق 
والمواعيد المثيرة، حيث بدأت بطولة كأس ليبيا 
منذ انطالقها باإلثارة وتميزت بالندية والتشويق، 
حين فاجأ فريق »األخضر« الجميع، وقد كان وقتها 
عديد  بإقصاء  الثانية،  الدرجة  دوري  فرق  أحد 
الفرق المحلية التي سبقته خبرة وتجربة ببلوغه 
فريق  أمام  نتيجتها  فقد  التي  النهائية  المباراة 
بطاًل  وتوج  لصفر  بهدفين  طرابلس«  »األهلي 
والمفاجآت  المسابقة  تلك  ومنذ  األولى.  للنسخة 
غير المتوقعة في سباق الكأس لم تتوقف، حيث 
فجر فريق »الجمارك«، الذي كان ضمن فرق دوري 
لخوض  بصعوده  المفاجآت  ثاني  الثانية  الدرجة 
المباراة النهائية في نسخة العام 92، التي فقدها 
استمرت  ثم  لصفر،  بهدف  »االتحاد«  فريق  أمام 
فريق  فاجأ   1997 العام  ففي  المفاجآت  وتوالت 
»اليرموك« بجنزور القادم من دوري الدرجة األدنى 
فقد  التي  النهائية  المباراة  إلى  بوصوله  الجميع 
نتيجتها أمام فريق »النصر« بركالت الترجيح، وفي 
العام 1998 توج فريق »الشط« حديث العهد مع 
خارج  من  بعودته  مسيرته  المحلية  المسابقات 
ملعبه بلقب بطولة الكأس، بعد أن فاجأ مستضيفه 
ملعبه  على  اللقب  منه  ليخطف  »الهالل«  فريق 

وبين جماهيره بركالت الترجيح.
وفي نسخة 2008 سجل فريق »خليج سرت« 
طرابلس  مدينتي  خارج  من  فريق  كأول  اسمه 
على  فوزه  عقب  الكأس  ببطولة  يظفر  وبنغازي 
مستضيفه فريق »المدينة« على ملعب األخير في 
طرابلس بهدف لصفر بقيادة مدربه الوطني عبد 
مدرب  أستاذه  على  تفوق  الذي  أربيش،  الحفيظ 

فريق »المدينة« وقتها المخضرم فرحات سالم.
وصلت  التي  الكأس  بطولة  منافسات  وخالل 
غادرت  الموسم،  النهائي هذا  ربع  لدور  محطتها 
خمسة فرق سبق أن توجت باللقب سباق الكأس، 
حيث غادر »االتحاد« األكثر تتويجًا ببطوالت الكأس 
برصيد سبعة ألقاب السباق أمام »األخضر« الباحث 
عن أول لقب في تاريخه، وتوقفت مسيرة »النصر« 
»دارنس«  أمام  مناسبات  ثالث  في  الكأس  بطل 
الطموح، وغادر »الشط« أحد أبطال الكأس أمام 

»المدينة« بطل النسخة الثانية العام 77.
وتوقف مشوار »الهالل« بطل الكأس في نسخة 
واحدة أمام فريق »أبوسليم« وغادر »خليج سرت« 
السباق أمام فريق »األفريقي« بدرنة الذي يلعب 
العام  نسخة  بطل  وهو  األدنى،  الدرجة  بدوري 
2008، فيما بقي في سباق المنافسة ثالثة فرق 
سبق أن عانقت اللقب وهي »األهليان« بطرابلس 
أخرى  فرق  تتطلع  فيما  و»المدينة«،  وبنغازي 
الذي  »السويحلي«،  وهي  األول  بلقبها  للتتويج 
نال لقب الوصيف في مناسبة واحدة العام 2000 
و»األولمبي« وصيف نسخة 2006 و»أبوسليم« في 

ثاني مشاركة له في مسابقة الكأس.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

قانون غائب
المشهد  عن  غائبًا  الرياضة  عام  قانون  الزال 
القانون  إنجازه،  على  سنة  بعد  مغيبًا  أو 
من  وثلة  الحالي  الوزير  إلنجازه  تصدى  الذي 
والشبابي،  الرياضي  بالنشاط  المهتمين 
وال  بالرياضة،  ضليعًا  ليس  الوزير  أن  ورغم 
بات  أن  بعد  رياضي سابق،  اهتمام  له  يُعرف 
إال  تأكيد،  بكل  سياسيًا  منصبًا  الوزير  منصب 
أن خطوة إنجاز القانون تحسب له، وهو الذي 
سينظم المجال، حيث إن القانون نقلة مهمة 

وكل مكوناتها. للرياضة  دفعة  ويعطي 
أن  بعد  القانون،  إنجاز  تم  أشهر  وبعد 
وأسهمت  فرعية  ولجان  عليا  لجنة  له  شكلت 
رياضية  شخصية  المئة  قرابة  إنجازه  في 
بمواده  للبرلمان  تسليمه  وتم  وقانونية، 
فيه  والقانون  المئتين،  من  تقترب  التي 
المشهد  تنظم  مهمة  ومواد  ونقاط  تفاصيل 
يقودها  ومن  األندية  واقع  ومنها  الرياضي، 
والمال  الرياضية،  والمحكمة  واالستثمار، 
الذي يدفع من الدولة، ومن هو رئيس النادي 
والعالقة  واالنتخابات،  الرياضية  واالتحادات 
وتنظيم  والدولية،  المحلية  المكونات  بين 

الناشئين. مدارس 
كبيرة،  فوضى  حالة  القانون  وسينهي 
بالمشهد  عالقة  لهم  ليست  أشخاصًا  ويبعد 
يرى  أن  للقانون  يكتب  لم  ولألسف  الرياضي، 
الليبية  األولمبية  اللجنة  اعتراض  النور بسبب 
وبعض االتحادات وروابط األندية على بعض 
فقراتها، ومنها األموال التي تدفع من الدولة 
الدولة  سيادة  موضوع  وكذلك  الخارج،  ومن 
والتهديد  بها  المساس  وعدم  الرياضية 

الدولية. للجهات  بالشكوى 
المواد  بعض  تكون  قد  األحوال  كل  وفي 
يلغي  ال  هذا  ولكن  مقنعة،  وغير  مجففة 
إيقافه،  في  مصلحة  له  ومن  كله  القانون 
تفتقر  الليبية  الرياضية  الحركة  أن  خاصة 

العصر. تواكب  لتشريعات 
عن  الرياضة  وزارة  تدفع  لم  ولماذا 
صمت  لها  وكان  وسكتت  وتوقفت  القانون، 
الرياضة  عام  قانون  عفوًا  مطبق..  إعالمي 
سنة  منذ  وإيقافه  الليبية،  للرياضة  جدًا  مهم 
لجهد  صارخ  وظلم  الرياضة،  حق  في  إجحاف 

مميز بذل في إنجازه.

● فريق السلة بنادي األهلي بنغازي                                                                                                                                    )وال(

»األهلي بنغازي« يواجه االتحاد السكندري وأهلي حلب في »عربية السلة«

»األهلي  بنادي  األول  السلة  كرة  فريق  يلتقي 
بنغازي« اليوم الخميس فريق »االتحاد السكندري«، 
لكرة  العربية  األندية  ثاني جوالت بطولة  ضمن 
بالكويت،  المقامة  الـ34،  نسختها  في  السلة 
التي ستشهد مشاركة 16 فريقًا موزعة على أربع 
مجموعات، وقد خاض فريق »األهلي بنغازي« أولى 
الكويتي،  »الكويت«  أمام  األربعاء  أمس  جوالته 
على أن يخوض الفريق الليبي ثالث مواجهاته غدًا 

الجمعة 7 أكتوبر ويلتقي »أهلي حلب« السوري.
تضم المجموعة األولى: »األهلي بنغازي« ممثل 
رفقة  القرعة  لتضعه  البطولة،  في  الوحيد  ليبيا 
السكندري«  و»االتحاد  الكويتي  »الكويت«  فرق 
المجموعة  أما  السوري،  حلب«  و»أهلي  المصري 
اللبناني  المصري و»الرياضي«  الثانية: »األهلي« 
أما  اليمني،  و»الميناء«  القطري  و»الغرافة« 
المجموعة الثالثة: »األهلي« البحريني و»البشائر« 
القطري،  و»السد«  الكويتي  و»كاظمة«  العماني 
الكويتي  »الجهراء«  الرابعة:  المجموعة  وأخيرا 
الجزائري  بوفريك«  و»وداد  اللبناني  و»بيروت« 

و»دجلة« العراقي.
الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وعقد  سبق 

لكرة السلة، اجتماعًا بمقره في االتحادات الرياضية 
بطرابلس، جرت فيه مناقشة عديد الموضوعات 
من بينها، تشكيل لجنة لتعديل لوائح المسابقات 
وإقامة دورة للمدربين، أيضًا تشمل الموضوعات 
االتحاد  مع  بالتنسيق  للحكام  أخرى  دورة  عمل 
العام  باالتحاد  لجنة  واستحداث  للعبة،  األفريقي 
لتطوير المسابقات والحكام والمدربين، ومخاطبة 
المسابقات  شكل  وضع  بشأن  المسابقات  لجنة 

صفحة  بحسب  واعتمادها،  لمناقشتها  ونظامها 
االتحاد العام عبر »فيسبوك«.

جرى التطرق أيضًا لموضوعات أخرى من بينها 
و»األهلي  طرابلس«  »األهلي  ناديي  مشاركة 
بنغازي« خارجيًا، وأيضًا دراسة الطلب المقدم من 
ناديي »اتحاد المرج« و»الميدان« بشأن االنتساب 
والمشاركة في مسابقات اللعبة، في الوقت نفسه، 
جرى تأجيل مناقشة تجميد النشاط من عدمه في 

وزارة  اتخاذها من  التي سيجري  اإلجراءات  انتظار 
الرياضة بشأن الدعم لالتحادات الرياضية.

وخاطب االتحاد الليبي لكرة السلة نادي »األهلي 
بموعد  ليخطره  الليبي  الدوري  بطل  طرابلس« 
األفريقية  األندية  المشاركة في تصفيات بطولة 
والممتد حتى ديسمبر المقبل، التي ستقام بنظام 
اخطار  من  السلة  اتحاد  انتهى  كما  المجموعات، 
بموعد  ليبيا  كأس  بطل  بنغازي«  »األهلي  نادي 
بطولة األندية العربية في الكويت باستضافة نادي 

»الكويت« الكويتي.
السلة  لكرة  طرابلس«  »األهلي  فريق  وتوج 
ببطولة الدوري الليبي للمرة الثانية على التوالي 
»األهلي  على  الفوز  عقب  تاريخه،  في  والسابعة 
بين  ندية  شهدت  مثيرة  مباراة  في  بنغازي« 
طرابلس«  »األهلي  يكون  وبذلك  الفريقين، 
النهائيات  في  تواليًا  عشر  الثاني  االنتصار  حقق 
على حساب »األهلي بنغازي«، بعد أن شارك في 
»األهلي طرابلس«  فرق، هي:   7 السلة  نهائيات 
و»األهلي بنغازي« و»االتحاد« والنصر« و»المدينة« 

و»الهالل« و»المروج«.
خاض »األهلي طرابلس« خالل نهائيات بطولة 
الدوري الليبي لكرة السلة 12 مباراة، ولم يخسر 
ُأقيمت  التي  األولى،  المرحلتين  خالل  نتيجة  أيًا 
ببنغازي، وتصدرها بـ12 نقطة، والمرحلة الثانية 

وتصدر  نتيجة  أي  فقدان  دون  اختتمها  أيضًا 
الختام  حفل  شهد  أيضًا.  نقطة  بـ12  المرحلة 
تكريم عديد الشخصيات والرياضيين، مع تقديم 
الجوائز الفردية المقدمة من موقع »كرة السلة 

لكرة  الليبي  االتحاد  مع  باالشتراك  الليبية« 
الرياضي  الموسم  ختام  هامش  على  السلة 
2021 - 2022، وجاءت كالتالي: جائزة أفضل 

العب محمد الساعدي »األهلي طرابلس«، 
وجائزة أفضل صانع ألعاب محمد الساعدي 

»األهلي طرابلس«، وجائزة أفضل جناح 
وجائزة  »المروج«،  كولس  جوليوس 
إسماعيل   »3« مركز  العب  أفضل 
وجائزة  بنغازي«  »األهلي  الجهمي 

يونغ  ريكي   »4« مركز  العب  أفضل 
إرتكاز  العب  أفضل  وجائزة  »االتحاد«، 

أتير ماجوك »المروج«، وجائزة أفضل العب 
محترف جيمس جاستس »األهلي طرابلس«.
أفضل  جائزة  توزيع  الحفل  أيضًا شهد 

وجائزة  »المروج«،  ماجوك  أتير  مدافع 
الزناتي  علي  صاعد  العب  أفضل 

العب  أفضل  وجائزة  »النصر«، 
»االتحاد«،  مادي  علي  متطور 
غسان  مدرب  أفضل  وجائزة 

سركيس »األهلي طرابلس«.

طرابلس - محمد ترفاس

تتويج في ختام بطولة »ليبيا للتجديف«

اختتمت بميناء الشعاب بطرابلس بطولة ليبيا للتجديف 
للفئات الثالث »ناشئين وأواسط وكبار« للفردي والزوجي، 
 26 بمشاركة  للتجديف،  الليبي  االتحاد  وإشراف  بتنظيم 
السواري«  أندية »ذات  مثلوا  إناث«  العبًا »22 ذكورًا و4 
البحرية  و»الكشافة  بنغازي«  البحرية  و»الكشافة 

بطرابلس« و»صرمان البحري« و»المحجوب مصراتة«.
شهدت النتائج النهائية، في منافسات األواسط تتويج 
السواري«  «ذات  نادي  من  بكرة  حسين  محمد  الالعب 
ونال  دقيقة،   05:18:99 بزمن  األول  والمركز  بالذهبية 
الفضية عياد بكرة من نادي «ذات السواري« بزمن وقدره 
الجداف  البرونزية  الميدالية  ونال  دقيقة،   06:08:44
بزمن  بطرابلس«  «الكشافة  نادي  من  المشروحي  أدم 

06:22:57 دقيقة.
الثنائي  الذهبية  بالميدالية  توج  رجال،  الزوجي  وفي 
السواري«  «ذات  نادي  من  الزواوي  ومحمد  بكرة  محمد 
بزمن 05:27:11 دقيقة، وتوج بالميدالية الفضية الثنائي 
»رابلس«  «الكشافة  من  ناجي  ومحمد  المشروحي  آدم 
بزمن 07:45:07 دقيقة، ونال الميدالية البرونزية الثنائي 
البحرية  «الكشافة  نادي  من  الزوي  وأحمد  علي  أكرم 

بنغازي« بزمن 10:44:51دقيقة.
وفي منافسات 17 عامًا، شهد سباق زوجي رجال لفئة 
ناجي  راشد ومحمد  الثنائي محمد  تتويج  عامًا،   17 تحت 
من نادي «الكشافة البحرية »رابلس« بالذهبية والمركز 

الثنائي  الفضية  ونال  دقيقة،   07:51:52 بزمن  األول 
البحرية  «الكشافة  من  الدهماني  وسند  العماري  آدم 
»رابلس« بزمن 08:42:67 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي 
عبدالمجيد العقيلي وعثمان األوجلي من نادي «الكشافة 

البحرية بنغازي« بزمن 09:33:09 دقيقة.
فئة  رجال  الفردي  بذهبية  توج  عامًا،   17 الفردي  وفي 
تحت 17 عامًا آدم العماري من نادي «الكشافة »رابلس« 
بزمن 06:26:08 دقيقة، ونال الفضية زميله محمد راشد 
عبدالعزيز  بالبرونزية  وتوج  دقيقة،   07:29:04 بزمن 
الفرجاني من نادي «الكشافة مصراتة« بزمن 08:31:02 

دقيقة.
الثنائي  كبار  الزوجي  بذهبية  توج  كبار،  الزوجي  وفي 
محمد بكرة وعياد بكرة من نادي «ذات السواري« بزمن 
عبدالواحد  الثنائي  الفضية  ونال  دقيقة،   05:18:92
بزمن  السواري«  «ذات  نادي  من  المرغني  ومنذر  الوارد 
05:33:75 دقيقة، ونال البرونزية الثنائي محمد العقيلي 
بزمن  بنغازي«  «الكشافة  نادي  من  القطراني  ومحمد 

8:07:09 دقيقة.
وفي الفردي كبار، توج بذهبية الفردي كبار عبدالواحد 
الوارد من نادي «ذات السواري« بزمن 5:46:23 دقيقة، 
السواري«  «ذات  نادي  من  المرغني  منذر  الفضية  ونال 
بزمن 5:56:77 دقيقة، وتوج بالبرونزية محمود الزواوي 

من نادي «ذات السواري« بزمن 7:02:52 دقيقة.
وفي الفردي بنات، توجت بذهبية بطولة الفردي بنات 
منيرة أنور بزمن 2:44:46 دقيقة، ونالت الفضية الالعبة 

فوزية مصطفى بزمن 4:15:151 دقيقة.

طرابلس - محمد ترفاس

صدر عن رئيس اللجنة األولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، 
القرار رقم »133« بشأن إعادة تنظيم مدارس الفروسية، وجاء 
اإلشراف  للفروسية  الليبي  االتحاد  »يتولى  األولى:  مادته  في 
المباشر على مدارس الفروسية واألندية التابعة للجنة األولمبية 
المهام  أيضًا من بين  إداريًا وفنيًا«،  ليبيا  الليبية على مستوى 
إصدار القرارات المنظمة لسير العمل بها بما في ذلك الهيكل 

التنظيمي والمالك الوظيفي الخاص بها.
وفي المادة الثانية: »يتولى االتحاد الليبي للفروسية تدبير 
المخصصات المالية لمدارس الفروسية المشار إليها في المادة 
ووفقًا  سنويًا،  يقررها  تسييرية  مخصصات  حدود  في  السابقة 
لإلجراءات المعمول بها بتغطية التكاليف بالقدر الذي يخصها«، 
وعلى  القرار،  هذا  يخالف  حكم  كل  »يلغى  الثالثة:  مادته  وفي 
الجهات المختصة تنفيذه«. يأتي هذا بعد أن انتهت الجمعية 
العمومية باالتحاد الليبي للفروسية من اجتماعها باألكاديمية 

الليبية بطرابلس، لمناقشة بعض الملفات المهمة.
ترأس االجتماع رئيس االتحاد الليبي فريد السبعي، واألمين 
العام باالتحاد نبيل السنوسي، وأمين الصندوق رفعت الفيتوري، 
وأعضاء االتحاد عبدالمجيد أبوشكيوة، وخالد المحيشي وإبراهيم 
عقيلة، كما حضر االجتماع مندوب من وزارة الرياضة، ومندوب 
من اللجنة األولمبية، ومندوب من االتحاد الدولي، ونوقش في 
ووافق  لالنتخابات.  اللجان  وتشكيل  األساسي  النظام  االجتماع 

أعضاء الجمعية العمومية باإلجماع على اعتماد النظام األساسي 
أعضاء  من  كبيرة  مجهودات  بعد  يأتي  الذي  الليبي  لالتحاد 
الفروسية  ينظم  أساسي  نظام  لتأسيس  العمومية  الجمعية 
الليبية وينظم العالقة بين الجمعية العمومية ومسيري اللعبة 

في كل ربوع ليبيا،.
يشار إلى أن 27 ناديًا من الجمعية العمومية صوتت باإلجماع 
النظام األساسي، وتغيب ناديان وامتنع نادٍ واحد  على اعتماد 
عن التصويت. واختتمت بطولة "المغيرات لقفز الحواجز" بمدينة 
جنزور في منطقة إنجلية، وقال الفارس محمد عبد اهلل المحمودي 
أحد فرسان ليبيا لقفز الحواجز، الذي حقق عديد اإلنجازات المحلية 
والخارجية: »شهدت البطولة مشاركة جميع األندية من مختلف 
البطولة،  في  يشاركون  مرة  ألول  الجنوب  من  وحتى  المناطق 
وهذا األمر يعتبر جيدًا، ويعتبر عدد الفرسان المشاركين في هذه 

البطولة كبيرًا بالمقارنة بالبطوالت السابقة«.
لجريدة  خاص  لقاء  في  المحمودي  محمد  الفارس  وأضاف 
»الوسط«: »أحمل ذكريات في البطولة التي اعتز بها محليًا، 
كبير  حماس  لدي  وكان  صغيرًا،  كنت   2001 العام  ففي 
وسجلت في آخر لحظة، وتحصلت على اللقب في نفس العام 
ألحرز كأس ليبيا الغالية، وتحصلت خارجيًا على عدة بطوالت 
في كردستان وأربيل بالعراق وفي تونس والجزائر، باإلضافة 

إلى البطوالت المحلية«.

إشراف مباشر التحاد الفروسية على املدارس

شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية 
وبحضور رئيس االتحاد الدولي لرفع األثقال 

العراقي محمد جلود، ورئيس االتحاد 
األفريقي الليبي خالد مهلهل، فعاليات 

بطولة أفريقيا لرفع األثقال ناشئين وشباب 
بمشاركة 78 رباعا »45 ذكور33- إناث«، 
وتوجت ليبيا بـ15 ميدالية )10 ذهب و2 

فضة و3 برونز(، جاءت عن طريق الرباعين 
في وزن 55 كغم كمال شالبي بـ3 ذهبية، 

وفي وزن 67 ناشئين توج الرباع محمد 
شالبي بـ3 ذهبية، وفي وزن 67 شباب توج 

الرباع محمد سمير غالم بـ3 ذهبية، وفي 
وزن 67 ناشئين توج الرباع محمد شالبي 

بذهبية، وأيضا بـ3 برونزية، كما شهد وزن 
61 كغم تتويج الرباع عبدالمالك الباعور 

بذهبية و2 فضة.
وفي وزن 55 شباب، شارك رباعان توج 
الليبي كمال شالبي بثالث ذهبيات خطف 

75 ونتر 95 بمجموع 170 كلغ، ونال 
المغربي فتحي ثالث فضيات خطف 53 

ونتر 60 بمجموع 113 كلغ، وشهد وزن 
61 كلغ شباب مشاركة 4 رباعين من ليبيا 
والكاميرون والمغرب 2، وتوج الكاميروني 

ناجبان بذهبية الخطف بثقل 83 كلغ 
وفضية النتر 95 كلغ وذهبية بمجموع 178 

كلغ.
والليبي عبدالمالك الباعور توج بذهبية 

النتر 95 كلغ وفضية الخطف 76 كلغ 
وفضية المجموع 171 كلغ، وثالثا المغربي 

محمد أمين بثالث برونزيات خطف 73 
ونتر 90 بمجموع 163 كلغ، وفي وزن 

67 ناشئين توج الليبي محمد شالبي بـ3 
ذهبيات خطف 103 ونتر 129 المجموع 

232 كلغ، ونال الكاميروني فرانك 3 فضيات 
خطف 90 ونتر 120 المجموع 210 كلغ، 

كما توج في وزن 67 شباب الليبي محمد 
سمير بـ3 ذهبيات خطف 116 ونتر 131 

المجموع 247 كلغ، ونال الرباع عبدالرحمن 
من المغرب 3 فضيات خطف 105 ونتر 

130 المجموع 235 كلغ، ونال الليبي محمد 
شالبي 3 برونزيات خطف 103 ونتر 129 

المجموع 232 كلغ.

15 ميدالية في 
أفريقية رفع األثقال

● منافسات سابقة في الفروسية الليبية

»األهلي طرابلس« في السودان ملالقاة »املريخ« بدوري األبطال
»النصر« يصل رواندا بعد 4 ساعات طيران.. و»ترانزيت« في أديس أبابا لمواجهة »كيغالي«

وصل على متن طائرة خاصة

في مباراة اإلياب بملعب أم درمان بثالثة أهداف لصفر، ثم 
تجدد الحوار في العام 2016 مع فريق »الهالل« السوداني 
أفريقيا،  أبطال  لدوري  الثاني  الدور  ضمن  الثانية  للمرة 
حيث تفوق »األهلي طرابلس« في مباراة الذهاب األولى 
بهدف لصفر، وفي مباراة اإلياب الثانية تفوق »الهالل« 
لينجح  الغنودي  أحرزه محمد  لهدف،  السوداني بهدفين 
في إقصاء الفريق السوداني، فيما تعود آخر المواجهات إلى 
بطولة النسخة األخيرة من بطولة »الكونفدرالية« حيث 
تمكن »األهلي طرابلس« من إقصاء فريق حي الوادي نياال 
السوداني من مباراة واحدة، ُأقيمت ببنغازي حسمها ممثل 

الكرة الليبية لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل.

»الكونفدرالية« تستقبل »النصر« و»األخضر«
أيضًا وصلت بعثة فريق كرة القدم األول بنادي »النصر« 
ترانزيت،  أبابا  أديس  اإلثيوبية  العاصمة  عبر  رواندا  إلى 
وذلك لمالقاة فريق »كيغالي« الرواندي ضمن دور الـ32 
في بطولة »الكونفدرالية«، وتقام المباراة في رواندا في 
تمام الساعة الثالثة مساًء بتوقيت ليبيا على ملعب »هوي 
االتحاد  كأس  ذهاب  ضمن  المقبل،  السبت  ستاديوم« 
األفريقي »الكونفدرالية« بالدور الـ32، وتقام مباراة اإلياب 

● األهلي طرابلس يستعد للموسم الجديد

في ملعب »شهداء بنينا« بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد 
مباراة  أول  »النصر«  فريق  ويخوض  الذهاب،  مباراة  من 
الدور  من  ُأعفي  أن  بعد  الموسم  هذا  رسمية  أفريقية 
التمهيدي الـ64، ونجح فريق »كيغالي« في إقصاء فريق 
»أساس تيليكوم« ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة 
اإلياب التي جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور 
التمهيدي لبطولة »الكونفدرالية« األفريقية، وكان الفريق 
الرواندي تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف ليتأهل إلى 
الدور الثاني والثالثين. وفي نفس البطولة، استعد الفريق 
األول لكرة القدم بنادي »األخضر« لمواجهة فريق »عزام« 
بطل تنزانيا، األحد المقبل، في »الكونفدرالية«، وينافس 
الثالثي الليبي في دائرة المنافسة القارية للموسم الجديد 
2022 - 2023، »األهلي طرابلس« الملقب بـ»الزعيم« في 
دوري األبطال، وفرسا الرهان بـ»الكونفدرالية« »األخضر« 
حيث  بـ»الفحامة«،  الملقب  والنصر  بـ»العنيد«  الملقب 
واصل الثالثي االستعداد بقوة لمنافسات دور الـ32، ويحل 
»األهلي طرابلس« ضيفًا على »المريخ« السوداني في دور 
فريق  تجاوز  أن  بعد  أفريقيا،  أبطال  دوري  ببطولة  الـ32 
الـ64، برباعية نظيفة إيابًا  »كم كم« الزنجباري في دور 
على ملعب »شهداء بنينا«، وبهدفين ذهابًا، ليتأهل فريق 
»األهلي طرابلس« بنتيجة )6 - صفر(، رافعًا راية الدفاع عن 

سمعة كرة القدم الليبية بمفرده في دوري األبطال.

شمام يجهز »العنيد« لمنافسات دور الـ23
أيضًا استعد الفريق األول لكرة القدم بنادي »األخضر« 
لمواجهة فريق »عزام« بطل تنزانيا، بينما استعد الطرف 
الليبي الثاني في بطولة »الكونفدرالية« فريق »النصر« 
مباراة  وتدور  رواندا،  بطل  »كيغالي«  فريق  لمواجهة 
الذهاب األولى لفريق »النصر« بملعب العاصمة كيغالي، 
»شهداء  بملعب  الحاسمة  العودة  مباراة  ستدور  بينما 
بنينا« الدولي ببنغازي في السادس عشر من نفس الشهر، 
ويواصل فريق »النصر« تدريباته اليومية استعداداً لهذه 

المشاركة بقيادة مدربه الصربي زوران ميلينكوتش.
قيادة  تحت  »األخضر«  نادي  أعلن  نفسه،  الوقت  في 
مدربه التونسي سمير شمام، قائمة فريقه النهائية التي 
يخوض بها منافسات »الكونفدرالية«، وضمت في حراسة 
المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، 
وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن 
ووجدي  السالمي  بهاء  والتونسي  الورفلي  وأنس  عباس 
سعيد ومحمد أبوستة وعبداهلل جديدو، وفي خط الوسط: 
محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم 
الصروخ  خالد  والمغربي  سليمان  بن  وصهيب  أيسيان 
اهلل  جاد  حمادي  الهجوم:  خط  وفي  حجازي،  ويونس 
»روما«  المسالتي  وسالم  بابل  أري  األنغولي  والمحترف 
وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.

طرابلس – الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم األول بنادي »األهلي 
طرابلس« )الزعيم( العاصمة السودانية الخرطوم 
في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة لخوض 
جولة جديدة بدوري أبطال أفريقيا، واستغرقت 
لمالقاة  وذلك  طيران،  ساعات  أربع  الرحلة 
فريق »المريخ« السوداني في دوري األبطال، 
األبيض«  »شكيان  بملعب  ستكون  التي 
غدًا  الرابعة  الساعة  تمام  في  بالخرطوم 
الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32، 
وتقام مباراة اإلياب في ملعب »شهداء بنينا« 
بمدينة بنغازي بعد أسبوع واحد من مباراة 
طرابلس«  »األهلي  فريق  ويطمح  الذهاب، 
في  مأموريته  تسهل  إيجابية  بنتيجة  للعودة 
مباراة العودة للتأهل لدوري المجموعات ببطولة 
لكرة  األفريقي  االتحاد  واختار  األبطال،  رابطة 
القدم »كاف« إلدارة مباراة »األهلي طرابلس« 
تحكيم  طاقم  السوداني  »المريخ«  ومضيفه 

بورونديًا بقيادة باسيفيك نيمانا.

»الزعيم« ينطلق في دوري األبطال
التي  ستكون المواجهة الكروية المرتقبة 
»األهلي  مع  السوداني  »المريخ«  ستجمع 
طرابلس«، هي المواجهة الخامسة رسميًا التي 
تجمع ممثل الكرة السودانية »المريخ« مع ممثل 
للكرة الليبية، حيث تعود أول مباراة رسمية إلى 
العام 1990 حين التقى فريق »المريخ« بفريق 
»المريخ« من  فريق  وتمكن  »الصقور« بطبرق، 
الفوز ذهابًا بثالثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء 
جدد   2009 العام  وفي  النتيجة،  بنفس  اإلياب 
»المريخ« مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى 
فريق »االتحاد« ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر 
لقاء الذهاب األول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف 
ثم تمكن فريق »المريخ« من تحقيق الفوز في لقاء 
اإلياب بثالثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني 
على حساب ممثل الكرة الليبية. كما تعد المواجهة 
»األهلي  لفريق  الخامسة  هي  المرتقبة  الكروية 
طرابلس« مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت أولى 
العام  السودانية  األندية  فرق  مع  الرسمية  المباريات 
التقى »األهلي طرابلس« ألول مرة بفريق  1974 حين 
األفريقية  األندية  بطولة  ضمن  السوداني  »الهالل« 
الفريقين  تعادل  عن  األول  الذهاب  لقاء  وأسفر  البطلة، 
السوداني  »الهالل«  تفوق  بينما  منهما،  لكل  بهدفين 

● شمام
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بيال حديد.. 
فستان على الهواء

قصير  فيديو  مؤخرا  انتشر 
أسرت فيه عارضة األزياء 

أصول  من  األميركية، 
حديد  بيال  فلسطينية، 

أسبوع  فى  الضيوف 
عندما  للموضة  باريس 

فستانًا  فنانون  رشّ 
ويعد  جسدها.  على 

العارضة  فستان 
جزًءا  العالمية 
مجموعة  من 

الفرنسية  العالمة 
لربيع  »كوبرني« 

فيما   ،2023 وصيف 
مانيل  العرض  قاد 

مادة  مخترع  توريس، 
تُدعى  التي  الرشّ 

»فابريكان«.
المدرج  على  ومشت حديد 

حيث  الفستان،  مرتدية 
العرض في »متحف  أقيم 

العاصمة  في  والحرف«  الفنون 
انتهاء  وبعد  باريس،  الفرنسية 
الفيديو  انتشر  مباشرة  العرض 

كبير  عدد  وتداوله  خيالية  بطريقة 
والمواقع. الصفحات  من 
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لماذا: تصر حكومة الدبيبة على إثارة الغموض 
حول بنودها؟ 

ماذا: يعني عدم اإلفصاح عن محتواها؟
من: يحق له بحثها ومناقشة نصوصها؟

كيف: يضمن الليبيون حقوقهم فيها؟
أين: الشفافية التي تتشبث بها حكومة الوحدة 

في ظل سريتها؟
متى: يشرك المسؤولون المجتمع ومؤسساته في 

مثل هذه االتفاقات؟

  

مذكرة التفاهم الليبية التركية 

في مثل يوم الغد، السابع من أكتوبر، ودعت بنغازي مصطفى المكي 
أحد رموز فريق النادي »األهلي«، وأحد أسباب تفوقه وشعبيته الكبيرة، 

لم تكن مهارته وقدرته على تسجيل األهداف هي فقط أسباب 
شهرته، وإنما أخالقه العالية في الحياة العملية والشارع الليبي.

وهو العب المنتخب الوطني، وإحدى ركائزه، تمامًا مثلما كان نجم 
فريق »األهلي« منذ تأسيسه في نهاية أربعينات القرن الماضي، حتى 

نهاية الستينات. ظل نجم المالعب في ليبيا لنحو 21 عامًا متتالية، 
واستحق بجدارة لقب »صاحب الرجل الذهبية«، كان بالفعل ظاهرة 

كروية نادرة كما يصفه الكثير من معاصريه.
مصطفى المكي من مواليد بنغازي 1933 لعب أولى مبارياته 

الرسمية مع فريق »األهلي« في بطولة بنغازي الموسم 1949-
1950، وسجل في ذلك الموسم 7 أهداف ساهمت في حصول فريقه 

على بطولة ذلك الموسم، ومنها انطلق نجمه، وظلت الغاللة رقم 
)7( له، لم يغب عن أية تشكيلة لمنتخب ليبيا طوال ثالثة عقود، 

وقائد فريق »األهلي« للفوز ببطولة بنغازي لكرة القدم أربعة مواسم 
متتالية من سنة 1950 إلى 1955، وفي 22 - 3 - 1969 ُأقيمت له 

مباراة رسمية العتزاله. رحل عنا يوم 7 - 10 - 2003.
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ليبيا األمسليبيا األمس

يوم األحد الموافق 25 سبتمبر 2022، سقطتْ العاصمة اإليطالية روما في أيدي اليمين 
يمينيًا،  ائتالفًا  اختار  االنتخاب،  صناديق  عبر  ديمقراطيًا،  اإليطالي،  الشعب  المتطرف. 

تترأسه سيدة اسمها جورجيا ميلوني، ليقود البالد في المرحلة المقبلة.
اثنان منها يتسمان بالتشدد )حزب إخوة  االئتالف المذكور يضم ثالثة أحزاب يمينية. 
والثالث  سالفيني(  ماتيو  السيد  بقيادة  الرابطة  وحزب  ميلوني،  السيدة  برئاسة  إيطاليا 

معتدل )حزب فورسا إيطاليا بقيادة رئيس حكومة سابق هو السيد سيلفيو بيرلسكوني(.
وأصبح  العام.  الرأي  استطالعات  به  وتنبأت  متوقعًا.  كان  اإليطالي  االنتخابي  الحدث 
حاليًا أمرًا واقعًا، يحظى بالشرعية. وبالطبع، فإن حدوثه تسبب في تفاقم القلق في دوائر 
سياسية عديدة، خاصة في بروكسل، مقر رئاسة االتحاد األوروبي. إيطاليا عضو مؤسس 
في االتحاد، وثالث أكبر اقتصاد فيه. ما يميز حدث سقوط روما في أيدي اليمين المتطرف 
هو تزامنه مع الذكرى المئوية لدخول أرتال القمصان السوداء الفاشية، بقيادة الدوتشي 

بنيتو موسوليني، إلى روما، والسيطرة على كل إيطاليا.
أخرى.  أوروبية  االستحواذ على عواصم  المتطرف من  اليمين  روما، تمكن  قبل سقوط 
آخرها كان العاصمة السويدية استوكهولم، حين نجح حزب »السويد الديمقراطية« من 
اكتساح صناديق االنتخابات النيابية والفوز بنسبة 20 % من أصوات الناخبين، وهي ثاني 
فوز  تحقيق  باريس من  لوبان في  مارين  السيدة  أكبر نسبة أصوات. وقبل ذلك، تمكنت 
انتخابي غير مسبوق، وتوطدت أركان حزبها المتطرف تحت قبة البرلمان الفرنسي. وقبل 

باريس، سقطت العاصمة البولندية وارسو، والعاصمة المجرية 
بودابست. وهذا بدوره يقودنا إلى السؤال التالي: هل حان زمن 

الليبرالية؟ أفول 
تابعت  وقبله  االنتخابي.  اإليطالي  الحدث  باهتمام  تابعتُ 
االعــالم.  وسائل  مختلف  في  والفرنسي  السويدي  الحدثين 
تقارير  من  نشر  ما  ومالحقة  متابعة  على  أمكن،  ما  وحرصت، 
وتحليالت لمعلقين سياسيين أوروبيين من مختلف ألوان الطيف.

وفي تفسيرهم لما حدث ويحدث، يتفق المعلقون األوروبيون، 
باختالفهم، على أن الخوف من العودة إلى الحرب والموت والدمار، 
انتشار  وراء  السبب  كان  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
وتوطد األنظمة الليبرالية في معظم بلدان أوروبا الغربية. كان 
هناك خوف في تلك البلدان من عودة الحركات النازية والفاشية 
وسيطرة األنظمة الشمولية. وهذا بدوره أدى إلى تمهيد األرض 
أمام الفلسفة الليبرالية واألنظمة الديمقراطية لتتمدد وتتوطد، 

وترفرف أعالمها في بلدان أوروبا الغربية.
انتشار  وراء  كان  الغربيون،  المعلقون  يؤكد  أيضًا،  الخوف، 
الثالثة، وتمكنها من  المتطرفة، خالل األلفية  اليمينية  األحزاب 

أو  قرن  نصف  طوال  داخلها  حبيسة  كانت  التي  الهوامش  مغادرة 
أكثر، والتسرب علنًا إلى المتون الرئيسية، وفرض حضورها سياسيًا في المالعب األوروبية، 
الوراء،  إلى  الرجوع  من  الخوفُ  الشرعية.  وقنواتها  الديمقراطية،  اللعبة  لقواعد  وفقًا 
الكونية  الحرب  عقب  الليبرالية  انتشار  إلى  أدى  والدمار،  الحرب  آالم  معاناة  إلى  والعودة 
الثانية. والخوف من غموض المستقبل، هذه األوقات، كان أيضًا السبب وراء نجاح األحزاب 
شعبية  افعال  ردود  من  أثارته  وما  الهجرة  أمواج  انتشار  بعد  خاصة  المتطرفة،  اليمينية 
مناوئة، ثم كارثة األزمة الوبائية، وتلتها أزمة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها السلبية على 

السلم الدولي، وعلى االقتصاد العالمي.
خبراء علم السياسة األوروبيون، يرون أن الساسة في البلدان األوروبية استغلوا عامل 
من  الناس  خوف  وتر  على  توقف  دون  من  عزفوا  األولى،  المرة  في  المرتين.  في  الخوف 
الحرب، ومن إمكانية عودة األنظمة الشمولية وفقدان حرياتهم. وفي المرة الثانية، لعبت 
مواجهة  مغبة  من  الناس  وأرعبت  الوتر،  نفس  على  بدهاء  المتطرفة  اليمينية  األحزاب 
أمامهم  يعد  لم  وبالتالي،  وحيواتهم.  الثقافي،  وإرثهم  وظائفهم،  يهدد  معتم،  مستقبل 
ومعتقداتهم  أنفسهم  لحماية  أسوارها،  داخل  والتحصن  بلدانهم،  أبواب  إغالق  سوى 
ومن  مختلفة،  وألسنة  وتقاليد  بمعتقدات  مهاجرين  أمواج  من  لهم  حماية  وتقاليدهم، 
الحدود  وتلغي  والعقائد،  المعتقدات  تلك  وتهدد  المحظورات،  تبيح  ليبرالية  ثقافة 

المتوارثة والمتعارف عليها على كافة المستويات.
عليه.  يحسد  ال  وضع  في  األوروبــي  االتحاد  رئاسة  ستكون  أخيرًا،  روما،  سقوط  بعد 
قد  المتشدد،  اليمين  أحزاب  في  ممثاًل  فالعدو،  مسبوقة.  غير  محنة  في  نفسها  وستجد 
ملحوظة من  نسبة  على  ديمقراطيًا  واستحوذ  األبواب،  اقتحام  من  القانون،  بقوة  تمكن، 
معادية  وبأجندة  الرئاسة،  جلسات  في  وفعااًل  حاضرًا  وأصبح  األوروبي،  البرلمان  مقاعد 
ألجندة االتحاد األوروبي، ولكل ما يدعو إليه. وإلى جانب وارسو وبودابست وفيينا ستكون، 
وحزبها  ميلوني  بقيادة  روما،  تتربع  جانبها  وإلى  حاضرة،  استوكهولم  وصاعدًا،  اآلن  من 

بجذوره الفاشية.
فإن  وبالتأكيد،  وبيرلسكوني.  وسالفيني  ميلوني  جورجيا  روما  غير  دراغي  ماريو  وروما 

مهمة الرئاسة في بروكسل لن تكون سهلة أمام مناورات المحور اليميني الجديد.
الليبية بدخول العبين متطرفين،  التأثير السلبي على مسارات األزمة  وال ننسى كذلك 
ويهددون  المهاجرين،  قوارب  ضد  الليبي  الساحل  قبالة  بحري  حصار  بفرض  يطالبون 

بتصعيد حرب المصالح في ليبيا ضد فرنسا وتركيا وروسيا.

جمعة بوكليب

بعد سقوط روما

قبل سقوط 
روما تمكن 

اليمني 
املتطرف من 

االستحواذ على 
عواصم أوروبية 

أخرى آخرها 
كان العاصمة 

السويدية 
استوكهولم

مصطفى 
المكي

الهواء،  الذكية في  الرائحة  انتشار  مع 
تشهد ليبيا موسم جني ثمار الزيتون 
نوفمبر  أواخر  إلى  أكتوبر  نهاية  من 
من كل عام، فيما يحتفي األهالي في 
مختلف المناطق التي تشتهر بزراعته، 
تشهده  لما  جني  الموسم  بانطالق 
على  كبير  طلب  من  المحلية  السوق 
ألهميته  نظرا  الزيتون،  زيت  مــادة 

وفوائده الغذائية لصحة اإلنسان.
يبدأ  عام  كل  من  أكتوبر  نهاية  ففي 
بعد  الزيتون  شجر  ثمار  جني  موسم 
مفارش  وضــع  يجري  إذ  تنضج،  أن 
القماش تحت شجر  أو  البالستيك  من 
الكاملة  المساحة  لتغطية  الزيتون 
ويجتمع  الشجرة،  تحت  الموجودة 
لقطف  فرح  في  واألصــدقــاء  ــارب  األق

بالشجرة  اإلضرار  دون  الزيتون  ثمار 
أكياس  في  الثمار  تجمع  القطف  وبعد 
خاصة إلرسالها للمعصرة لعصره إلى 

زيت.
ويخزن بعض الزراع الزيت في بيوتهم 
عند  ليستخدمونه  يزيد  أو  أو  لموسم 
بسبب  »حويل«  زيت  ويسمى  الحاجة 

تخزينه عدة سنوات.
وتقول منظمة األمم المتحدة للزراعة 
باسم  اختصارا  المعروفة  واألغذية 
الحادية  المرتبة  تحتل  ليبيا  إن  )فاو(، 
عالميًا  اإلنتاج  مستوى  على  عشرة 
بينما  والجزائر،  وتونس  المغرب  خلف 
خصوصا  وليد  بني  أوديــة  تشتهر 
الجودة  ذات  الزيتون  أشجار  بكثرة 

العالية لزيت الزيتون منذ القدم.

موسم جني الزيتون..موسم جني الزيتون..
طيب ورزق وفرحطيب ورزق وفرح

أقوالهمأقوالهم

»مقتنعون بأنه ال يوجد أي طرف 
مستعد إلفساد عالقاته مع تركيا من 

أجل اليونان«

وزير الدفاع اليوناني السابق 
إيفانجيلوس أبوستوالكيس

»حكومتنا تدعم جهود حكومة 
الوحدة الوطنية لبسط االستقرار 

وإجراء االنتخابات«

المبعوث األلماني الخاص إلى ليبيا 
كريستيان باك

»جهود اليونان التي تحاول اغتصاب 
الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا 

والمطالبة بمناطق بحرية مرخصة، 
لن تسفر عن أي نتائج«

الناطق باسم وزارة الخارجية التركية 
طانجو بيلغيتش

»الواليات المتحدة سوف تقدم 
المساعدة الالزمة لبعثة األمم 

المتحدة للدعم لدى ليبيا«

ممثلة الواليات المتحدة لدى األمم 
المتحدة السفيرة توماس غرينفيلد

لتعزيز عدد هذه الطيور التي توشك على 
االنقراض، أطلقت قبرص في الطبيعة، 

في األسابيع األخيرة، نحو 15 نسرًا أسمر، 
ذات األهمية الحيوية في المنظومة 

البيئية. وقالت ميلبو أبوستوليدو من 
جمعية »بيرداليف سايبروس« البيئية 

المسؤولة عن تنسيق برنامج إعادة إدخال 
النسور إلى الطبيعة إن هذه الطيور هي 

بمثابة »طاقم تنظيف الطبيعة«.
وأضافت »إنها توفر خدمة للتخلص 

من الجيف تتسم بالكفاءة والفعالية من 
حيث التكلفة والفائدة البيئية«.

برأسها األبيض وأجنحتها الرشيقة 
بلون الرمال والتي يصل مداها حتى 2.8 

متر، تتمتع هذه الطيور بهيبة مثل النسور.
كانت الطيور الثمانية هي األخيرة من 

مجموعة مكونة من 15 طائرًا أعيد تأهيلها 
بعد إصابات تعرضت لها في مناطق عدة 

بينها إسبانيا، قبل نقلها إلى قبرص.
منذ ديسمبر، كانت هذه الطيور 

تخضع للعناية داخل أقفاص في منطقة 
جبلية على بُعد 15 كيلومترًا من مدينة 

ليماسول الساحلية.

على هامش أسبوع باريس للموضة، افتتح 
كانييه ويست عرض دار »بالنسياغا« الذي 
أقيم على أرض موحلة في فيلبينت، شمال 

باريس. وارتدى مغني الراب ويست، وهو 
صديق لمصمم »بالنسياغا« الجورجي ديمنا، 
سرواال جلديا وسترة سوداء متعددة الجيوب، 
وكان يعتمر قبعة تحت غطاء للرأس، وينتعل 

حذاءين رياضيين كبيرين. وكانت شريكة 
حياته السابقة وملهمة »بالنسياغا« كيم 

كارداشيان في مقدمة الحضور خالل العرض 
الذى أقيم في موقع هو عبارة عن ورشة، كانت 

تفوح فيه رائحة وحل قوية.
واسترعت االنتباه اإلكسسوارات التي 

حملها العارضون الرجال، ومنها مثال 
حماالت أطفال وحقائب يد ملونة وطفولية 
وأخرى كبيرة للتسوق وردية اللون وحقائب 

كتف مربعة بأكمام مدمجة، وهي من 
أبرز ما تضمنته تشكيلة ربيع سنة 2023 
وصيفها. أما العارضات، فلم يتوانين عن 
السير على األرض الموحلة باألحذية ذات 
العالية، مرتديات فساتين ضيقة وردية أو 
بيضاء أو سوداء ، ومالبس براقة وشفافة، 
أو أثوابا فضية أو بطرحات. وفي المذكرة 
المتعلقة بالعرض، كتب مصمم التشكيلة 

الجورجي الذي أعلن أخيرا االكتفاء في عالم 
الموضة باسمه األول )ديمنا( من دون 

شهرته )غفاساليا(، أنه لن يقدم بعد اليوم 
أي شرح لتصاميمه.
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