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سارعت أسعار الغاز من ارتفاعها في 
تعامالت بعد ظهيرة األربعاء في 

البورصات األوروبية، وصعدت بأكثر من 
9 % إلى 1600 دوالر لكل ألف متر 

مكعب.
وصعدت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى 

مستوى في نحو أسبوعين، وذكرت وكالة 
»برايم« لألنباء أن األسعار صعدت بنسبة 

9 % إلى مستوى 1600 دوالر لكل ألف 
متر مكعب وذلك للمرة األولى منذ 13 

أكتوبر الماضي.
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هل يبحث الدبيبة في تونس عن تحالف مغاربي يعزز موقعه في السلطة؟

سامبي
بعد حوالي أربع سنوات من الحبس 

االحتياطي بتهمة الفساد، دانت محكمة 
أمن الدولة في جزر القمر الرئيس 

السابق أحمد عبداهلل سامبي، وحكمت 
عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة 

»الخيانة العظمى«.
سامبي 64 عاما هو المعارض الرئيسي 

للرئيس الحالي غزالي العثماني، وهو 
متهم في فضيحة برنامج »المواطنة 

االقتصادية«.
وترأس سامبي جزر القمر 

من 2006 إلى 2011، 
وأصدر قانونا في 2008 

يسمح ببيع جوازات السفر 
لمن يسعون للحصول 

على الجنسية خاصة 
مواطني الخليج العربي 

من فئة »البدون«. 
سامبي اتُهم باختالس 

ثروة بهذا البرنامج 
قدرت بحوالي 1.8 

مليار يورو.
فهل سيجري إعدام 

الرئيس العربي 
السابق بحكم 

قضائي؟

بحث الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء 
المصرية الدكتور شريف صدقي، 

خالل زيارته البرتغال مع رئيس 
مجلس إدارة وكالة الفضاء البرتغالية 

ريكاردو كوندي سبل تعزيز التعاون 
بين البلدين في مجال االستخدامات 

للفضاء. السلمية 
وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم 

تهدف إلى تنمية ودفع تبادل المعرفة 
وتوطين التكنولوجيات الخاصة بالفضاء 

بين البلدين، وأيضًا تدريب وتأهيل 
الكوادر على المستويات الوطنية 

واإلقليمية وخاصة األفريقية. وذك 
حسب تصريح لسفير مصر بالبرتغال 

وائل النجار.

الدولة العبرية »تحشر نفسها« في ملف العالقات الليبية التركية

توقعات: اعتقال متورطني في ليبيا يحرج 5 دول غربية

هم إجمالي 
المعلمين الذين 
يحتاجهم العالم 
بشكل إضافي 
بحلول 2030.

)يونسكو(
69

مليون
معلم

استقبلت إيطاليا رابع رحلة إجالء إنسانية 
على متنها 114 الجئًا من ليبيا، وتأتي 

بمقتضى بروتوكول موقع في أبريل 
2021 بين الجانب اإليطالي ومفوضية 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وحطت 
الرحلة بمطار فيوميتشينو األربعاء، وكان 

في استقبالها وزيرا الداخلية والخارجية 
اإليطاليان ماتيو بيانتيدوسي وأنطونيو 

تاياني، وفق وكالة »نوفا« اإليطالية 
لألنباء. وحسب الوكالة يرتفع عدد 

المعرضين للخطر الذين وصلوا إيطاليا 
من ليبيا إلى487 شخصًا، وذلك عبر 4 
رحالت جوية تنفيذًا لبروتوكول وقعته 

كل من وزارتي الداخلية والخارجية 
اإليطاليتين ومفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين وجمعية سانت 
إيجيديو، واتحاد الكنائس اإلنجيلية 

بإيطاليا. 
وبهذه الرحلة يغلق البروتوكول الذي 

وحد عمليات اإلجالء الطارئة والممرات 
اإلنسانية. وجرى تعليق رحالت اإلجالء 
منذ نحو عامين بعد أن شملت 1500 

شخص منذ العام 2017.

إيطاليا تستقبل 114 
الجئًا من ليبيا

ربوع سمانا، خلي  »يا غيوم حامت فوق 
تمسح  اشبوب  اشبوب  تنزل  المطر 
النوايا  وتصفي  وخطانا  ذنوبنا  جميع 
بعض  يرى  هكذا  هالقلوب«..  وتغسل 
بغزارة  هطل  ــذي  ال المطر  الليبيين 
األسبوع  هذا  الليبية  المدن  عديد  في 
واختناقات  شــديــدا  ارتــبــاكــا  فــأحــدث 
إلى  األمر  وصل  بل  مرورية  وتحويالت 
تعليق الدراسة في المدارس والجامعات 

في عدة بلديات.
حكومة  في  والتعليم  التربية  وزيــر 
الــوحــدة الــوطــنــيــة الــمــوقــتــة، تــرك 
لمراقبات التعليم في البلديات الحق في 
تعطيل  بشأن  المناسبة  القرارات  اتخاذ 
بسبب  عدمه؛  من  المدارس  في  العمل 
لألرصاد  الوطني  المركز  تحذيرات 

الجوية.
لكن المطر الذي يراه الفلكلور الليبي 
يراه  الناس«،  وخطايا  لذنوب  »مغتسل 

مختلفا،  الصغير  محمد  الليبي  الشاعر 
فيقول:

احتماالته يُقلِب  والمطر 
تحت سماء البالد المنهكة

يقتتلون ُأخوة 

تُهجر ومُدنًا 
عوائل تنزح

وُظلمًا ال يستثني أحدًا
صِراع على ما هو زائل
واستثمار في الال شيء

احتماالته يُقلب  مطرٌ 
ُثمَ ال يهطل.

المركز  تحذيرات  صدقت  أن  وبعد 
الوطني لألرصاد الجوية قبل أسبوع من 
الوطني  المركز  توقع  الجوية،  التقلبات 
األيام  خالل  الطقس  يميل  أن  لألرصاد 
على  االستقرار  إلــى  المقبلة  القليلة 
درجات  وتميل  البالد،  مناطق  معظم 
بإجراء  في  األمطار  وتسببت  الحرارة. 
طرابلس  في  الغربي  بشارع  تحويلة 
نتيجة  الطريق  من  جزء  هبوط  بسبب 

مياه األمطار.
إجراء  المواصالت  وزارة  أعلنت  أيضا 
الساحلي  الطريق  في  مرورية  تحويلة 
وحتى  طرابلس  من  الممتد  للقطاع 
بتحويلة  انجراف  بسبب  بوللي  القره 
من  الحركة  لنقل  المستخدمة  الجسر 
نتيجة  بوللي  القره  باتجاه  طرابلس 

هطول كميات كبيرة من المطر.

متخض املجلسان فولدا تسريبات

حكومة ثالثة و»رئاسي« بديل
قرب  عن  يتركز  الحديث  كان  السنة  حوالي  قبل 
حلول الموعد المحدد لالستحقاق االنتخابي في 24 
ديسمبر 2022، وهو الموعد الذي أجهضه صراع 
السلطة بين أطراف األزمة وسط تبادل االتهامات 
بين المتصارعين بشأن مسؤولية اإلطاحة بالموعد 
ما  الليبي  المشهد  في  يبدو  ال  واليوم  المذكور، 
ذلك  تفاؤال إلنجاز  أكثر  الليبيين  يجعل  أن  يمكن 
ظل  في  تتراجع  آمالهم  بدأت  بل  االستحقاق، 
استمرار احتدام الصراع وما أنتجه من انقسامات، 
أولوية  من  االنتخابي  الخيار  تسقط  واصطفافات 
البالد،  في  األزمة  لحل  الطريق  خارطة  يسمى  ما 
توحيد  عن  الحديث  أولوية  المقابل  في  لتصبح 
السلطة التنفيذية، وتعيينات المناصب السيادية، 
وإنجاز القاعدة الدستورية دون التوقف عن حرب 
بين  االتهامات  وإطالق  والبيانات،  التصريحات 
األطراف المتصارعة، التي تزعم في الوقت نفسه 

االنتخابات. على  حرصها 
ورغم التعويل على التقارب بين رئيسي مجلس 
للدولة  األعلى  والمجلس  صالح،  عقيلة  النواب 
خالد المشري، إلزاحة العثرات أمام التوافق بشأن 
القاعدة الدستورية الالزمة إلجراء االنتخابات، إال أن 
تركيز الطرفين الذي ظهر خالل سلسة لقاءاتهما 
التي جرت مؤخرا، انصب على مناقشة كيفية حسم 
الشرعية،  على  المتنازعتين  الحكومتين  معضلة 

القاعدة الدستورية. والتوافق فيما يتعلق بملف 
مقترح  تسريبات  من  يتداول  ما  بين  ومن 
تشكيل جهاز تنفيذي جديد تنتهي مهمته بإجراء 
جديدة  وطني  حوار  لجنة  تأسيس  مع  انتخابات، 
تكوينها،  في  السياسي  الحوار  بملتقى  شبيهة 
مع تشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما ال يبدو 
ممكنا في هذا الوقت في نظر الكثير من الليبيين، 
ومن المهتمين بالشأن الليبي، ألن ما يطرح في 
السياق لم يخرج من الصندوق الذي تتشرنق فيه 
األزمة، وهو شبه استنساخ لتجارب سبق أن فشلت 
إبقاء الوضع  في أن تصمد، بقدر ما ساهمت في 

على ما هو عليه.
النواب عقيلة صالح، خالل  وأقر رئيس مجلس 
أحمد  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  لقائه 
أبوالغيط في القاهرة، بتأخر اللجنة المشكلة من 
مجلسي النواب والدولة إلنجاز القاعدة الدستورية 
المتكررة،  اجتماعاتها  رغم  مهمتها  إتمام  في 
بدعوة  باتيلي  عبداهلل  األممي  المبعوث  مطالبًا 

مؤكدا  الدستورية،  القاعدة  إنجاز  إلتمام  اللجنة 
هو  الدستورية  للقاعدة  األصيل  االختصاص  أن 
النواب وال لمجلس  اللجنة، وليس لمجلس  لهذه 

التدخل في شأنها. الدولة 
السيادية،  المناصب  ملف  بحسم  يتعلق  وفيما 
آليات  حيث  من  الخالفية  الملفات  أكثر  من  وهي 
المرشحة،  واألسماء  وتوزيعها  قادتها  اختيار 
المنتظر  المناصب  عن  النواب  مجلس  يكشف 
والرقابة  المحاسبة  ديوان  وهي  شاغليها،  تعيين 
اإلدارية وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا 
لالنتخابات، وقبل كل ذلك منصب محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، الذي يكاد الجدل حوله يختزل كل 

الجدل حول ما عداه من المناصب.
في  عقيلة  أكــده  ما  هــذا  عن  ببعيد  وليس 
القاهرة من أن »المناصب السيادية في األساس 
أذرع  وهي  النواب  لمجلس  تابعة  مؤسسات  هي 

المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص 
تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس 
النواب«، ليرد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
إليهم بـ»األجسام  الدبيبة على من يشار  الحميد 
أن  األجسام  هذه  بمقدور  »ليس  قائال  الحالية« 
كل  فإن  ولألسف  الليبي،  الشعب  إرادة  تُمثل 
التمديد  اتجاه  في  إال  يصبّ  ال  إليه  تسعى  ما 
يرفضها  موازية  مسارات  اختراع  عبر  لنفسها 
الثالثاء  تصريح  في  عبر  أنه  إال  الليبي«،  الشعب 
استثناء  دون  الجميع  مع  للتواصل  استعداده  عن 
وتجاوز كل الخالفات واالستجابة ألي مبادرة تعزز 
الثقة في تأمين االنتخابات، معلنا في لقاء جمعه 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  برئيس 
والفنية  اللوجستية  الجاهزية  عن  السايح،  عماد 
العملية  أعاق  »ما  أن  واعتبر  االستحقاق،  إلجراء 
قانون  هو  الماضي،  ديسمبر   24 في  االنتخابية 

االنتخابات المعيب وأّن ما يعطلها اآلن هو نفسه 
قانون االنتخابات، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل 

النواب«. مجلس  مباشر 
وفي مناخ تسيطر عليه االنقسامات، والخالفات، 
واإلخفاقات السياسية المتتالية، يدفع ما يقرب من 
3 ماليين ناخب ليبي الثمن إحباطا، أما المواطن 
الخدمات  تدني مستويات  يعاني  يزال  فال  عموما 
راتبه  صــرف  تأخر  ذلــك  آخــر  وليس  المعيشة، 
الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة  دفع  ما  الشهري، 

إلى تقديم اعتذار عن هذا التأخر.
بانتهاء  تفاؤل  مؤشرات  األفق  في  تبدو  وال 
هذه المعاناة، قبل أن ينتهي الصراع القائم على 
من  زادت  انقسام  حاالت  من  أنتج  وما  السلطة، 
االستحقاق  إنجاز  بأمل  وأطاحت  األزمة،  تعقيد 
هذا  إلنهاء  المواطن  رهان  كان  الذي  االنتخابي 

الصراع.

الغالء وتدني مستوى الخدمات وتأخر 
صرف الرواتب تضاعف من المعاناة 

اليومية للمواطنين

توحيد السلطة التنفيذية والمناصب 
السيادية وإنجاز القاعدة الدستورية 

أصبحت أولويات الشارع الليبي

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● خالد المشري● عقيلة صالح

ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا

ليبيا  في  العمل  عن  الباحثين  عدد  بلغ 
سجلوا  ألًفا(   250( شخص  مليون  ربــع 
العمل والتأهيل بحكومة  بياناتهم بوزارة 
انخفض  إذ  الموقتة؛  الوطنية  الوحدة 
العدد من 340 ألًفا في السنوات الماضية، 
العمل  وزارة  باسم  الناطق  حسب  وذلك 
تقرير  في  ذلك  جاء  أبوشناف.  عبدالقادر 
لقناة »الوسط« )Wtv(، أذيع عبر برنامج 
أبوشناف،  وأضـــاف  بــلــس«.  »اقتصاد 
مراجعة  إلى  تحتاج  اإلحصاءات  تلك  أن 
ال  بأنه  منوهًا  رسمي،  بشكل  وتدقيق 
في  البطالة  لمعدالت  دقيقة  نسب  توجد 
تتراوح  المتفاوتة  اإلحصاءات  ووفق  ليبيا. 
بينما  و30 %،   % 19 بين  البطالة  نسب 
يجد  ال  من  بين  البطالة،  أنــواع  تختلف 
)بطالة صريحة(، ومن  اإلطالق  عماًل على 
وظيفة  على  ومقيد  راتــب  على  يحصل 
فعلي  بشكل  يعمل  أن  دون  حكومية 

)البطالة المقنعة(.
يعاني  العام  القطاع  أن  البرنامج  وأوضح 
عدد  يبلغ  إذ  الوظيفي،  التكدس  من 
موظف  مليون   2.4 الدولة  في  العاملين 
نسمة،  مليون   7.4 بين  من  حكومي، 

 100 هناك  أن  وذكر  السكان.  عدد  هم 
يبلغ  بينما  ليبيا،  في  سنويًا  خريج  ألف 
وزارة  بيانات  وفــق   % 42 الفقر  معدل 
الوحدة  بحكومة  االجتماعية  الشؤون 
في  الفقر  تسبب  فيما  الموقتة،  الوطنية 
وفي  إضافي.  عمل  عن  المواطنين  بحث 
العمل  وزير  قال  الماضي،  يونيو  نهاية 
العمل  عن  الباحثين  عدد  إن  العابد،  علي 
 340 من  تقلص  بالمنظومة  المسجلين 

ألفًا إلى 220 ألفًا.
تدريب  بــرامــج  عــن  ــر  ــوزي ال وتــحــدث 

األجنبية  الــشــركــات  ــع  م الــمــواطــنــيــن 
جميع  في  الخاص  القطاع  في  وإدماجهم 
لتدريب  خطة  توجد  إذ  ليبيا،  مناطق 
الباحثين عن العمل في ثالثة مواقع، األول 
مصنع الحديد والصلب بمصراتة، والثاني 
مركز  والثالث  بالزاوية،  الكفاءة  رفع  مركز 
تدريب مشروع النهر الصناعي في بنغازي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أطلقت 
وإعادة  تأهيل  تستهدف  مبادرة  الــوزارة 
إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيالت 

المسلحة في صفوف العمل.

طرابلس - الوسط

●  طابور لتسجيل بيانات المتعطلين عن العمل
كل شيء

13

»الغريب« يفتتح مهرجان 
الجزائر الدولي للسينما

15

تاريخ جديد يسطره
»أسود األطلس« 

بقيادة حكيمي

في ليبيا.. أمطار خير و »ربكة وإغالقات«

● أمطار غزيرة في ليبيا وتضرر في مخيمات إيواء النازحين جنوب طرابلس  »إنترنت«
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»فيفا«: هذه املباراة األكثر مشاهدة في تاريخ أميركا

»نتفليكس« تزيد عدد استوديوهاتها في إسبانيا»نتفليكس« تزيد عدد استوديوهاتها في إسبانيا

265265 مليون يورو غرامة على »فيسبوك« مليون يورو غرامة على »فيسبوك«

»نتفليكس«،  التدفقي  البث  منصة  افتتحت 
لها  تتيح  إسبانيا  في  جديدة  تصوير  استوديوهات 
التي  الدولة  هذه  في  اإلنتاجية  قدرتها  مضاعفة 
الرئيسية  المراكز  أحد  قليلة  سنوات  في  أصبحت 
هذه  وتقع  ــا،  أوروب في  البصري  السمعي  لإلنتاج 
التلفزيون«  »مدينة  في  الجديدة  االستوديوهات 
)Ciudad de la Tele(، وهي عبارة عن مجمع سمعي 
مدريد  بضاحية  كانتوس  تريس  في  ضخم  بصري 
الشمالية. ويضم مركز »نتفليكس« اإلنتاجي خمسة 
للتوليف،  غرفة   30 ونحو  للتصوير  استوديوهات 
في  المجموعة  وأوضحت  بــرس«،  »فرانس  وفق 
مضاعفة  من  تمكنها  الجديدة  منشآتها  أن  بيان 
طاقتها اإلنتاجية في إسبانيا إذ ترفع العدد اإلجمالي 
الستوديوهاتها إلى 10 تتوزع على مساحة 22 ألف 
متر مربع، شاملة »مكاتب لإلنتاج، وأقساما للماكياج 
وتصفيف الشعر وتبديل المالبس«، وكانت الشركة 
من  ــى  األول الدفعة  دشنت  العمالقة  األميركية 
استوديوهاتها في تريس كانتوس، وهي األولى لها 
خارج الواليات المتحدة، في أبريل 2019، بعد مدة 
قصيرة من تحقيقها أول نجاح عالمي بلغة أخرى غير 
اإلنجليزية من خالل المسلسل اإلسباني »ال كاسا دي 
بابيل«، واستخدمت المنصة من مركزها اإلسباني 

إذ  األوروبــي،  االتحاد  في  إلنتاجاتها  رئيسيا  موقعا 
صورت فيه سنة 2022 أكثر من 30 فيلما ومسلسال، 
 Bienvenidos a( »من بينها »بيينفينيدوس آ إيدن
Edén( و»إيليت«، أحد أبرز أعمالها الناجحة الناطقة 

باإلسبانية.
وقالت المسؤولة في »نتفليكس«، ماريا فيريرا، 
في نهاية جولة لوسائل اإلعالم في المنشآت الجديدة 
إلى  بالنسبة  استراتيجيا«  »موقعا  باتت  إسبانيا  إن 
اإلنتاج  »في  األساسي  دورها  إلى  نظرا  المجموعة 
السمعي البصري في أوروبا والعالم«، أما وزير الثقافة 
اإلسباني، ميكيل إيسيتا، فأكد عزم حكومة مدريد 
على »تعزيز وجود المنصات وشركات اإلنتاج الكبرى« 
على أراضيها، وباتت إسبانيا التي اجتذبت مناظرها 
اإلنتاجات  األميركي  بالغرب  الشبيهة  الطبيعية 
الهوليوودية منذ ستينيات القرن العشرين، مرغوبة 
إنتاج المسلسالت، وهو ما  أكثر فأكثر من منصات 
الحكومة،  بحسب  وظيفة،  آالف  عشرة  نحو  يوفر 
وأظهرت الحكومة قبل عام رغبتها في »جعل إسبانيا 
المحور السمعي البصري ألوروبا« وزيادة اإلنتاج على 
أراضيها بنسبة 30 % بحلول العام 2025 باالعتماد 
على األموال األوروبية من خطة التعافي الضخمة لما 

بعد الجائحة.

البيانات  لحماية  األيرلندية  المفوضية  فرضت 
»فيسبوك«  لشركة  المالكة  »ميتا«  مجموعة  على 

يورو  مليون   265 قدرها  غرامة 
لعدم  ــي؛  األوروبـ االتحاد  لصالح 
لبيانات  الكافية  الحماية  توفيرها 
في  التدبير  ويأتي  مستخدميها، 
المالية  الغرامات  تشديد  ــار  إط
المتخذة في  القانونية  واإلجــراءات 
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
التكنولوجيا على غرار  ضد عمالقة 
و»فيسبوك«  و»أمــازون«  »غوغل« 
المفوضية  وأعــلــنــت  ــل«،  ــ و»أبـ
»إنجاز  البيانات  لحماية  األيرلندية 
بالتفورمز  »ميتا  بشأن  تحقيق« 

أيرالند ليميتد«، الشركة التابعة لـ»ميتا« و»الهيئة 
فيسبوك  شبكة  في  البيانات  مراقبة  تتولى  التي 
غرامة  »فرض  إلى  مشيرة  االجتماعي«،  للتواصل 
قدرها 265 مليون يورو وسلسلة تدابير تصحيحية«، 
وتتولى المفوضية اإليرلندية لحماية البيانات بالنيابة 
عن االتحاد األوروبي اإلشراف على موقع »فيسبوك«؛ 

نظرا ألن المقر اإلقليمي لعمالق التواصل االجتماعي 
 ،2021 أبريل  في  الهيئة  وأعلنت  إيرلندا،  في  يقع 
تحقيق يطال »فيسبوك«  فتح 
بعد  األوروبي،  االتحاد  لصالح 
بيانات  قرصنة  عن  الكشف 
أكثر من 530 مليون مستخدم 
وشمل   ،2019 ــعــام  ال فــي 
»فيسبوك  تطبيقات  التحقيق 
ســيــرتــش« و»فــيــســبــوك 
ــاكــت  ــت ــجــر« و»كــون مــاســن
ــرام  ــغ ــســت إمــبــورتــر« و»إن
 25 بين  إمبورتر«  كونتاكت 
 ،2019 وسبتمبر   2018 مايو 
وسعى التحقيق لكشف ما إذا 
حمت »ميتا« بشكل كافٍ بيانات مستخدميها من 
البيانات،  لحماية  العامة  األوروبية  األنظمة  منظور 
وأوضحت المفوضية األيرلندية لحماية البيانات أن 
قرار فرض غرامة على »ميتا« والشركات التابعة لها 
اتخذ، الجمعة، على أثر التحقيق الذي خلص إلى وجود 

»انتهاكات لألنظمة األوروبية«.

»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
المتحدة  بالواليات  مشاهدة  األكثر  المباراة 
األميركية في تاريخ بطوالت كأس العالم، وذكر 
»تويتر«،  موقع  في  لـ»فيفا«  الرسمي  الحساب 
سلبية  انتهت  التي  وإنجلترا  أميركا  مباراة  أن 
األكثر مشاهدة  الجاري، هي  قطر  مونديال  في 
بأميركا في تاريخ مواجهات كأس العالم، وقال 
في  المباراة  مشاهدي  عدد  إن  »فيفا«،  حساب 

ألف  و650  مليونا   19 بلغ  المتحدة  الواليات 
مشاهد.

وانتهت مباراة الواليات المتحدة، مع إنجلترا 
بالتعادل السلبي على ستاد البيت في الخور في 
الثانية  المجموعة  الثانية من منافسات  الجولة 
ضمن مونديال قطر لكرة القدم، وكان المنتخب 
االفتتاحية  مباراته  في  تعادل  قد  األميركي 

بالبطولة مع منتخب ويلز بهدف مقابل هدف.

إلى  إنجلترا  رفقة  األميركي  المنتخب  وصعد 
دور الـ16 من كأس العالم 2022، كأول وثاني 
بهدف  الفوز  حقق  أن  بعد  الثانية  المجموعة 
اللقاء  في  إيــران  منتخب  على  شيء  ال  مقابل 
الذي جمع بينهما على ملعب الثمامة، في ختام 
قطر،  مونديال  من  الثانية  المجموعة  مباريات 
لتضمن أميركا التأهل كثاني المجموعة وتقابل 

منتخب هولندا متصدر المجموعة األولى.

أجهزة  شحنات  في  قياسي  تراجع  بعد 
تقريبا،   %  20 بنسبة  العالمية  الكمبيوتر 
اعتزمت شركة  السنة،  من  الثالث  الربع  في 
»إتش بي« )HP Inc( العالمية المتخصصة 
توب،  والالب  الكمبيوتر  أجهزة  صناعة  في 
على مدى  آالف موظف،  تسريح حوالي ستة 
النخفاض  نظرا  المقبلة،  الثالث  السنوات 
أجهزة  على  الطلب  تراجع  وسط  ــاح  األرب
وأعلنت  بالعالم.  الشخصية  الكمبيوتر 
أرباحها،  أن  رســمــي  بــيــان  فــي  الشركة 
 3.20 بين  تتراوح  البنود،  بعض  باستثناء 
السنة  فــي  للسهم  دوالر  و3.60  دوالر 
ما   .2023 أكتوبر  في  المنتهية  المالية 
الربحية  التقديرات  من  بكثير  أقل  يعتبر 
التنفيذي  الرئيس  لحديث  ووفقا  للعام، 
التوقعات  تشير  لوريس،  إنريكي  للشركة، 
مبيعات  فــي   %  10 بنسبة  تــراجــع  ــى  إل
قائال:  المالية،.  السنة  فــي  الكمبيوتر 

»نتوقع بيئة سوق مليئة بالتحديات«.
موجة  فــي  ــى  األولـ الــحــالــة  تكن  ــم  ول
من  »تويتر«  شركة  بدأتها  التي  التسريح 

بأكبر  التسريحات  من  سلسلة  بــدأت  ثم 
العالم.  في  التكنولوجيا  عمالقة  شركات 
لتقليل  العاملة،  القوى  خفض  لخطط  تبعا 
»ميتا«  شركة  وكانت  العامة.  الموازنة 
موظف  ألــف   12 مــن  يــقــرب  ــا  م ســرحــت 
إنشاؤها،  تــاريــخ  مــن  األولـــى  الــمــرة  فــي 
على  عزمت  التي  ــازون«  »أم شركة  كذلك 
أعلنت  كذلك  موظف،  آالف  عشرة  تسريح 
هولدينجز«  تكنولوجي  »سيجيت  شركة 

 )Seagate Technology Holdings(
الصلبة  ــراص  األق صناعة  عن  المسؤولة 
يقرب من  ما  األخرى تسريح  تنوي هي  إنها 
ثالثة آالف موظف، وبعدها شركة »سيسكو 
 )Cisco Systems Inc( إنــك«  سيستمز 
خفض  بخطة  البدء  اعتزامها  أعلنت  التي 
الخارجين  عــدد  تحديد  دون  الموظفين 
من  عدد  إغــالق  بعد  العاملة،  قوتها  من 

مكاتبها.

داكــوتــا  ــاوث  سـ ــة  واليـ حــاكــم  منعت 
موظفي  ــم،  ــوي ن كريستى  األمــيــركــيــة 
بسبب  تــوك«  »تيك  استخدام  الحكومة 
في  نويم  وقالت  القومي،  لألمن  تهديده 
إن  موقعها،  على  نشرته  صحفي  بيان 
»والية ساوث داكوتا لن تشارك في عملية 
الدول  عن  االستخباراتية  المعلومات  جمع 
الشيوعي  الحزب  ويستخدم  تكرهنا  التي 
جمعها  يتم  التي  المعلومات  الصيني 
باألميركيين،  للتالعب  تــوك«  عبر»تيك 
ــراء  اإلج هــذا  »يشمل  البيان،  فــي  ــاء  وج
الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن والـــوكـــاالت 
»تيك  تطبيق  تنزيل  ويمنع  الحكومية 
موقعه  زيارة  وكذلك  استخدامه،  أو  توك« 
مملوكة  أجهزة  باستخدام  االلكتروني 
وعبرت  لــلــدولــة،  مستأجرة  أو  للدولة 
الواليات  بقية  تحذو  بأن  أملها  عن  نويم 
داكــوتــا،  ســاوث  واليــة  ــذو  ح األميركية 
في  مماثال  قــرارا  »كونغرس«  يتخذ  وأن 
هو  تــوك«  »تيك  أن  ويذكر  المستقبل. 
قصيرة  فيديو  مقاطع  إلنــشــاء  تطبيق 
وأطلق  الصينية  توك«  »تيك  شركة  تملكه 
في  واسعة  بشعبية  ويحظى   2018 العام 

والعالم. الصين 
كار  بــرانــدان  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 

كان  الفدرالية،  االتصاالت  لجنة  مفوض 
الشبكة  حظر  إلــى  السلطات  دعــا  قــد 
اإلدارة  حاولت  وقد  البالد.  في  االجتماعية 
حظر   ،2020 العام  السابقة  األميركية 
توك«  »تيك  الصينية  االجتماعية  المنصات 
المتحدة،  ــات  ــوالي ال فــي   »WeChat«و
ولكن  األميركيين،  خصوصية  حماية  بحجة 

مزاعم  نفت  نفسها  والشركات  الصين 
وبعد  المستخدم.  بيانات  استخدام  إساءة 
لم  المحكمة،  في  الحظر  هذا  في  الطعن 
أجل  من  ــراءات  اج أي  بايدن  إدارة  تتخذ 
الفترة  في  ولكن  السلف،  مبادرة  تنفيذ 
ضد  تظهر  االتــهــامــات  بـــدأت  ــرة  ــي األخ

الشركة مرة أخرى.

سيبدأ العمل قريبا بشارات توثيق جديدة 
من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة 
على »تويتر«، حسب ما أعلن المالك الجديد 
للشبكة االجتماعية »تويتر«، إيلون ماسك، 

وكتب الملياردير على تويتر »آسف للتأخير، نحن 
بصدد إطالق فيريفايد )Verified( يوم الجمعة 

من األسبوع المقبل«، وفق »فرانس برس«. 
وأوضح أن »شارة ذهبية ستخصص للشركات، 
وشارة رمادية للحكومات وزرقاء لألفراد )أكانوا 
من المشاهير أم ال( وكل الحسابات التي يجري 
التحقق منها سيجري توثيقها يدويا قبل إرفاق 
عالمة التحقق بها«. وأضاف »إنه )إجراء( مؤلم، 
لكنه ضروري« وفي تغريدة أخرى، شرح ماسك 

أن كل الحسابات الفردية الموثقة ستُرفق 
بالشارة الزرقاء نفسها، لكن قد يظهر على 

بعضها الحقا »رمز ثانوي صغير يوضح ما إذا 
كانت تنتمي إلى مؤسسة في حال كانت هذه 

المؤسسة وثقتها على هذا األساس«، ويثير نظام 
التوثيق الجديد الذي يرغب ماسك في تطبيقه 

قدرا كبيرا من اإلرباك وسوء الفهم منذ أسابيع، 
وهو يعتزم فرض رسم شهري مقداره ثمانية 

دوالرات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق 
حساباتهم على المنصة، يحصلون لقاءها على 

عالمة التوثيق الزرقاء الشهيرة التي كانت مجانية 
ولكن محصورة بحسابات المشاهير.

شارات ذهبية لتوثيق 
حسابات »تويتر«

»سناب شات« تطلق 5 خدمات 
ملشجعي منتخبات املونديال

شركة »إتش بي« تعلن تسريح حوالي 6 آالف موظف

CINEMA
CINEMA

أطلقت منصة »سناب شات«، أمس األربعاء، 
خمس مزايا وخصائص جديدة، استعدادا 

النطالق كأس العالم لكرة القدم 2022 في 
قطر، لتوفير مزيد األدوات للمستخدمين لتشجيع 

منتخباتهم واالستمتاع بالمونديال، وتتضمن 
المزايا الجديدة ما يلي، تمكين المستخدمين 

من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفريقهم 
افتراضيا، وإلباس الشخصيات االفتراضية زي 
المنتخب المفضل، إلى جانب إمكانية تلوين 

المستخدمين وجوههم بألوان فريقهم بشكل 
افتراضي أثناء التصوير.

سيظهر خالل الدردشة مجموعة من الملصقات، 
ليتمكن المشجعون من مشاركة التشجيع مع 

أصدقائهم خالل متابعة المباريات، ستوفر منصة 
سناب شات لقطات من المباريات، واألهداف 

ومقابالت الالعبين، إضافة إلى بعض التحليالت 
التكتيكية، لما يحدث خالل المباريات، وستعرض 
خريطة سناب القصص التي أنتجها المشجعون 

الذين يشاهدون فريقهم، ويحتفلون به خالل 
المباريات، ويمكن العثور عليها عبر تحديد 
المكان، وعلق مدير الشركات الرياضية في 

الشركة أنمول ماكهوتر، قائال: »يسعدنا تغطية 
أكبر حدث رياضي عالمي لهذا العام عبر »سناب 

شات« مع تجارب مخصصة للواقع المعزز.

شعر الحكمة
وكـان السـوايا يقتلـن ما عشنا       ما من امواجع نحملوا جاحدين

احملنا ودرنا ارواحـنا انطرشنا       تهليب السـوايا طـبع في الـزينين
رانا اصحاب عقول لو اتفتشنا     واخذين ع الغصايص والكدر حملين
بين العـرب ما عمرنا طرطشنا        دوم للصــالح وللـــقاء ساعيين

1000 »#تعلم_علم« يتصدر التريند

تريند  »#تعلم_علم«  هاشتاغ  تصدر 
التواصل  بمواقع  العربية  الصفحات 
على  نشطاء  حث  حيث  االجتماعي، 
والحرص  الوقت،  طوال  التعلم  أهمية 
جديدة  ومهارات  خبرات  اكتساب  على 
تطور  في  العلم  وفضل  منتظم،  بشكل 
مستوى  وتحسين  والمجتمع  الفرد 
تداول  كما  واالقتصاد،  المعيشة 
العلم  على  تحث  نبوية  أحاديث  مغردون 

أبي  بن  لعلي  بينها حديث  من  والتعلم، 
»ليس  فيه:  قال  عنه  اهلل  رضي  طالب 
ولكن  وولدك  مالك  يكثر  أن  الخير 
وأن  ويعظم حلمك  علمك  يكثر  أن  الخير 
أحسنت  فإن  ربك،  بعبادة  الناس  تباهي 
اهلل،  استغفرت  أسأت  وإن  اهلل،  حمدت 
رجل  رجلين؛  ألحد  إال  الدنيا  في  خير  وال 
أو  بتوبة،  ذلك  تدارك  فهو  ذنبا  أذنب 

الخيرات«. في  يسارع  رجل 

●

● الرياضة تجمع ما فرقته السياسة.. مشجع أميركي مع آخر إيراني في كأس العالم 2022

أماكن  وأفضل  المباريات  لتفاصيل  الحاسمة  اللحظات  من 
تطلق  الخسارة،  أو  الفوز  احتمال  ومقياس  المشاهدة، 
المشاهدة  متعة  من  تزيد  جديدة،  مميزات  عدة  »غوغل« 

لتشمل   ،2022 بقطر  العالم  كأس  بطولة  لمتابعة 
ومنصة  »غوغل«  وخرائط  البحث  خدمة  المميزات 
جميع  من  المشجعين  استعداد  مع  »يوتيوب«، 
األخرى  هي  »غوغل«  شركة  استعدت  العالم،  أنحاء 

بعدة مميزات جديدة ضمن أولويتها في تيسير 
أبرز  لتكون  وتنظيمها،  للمعلومات  الوصول 
تتيح   ، »غوغل«  من  إشعارات  تلقي  المميزات 
البحث  بمجرد  البطولة،  تفاصيل  أحدث  متابعة 
عن »كأس العالم«، والضغط على رمز الجرس 
تبدأ  ومعها  اليمنى،  العلوية  الزاوية  في  المتاح 

والالعبين،  والفرق  المباريات  حول  التنبيهات 
على  المباريات  نتائج  لوحة  تثبيت  إمكانية  وتتيح 

»أندرويد«. نظام  عبر  للهاتف  الرئيسية  الشاشة 
من  الخسارة  أو  الفوز  احتمال  بمقياس  التفاصيل  تزداد  ثم 
أداء  تقييم  تفاصيل  من  مجموعة  »غوغل«  تقديم  خالل 
تفصيلية  بمعلومات  األهداف،  تسديد  ولحظات  الفرق، 
فوز  احتمالية  بتخمين  المعطيات  تحليل  مع  مباراة  أي  حول 
فترة  طوال  التغيير  في  التقييم  ويستمر  خسارتها،  أو  الفرق 
من  الالعبين  تقييم  اآلن  »غوغل«  شركة  وتتيح  المباريات، 
أو  واحدة  مباراة  في  سواء  أدائهم،  على  بناًء  المستخدمين، 

كما  العالم،  اآلخرين من العبي  مع  تصنيفهم  ومقارنة  أكثر، 
تتوفر لعبة تفاعلية على بحث »غوغل« تطلب من األشخاص 
أكبر عدد  مباراة، وتسجيل  لدعمه في كل  واحد  فريق  اختيار 

االفتراضية. من األهداف 
يتيح  للمباريات،  المباشر  البث  انتهاء  وبعد 
األكثر  اللحظات  متابعة  اآلن  »يوتيوب« 
تشويقا في المباريات من خالل قناة »فيفا 
FIFA«، مع عدد من قنوات البث الرسمية 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
أفريقيا، وتبث القنوات اإللكترونية يوميا 
فيديوهات قصيرة تلخص أهم التفاصيل 
الحصول  وتستطيع  المباريات  انتهاء  بعد 
»غوغل«،  بحث  من  األخرى  هي  عليها 
بالقرب  العالم  كأس  مشاهدة  »أماكن 
في  الجماهير  تساعد  خاصية  أحدث  هي  مني« 
كأس  مباريات  تعرض  أماكن  أفضل  إلى  الوصول 
العالم، عن  2022، وخارجها، من جميع دول  العالم في قطر 
»أماكن مشاهدة  غوغل،  بحث  في  الجملة  كتابة هذه  طريق 
»غوغل«  خرائط  تقدم  كما  مني«،  بالقرب  العالم  كأس 
والطرق  النقل  أنظمة  حول  وتفصيال  دقة  أكثر  معلومات 
الدوحة،  أنحاء  في  بالمشاة،  الخاصة  الممرات  مع  المغلقة، 
مليون  من  أكثر  لمساعدة  قطر،  في  الحيوية  األماكن  وأهم 

زائر من المتوقع وصولهم إلى الدولة هذه األيام.

»غوغل« بمميزات جديدة تزيد متعة كأس العالم والية أميركية تحظر استخدام »تيك توك« على موظفيها

كلمة
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في تحركات دبلوماسية إلحداث حراك في الجمود 
السياسي في ليبيا بدأ المبعوث األممي لدى ليبيا 
عبداهلل باتيلي جولة شملت كاًل من قطر واإلمارات 
وتركيا، ثم حل ضيفًا على مصر، في وقت تواجد 
عقيلة صالح  النواب  مجلسي  رئيس  من  كل  فيه 
على  لالتفاق  القاهرة  في  المشري  خالد  والدولة 
المناصب السيادية وبحث مصير السلطة التنفيذية 

والقاعدة الدستورية.
على  التوافق  قرب  عن  صالح  عقيلة  وتحدث 
خصوصًا  الدولة،  مجلس  مع  السيادية  المناصب 
الحديث  مكررًا  المجلسين،  بين  تقاربًا  هناك  أن 
الموقتة برئاسة  الوطنية  الوحدة  عن أن حكومة 
وذلك  الصالحية«،  »منتهية  الدبيبة  عبدالحميد 
في وقت تتردد أنباء عن اقتراح حكومة ثالثة لحل 

إشكالية السلطة التنفيذية.
بدوره اجتمع باتيلي مع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري في القاهرة اإلثنين الماضي، إذ تبادال 
اآلراء حول الوضع في ليبيا، وقال المبعوث األممي 
إن االجتماع شهد دعوة األطراف الفاعلة إلى تسريع 
العملية السياسية إلنهاء األزمة وفتح السبيل أمام 
إلى تأكيد  االنتخابات والسالم واالستقرار. وأشار 
الطرفين »ضرورة تنسيق المجتمع الدولي لجهود 
دعم الحل بين الفرقاء الليبيين«؛ وذلك في وقت ال 
يزال المبعوث األممي يبحث عن حل لألزمة الليبية، 
في ظل غياب رؤية واضحة إلجراء االنتخابات التي 

كان مفترضًا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

باتيلي في قطر واإلمارات
25 نوفمبر في أبوظبي، وزير  والتقى باتيلي في 
الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة 
اإلمارات العربية الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان. 
وقال المبعوث األممي إن األطراف الليبية عليها أن 
»ترتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب 
على األزمة السياسية، وتمهيد الطريق لالنتخابات 

تمنح الشعب ممثلين شرعيين«.
مولود  الخارجية  وزير  مع  اتفق  تركيا،  وفي 
أمر  االنتخابات  إجراء  أن  »على  أوغلو  تشاووش 
ليبيا«. و»أيضًا  الشرعية في  أزمة  لتجاوز  أساسي 
على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم 
لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه األزمة التي 

طال أمدها«.
بن  محمد  القطري  الخارجية  وزيــر  ودعــا 
عبدالرحمن آل ثاني خالل اللقاء مع المبعوث األممي 
إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري لالنتخابات 
في ليبيا. فيما قال باتيلي إنهما اتفقا »على ضرورة 
اتخاذ األطراف الليبية إجراءات عاجلة لوضع اللمسات 
األخيرة لإلطار الدستوري من أجل إجراء االنتخابات، 

بدعم متناسق من المجتمع الدولي«.

تواصل دولي إلنهاء األزمة
إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
إنه على تواصل دائم مع جميع األطراف الدولية 
من أجل إنهاء األزمة الليبية. وأضاف على هامش 
لقائه مع األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
اإلثنين  القاهرة،  في  الجامعة  بمقر  أبوالغيط 
الماضي، أنه سيلتقي باتيلي، مشيرًا إلى أن اللجنة 
المشكلة من مجلسي النواب والدولة إلنجاز القاعدة 
الدستورية تأخرت في إتمام مهمتها، »فقد اجتمعت 
هذه اللجنة في القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى 
مهمة  النتهاء  لكن  المهام،  هذه  من  جزء  إنجاز 
المستشارة األممية السابقة ستيفاني وليامز وتأخر 
تكليف مبعوث جديد لألمم المتحدة لم تجتمع هذه 
اللجنة«، مطالبًا باتيلي بدعوة اللجنة إلتمام إنجاز 

القاعدة الدستورية.
للقاعدة  األصيل  »االختصاص  أن  صالح  وأكد 
الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة وليس 
في  التدخل  الدولة  مجلس  وال  النواب  لمجلس 
شأن القاعدة الدستورية ألن هذه اللجنة تستمد 
اإلعــالن  الدستور-  من  ومهامها  صالحيتها 

الدستوري«.
العربية  الــدول  جامعة  دعم  أبوالغيط  وأكد 
استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى 
الجاد  ًبالسعي  مطالبا  االنتخابات،  أساسها  على 

»جميع  إلنهاء  الليبيين  الفاعلين  جميع  قبل  من 
المظاهر التي تهدد وحدة البالد وسيادتها وسالمة 
أراضيها«. ولفت إلى دعم الجامعة للجهود الساعية 
إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصواًل إلى بلورة رؤية 
توافقية وبيئة مواتية إلجراء االنتخابات المنتظرة.

وفي سياق آخر، ترأس مندوب ليبيا لدى جامعة 
الدول العربية السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، 
مستوى  على  الجامعة  مجلس  اجتماع  ــد،  األح
المندوبين الدائمين في دورته العادية في القاهرة.

وفي سبتمبر الماضي، ترأست وزيرة الخارجية 
في حكومة الوحدة نجالء المنقوش، الدورة العامة 
الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى 

الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

لقاء المنفي وأعيان بالمنطقة الشرقية
وفي طرابلس، اجتمع المنفي مع وفد من ممثلي 
قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية الذين أكدوا 
المصالحة  مشروع  إنجاح  ضرورة  على  حرصهم 
الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات 

الدولة.
أعضاء الوفد أعربوا خالل االجتماع عن تقديرهم 
لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
من جهدٍ لتحقيق التوافق بين الليبيين، مؤكدين 
دعمهم ألي إجراءات يتخذها إلخراج البالد من األزمة 

الراهنة.
وأشاد المنفي بموقف أعيان ومشائخ ليبيا عمومًا 
والمنطقة الشرقية تجاه القضايا الوطنية خصوصًا 
المصالحة  لتحقيق  االستثنائي  الظرف  هذا  في 
الوطنية، لتمضي البالد بجهد جميع أبنائها نحو 
بناء الدولة، مضيفًا أنه كان وال يزال منفتحًا على كل 
المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.

جاء اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها 
الوطنية  والجهات  األطــراف  مختلف  مع  المنفي 
السياسية  المستجدات  مناقشة  أجل  من  الفاعلة 
وبحث السبل الالزمة من أجل تخطي حالة االنسداد 

السياسي التي تشهدها البالد.

اجتماع للجنة حوض تشاد
افتتاح  في  األسبوع  منتصف  المنفي  وشــارك 
تشاد،  بحيرة  حوض  للجنة  الـ16  الدورة  أعمال 

التي أقيمت في نيجيريا بحضور رؤساء دول تشاد 
الدورة،  في  الوسطى  وأفريقيا  والنيجر  ونيجيريا 
كما التقى المنفي الرئيس النيجيري محمد بخاري 

على هامش الزيارة.
تطمح  ليبيا  إن  المنفي  قال  كلمته،  وخالل 
إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر 
المهددة  المخاطر  وتقليل  حدودها،  تأمين  في 
ال  الرئاسي  المجلس  أن  إلى  مشيرًا  الستقرارها، 
يزال يولي االتحاد األفريقي ثقة كبيرة للمساهمة 

الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة 
في البالد.

السنوية  اللجنة  خطة  في  باإلنجاز  ــاد  وأش
المعتمدة خالل الدورة السابقة في نيامي بالنيجر، 
مضيفًا أن ليبيا قدمت مساهمة محدودة في الوعاء 
للظروف  نظرًا  للجنة،  السنوية  للخطة  التمويلي 
اعتماد  دون  حالت  التي  القاهرة  السياسية 

الميزانية العامة للدولة للعام 2022.
صالح  عقيلة  بين  التحركات  على  وتعليقًا 

والمشري في القاهرة، قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن األجسام 
التشريعية واالستشارية »تتعمد التعطيل الممنهج 
أن  مضيفًا  الليبيين«،  إرادة  وتجاهل  لالنتخابات 
الوحدة  حققته حكومة  مما  ذرعًا  قادتها »ضاقوا 
أمام فشلهم طوال السنوات الماضية، وال شاغل 
لهم إال إنهاء حالة االستقرار والوحدة التي حاولنا 

أن نبنيها نحن والشعب«.
نحقق  »مــعــًا  بمؤتمر  كلمة  فــي  ــك  ذل جــاء 
االنتخابات«، المنعقد بإشراف »منظمة الداعمين 
العليا  الوطنية  المفوضية  مقر  في  لالنتخابات« 

لالنتخابات بالعاصمة طرابلس، الثالثاء.
واعتبر الدبيبة أن استضافة المفوضية للمؤتمر 
»إشارة واضحة لوحدة المجتمع المدني ومؤسساته 
االنتخابات  إدارة  على  لقدرتنا  وتأكيد  المختلفة، 
الجهات  من  الواهية  المبررات  رغم  واستكمالها 
ومحاولة  االنتخابية،  القوانين  بشأن  التشريعية 
إجراء  في  وإمكاناتها  المفوضية  في  التشكيك 

العُرس االنتخابي الذي ينتظره الليبيون«.
أضاف: »التشكيك اليوم في جاهزية الحكومة 
يقبله  ولن  مكشوفًا،  تحركًا  أصبح  والمفوضية 
رئيس  قاله  بما  تذكير  من  بد  وال  الليبيون، 
المفوضية عماد السايح بشكل واضح، إن ما أعاق 
المعيب  العملية االنتخابية هو قانون االنتخابات 

وما يعطلها اليوم هو نفسه قانون االنتخابات«.
وتابع: »األجسام الحالية لم تعد تمثل الشعب 
الليبي، فهي تقاوم إرادته وتستخف به، وما تسعى 
له هو خدمة مصالحها من خالل التمديد عبر اختراع 
مسارات موازية يرفضها كل الشعب الليبي... أقول 
على  منكم  حرصًا  أكثر  جميعًا  نحن  مجددًا  لهم 
إنهاء المراحل االنتقالية، فال طريق إال االنتخابات 
والدستور.. نحن نحترم إرادة شعبنا، فعليكم أنتم 

أيها النخبة أن تحترموها«.
دون  الجميع  مع  للتواصل  مستعد  أنه  وأوضح 
إلى  واالستجابة  الخالفات،  كل  وتجاوز  استثناء، 
الشعب  مكونات  بين  الثقة  لتعزيز  مبادرة  »أي 
الفاعلة وليست السلبية«. وقال: »الحوار الوطني 
هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار هنا 
وهناك من وراء الكواليس.. كما نأمل توسيع دائرة 
المشاركة لكل الفاعلين في المجتمع الليبي على 
قاعدة واحدة.. موقفنا واحد وهو دعم االنتخابات.. 
ال للمراحل االنتقالية.. هذا الدعم الذي يسهم في 
تحقيق الوحدة لتأمين العملية االنتخابية وتهيئة 
البالد لها«. وتابع: »جرب الليبيون حوار الصخيرات 
التشريعية، وحوار  السلطة  إلى تقاسم  الذي أدى 
جنيف الذي أفضى إلى تقاسم السلطة التنفيذية.. 
فأي حوار ال ينهي هذه المراحل غير مقبول، وحوار 
بدايته،  منذ  فاشل  نهائية  نقطة  إلى  يفضي  ال 
ومصنوع لخداع الشعب الليبي مرة أخرى.. جميع 
وكل  ومؤسساته  المدني  المجتمع  منظمات 
بإيجابية  التفاعل  عليهم  والشباب  به  الفاعلين 

والتعبير عن موقفهم الداعم لالنتخابات«.

الدبيبة في تونس
حكومة  رئيس  وصــل  الــتــطــورات،  آخــر  وفــي 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
إلى  األربعاء  أمس  له،  المرافق  الوزاري  والوفد 
في  نظرائهم  مع  اجتماعًا  عقدوا  حيث  تونس، 
الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين 
البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي 

التنفيذية. األجهزة  ورؤساء  الكبير،  الصديق 
التونسي  الرئيس  مع  الدبيبة  التقى  والحقًا، 
نجالء  التونسية،  الحكومة  ورئيسة  سعيد  قيس 

البلدين. بين  الثنائية  العالقات  لتعزيز  بودن، 
األجنبية،  الدبلوماسية  التحركات  وضمن 
كارولين  ليبيا،  لدى  البريطانية  السفيرة  التقت 
هورندال، مجموعة من شيوخ القبائل من مختلف 

الثالثاء. ليبيا،  أنحاء 
اللقاء،  بهذا  سعادتها  عن  هورندال  وأعربت 
مؤكدة تأثرها بجهود مشايخ القبائل »الجماعية 
لتوليد حوار شامل، يضمن سماع جميع األصوات 
إلى  »يؤدي  أن  شأنه  من  ذلك  معتبرة  الليبية«، 
مزيد من االستقرار واالنتخابات الناجحة«، معربة 
كذلك عن امتنانها لهدية قدمها ضيوفها خالل 
اللقاء الذي نشرت صوره عبر حسابها على »تويتر«.

طرابلس، القاهرة- الوسط

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

السنة الثامنة
العدد 367

1 ديسمبر 2022 م اخلميس
7 جمادى األولى 1444 هــ

هل تفتح لقاءات القاهرة بابًا لحل االنسداد السياسي؟

يرافقه محافظ »املركزي«..

ز موقعه في السلطة؟
ِّ

هل يبحث الدبيبة في تونس عن تحالف »مغاربي« يعز
في ظل غياب رؤية واضحة للبعثة األممية لحل األزمة، يبدو أن 
إزاء ليبيا تصب في اتجاه  المواقف اإلقليمية والدولية األخيرة 
دخان  تصاعد  القاهرة،  فمن  للتحالفات.  جديد  مسار  تشكيل 
التحالف  النواب والدولة أساسها  صفقة سياسية بين مجلسي 
وجه  الذي  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الحكومة  رئيس  ضد 
البوصلة نحو تونس، في تقارب الفت مع الجارة الغربية لليبيا، 
وذلك بدفع من الجزائر. وفي إطار مساعيها للعب دور أكبر في 
الملف الليبي واستعادة دور الوساطة، تعمل الجزائر منذ أشهر 
على التقريب بين الحكومة التونسية ونظيرتها في طرابلس، 
السياسية  القضايا  من  عدد  حول  المتفجر  الخالف  بعد  وذلك 
سواء بعد محاولة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا قيادة 

انقالب ضد حكومة الدبيبة من قلب تونس.

زيارة لتصفية األجواء
التي  لها  وزيارته  تونس  مع  للتقارب  الدبيبة  تحركات  وتأتي 
بدأت األربعاء، لمحو سجله غير الودي معها، خاصة أنه اتهمها 
بتجميد  يتعلق  ما  جانب  إلى  ــاب«،  اإلره بـ»تصدير  سابقًا 
القذافي  معمر  نظام  سقوط  منذ  تونس  في  الليبية  األصول 
حكومة  رئيس  يتطلع  التي  الموضوعات  أحد  وهو   ،2011 في 

الوحدة الموقتة إليجاد حل له في زيارة تونس.
بحضور  للدبيبة  المرافق  الوفد  طبيعة  يعكس  الملف  هذا 
ديوان  ورئيس  الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ 
المحاسبة خالد شكشك وعدد من الوزراء بينهم وزراء المالية 
والداخلية  أبوجناح،  رمضان  المكلف  والصحة  المبروك  خالد 
المكلف عماد الطرابلسي، ورؤساء األجهزة األمنية والخدمية.

جزائرية  وساطة  أن  مطلعة  مصادر  ترى  السياق  هذا  وفي 
بين الطرفين أسهمت إلى إذابة التوتر بين تونس وطرابلس 
تمهيدًا لتأسيس تكتل اقتصادي ثالثي يضم الجزائر وتونس 
بودن  نجالء  التونسية  الحكومة  رئيس  زيارة  وتؤكد  وليبيا. 
ولم  بامتياز،  سياسية  كانت  أنها  للجزائر  الماضي  اإلثنين 
عثمان  الخارجية  وزير  لمرافقة  نظرًا  اقتصادي  بنقاش  تتعلق 
الجرندي لها فقط، إذ جرت مناقشة عدد من الملفات المهمة 

من بينها الملف الليبي الذي يحتل موقعًا خاصًا لدى البلدين، 
تبون  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  من  رسالة  بعد  وذلك 
قيس  الرئيس  إلى  لعمامرة  رمطان  الخارجية  وزير  سلمها 

سعيد خالل زيارته لتونس قبل أيام.
خالل  ثالثي  تحالف  إنشاء  في  الرغبة  تجاهل  يمكن  وال 
القرارات  من  عدد  إصــدار  مهمته  تكون  المقبلة  المرحلة 
والهجرة  واإلرهــاب  الجريمة  ومكافحة  باالقتصاد  المتعلقة 
المغاربي  االتحاد  عن  بدياًل  ليكون  الحدود،  وتأمين  السرية 
والمغرب  الجزائر  بين  الحالية  األزمــة  أعقاب  في  المجمّد 
استقبال  حادثة  أخيرًا  وعمقها  الغربية،  الصحراء  قضية  حول 
إبراهيم  الصحراوية  الجمهورية  لرئيس  سعيد  قيس  الرئيس 
غالي للمشاركة في قمة »تيكاد« )مؤتمر طوكيو الدولي حول 
ما  الماضي،  أغسطس  خالل  تونس  في  األفريقية(  التنمية 
وكررت  ذلك،  تونس  أنكرت  وإن  حتى  المغربي،  الغضب  أجج 

الحديث عن حيادها إزاء القضية مثار الجدل.

االجتماع المغاربي المعلق
الطيب  العربي  المغرب  التحاد  العام  األمين  دعوة  وبقيت 
البكوش لعقد اجتماع مغاربي بين وزراء خارجية الدول المعنية 
معلقة، إذ لم تتجاوب معها سوى ليبيا وموريتانيا، فيما شملت 

دعوته »صياغة خطة سالم في ليبيا«.
العام  منذ  االتحاد  قادة  مستوى  على  قمة  أي  تُعقد  ولم 
عن  بعيدًا  المغاربي  االتحاد  يظل  حين  في  بتونس،   1994
الليبية  األزمة  رأسها  على  المنطقة  ألزمات  حل  أي  مناقشة 

وذلك بسبب استمرار الخالفات بين الجزائر والمغرب.
الوطنية  الوحدة  حكومة  فيه  مهدت  وقت  في  ذلك  يأتي 
رسائل  عدة  بتوجيه  تونس  مع  الخالف  صفحة  لطي  الموقتة 
استرضاء بدأتها بإرسال شحنة بنزين للمساعدة في مواجهة 
قطاع  مست  التي  المسبوقة،  غير  واالقتصادية  المالية  األزمة 
المحروقات. وأوضحت السفارة الليبية في تونس أن »الحمولة 
ببادرة  تأتي  وإنما  تجارية  بصفقة  تتعلق  ال  البنزين  من 
التعاون  وعالقات  والتضامن  الدعم  إطار  في  الدبيبة،  من 
سوء  إزاحة  الدبيبة  بعدها  وحاول  والشعبين«.  البلدين  بين 
»تصدير  بشأن  تصريحاته  حول  سابقًا  وقع  الذي  التفاهم 

تونس لإلرهاب«، وما تبعها من تأجيل زيارته إلى تونس في 
تلقى  التونسي  »الجانب  إن  أيام  قبل  قال  إذ  الماضي،  أبريل 
تقريرًا من الجهات األمنية في تونس تقول إن هناك مجموعة 
تبين  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  ستقتل  ليبية  إرهابية 
الفتنة بين  أنه تقرير مفبرك من جهات هدفها زرع  فيما بعد 

البلدين«، وفق تعبيره.

الدبيبة ينفي تهمة اإلرهاب عن الليبيين
وأكد الدبيبة في مقابلة مع إذاعة »موزاييك إف إم« التونسية 
ليبيا دخلوا من دول  اإلرهابيين في  »أغلب  أن  من طرابلس، 
التقرير  أن  إلى  الفتًا  متطرفين«،  ليسوا  الليبيين  وأن  أخرى 
وقتها.  أغضبهم  ما  وهــذا  المتهم  موضع  في  البالد  وضع 
وأضاف أن السلطات الليبية سيطرت على الكثير من األجهزة 
الجوار  دول  في  األمنية  الجهات  مع  التنسيق  وأن  البالد،  في 

يسير بشكل جيد.
مواقف  لضبط  تونس  زيــارة  استعجل  الدبيبة  أن  ويبدو 
الحكومة  رئيسة  أن  كشف  سابقة  تصريحات  ففي  له،  حاشدة 
العاجل  القريب  في  ليبيا  ستزور  ــودن  ب نجالء  التونسية 

وستعقبها زيارة له إلى تونس، لكن ما حدث هو العكس.
المعابر  لمشاكل  حل  إيجاد  إلى  البلدان  يسعى  وبموجبها 
حركة  يشهد  الذي  اجدير  رأس  معبر  منها  خاصة  الحدودية 
من  غلقه  في  السياسية  الخالفات  تتسبب  والذي  كثيفة  عبور 
منطقة  إلنشاء  يتطلعان  الطرفين  وأن  خصوصًا  آلخر،  حين 
اتفاقية  ضمن  اجدير  رأس  معبر  في  مشتركة  حرة  اقتصادية 
في  الماضي  نوفمبر   16 في  عليها  وقعت  اقتصادي  تعاون 
لتعزيز  التونسية  الحكومة  عليها  تراهن  حيث  طرابلس، 
الصادرات نحو ليبيا بعد أن تراجعت بنحو الثلثين بفعل األزمة 
الصحية والمشاكل اللوجستية. مع أن فكرة المنطقة الحرة لم 
اتفاقات سابقة ظلت حبيسة  وإنما سبقتها  اليوم  وليدة  تكن 
األدراج لسنوات سواء في العام 2002 أو بعد أزمة معبر رأس 
حادثة  واحتجاجات  قــردان  بن  وأحــداث   ،2009 في  الجدير 

البوعزيزي أواخر 2010.
لنقل  بحري  خط  تدشين  بقرار  االتفاقية  أيضًا  وتوجت 
وتشكيل  والتونسية  الليبية  الموانئ  بين  والبضائع  الركاب 
لإلعداد  البلدين  في  المواصالت  وزارتــي  من  فني  فريق 
الفتتاح الخط نهاية العام الجاري، إلى جانب تفاهمات أخرى 

التونسية  الخاص  القطاع  شركات  بين  الشراكة  لتفعيل 
األعمال  رجــال  ورغبة  األفريقية  السوق  لدخول  والليبية 
في  التونسي  الجانب  من  النفطية  الشركات  وأصــحــاب 

ليبيا. في  والغاز  النفط  بقطاع  االستثمار 
ضعف  من  بالحد  تونس  في  رسمية  جهات  وتوصي 
دول  على  أساسي  بشكل  يعتمد  الذي  التونسي  االقتصاد 
السوق  نحو  تقدمًا  أكثر  توجه  باتباع  ــي  األوروب االتحاد 

لليبية. ا
وتراجع ترتيب تونس في قائمة الدول المصدرة إلى ليبيا 
في  السابع  المركز  إلى   2001 العام  في  الرابع  المركز  من 
العامة  السلطات  تونسية  بحثية  مؤسسات  وتدعو   .2020
وضعهم  تحسين  على  التونسيين  المصدرين  مساعدة  إلى 
بالتمويل  المتعلقة  العقبات  على  للتغلب  الليبية  السوق  في 

المصرفية. بالتحويالت  الخاصة  والضمانات 
االقتصادية  العالقات  في  التفكير  بإعادة  الجهات  وأوصت 
نجحت  التي  الدول  مع  الشراكة  مبادرات  خالل  من  ليبيا،  مع 
مثل  الليبية،  السوق  من  كبيرة  حصة  على  الحصول  في 

االتحاد األوروبي. الصين وتركيا وبعض دول 
خالل  طرابلس  إلى  بودن  نجالء  زيارة  تكون  أن  وينتظر 
من  وغيرها  االتفاقات  هذه  لتجسيد  فرصة  المقبلة  األسابيع 
االقتصادية  االختناقات  من  للتخفيف  المعطلة  المذكرات 

البلدين. بين  الكثيرة  واألمنية 
في  لتفريطها  التونسية  للسلطات  باللوم  مراقبون  ويوجه 
المساحة،  هذه  احتلت  أخرى،  دول  لصالح  ليبيا  مع  العالقة 
عسكرية  اتفاقات  طرابلس  مع  وقعت  التي  تركيا  مثل 
التركية  للشركة  الترخيص  ذلك  ويشمل  مهمة،  واقتصادية 

ليبيا. في  النفط  عن  للتنقيب  الوطنية 
ليبيا  في  األطراف  جميع  مع  التحاور  إلى  محللون  دعا  كما 
وزير  اعتبر  حين  في  يحكم،  ومن  االصطفاف  عن  بعيدًا 
أن  الجهيناوي،  خميس  األسبق  التونسية  الخارجية  الشؤون 
في  المساهمة  في  دورها  تلعب  وال  دبلوماسيًا  »غائبة  بالده 
محاوالته  إلى  مشيرًا  المتفرج«،  موقع  في  وتقف  األزمة  حل 
التي لم تكتمل لحل األزمة منذ سنوات عبر المبادرة الثالثية 

اليوم«، وفق قوله. الغائب  الجزائر ومصر، »وهو األمر  مع 

● جانب من لقاء الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس

الوسط–عبد الرحمن أميني

باتيلي وعقيلة والمشري في العاصمة المصرية..

■ أحمد أبوالغيط وعقيلة صالح 

■ عقيلة صالح وباتيلي

الدبيبة: نرفض التشكيك واألجسام 
الحالية لم تعد تمثل الليبيين

>> أبوالغيط«..  ندعم استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها االنتخابات
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ليبيا  في  اإلرهابي  داعش  تنظيم  يشهد  هل 
أنه  أم  عليه؛  الخناق  بعد تضييق  نهاية وشيكة 
حسب بعض التقارير المتناثرة يتمدد في أنحاء 

البالد؟
من  كبير  عدد  حضور  ووسط  الماضي  األحد 
البنيان  شهداء  وأهالي  وجرحى  ومقاتلي  قادة 
المرصوص رجااًل ونساًء دخلت جلسات محاكمة 
الدواعش بمدينة مصراتة الليبية جولة جديدة 

مصراتة. في  االستئناف  بمحكمة 
خالل  استمعوا  االسئناف  محكمة  قضاة 
عناصر  من  متهمًا   12 أقوال  إلى  الجلسة 
القادة  على  عالوة  السابقين  »داعش«  تنظيم 
أهالي  عن  والمدافعين  والشهود  الميدانيين 

البنيان. قوات  شهداء 
سرية  جلسة  المتهمين  دفاع  طلب  وفيما 
الحضور،  من  خائفون  المتهمين  أن  بدعوى 
رفضت المحكمة هذا الطلب، بينما طلب محامي 
قوات »البنيان المرصوص« عدالة ناجزة بإصدار 
رئيس  أما  المتهمين،  من  والقصاص  الحكم 
إلى  المحاكمة  جلسة  تأجيل  قرر  فقد  المحكمة 
طلب  إلى  استجابة  الجاري،  ديسمبر   25 يوم 

محامي المتهمين لتقديم الدفاع.
محكمة  عقدت  الماضي،  أغسطس   8 وفي 
لمحاكمة  الرابعة  الجلسة  مصراتة  االستئناف 
تنظيم  إلى  باالنتماء  متهمًا  خمسين  من  أكثر 
العياط،  فوزي  القيادي  بينهم  »داعش«، 
أقوال  إلى  الجلسة  خالل  القاضي  واستمع 
العيان  شهود  أقوال  وكذلك  المتهمين  محامي 
عناصر  إلى  الموجهة  التهم  مجموعة  في 
من  القضية  ملف  ضمن  لتسجيلها  التنظيم؛ 

أجل البت في الحكم الحقًا.
وفي أبريل الماضي سلطت حلقة من برنامج 
 ،)WTV( الوسط  قناة  على  الخبر«  »وسط 
أمام  وقع  الذي  اإلرهابي  الهجوم  على  الضوء 
زياد«  بن  طارق  لـ»اللواء  تابع  معسكر  بوابة 

بمنطقة أم األرانب جنوب غرب ليبيا.
البرنامج على محللين تساؤالت بشأن  وطرح 
إلى  »داعش«  تنظيم  عودة  وتوقيتات  دالالت 
من  تخوفات  ظل  في  خاصة  مجددًا،  الواجهة 
ورود  بعد  الهشة،  األمنية  األوضاع  انفالت 
إرهابية  نشاطات  تجدد  من  رسمية  تحذيرات 
عصابات  ضبط  جرى  أن  سبق  حيث  البالد،  في 
األسلحة  من  كبيرة  وكمية  للحدود،  عابرة 

والمتفجرات.
المنظمات  في  المتخصص  الباحث  ورأى 

تنظيم  إلعادة  ليبيا  في  الفوضى  استغالل 
قواته.

التي  بنيجيريا  مثاًل  التقارير  وضربت 
تنظيم  لعناصر  كبيرًا  وجودًا  أخيرًا،  شهدت، 
يأتون  ممن  لداعش  التابع  أفريقيا  غرب  والية 
جماعة  بأعضاء  دعمهم  ويجري  ليبيا  من 

اإلرهابية. حرام«  »بوكو 
األفريقي  الساحل  ومنطقة  ليبيا  وتعد 
لكثرة  نظرًا  داعش  لعناصر  أمنًا  األكثر  الغربي 

الدولة. مؤسسات  وضعف  األمنية،  ثغراتها 
خطر حظر التسليح

البشير،  طه  الليبي  العسكري  المحلل 
إلى  سابقة  إعالمية  تصريحات  في  يشير 
وغياب  البالد  في  السياسية  الفوضى  أن 
جعلت  عوامل  كلها  التسليح  وحظر  األمن 
األعمال  لكل  خصبة  تربة  الليبية  األرض  من 
وتجار  لإلرهابيين  تمركز  من  المشروعة،  غير 

والمخدرات. واألسلحة  البشر 
تعج  الليبية  الصحراء  إن  ويقول 
على  والجميع  النائمة،  والخاليا  باإلرهابيين 
الدول  كافة  من  إرهابيون  بها  ليبيا  بأن  يقين 
لضرب  الفوضى  هذه  تستغل  حيث  المجاروة؛ 

أفريقيا. وشمال  الساحل  دول  استقرار 
يعترف  سابقة  صحفية  تصريحات  وفي 
الفيتوري،  إبراهيم  الليبي  السياسي  المحلل 
األوقات  من  وقت  في  بالفعل  كانت  ليبيا  بأن 
ومن  للجنوب  الشمال  من  جيرانها  قلق  مصدر 
والجزائر  وتونس  مصر  وخاصة  للغرب،  الشرق 
الرئيس  مقتل  وكان  الساحل،  دول  حتى 
عصابات  يد  على  ديبي،  إدريس  التشادي، 

ذلك. على  مثااًل  ليبيا  في  تدربت 
من  داعش  طرد  بعد  أنه  يوضح  الفيتوري 
الليبية  الصحراء  من  وجد  والعراق،  سورية 
عليهم  والحفاظ  عناصره  لنقل  سهاًل  حاًل 
محذرًا  المطلوب،  الوقت  في  بهم  واالستعانة 
قد  األفريقي  والساحل  أفريقيا  شمال  أن  من 

اإلرهاب. من  جديدة  موجة  يواجهان 
المنطقة  في  اإلرهاب  مؤشر  تقرير  وكشف 
المحاور  أخيرًا،  بالقاهرة  والصادر  العربية، 
ليبيا.  في  داعش  تنظيم  الستراتيجية  الرئيسة 
نقاط  عن  »يبحث  التنظيم  أن  التقرير  وأورد 
قدمًا  وضع  أن  بعد  ليبيا«،  في  بديلة  ارتكاز 
النفطي. الهالل  على  عيناه  بينما  الجنوب،  في 

ماعت  مؤسسة  عن  الصادر  التقرير  واستدل 
يونيو  في  سبها  بمدينة  اإلرهابي  بالهجوم 
عن  رسميًا  إعالنًا  إال  يكن  »لم  ألنه   ،2021
التقرير. عودة داعش في ليبيا«. على حد وصف 

د التنظيم أم نهاية وشيكة؟ »داعش ليبيا«.. تمدُّ
طرابلس ـ مصراتة ـ القاهرة ـ الوسط

● الدواعش أكبر خطر على األمن والدولة المدنية في ليبيا

● المتهمون في قفص االتهام خالل جلسة محكمة االستئناف بمدينة مصراتة، 27 نوفمبر 2022. )فيسبوك(

محامي »البنيان المرصوص« يطالب بالقصاص والعدالة الناجزة واإلسراع بإصدار الحكم

جولة جديدة من محاكمات الدواعش في مصراتة

للمحكمة  العام  المدعي  زيارة  تداعيات  تواصلت 
الجنائية الدولية كريم خان إلى ليبيا، وكشف تقرير 
»ستجد  األقل  على  غربية  دول  خمس  أن  إيطالي 
نفسها محرجة« للتعاون في القبض على متهمين 
مفترضين في جرائم ضد مهاجرين في ليبيا، بناًء 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  مساعي  على 

الدولية كريم خان إلصدار أوامر اعتقال بحقهم.
»سرية«،  المعنيين  األشخاص  أسماء  تزال  وال 
لكن جريدة »أففينير« اإليطالية، ذكرت أن بعض 
الحكومات  من  عددًا  تحرج  »قد  المعنية  األسماء 
معهم«،  تعاملت  التي   - مالطا  ذلك  في  بما   -
طلبات  على  المصادقة  بمجرد  األسماء  وستعلن 
خان من قبل المحكمة، وإذا صدرت أوامر القبض 
الحكومات - بما  المتوقع »العديد من  النحو  على 
إيطاليا ومالطا وفرنسا وتركيا وروسيا -  في ذلك 
ستجد نفسها أكثر من محرجة للتعاون في القبض 
إلى  أشارت  التي  الجريدة  وفق  المتهمين«،  على 
عالقات تجمع بين المتهمين وسلطات تلك الدول.

»جرائم ضد اإلنسانية«
بالفعل  خاضعة  بمواضيع  الطلبات  وتتعلق 
واالتحاد  المتحدة  األمم  قبل  من  لعقوبات 
قريب  وقت  فحتى  المتحدة،  والواليات  األوروبي 
قادرة  غير  نفسها  تعتبر  الجنائية  المحكمة  كانت 
نظرا  بالبشر،  المتاجرين  مع  التحقيق  على  فعليًا 
اإلبادة  جرائم  على  بالمقاضاة  الختصاصها 
الحرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الجماعية 

وجرائم العدوان.

المهاجرين  ضد  الجرائم  إن  يقول  خان  لكن 
اإلنسانية  ضد  جرائم  تشكل  »قد  ليبيا  في 
المحكمة  أمام  الطريق  يمهد  ما  حرب«،  وجرائم 
المحققون  ربط  كما  المتورطين،  ضد  إلجراءات 
بـ»الميليشيات  واالبتزاز  والتعذيب  بالبشر  االتجار 
مما  الليبي«،  النزاع  في  مباشر  بشكل  المتورطة 
وأعلن  القضائية،  بالوالية  المحكمة  مطالبة  عزز 
خان في زيارته األولى لليبيا أنه سيقدم المزيد من 

الطلبات ألوامر االعتقال.

أيامًا  خان،  كريم  ليبيا قضى  في  جولته  وخالل 
لقاءات مع  عدة في طرابلس عقد خاللها سلسلة 
مسؤولين ليبيين، ثم قدم إفادة إلى مجلس األمن 
بحصيلة لقاءاته ومشاهداته الميدانية، حيث كشف 
المدعي العام زيارته لمواقع تحوم حولها شبهات 
كما  إنسانية،  غير  ألعمال  مسرحًا  كانت  بأنها 
تحدث عن مقابر جماعية زارها في ترهونة جنوب 
وتشدد  بـ»المروّعة«،  وصفها  والتي  طرابلس 
نتائج محادثاته مع األطراف الليبية على مبدأ عدم 

اإلفالت من العقاب مع التمسك بصالحية القضاء 
الليبي لمحاكمة أي مجرم.

كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات 
قامت بها قوات عسكرية في ليبيا

أمام  إحاطته  وفي  الماضي  نوفمبر   9 وفي 
مجلس األمن الدولي أكد المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية، كريم خان، أنه »تحصل على أدلة 
في  عسكرية  قوات  بها  قامت  بانتهاكات  تتعلق 
ليبيا«، مشيرًا إلى أنه التقى خالل زيارته للبالد كاًل 
من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر 
بنغازي،  مدينة  في  له  التابع  العسكري  والمدعي 
ووزيرة  طرابلس  في  العسكري  المدعي  وكذلك 
ورئيس  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  العدل 

المجلس الرئاسي قبل زيارته إلى مدينة ترهونة.
مدينة  في  رآه  ما  إن  األمن  لمجلس  وقال خان 
ترهونة »أمور ينفطر لها القلب، هذه هي المعاناة 
»هناك  أن  إلى  الفتًا  وشاهدناها«،  سمعناها  التي 
شعورًا باإلجهاد والتعب بأن كل ذلك حدث ويحدث 
وما الذي تفعله األسرة الدولية ومحكمة الجنايات 

الدولية، تتحدثون عن العدالة لكننا ال نراها«.
أضاف خان متحدثًا إلى مجلس األمن أن »أحد 
محكمتكم  عن  دائمًا  نسمع  لي  قال  المتضررين 
ولكن أين النتائج؟«، معتبرًا أن »هذا صحيح« من 
وجهة نظر الضحايا الذين التقاهم وتحدث معهم 

وإليهم.
وأكد أن »األمر ال يقتصر على ترهونة«، مضيفًا 
أنه تلقى العديد من الرسائل من مدن مختلفة في 
ليبيا، منوهًا بأن فريقه العامل هناك »مستمر في 
ومواقع  ومصراتة  وبنغازي  طرابلس  في  التحقيق 

أخرى عديدة«.

طلبات مدعي »الجنائية الدولية« ستحرج 5 دول غربية

● ترهونة األكثر تضررا من الجرائم الجماعية● باتيلي مستقبال خان 6 نوفمبر 2022

تقرير إيطالي يتوقع:

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

الدولية، السنوسي الحضيري، أن »داعش« قام 
ليكون  قواعده  بناء  وبدأ  أخيرًا،  قياداته  بتغيير 
موجودًا في المناطق التي يغيب عنها االستقرار. 
الجماعات  شؤون  في  المتخصص  الباحث  أما 
التنظيم  أن  رأى  الترجمان،  باسل  اإلرهابية، 
في شمال  تحركاته  تركيز  إلى  فترة  منذ  يسعى 
غرب ليبيا، باعتبارها منطقة صحراوية ال يمكن 

عليها. السيطرة  عسكرية  لقوة 
»داعش«  تنظيم  بأن  أفادت  أمنية  تقارير 
يسمح  بما  تشاد  في  قواته  تشكيل  يعيد 
الحدود  القريبة من  المنطقة  بتعزيز موقعه في 
المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  قال  فيما  الليبية. 
المحجوب،  خالد  اللواء  العامة،  للقيادة  التابعة 
الهجوم  مسؤولية  يتحمل  اإلرهابي  التنظيم  إن 

األخير بمنطقة أم األرانب.
يناير  أواخر  في  هجومًا  التنظيم  ونفذ 

لكتيبة  تابعة  دورية  استهدف  عندما  الماضي، 
عصيدة،  جبل  بمنطقة  األرانب«  أم  »شهداء 
قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب 
من  أفراد  وأربعة  أمنية  عناصر  ثالثة  مقتل  في 

بيانات رسمية. اإلرهابي، وفق  التنظيم 
2016، انطلقت عملية »البنيان  5 مايو  وفي 
سرت  تحرير  إلى  أفضت  التي  المرصوص«، 
بعدما  »داعش«،  تنظيم  من  ليبيا  ووسط 
استمرت العملية لمدة سبعة أشهر، وانتهت في 
العام نفسه بالقضاء  السادس من ديسمبر من 
المدنيين  من  الكثير  وإنقاذ  التنظيم،  على 

االشتباكات. عالقين خالل  الذين ظلوا 
أسماء خاليا »داعش« في مصراتة 

وطرابلس وزليتن
النائب  بمكتب  التحقيقات  رئيس  وأعلن 

 2017 سبتمبر   28 في  الصور  الصديق  العام 
بخاليا  المكلفين  »داعش«  قادة  أسماء 

وزليتن. وطرابلس  مصراتة  في  التنظيم 
إلعالن  اليوم  ذلك  في  عُقِد  مؤتمر  وخالل 
»داعش«  تنظيم  عناصر  مع  التحقيقات  نتائج 
وعدد  سرت،  تحرير  خالل  عليهم  المقبوض 
قال  بنغازي،  عن  الدفاع  سرايا  عناصر  من 
يدعي  مصراتة  خلية  مسؤول  إن  الصور 
بـ»أبوهمام«،  والملقب  مليطان،  يوسف 
أن  دون  وقتل  الجنسية  ليبي  أنه  إلى  مشيرًا 

لذلك. موعدًا  يحدد 
يدعى  طرابلس  خلية  مسؤول  أن  إلى  وأشار 
وهو  بـ»آدم«،  والملقب  التومي  عبدالرؤوف 
أيضًا  يحدد  أن  دون  وقتل  الجنسية  ليبي 

لذلك. موعدًا 
الخاليا  عن  تصريحاته،  الصور  واختتم 

زليتن  خلية  عن  المسؤول  إن  قائاًل،  الثالث 
بـ»أبونصير«،  والملقب  سالم  أسامة  يدعى 

وقتل. الجنسية  ليبي 
تحذير قوى دولية وإقليمية

دولية  قوى  حذرت  الماضي  فبراير  وفي 
قد  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أن  من  وإقليمية 
موجة  لتنفيذ  له  انطالق  نقطة  ليبيا  من  يتخذ 
في  خاصة  اإلرهابية،  الهجمات  من  جديدة 

الساحل. ودول  أفريقيا  شمال  دول 
األمم  لدى  الدائم  الصين  مندوب  وأعرب 
من  مخاوفه  عن  جون،  تشانغ  المتحدة، 
داعش  لتنظيم  سريع  وانتشار  مستمر  نشاط 
والعراق  ليبيا  بينها  من  مناطق  في  اإلرهابي 

وسورية.
فقد  شينخوا  الصين  أنباء  وكالة  وبحسب 
المجتمع  المتحدة،  األمم  لدى  مندوبها  دعا 
للتهديدات  كبير  اهتمام  إيالء  إلى  الدولي 
واألمن  السالم  لها  يتعرض  التي  اإلرهابية 

الدوليان.
ينتشر  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أن  وأكد 
من  أفريقيا  من  كثيرة  أجزاء  في  أسرع  بوتيرة 
الدولي  المجتمع  أن  إلى  مشيرًا  ليبيا،  بينها 
بقوة  األفريقية  الدول  مساعدة  عليه  يجب 
اإلرهاب  مكافحة  على  القدرة  بناء  لتعزيز 

والتطرف.
»ليدرشب«  جريدة  نشرتها  تقارير  ووفق 
نفوذه  توسعة  يريد  داعش  فإن  النيجيرية، 
طريق  عن  أفريقيا  وشمال  الساحل  منطق  في 

دفاع المتهمين يطلب جلسة 
سرية بحجة الخوف من 

الحضور والمحكمة ترفض

محكمة االستئناف تواصل 
نظر المحاكمة بجلسة

25 ديسمبر الجاري

اعتقال المتورطين في 
ليبيا يحرج »إيطاليا ومالطا 

وفرنسا وتركيا وروسيا«

جريدة: المحكمة ستعلن
األسماء بمجرد المصادقة
على طلبات المدعي العام
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البحثية  مراكزها  عبر  نفسها  إسرائيل  حشرت 
النزاع  قضية  في  القرار  صنع  من  المقربة 
شرق  في  الطاقة  مصادر  على  المتفجر  األخير 
آثار توقيع مذكرة  المتوسط، مستقرئة  البحر 
بين  والغاز  النفط  عن  التنقيب  بشأن  تفاهم 
في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  تركيا 

. ليبيا
»معهد  يسمى  لما  بحثية  ورقة  وفي 
أعدها  واألمن«  لالستراتيجية  القدس 
القومي  األمن  مجلس  لمدير  السابق  النائب 
ليرمان  عيران  متقاعد  العقيد  اإلسرائيلي 
التقارب  إلى  أشار  الجاري،  األسبوع  ونشرت 
اإلسرائيلي التركي الذي قال إنه ال ينبغي أن 
بشأن  حازم  موقف  اتخاذ  من  أبيب  تل  يمنع 
البحر  شرق  في  أنقرة  »مزاعم«  أسماه  ما 

المتوسط.
ليرمان أضف في ورقته البحثية »في الواقع 
مذكرة  رفض  أخرى  مرة  إسرائيل  على  يجب 
تركيا  بين  أكتوبر  في  الموقعة  التفاهم 
التنقيب عن  ليبيا بشأن  الوحدة في  وحكومة 

والغاز«. النفط 
مطالبات  أن  اعتبر  اإلسرائيلي  المعهد 
بالجزر  الصحة  من  لها  أساس  ال  التي  أنقرة 
في  جدال  ال  والتي  إيجه  بحر  في  اليونانية 
في  الشركاء  جميع  تقلق  أن  يجب  سيادتها، 
أيضًا  إسرائيل  دعا  كما  اإلقليمي.  التحالف 
األميركية  المتحدة  الواليات  انتباه  لفت  إلى 
القضايا  هذه  حل  في  للمساعدة  الحاجة  إلى 
قانون  من  مقبول  أساس  على  ودي  بشكل 

البحار.
خطوط الغاز والكهرباء والنوايا

الحسنة التركية
السابق  العسكري  اإلسرائيلي  المسؤول 
الليبي   - التركي  التقارب  خلفيات  استحضر 
تدعم  حيث   ،2014 العام  إلى  يعود  الذي 
البالد،  غرب  في  طرابلس  في  عناصر  أنقرة 
المتمركزة  القوات  باإلسالميين ضد  مرتبطة 
حاصر  عندما   2019 نوفمبر  ففي  برقة.  في 
الوفاق  حكومة  الليبي  الوطني  الجيش 
هذا  أصبح  طرابلس  في  السابقة  الوطني 
حكومة  وقعت  حيث  وضوحًا،  أكثر  التدخل 
أنقرة  مع  تفاهم  مذكرتي  الوطني  الوفاق 
كبيرة  تركية  لمشاركة  بالترتيب  لها  سمحتا 
الطائرات  استخدام  في  وتحديدًا  الحرب  في 

بدون طيار وتعزيز الدفاع الجوي.
إنه  العبري  المعهد  قال  ثاني مسألة،  وفي 
الخالصة  االقتصادية  المناطق  ترسيم  باتفاق 
يصبح  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  في 
أن  يعني  وهذا  مشتركة.  حدود  وليبيا  لتركيا 
أو كابل كهربائي يجري مده  أنابيب  أي خط 
إسرائيل  يربط   - المتوسط  البحر  شرق  عبر 
سيعتمد   - وأوروبا  باليونان  وقبرص  ومصر 

التركية. للدولة  الحسنة  النوايا  على 
بالضرورة   - المقترح  الترسيم  ويفترض 
رودس  مثل  الرئيسية  اليونانية  الجزر  أن   -
منطقة  لها  ليس  وكريت،  وكارباثوس 
على  منها  الشرق  إلى  خالصة  اقتصادية 
حين  في  البحار.  قانون  يقترحه  ما  عكس 
الجارية  مفاوضاتهما  ومصر  اليونان  اختتمت 
االقتصادية  مناطقهما  د  يحدِّ خطا  ورسمتا 

أسعار  في  الكبير  االرتفاع  لكن  الثانية. 
ضد  تركيا  التهامات  الحادة  واللهجة  الطاقة 
األخرى  القضايا  من  مجموعة  بشأن  اليونان 
 2019 العام  إلى إحياء الخالف في  أنقرة  دفع 
للتحكم  جديدة  تفاهم  مذكرة  في  وتكريسه 
واستغالله  النفط  عن  التنقيب  حقوق  في 
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  عبر  وذلك 

الليبية.
مصر  ردة  إلى  لفت  اإلسرائيلي  المسؤول 
مدعومة  اليونان  فعلت  وكذلك  الرافضة 
في  األوروبي.  االتحاد  عن  صادر  حازم  ببيان 
المتحدة موقفًا حازمًا  الواليات  لم تتخذ  حين 
العام  في  بقوة  وقفت  التي  وإسرائيل  بعد 

2019 لم ترد بعد.
ليرمان يزعم أن حدود شرق البحر األبيض 
ولكن  المحك  على  فقط  ليست  المتوسط 
اليونان  على  للضغط  التركية  االستراتيجية 
من  العديد  على  المطالبات  رفع  خالل  من 

إيجه. بحر  الرئيسية في  اليونانية  الجزر 
وتقول تركيا منذ سنوات إنه منذ أن قامت 
فقدت  فقد  الجزر،  هذه  بـ»عسكرة«  اليونان 
الحملة  هذه  وتكثفت  السيادة.  في  حقها 
العام  األمين  إلى  تركيا  أرسلتها  رسائل  في 
 ،2021 وسبتمبر  يوليو  في  المتحدة  لألمم 
بعثت  رسائل  في  المزاعم  وجرى دحض هذه 
على  بناء  األمن،  مجلس  إلى  اليونان  بها 

معاهدتي لوزان )1923( وباريس )1947(.

ماذا تريد إسرائيل؟
األمن  مجلس  لمدير  السابق  النائب 
ذّكر  ليرمان،  عيران  اإلسرائيلي  القومي 
أبيب  وتل  نيقوسيا  بين  التقارب  بمستوى 
بها  قام  التي  الزيارة  إلى  مشيرا  أيضًا، 
أناستاسيادس  نيكوس  القبرصي  الرئيس 
نوفمبر  من  سابق  وقت  في  إسرائيل  إلى 
وسام  منحه  خاللها  جرى  والتي  الماضي 
برئيس  والتقى  اإلسرائيلي  الرئاسي  الشرف 
المنتخب  الوزراء  ورئيس  البيد  يائير  الوزراء 
تشكيل  يتيح  ما  وهو  نتنياهو  بنيامين 
األبيض  البحر  شرق  في  استراتيجي  تحالف 

المتوسط.
المباشرة  بالمصالح  يتعلق  وفيما 
االقتصادية  المنطقة  ترسيم  فإن  إلسرائيل، 
وحكومة  تركيا  اقترحته  الذي  الخالصة 
المعهد  يراه  ليبيا  في  الوطنية  الوحدة 
أو  غاز  أنابيب  خط  لمد  خطة  ألي  تهديدًا 
أو قبرص أو مصر  كابل كهرباء من إسرائيل 
مثل  وجود  عدم  من  الرغم  على  أوروبا.  إلى 
يستبعد  ال  فإنه  اآلن،  حتى  الخطط  هذه 
في  الطاقة  مجال  في  كالعب  إسرائيل  تقدم 
العب  وهو  المتوسط،  األبيض  البحر  شرق 
)أميركية  شيفرون  مثل  شركات  يجتذب 
موجودة  تكن  لم  والتي  الجنسيات(،  متعددة 
من  بالقرب  مكان  أي  في  طويلة  فترة  قبل 

»إسرائيل«.
من  »يظل  موضحا  المعهد  وتابع 
توضيح  كبير  حد  إلى  إسرائيل  مصلحة 
بعبارات  تركيا  مزاعم  بشأن  موقفها 
الدفاع  وزير  فحسب  فيها«.  لبس  ال 
التحالف  إلى  أشار  غانتس  بيني  اإلسرائيلي 
ألنقرة،  زيارته  خالل  واليونان  قبرص  مع 
في  أمل  أي  من  مضيفه  حرمان  متعمدًا 
شرق  تحالف  في  الشركاء  بين  إسفين  دق 

المعهد. عنه  عبّر  ما  حد  على  المتوسط 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● حكومتا الدبيبة وتركيا توقعان مذكرات تفاهم في التدريب األمني والطاقة النفطية والغاز 3 أكتوبر 2022

● منصة الستخراج الغاز في شرق المتوسط )أ. ف. ب(

● حشود مسلحة في محيط طرابلس »أرشيفية إنترنت«

معهد القدس لألمن: تقاربنا مع تركيا ال يمنعنا من »موقف حازم« في شرق المتوسط

الدولة العبرية »تحشر« نفسها..

للجزر  الفعلية  الجغرافيا  على  بناء  الخالصة 
البحار. وقانون 

الخارجية  وزير  القاهرة  في  وقعه  االتفاق 
نيكوس  اليوناني  ونظيره  شكري  سامح 
ولفت   .2020 أغسطس   6 في  ديندياس 
االقتصادية  المنطقة  ترسيم  إلى  المعهد 
عدة  تسعى  حيث  والتركية  الليبية  الخالصة 
التركي  الرئيس  الحد من طموحات  إلى  دول 

رجب طيب أردوغان.

الحقائق األساسية في ليبيا لم تتغيّر
في  التركي  التدخل  حققه  ما  أثر  وعلى 
المسئول  حسب  مثيرة«  »نتائج  من  ليبيا 
النتيجة  كانت  »فقد  السابق،  اإلسرائيلي 
المتدخلة،  الدول  باقي  مع  ضعيفًا  تعاداًل 
الدولي  المجتمع  خاللها  عمل  طويلة  وفترة 

وألمانيا  المتحدة  والواليات  المتحدة  األمم   -
والقوى األوروبية األخرى، التي لم تكن دائمًا 
تحقيق  على   - البعض  بعضها  مع  وئام  في 
وطنية  حكومة  وخلق  والوحدة  المصالحة 
انخفض  ذلك في حين  ومع  جديدة وشرعية. 
تتغير  لم  ملحوظ  بشكل  العنف  مستوى 

ليبيا«. في  األساسية  الحقائق 

هو  تغير  »ما  فإن  المعهد  وحسب 
ألسباب  أردوغان،  اختارها  التي  االستراتيجية 
تركيا  في  المالي  االنهيار  منها  مختلفة 
حيويين:  عرب  العبين  مغازلة  في  شرع  كما 
واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة 
وبالتوازي  مصر.  وحتى  المتحدة  العربية 
أيضا  أردوغان  اختار  مكمّل،  كجانب  إقليميًا 

شريكًا  تزال  ال  التي  إسرائيل  مع  تقارب  بدء 
في  أيضا  تساعده  وقد  ومربحا  كبيرًا  تجاريًا 
تحليل  وفق  واشنطن  في  أنقرة  صورة  تغيير 

اإلسرائيلي«. المعهد 
االستقرار  مع  هذا  كل  مع  أنه  واعتبر 
الجزئي في ليبيا، فإن قضية ترسيم المنطقة 
المرتبة  في  أصبحت  الخالصة  االقتصادية 

عيران ليرمان: مطالبات 
أنقرة يجب أن تقلق جميع 

شركاء التحالف اإلقليمي

عقيد متقاعد: على واشنطن 
المساعدة في حل هذه 

القضايا بشكل ودي

»إسرائيل« تدخل على خط مذكرة التفاهم التركية مع حكومة »الوحدة الوطنية«

التشكيالت المسلحة ترى الدولة »جائزة« وليست مؤسسات.. و»آي إس بي آي«: أمراء الحرب الحاليون.. »رعاة« و»عمالء«

دراسة حديثة:

ابتزاز املسلحني أنهك مؤسسة النفط الليبية

الحرب  أمراء  إن  حديثة  بحثية  دراسة  قالت 
فيما  الجدد،  الدولة  أمراء  أصبحوا  ليبيا  في 
معظم  على  المسلحة  الجماعات  تسيطر 
الحيوية  التحتية  والبنية  الطاقة  عائدات 
مشيرة  المشروع،  غير  واالتجار  والتهريب 
سيما  ال  الرسمية  المؤسسات  أن  إلى 
أيضًا  تدريجيًا  »تآكلت  بالطاقة  المرتبطة 
إشارة  في  المسلحة«،  الجماعات  ابتزاز  مع 

للنفط. الوطنية  المؤسسة  إلى 
الدراسات السياسية الدولية  ونشر معهد 
حول  تقريرًا  آي«  بي  إس  »آي  إيطاليا  في 
ليبيا  في  المسلحة  الجماعات  أنشطة 
إلى  الحرب  أمراء  »من  عنوان  تحت  واليمن 
ومسارات  المسلحة  الجماعات  الدولة:  أمراء 

واليمن«. ليبيا  القوة في 
نشره  الذي  التحليلي  التقرير  وحسب 
39« فإن السيناريوهات التي  موقع »ديكود 
والمتنازع  الضعيفة  المؤسسات  تسودها 
فيها  وضعت  سياقات  فيها  نشأت  عليها، 
استراتيجياتها  تدريجيًا  المسلحة  الجماعات 
الدولة،  مظلة  تحت  والحكم  والربح  للبقاء 
قادة  هم  الجماعات  هذه  قادة  أن  مبينًا 
ورجال  وسياسيون  قبائل  وزعماء  عسكريون 

أعمال في الوقت نفسه.
المشاركان  اإليطاليان  الباحثان  وعالج 
آسيا  تاريخ  في  الخبيران  المعهد  في 
الجامعة  الجديدة في  اإلسالمية والصراعات 
أرديماني  إليونورا  بميالنو  »الكاثوليكية« 

من  سلسلة  فاسانوتي،  وسايني  فيديريكا 
على  الضوء  تسليط  في  الخبراء  مساهمات 
المسلحة  للجماعات  االقتصادي«  »الوجه 

نفوذها. ومسارات 
أنشأت  فقد  الخبراء،  هؤالء  وحسب 

المحسوبية  آليات  المسلحة  الجماعات 
تفعل  كانت  كما  المحلي،  المستوى  على 
الوطني،  المستوى  على  القديمة  األنظمة 
الحاليين  الحرب  »أمراء  إن  التقرير  وقال 
فهم  وعمالء،  رعاة  هم  واليمن  ليبيا  في 

الخاضعة  لألراضي  المحليين  للسكان  رعاة 
الخارجية«،  للدولة  عمالء  لكن  للسيطرة، 

.»39 »ديكود  موقع  نقل  ما  وفق 
الدولة  لقوى  »عمالء  أيضًا  أنهم  كما 
لتلقي  عليها  يعتمدون  التي  الخارجية 

والتدريبي«،  والعسكري  المالي  الدعم 
على  عادة  اعتمادهم  إلى  التحليل  ولفت 
قدر أكبر من الشرعية السياسية الذي يأتي 
أو أصحاب  الشرعية  المؤسسات  اعتراف  من 
على  المتزايد  والتأثير  الدوليين  المصلحة 
التعليمية  والبيروقراطيات  المجتمع  مستوى 

والدينية.
أرديماني  برعاية  وهو  التقرير،  وقال 
الخبراء  بين  من  وهما  وفاسانوتي 
إنه  وليبيا،  اليمن  في  البارزين  األوروبيين 
العالقات  المسلحين  القـادة  احتكار  مع 
الليبي  الــسياقين  في  االقتصادية 
من  فعال  تحول  تخيل  فإن  واليمني 
يعد  الحرب  بعد  ما  اقتصاد  إلى  الصراع 

واقعي«. »غير 
معظم  أن  التحليل  اعتبر  ليبيا،  وحول 
على  الدولة  ترى  »ال  المسلحة  الجماعات 
يجب  التي  المؤسسات  من  مجموعة  أنها 
بها«،  الفوز  يجب  جائزة  لكن  خدمتها، 
ال  الرسمية  المؤسسات  إن  الخبراء  وقال 
تدريجيا  »تآكلت  بالطاقة  المرتبطة  سيما 
الذين  المسلحة  الجماعات  ابتزاز  مع  أيضا 
يلعبون دور أمراء دولة الظل«، وفق الموقع 

اإليطالي.
الكتل  تحولت  الليبي،  بالنموذج  واقتداء 
المسلحة  الجماعات  بعض  تفرضها  التي 
التحتية  والبنى  الطاقة  حقول  أنشطة  على 
أن  يمكن  »لالبتزاز«  رئيسية  أداة  إلى 
والمنافسين  المؤسسات  ضد  تمارسها 

المعنية. الخارجية  واألطراف  الداخليين 
ليبيا  في  أنه  المعهد  محللو  وأوضح 

األمنية  السياســات  على  التركيز  ساهــم 
السيــاسي  والتحول  التنمية  من  أكثر 
تعزيز  في  أكبــر،  بشكل  نطاقًا  األوسع 
سمح  الــذي  األمر  المسلحة،  الجماعــات 
الـرئيسية  المصالح  على  عكسي  بتأثير 
الهجرة  ملفي  في  خصوصا  وإيطاليا  ألوروبا 

والطاقة.

الجماعات المسلحة في اليمن
الجماعات  إن  التحليل  قال  اليمن،  وحول 
المسلحة بدرجات متفاوتة من المعارضة أو 
دوليا،  بها  المعترف  الحكومة  مع  التحالف 
يسيطرون على معظم سواحل البالد ومدن 
الرسوم  من  االستفادة  مع  والجزر  الموانئ 

التهريب. وشبكات  الجمركية 
الرسمي  االقتصاد  أن  التحليل  في  وجاء 
بشكل  يعتمد  اليمن  في  الرسمي  وغير 
األمر  الخام،  النفط  صادرات  على  كبير 
األمر  وسلطات  القديمة  النخب  يدفع  الذي 
على  للسيطرة  المسلحة  والجماعات  الواقع 
على  للسيطرة  مسعى  في  النفط  احتياطات 

النفطية. المشتقات  استيراد 
اليمني  الصراع  فإن  التحليل،  وحسب 
اقتصادية  قاعدة  تأسيس  على  اآلن  يتركز 
هياكل  بدعم  المسلحة  للجماعات  تسمح 
العسكرية  العمليات  )وليس  الحكم 
القيام  من  اآلخرين  منع  مع  فقط( 
االتجاه  هذا  أن  إلى  وخلص  األمر،  بهذا 
مع  الدولة  هياكل  إضعاف  في  سيستمر 
في  الجديدة  الصراع  ديناميكيات  تعزيز 

بالطاقة. الغنية  المحافظات 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
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الغرب يفرض مزيداً من العزلة والضغط على طهران

الشابة  وفاة  على  االحتجاجات  منذ  األولى  للمرة 
في  األخالق  شرطة  أوقفتها  بعدما  أميني  مهسا 
مقتل  الثالثاء،  اإليرانية  السلطات  أقرت  طهران، 
التي  االضطرابات  خالل  شخص   300 من  أكثر 

شهدتها البالد منذ منتصف سبتمبر.
توفيت  منذ  اندلعت  احتجاجات  إيران  وتشهد 
أميني  مهسا  الكردية  اإليرانية  سبتمبر   16 في 
بعد توقيفها من قبل شرطة األخالق في طهران 
النتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية 
التظاهرات  هذه  السلطات  وتعتبر  اإلسالمية. 

»أعمال شغب« يحرض عليها الغرب.
قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد 
أمير علي حاجي زاده ذكر في تسجيل مصور نشرته 
وكالة »مهر« اإلخبارية إن »الجميع في البالد تأثروا 
بوفاة هذه السيدة. ال أملك األرقام األخيرة، لكنني 
البالد  في  سقط  شهيد   300 من  أكثر  أن  أعتقد 
بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة«. وتشمل 
في  قتلوا  الذين  األمن  عناصر  عشرات  الحصيلة 
اغتياالت،  في  أو  المتظاهرين  مع  المواجهات 

بحسب السلطات اإليرانية.
إلى  األقرب  األخيرة  الرسمية  الحصيلة  وتعد 
عدد 448 شخصًا »قتلوا في قمع االحتجاجات في 
في  اإلنسان  حقوق  منظمة  نشرته  الذي  إيــران« 
بين  إن  المنظمة  وقالت  أوسلو.  ومقرها  إيــران 
األشخاص الـ448 الذين تأكد مقتلهم، 60 طفاًل 
تقل أعمارهم عن 18 عامًا بينهم تسع فتيات و29 
امرأة. وأضافت أن 16 شخصًا قتلوا على أيدي قوات 
األمن األسبوع الماضي وحده بينهم 12 قتلوا في 
االحتجاجات  كانت  حيث  األكــراد  يقطنها  مناطق 
القتلى  حصيلة  أن  وأوضحت  خصوصًا.  كبيرة 
ارتفعت أيضًا بعد التحقق من الوفيات في األسابيع 
السابقة وإدراجها في الحصيلة. وتشمل الحصيلة 

المواطنين وليس أفراد قوات األمن.
ضحايا  تشمل  حصيلتها  بأن  المنظمة  وتفيد 
خلفية  على  باالحتجاجات  المرتبطة  العنف  أعمال 
وفاة أميني واضطرابات شهدتها محافظة سيستان 

بلوشستان )جنوب شرق(.
وأوقف آالف اإليرانيين ونحو 40 أجنبيًا ووُجّهت 
تهم إلى أكثر من ألفي شخص، بحسب السلطات 
حقوقية  منظمات  وتتحدث  إيران.  في  القضائية 

مقراتها خارج إيران عن عدد أكبر من الموقوفين.
من بين المتهمين، حُكم على ستة باإلعدام في 
محكمة الدرجة األولى، بانتظار أن تبت المحكمة 
العليا مصيرهم في االستئناف. وأفاد موقع »ميزان 
أونالين« التابع للسلطة القضائية اإليرانية الثالثاء، 
بالتظاهرات  صلة  على  شخص  محاكمة  بدء  عن 

ويواجه أيضا خطر عقوبة اإلعدام.
في هذا الوقت، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية 

يدين  اإليراني«  الشعب  »لدعم  قرارًا  باإلجماع 
ودعا  النساء.  وحقوق  الحريات  تقييد  خصوصًا 
الرئاسية(  )الغالبية  »النهضة«  النائب عن حزب 
إلى  إيران،  من  عائلته  المتحدرة  غومي  أدريان 
نص  على  بالتصويت  قوية«  رسالة  »توجيه 
الذين  النواب  إجماع  النص  وحاز  هذا.  الغالبية 
149 نائبًا، وسط تصفيق حار  صوتوا، وعددهم 

في المجلس.
كاترين  الفرنسية  الخارجية  وزيرة  واستعادت 
في  المتظاهرون  يرفعه  الــذي  الشعار  كولونا 
»أكثر  بمقتل  منددة  حرية«  حياة  »نساء  إيران 
وأكــدت  القمع.  حملة  في  شخص   »400 من 
بمسؤولية،  التحرك  يتطلب  الوضع  أن  الوزيرة 
العقوبات  من  حزمتين  بعد  أنــه  إلــى  مشيرة 
األوروبي  المستوى  على  بالفعل  فرضهما  جرى 
خالل  ستطرح  جديدة  لعقوبات  اإلعداد  »يجري 
ديسمبر   12 في  المقبل  الخارجية  وزراء  اجتماع 
القمع  العبارات  »بأشد  القرار  ويدين  الجاري«. 
»متظاهرين  ضد  الممارس  والمعمم«  الوحشي 
التعذيب«  بممارسة  و»يندد  عنفيين«،  غير 
تطلعه  في  اإليــرانــي  الشعب  دعمه  و»يؤكد 
وحرياته  حقوقه  واحــتــرام  الديمقراطية  إلــى 
الفوري  »اإلفــراج  إلى  النص  ويدعو  األساسية« 
ورحبت  تعسفيًا«.  فرنسيين محتجزين  رعايا  عن 

كل األطياف السياسية بالقرار.

استبعاد إيران من هيئة المرأة
المجلس  إن  دبلوماسيون  قال  جانبهم،  من 
المتحدة  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي 
قرار  مشروع  على  ديسمبر  من   14 في  سيصوت 
المتحدة  إيران من هيئة األمم  أميركي باستبعاد 
للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
واشنطن  فيه  تضغط  الــذي  الوقت  في  المرأة، 
من  للنساء  حرمانها  بسبب  طهران  لمعاقبة 

حقوقهن وقمعها الوحشي لالحتجاجات.

ووزعت الواليات المتحدة مشروع قرار في شأن 
هذه الخطوة يندد أيضًا بسياسات إيران باعتبارها 
»تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات 
ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة«، وفق 

وكالة »رويترز«.
سنوات  أربع  مدتها  والية  للتو  إيران  وبدأت 
والتي تجتمع  45 عضوًا  المكونة من  الهيئة  في 
سنويًا في مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الواليات 
المتحدة »استبعاد جمهورية إيران اإلسالمية بأثر 
فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى 
من مدة عضويتها التي تمتد من 2026-2022«. 
وسيصوت المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
ما  على  عضوًا   54 من  المؤلف  المتحدة  لألمم 
وقال  ال.  أم  الهيئة  من  إيــران  سيطرد  كان  إذا 
دبلوماسي في األمم المتحدة تحدث شريطة عدم 
الكشف عن هويته »الواليات المتحدة ودول أخرى 
تجري اتصاالت مكثفة لحشد الدعم إلخراج إيران 
من هيئة األمم المتحدة للمرأة«. وأضاف، »يبدو 
بعض  مع  ذلك  في  بما  نجاحًا،  يحققون  أنهم 

الدول التي كانت مترددة في البداية«.
عقب انتصار الثورة اإلسالمية العام 1979، يلزم 
أو  جنسيتهن  تكن  أيا  إيران  في  النساء  القانون 
لكن  والعنق.  الرأس  تغطية  الديني،  انتماؤهن 
بشكل  اتسعت  القواعد  هذه  بشأن  الهوامش 
تدريجي خالل العقدين الماضيين. وتعمد الكثير 
متراٍخ  بشكل  الرأس  غطاء  وضع  الى  النساء  من 
طهران  في  خصوصا  الشعر،  من  جــزءا  يكشف 
»شرطة  عناصر  بعض  يجول  كــبــرى.  ومــدن 
القواعد  تطبيق  من  التحقق  المكّلفة  األخــالق« 
دخول  صالحية  ولهم  الشوارع،  في  اإلسالمية، 
األماكن العامة للتأكد مما إذا كانت هذه القوانين 
مطبقة. في هذا السياق، أثارت وفاة أميني صدمة 

وسط السكان.

عديدة،  صينية  مناطق  تشهدها  واسعة  مظاهرات 
»صفر  سياسة  ضد  الــجــاري،  األسبوع  مطلع  منذ 
والتي  الصينية  السلطات  تنتهجها  التي  كوفيد« 
تتضمن إغالقا صارما للمناطق التي شهدت زيادة في 
معدالت اإلصابة بفيروس كورونا، وشارك اآلالف في 
هذه االحتجاجات، وهتف بعضهم بشعارات معارضة 
مطالبة  حد  إلى  األحيان  بعض  في  وصلت  للنظام، 

الرئيس شي جينبينغ باالستقالة.
هيئة  أعلى  دعت  التظاهرات  تلك  مواجهة  وفي 
أمنية في الصين الثالثاء إلى قمع يستهدف ما وصفته 
انتشرت  فيما  التحذير  هذا  ويأتي  معادية،  قــوات 
االحتجاجات  عقب  الصين  أنحاء  في  األمنية  األجهزة 
على تضييق الحريات السياسية باإلضافة إلى سياسة 

صفر كوفيد واإلغالقات العامة الناجمة عنها.
وأعلن البيت األبيض اإلثنين أن الرئيس جو بايدن 
»يتابع عن كثب« التظاهرات في الصين، وقال الناطق 
كيربي  جون  األميركي  القومي  األمن  مجلس  باسم 
ونحن  المستجدات،  »يتابع  بايدن  إن  للصحفيين 
في  مختلفة  مناطق  في  االحتجاجات  وبدأت  أيضا«. 
الصين األحد للمطالبة بإنهاء تدابير اإلغالق وبفتح 
مجاالت أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات 
االحتجاجات  منذ  البالد  مثلها  تشهد  لم  واسعة 

المؤيدة للديموقراطية في العام 1989.
ــوع الــمــاضــي في  ــب ــان حــريــق نــشــب األس وكـ
أثار غضبًا  أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ، ما 
عامًا إذ اعتبر كثيرون أن اإلغالق العام بسبب مكافحة 
واتهمت  اإلنقاذ.  فرق  مهمة  أعاق  »كوفيد19-« 
دوافع  ذات  »قوى  اإلثنين  الصينية  الخارجية  وزارة 
المحلية  و»االستجابة  الحريق  بين  بالربط  مبيتة« 

لكوفيد19-«.
والثالثاء، قالت لجنة الشؤون السياسية والقانونية 
والتي  الحاكم  الشيوعي  للحزب  التابعة  المركزية 
تشرف على تطبيق القوانين المحلية في الصين إنه 
نشاطات  ضد  قمعية  إجراءات  اتخاذ  الضروري  »من 
التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية، طبقا 
للجنة  اجتماع  عقب  بيان  في  جاء  للقانون«، حسبما 

نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا«.
ضد  صارمة  إجــراءات  اتخاذ  أهمية  على  وشددت 
النظام  تعطل  التي  القانونية  غير  اإلجرامية  األفعال 
جدي  بشكل  وتحمي  للقانون،  طبقا  االجتماعي، 

االستقرار االجتماعي العام.
والثالثاء، بدا أن االنتشار الكثيف للشرطة خفّ في 
تخللت  حيث  األمطار  تغمرها  التي  شنغهاي  شوارع 
احتجاجات نظمت نهاية األسبوع دعوات جريئة إلى 

استقالة الرئيس شي جينبينغ.
كذلك خّفت الجهود الواسعة التي بذلتها الشرطة 
لمنع المارة من التقاط صور لموقع االحتجاج على ما 
يبدو، فيما قال شرطي إن ذلك »يتوقف على طبيعة 

المكان.  في  هناك حظر شامل  ليس  لكن  الصورة« 
بقي  كوفيد  صفر  استراتيجية  بسبب  اإلحباط  لكن 
واضحا. وقال أشخاص شاركوا في االحتجاجات نهاية 
تلقوا  إنهم  برس،  فرانس  لوكالة  الماضي  األسبوع 
اتصاالت من قوات إنفاذ القانون تطالب بمعلومات 
في  نظمت  التجمعات  بعض  لكن  تحركاتهم.  عن 

مكان آخر مساء الثالثاء.
من  أكثر  قاد  كونغ،  هونغ  في  جامعة  أقدم  في 
مثل  هتافات  مــردديــن  الحشود  أشخاص  عشرة 
قليلة  أيام  بعد  الموت«  اعطونا  أو  الحرية  »اعطونا 
مسؤولي  دفعت  مماثلة  تضامنية  تظاهرة  من 
المدرسة إلى االتصال بالشرطة. وقالت امرأة »لسنا 
قوى أجنبية، إننا مواطنون صينيون. يجب أن يكون 
للصين أصوات مختلفة« فيما رفعت أخرى الفتة حداد 
على ضحايا حريق أورومتشي. وأعرب طالب صيني عن 
قلقه من التعرض للتوقيف في ظل المناخ السياسي 
قال  لكنه  كونغ  هونغ  في  متزايد  بشكل  المتشدد 
إنه شعر بالحاجة إلى »الحفاظ على روح المقاومة«. 
وفي مدينة شنجن المجاورة في جنوب الصين، قال 
شاهد إنه رأى وجودا مكثفا للشرطة في هواشيانغبي، 
المدينة،  وسط  في  مزدحمة  تسوق  منطقة  وهي 
الشبكات  على  احتجاجات  عن  شائعات  انتشار  بعد 
االجتماعية. وأضاف أن نحو 150 شرطيًا شوهدوا على 
مسافة 500 متر من طريق هواشيانغ باإلضافة إلى 

عشرات من سيارات الشرطة السوداء.

»ال قيمة ألرواح البشر«
المعلومات  على  الصينية  السلطات  هيمنة  وتُعقد 
البالد،  داخل  السفر  على  الصارمة  الصحية  والقيود 
عملية التحقق من العدد اإلجمالي للمتظاهرين خالل 

عطلة نهاية األسبوع.
لكن يشكل هذا الحراك، لجهة انتشاره الجغرافي، 
أكبر تعبئة منذ التظاهرات المنادية بالديمقراطية في 
العام 198، إذ لطالما قمعت السلطات كل معارضة 
لسياسات الحكومة المركزية. ويثير التحرّك اهتمامًا 

في الخارج.
كذلك، استدعت بريطانيا الثالثاء السفير الصيني 
في لندن لالعتراض على توقيف صحفي في »بي بي 
سي« كان يغطي االحتجاجات المرتبطة بقيود كوفيد 
مصادر  ذكرت  ما  وفق  عليه،  المفترض  واالعتداء 

حكومية.
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  قال  جانبه،  من 
إن موقف واشنطن »هو نفسه في  الثالثاء،  بلينكن 
كل مكان« وهو »دعم حق الناس في كل مكان في 
ومخاوفهم  آرائهم  عن  للتعبير  السلمي  االحتجاج 
وإحباطاتهم«. وجرت تظاهرات في دول عدة تضامنا 

مع المحتجين في الصين.
وال يزال القادة الصينيون ملتزمين تطبيق سياسة 
على  المحلية  الحكومات  تجبر  التي  كوفيد  صفر 
بالحجر  أوامر  وإصدار  مفاجئة  عامة  إغالقات  فرض 
الصحي والحد من حرية التنقل، من أجل كبح تفشي 

كوفيد19-.
السلطات  بعض  أن  إلــى  مؤشرات  هناك  لكن 
المحلية تتخذ خطوات لتخفيف بعض القيود وتهدئة 
االضطرابات. في أورومتشي، قال مسؤول الثالثاء إن 
المدينة ستمنح دفعة مالية واحدة مقدارها 300 يوان 
بال  أو  لكل شخص »ذي دخل منخفض  )42 دوالرًا( 
دخل«. وأعلن إعفاءات من دفع اإليجار لمدة خمسة 

أشهر لبعض األسر.
وتعهّدت لجنة الصحة الوطنية في بكين الثالثاء 
تتجاوز  الذين  األشخاص  تطعيم  عملية  »تسريع 
تلقيح  معدل  زيــادة  ومواصلة  عاما،   80 أعمارهم 

البالغين ما بين 60 و79 عاما«.
المنخفضة  التطعيم  معدالت  اعتُبرت  ولطالما 
سببًا  المسنين،  أوســاط  في  خصوصا  الصين،  في 
يدفع السلطات إلطالة أمد نهجها القائم على »صفر 
الوطنية  الصحة  لجنة  وأفاد مسؤولون في  كوفيد«. 
من  فقط   %  65.8 أن  الثالثاء  صحفي  مؤتمر  في 
األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما تلقوا كامل 

جرعات اللقاحات.

●   إيرانيون يشاركون في جنازة في مدينة إيذة الواقعة في جنوب غرب البالد● احتجاجات في الصين ضد سياسة اإلغالق "صفر كوفيد"

طهران–وكاالت بكين - وكاالت

كييف - وكاالت

الثلوج والظالم يحاصران األوكرانيني

ـ»جريمة حرب رهيبة« »ناتو« يكثف مساعداته لكييف.. وأملانيا تندد ب
في  يعيشون  األوكرانيين  ماليين  يزال  ال  بينما 
وتدفئة  كهرباء  بال  بها  المحيطة  والمناطق  كييف 
البنى  استهدفت  التي  الروسية  الضربات  بسبب 
تساقط  الوضع  فاقم  الطاقة،  لمنشآت  التحتية 
درجات  انخفاض  مع  العاصمة،  على  بغزارة  الثلوج 
األوضاع  مواجهة  في  الصفر.  دون  ما  إلى  الحرارة 
لحلف  العام  األمين  كشف  أوكرانيا  في  الصعبة 
تكثيف  الثالثاء،  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي  شمال 
الوقت  في  ألوكرانيا  مساعداتهم  »ناتو«  أعضاء 
فالديمير  الروسي  الرئيس  فيه  يستخدم  الــذي 
قواته تفشل  الحرب، ألن  الشتاء سالحًا في  بوتين 

المعركة. بساحة 
خارجية  وزراء  اجتماع  خالل  ستولتنبرغ  وأضاف 
قدمنا  بــوخــارســت:  فــي  األطلسي  شمال  حلف 
الحلفاء  ويساعد  غيار،  وقطع  كهربائية  مولدات 
إلعادة بناء البنية التحتية المدمرة، الفتًا إلى زيادة 
التحتية  البنية  بناء  إلعادة  الغربية  المساعدات 

بأوكرانيا. للطاقة 
الدول األعضاء في حلف  الثالثاء  ودعت أوكرانيا 
إلى  بوخارست  في  المجتمعة  األطلسي  شمال 
الكهربائية،  والمعدات  باألسلحة  تزويدها  تسريع 
لمساعدة البالد التي دمرتها أكثر من تسعة أشهر 
لحقت  التي  ــرار  األض مواجهة  على  الحرب،  من 

الروسي. القصف  للطاقة بسبب  التحتية  بالبنية 

رهيبة« حرب  »جريمة 
بدوره، اعتبر وزير العدل األلماني ماركو بوشمان، 
مجموعة  في  نظرائه  مع  محادثات  استضافة  بعد 
الطاقة  منشآت  على  الروسية  الضربات  أن  السبع، 
في أوكرانيا تشكل »جريمة حرب«. وقال بوشمان 
إلمـــدادات  المنهجي  التدمير  إن  للصحفيين 
يشكل  الشتاء  أشهر  أبرد  قبل  والتدفئة  الكهرباء 

»جريمة حرب رهيبة«.
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وحذر 
آخر  وحشيًا  أسبوعًا  ينتظروا  بأن  األوكرانيين 
الهجمات  من  المزيد  متوقعًا  والظالم،  البرد  من 
الروسية على البنية التحتية، قائاًل إن الهجمات لن 

تتوقف حتى نفاذ الصواريخ من موسكو.
إنه  األحــد،  ألقاها  كلمة  في  زيلينسكي  وقال 
تكون  قد  األسبوع  هذا  جديدة  هجمات  يتوقع 
التي  الماضي،  األسبوع  هجمات  قسوة  بنفس 
تركت الماليين من دون تدفئة أو مياه أو كهرباء. 
أن  »نفهم  أذيعت  التي  المصورة  كلمته  في  وقال 
نعرف  اآلن لهجمات جديدة.  اإلرهابيين يخططون 
اليقين... لألسف لن يهدأوا ما دام  هذا على وجه 

لديهم صواريخ«.
روسيا  تقر  التي  الهجمات،  إن  كييف  وقالت 
تهدف  ألوكرانيا،  التحتية  البنية  تستهدف  بأنها 
»جريمة  يجعلها  مما  بالمدنيين  ــرار  اإلض إلــى 
اإلضرار  هدفها  يكون  أن  موسكو  وتنفي  حرب«. 
إن  الماضي  األســبــوع  قالت  لكنها  بالمدنيين 
معاناتهم لن تنتهي إال برضوخ أوكرانيا للمطالب 

الروسية من دون أن تذكر تلك المطالب.
الحرارة  درجــات  وحامت  الثلوج  وتساقطت 

الماليين  عانى  بينما  األحد،  التجمد  درجة  حول 
انقطاع  بسبب  وحولها  األوكرانية  العاصمة  في 
موجات  إثر  المركزية  والتدفئة  الكهرباء  إمدادات 
كييف  سلطات  وقالت  الروسية.  الجوية  الضربات 
إمدادات  إعادة  استكمال  من  يقتربون  العمال  إن 
مستويات  لكن  والتدفئة  والــمــيــاه  الكهرباء 
بعض  فـــرض  حتمت  المرتفعة  ــهــالك  االســت

االنقطاعات.
يجلب  الجبهة  على  األمامية  الخطوط  وفــي 
من  جديدة  مرحلة  األفق  في  يلوح  الذي  الشتاء 
الصراع في ظل حرب خنادق محتدمة واتخاذ مراكز 
التقهقر  من  عدة  أشهر  بعد  التحصين  شديدة 

الروسي.
ومع تراجع القوات الروسية في الشمال الشرقي 
في  دنيبرو  نهر  األخرى من  الجهة  إلى  وانسحابها 
إلى نحو  البري تقلص  المواجهة  الجنوب فإن خط 
الذي كان عليه قبل بضعة أشهر مما  نصف طوله 
إيجاد  األوكرانية  القوات  على  الصعب  من  يجعل 
نقاط ضعيفة التحصين تحقق منها اختراقًا جديدًا.

كبيرة أميركية  مساعدة 
بلينكين،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  وأعلن 

مالية  مساعدة  بوخارست،  اإلثنين  وصل  الــذي 
53 مليون دوالر ستُضاف إلى حزمة بقيمة  بقيمة 
بهدف  مولدات،  لشراء  دوالر خصّصت  مليون   55

أوكرانيا. مساعدة 
سيستخدم  المبلغ  هذا  إن  أميركي  مصدر  وقال 

في شراء معدات كهربائية )بما في ذلك محوالت(، 
وفي  أوكرانيا.  إلــى  بسرعة  تسليمها  سيجري 
بايدن  جو  الرئيس  إدارة  خصصت  المجموع، 
ومولدافيا.  أوكرانيا  في  للطاقة  دوالر  مليار   1.1
وأوضح أن هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار 

للمانحين  دولي  مؤتمر  لعقد  الجارية  التحضيرات 
األوكرانية«  المدنية  المقاومة  »دعم  شأن  في 

13 ديسمبر الجاري. سيعقد في فرنسا في 
التيار  لقطع  اضطرت  إنها  الثالثاء  أوكرانيا  وقالت 
انتكاسة  بعد  البالد  أنحاء  في  بمناطق  الكهربائي 
التي  للطاقة  التحتية  البنية  إلصالح  جهودها  في 

تضررت إثر هجمات صاروخية روسية.
لشبكة  المشغلة  »يوكرنرجو«  شركة  وقالت 
إلى  اضطرت  إنها  أوكرانيا  في  الوطنية  الكهرباء 
لظروف  محطات  عدة  في  الكهرباء  وحدات  إيقاف 
يشهد  الكهرباء  على  الطلب  أن  موضحة  طارئة، 
في  الثلوج  وسقوط  الشتاء  دخــول  مع  ارتفاعًا 
»ستعود  وأضافت  البالد.  أنحاء  وباقي  العاصمة 
الوحدات إلى العمل فور إزالة أسباب القطع الطارئ 
منظومة  في  العجز  سيقلل  ما  وهــو  للكهرباء، 

المستهلكين«. القيود على  الكهرباء ويقلل حجم 
من جانبه، قال وزير الخارجية األوكراني دميترو 
خارجية  وزراء  من  سبعة  يضم  تجمع  أمام  كوليبا 
بالده  إن  البلطيق  ودول  األوروبــي  الشمال  دول 
جوية  ودفاعات  كهربائية  محوالت  إلى  بحاجة 
محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية 
بمسؤولين  محاطًا  كوليبا  وكان  للطاقة.  التحتية 

وليتوانيا  والتفيا  وأيسلندا  وفنلندا  إستونيا  من 
حلف  خارجية  وزراء  اجتماع  قبل  والسويد  والنرويج 
الثالثاء  يومي  بوخارست  في  األطلسي  شمال 

واألربعاء.
شيئين  إلى  تحتاج  أوكرانيا  أن  أوضح  كوليبا 
إلى  بحاجة  نحن  نحتاج  وأضاف:  النظام،  الستعادة 
استعادته  يتعين  عنصر  أكبر  هو  هذا  محوالت، 
دفاع  إلــى  ونحتاج  للطاقة.  التحتية  البنية  في 
التي  الروسية  الصواريخ  بإسقاط  لنا  يسمح  جوي 

التحتية. بنيتنا  تستهدف 
قال  راينسالو  أورماس  اإلستوني  الخارجية  وزير 
الغربية  الدول  على  إن  »رويترز«،  مع  مقابلة  في 
من  رسالة  »أقوى  وأضاف،  لكييف.  دعمها  تعزيز 
أوكرانيا  تكسب  أن  يتعين  أنه  هي  الزيارة  هذه 
الغربي  الدعم  تعزيز  يجب  بالتالي  الحرب،  هذه 
سياسية،  محاذير  أي  دون  الثقيلة  األسلحة  وزيادة 
أيضًا«. ودعا  المدى  الصواريخ بعيدة  بما في ذلك 
وفرض  روسيا  على  العقوبات  من  أقوى  حزمة  إلى 
في  دولية  وإنشاء»محكمة  موسكو  على  أكبر  عزلة 

شأن جريمة الهجوم« الذي شنته روسيا.
الضربات  مــن  ــل  واب ــدث  أح روســيــا  وأطلقت 
األربعاء  األوكرانية،  التحتية  البنية  الصاروخية على 
الكهربائي  التيار  انقطاع  في  تسبب  ما  الماضي، 

البالد. أنحاء  بجميع 
وتقول موسكو إن هجماتها على البنية التحتية 
األساسية هجمات مشروعة من الناحية العسكرية، 
شعبها  معاناة  إنهاء  يمكنها  كييف  أن  مضيفة 
إن  أوكرانيا  وتقول  الروسية.  للمطالب  بالرضوخ 
مدنية  مأساة  في  للتسبب  تهدف  التي  الهجمات 

هي جريمة حرب.
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وقال 
إقليم  في  منطقة   30 قصفت  الروسية  القوات  إن 
األسبوع  مــرة   258 أوكرانيا  بجنوب  خيرسون 
الضفة  من  الروسية  القوات  وانسحبت  الماضي. 
تقصف  لكنها  الشهر،  هذا  دنيبرو  لنهر  الغربية 
البلدات والقرى، بما في ذلك مدينة خيرسون، من 

مواقع جديدة على الضفة المقابلة.
المصور  الليلي  خطابه  في  زيلينسكي  أضاف 
ضخ  بمحطة  الضرر  ألحقت  الروسية  القوات  أن 
غربي  شمال  في  ميكواليف  لمدينة  المياه  توفر 
الدفاع  وزارة  تدرس  األجواء  خيرسون. وسط هذه 
»بوينغ«  شركة  من  اقتراحًا  »بنتاغون«  األميركية 
ورخيصة  صغيرة  دقيقة  بقنابل  أوكرانيا  لتزويد 
ما  بكثرة،  متوفرة  صواريخ  على  تثبيتها  يجري 
الخطوط  خلف  ضربات  بتوجيه  لكييف  يسمح 
جهودًا  الغرب  فيه  يبذل  الذي  الوقت  في  الروسية 

حثيثة لتلبية الطلب على مزيد من األسلحة.
أوكرانيا  تحتاج  الــحــرب  استمرار  ظــل  وفــي 
وذلك  تطورًا،  أكثر  أسلحة  إلى  متزايد  نحو  على 
المخزونات  فيه  تتقلص  بدأت  الذي  الوقت  في 
وقالت  والحلفاء.  المتحدة  للواليات  العسكرية 
اقترحتها  التي  المنظومة  إن  الصناعة  في  مصادر 
قطر  ذات  »قنبلة  اسم  عليها  يطلق  التي  »بوينغ« 
نحو  من  واحــدة  هي  األرض«  من  تطلق  صغير 
وحلفاء  ألوكرانيا  جديدة  ذخيرة  إلنتاج  ست خطط 

واشنطن في أوروبا الشرقية.

احتجاجًا على تدابير إغالق »صفر كوفيد«

الحرس الثوري اإليراني يعترف بقتل 300 شخص الصني تشهر»العصا األمنية« بوجه التظاهرات وسط انتقادات

● آثار الدمار والقصف في شرق أوكرانيا

ستولتنبرغ: الرئيس الروسي يستخدم الشتاء سالحًا في الحرب

●  درجات الحراراة بلغت 20 تحت الصفر
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»مصافحة املونديال« تختصر املسافات بني القاهرة وأنقرةالبرهان يجمد النقابات واالتحادات السودانية
وسط حالة التفاؤل إزاء األزمة السودانية جراء 
المكون  بين  الجارية  السياسية  التفاهمات 
والتغيير«  الحرية  »قوى  وتحالف  العسكري 
إلى مراحل  المركزي( والتي وصلت  )المجلس 
حذرت  الديمقراطي،  التحول  لتحقيق  متقدمة 
أطراف من ضرورة االبتعاد عن عمليات العنف 
العام للوصول للهدف  المفرط لتهيئة المناخ 

المنشود.
التظاهرات  فيه  تستمر  الذي  الوقت  وفي 
اإلجراءات  منذ  السودان  في  أسبوعي  بشكل 
 25 في  السيادة  مجلس  رئيس  اتخذها  التي 
الحكومة  بموجبها  حل  والتي   2021 أكتوبر 
المدنية التي توّلت مقاليد الحكم عقب إسقاط 
الرئيس السابق عمر البشير في 2019، أعلن 
عبدالفتاح  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس 
النقابات  نشاط  تجميد  اإلثنين،  البرهان، 
واالتحادات المهنية، كما أصدر قرارًا بتشكيل 

لجان لتسيير أعمالها.
بيان،  في  قال  االنتقالي  السيادة  مجلس 
العام  االتحاد  أيضًا  تضمن  التجميد  قرار  إن 
لجنة  تشكيل  البرهان  وقرر  العمل،  ألصحاب 
بوزارة  العمل  تنظيمات  عام  مسجل  برئاسة 
العدل لتسيير أعمال الجهات التي جرى تجميد 
العمومية،  جمعياتها  انعقاد  لحين  أنشطتها 
الجديدة  اللجنة  أن  إلــى  المجلس  وأشــار 
وحسابات  أرصــدة  وحصر  بتحديد  ستختص 
هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها 
نص  القرار  أن  البيان  وذكر  السيطرة.  تحت 
ممثلين  من  اللجنة  عضوية  تكون  أن  على 
المراجعة  العام وديوان  لوزارة العدل والنائب 
اللجنة  تراه  شخص  أي  إلى  إضافة  القومي، 
حكمت  أطراف  عاودت   2021 ومنذ  مناسبًا، 
الخدمة  قطاع  في  الظهور  السابق  في  البالد 
كانت  التي  النقابات  تأسيس  وأعيد  المدنية، 
النقابات  بحل  البرهان  وقرار  عليها.  تسيطر 
ال يعد األول من نوعه؛ إذ كان قد حلها أثناء 
عقب  االنتقالي  العسكري  للمجلس  رئاسته 
البشير  عمر  المعزول  الرئيس  بنظام  اإلطاحة 
مزاعم  تحت  تراجع  ثم   ،2019 أبريل  في 

ضغوط نقابية دولية تمنع حل النقابات.
وبعد تشكيل الحكومة المدنية التي تولت 
تفكيك سلطة نظام البشير، أصدرت الحكومة 
أنصار  على  المحسوبة  النقابات  بحل  قرارات 
نقابات  منها  ــداًل  ب وعينت  البشير،  نظام 
السلطة  الجيش  تولى  أخرى  مرة  ثم  جديدة. 
المدنية،  الحكومة  أكتوبر2021 وحل   25 في 
الحكومة  قـــرارات  العليا  المحكمة  وألغت 
ألنصار  النقابات  ــادت  وأع المقالة  المدنية 
الجديد،  البرهان  قرار  ويأتي  البشير.  نظام 

أحيت المصافحة المفاجئة والنادرة بين الرئيسين التركي 
على  السيسي  عبدالفتاح  والمصري  أردوغان  طيب  رجب 
التطبيع  مسار  عودة  آمال  قطر  مونديال  افتتاح  هامش 
بسبب  التباعد  عليه  خيم  أن  بعد  البلدين،  بين  المتعثر 
للطرفين،  وحاسمة  عديدة  ملفات  تجاه  المواقف  تباين 
بأنها  المصافحة  هذه  التركية  الرئاسة  وصفت  حيث 
بين  العالقات  في  التطبيع  من  مزيد  نحو  أولى  »خطوة 
البلدين«، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه »بداية 

جديدة في العالقات الثنائية بينهما«.
المصافحة  حــول  تفاصيل  ــد،  األح كشف،  أردوغـــان 
عبدالفتاح  المصري  بنظيره  جمعته  التي  التاريخية 
خالل  المصري  نظيره  إلى  »تحدث  إنه  وقال  السيسي، 
ذلك االجتماع لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة«، وكان 
في  لقائهما  أثر  على  للغاية  »سعيدًا  السيسي  الرئيس 

قطر« على حد وصفه.
تركية،  إعالم  وسائل  أذاعتها  التي  التصريحات  ووفق 
في  دخلت  القاهرة  مع  العالقات  إن  أردوغان  قال  األحد، 
كذلك  يحدث  ربما  الــذي  األمــر  وهــو  التحسن،  طريق 
إعالم  وسائل  وبحسب  سورية.  مع  بــالده  عالقات  في 
للقطيعة  مكان  »ال  أنه  على  أردوغــان  شدد  فقد  تركية، 
في السياسة«، وأعرب عن اعتقاده أن »تطورات إيجابية 
ستحصل مع مصر«، وذكر من دون أن يسمي دواًل بعينها 
أن »هناك من أرادوا االستفادة من القطيعة في فترة ما 
هذه  أزلنا  عندما  فشلت  خططهم  لكن  الخليج،  دول  مع 
القطيعة« مشيرًا إلى أن »عالقات شعبي تركيا ومصر قوية 
جدًا، وعلينا أال نخسرها لمصلحة اآلخرين، فتسلل اليونان 

إلى المنطقة لن يكون جيدًا«.
المصرية،  الرئاسة  نشرته  بيان  المقابل وبحسب  في 
السيسي  الرئيس  إن  راضي  بسام  باسمها  الناطق  قال 
التأكيد  جرى  إذ  أردوغـــان،  التركي  نظيره  مع  تصافح 
المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين 
والشعبين المصري والتركي مضيفًا »جرى التوافق على أن 
تكون تلك بداية لتطوير العالقات الثنائية بين الجانبين«.
وأظهرت الصورة التي نشرتها الرئاسة التركية تبادل 
أمير  يتوسطهما  كان  فيما  الحديث،  وأردوغان  السيسي 
دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. وبعدها اعتبر الرئيس 
من  مزيد  نحو  أولى  »خطوة  النادرة  المصافحة  التركي 
تصريحات  خالل  وقال  البلدين«،  بين  العالقات  تطبيع 
أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، إن 

»تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة األولى«.
الوحيد من مصر هو  أنقرة  أن »طلب  أردوغان  وذكر 
المتوسط«،  البحر  في  تركيا  وضع  تجاه  أسلوبها  تغيير 
مضيفًا أن بالده تأمل أن »تمضي بالمرحلة التي بدأت 
رفيعة  محادثات  عبر  الحقًا  جيدة  نقطة  إلى  وزرائنا  بين 
رجب  التركي  الرئيس  تصريحات  وغــداة  المستوى«. 
التي  بالقاهرة،  بالده  عالقات  تطور  أردوغان حول  طيب 
ستبدأ  مصر  مع  العالقات  بناء  »عملية  أن  فيها  أكد 
مولود  خارجيته  وزير  قال  البلدين«،  من  وزراء  باجتماع 

التي يسيطر عليها حاليًا أنصار  النقابات  بحل 
تسوية  إلى  بالوصول  توقعات  وسط  البشير، 

سياسية شاملة تعيد الحكم إلى المدنيين.
المعارضة  تحالف  أبلغ  ذلك،  غضون  وفي 
الدولية  اآللية  والتغيير«،  »الحرية  السودانية 
اإلطاري  االتفاق  لتوقيع  باستعداده  الثالثية، 
التي  لــأزمــة  سياسي  حــل  ــى  إل ــوصــول  وال
مشترطًا  عام،  من  أكثر  منذ  البالد  تعيشها 
وإطالق  العنف  وقف  عبر  األجواء  تهيئة  لذلك 

سراح المعتقلين السياسيين.
وخّلفت االحتجاجات المطالبة بحكم مدني 
الثالثية  اآللية  وأدانت  قتياًل،   120 اآلن  حتى 
بشأن السودان، اإلثنين، ما وصفته باستخدام 
البالد،  في  المتظاهرين  مع  المفرطة  القوة 
التحقيق  إلــى  السودانية  السلطات  داعية 
المسؤولين  وتقديم  ــحــوادث،  ال هــذه  في 
الثالثية  اآللية  وذكرت  سريعًا.  للعدالة  عنها 
واالتحاد  المتحدة  األمم  من  كاًل  تضم  التي 
للتنمية »إيغاد«،  الحكومية  والهيئة  األفريقي 
لمقتل  تشير  ــواردة  ال التقارير  أن  بيان  في 
شخصين يوم الخميس الماضي في أم درمان 
الحق  فرد  »لكل  أن  الخرطوم، مؤكدًة  بوالية 

في التجمع السلمي وحرية التعبير«.
األمم  بعثة  نشرته  ــذي  ال البيان  ــار  وأش
االنتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة 
مبعوثي  أن  إلى  »يونيتامس«،  السودان  في 
»من  العمل  يواصلون  الثالثة  اآللية  أطراف 
تسمح  مستدامة  انتقالية  فترة  استعادة  أجل 
بتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة 
السالم  لتحقيق  مصداقية  وذات  للمساءلة 

والتنمية في البالد«.
أطباء  لجنة  أعلنت  بعدما  ــذا  ه يــأتــي 
السودان المركزية أن متظاهرًا ُقتل الخميس 
إثر  للخرطوم،  التوأم  المدينة  درمان،  أم  في 
على  األمن  قوات  أطلقته  ناري  بطلق  إصابته 

ومصر  »تركيا  إن  نوفمبر،   28 اإلثنين  أوغلو،  تشاووش 
وتعيدان  الكاملة  الدبلوماسية  العالقات  تستأنفان  قد 
تعيين سفيرين في األشهر المقبلة«. وبحسب تصريحات 
يستأنفان  قد  البلدين  فإن  أنقرة  في  للصحفيين  أوغلو 
الخارجية  وزيري  نائبي  بقيادة  الدبلوماسية  المشاورات 

في إطار عملية التطبيع قريبًا.
أن  تسمها،  لم  مصادر  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
على  والسيسي  ــان  أردوغ بين  جمعت  التي  المصافحة 
هامش مونديال قطر فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات 
الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي االستخبارات في 
البلدين. وقال مصدر إقليمي مطلع، للوكالة نفسها، إن 
مطلع  مصر  في  التقيا  البلدين  من  استخباريين  وفدين 
األسبوع. وقال المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، 
تبدأ  أن  المقرر  ومن  بينهما،  بدأت  مهمة  مناقشات  إن 
تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية 

والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة.
تطبيع  أن  ذكر  أقطاي  فؤاد  التركي  الرئيس  نائب 
اإلرادة  إطار  في  »مستمر  ومصر  بالده  بين  العالقات 
المتبادل«.  واالحترام  والمصالح  للجانبين  المشتركة 
وأوضح أقطاي في كلمة أمام لجنة الموازنة في البرلمان 
الشرق  في  األخيرة  الجيوسياسية  »التحوالت  أن  التركي 
أيضًا«،  المنطقة  دول  مقاربات  على  انعكست  األوسط 
األولوية  بإعطاء  المتمثل  التركي  »الموقف  أن  وتابع 
في  جديدة  حقبة  فتح  عن  أثمر  اإلقليمي  للتعاون 
وإسرائيل«،  والسعودية  اإلمارات  مع  الثنائية  العالقات 
مضيفًا »تستمر اتصاالتنا مع مصر لتطبيع العالقات في 
المشتركة  والمصالح  للجانبين  المشتركة  اإلرادة  إطار 
ما  بكل  القيام  وسنواصل  وقمنا  المتبادل،  واالحترام 
تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا«، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

اللجنة  وقالت  مدني.  بحكم  مطالبة  تظاهرة 
في بيان إن المتظاهر قتل من جرّاء »إصابته 

بطلق ناري في البطن«.
السامي  المتحدة  ــم  األم مفوض  ــان  وك
زيارة  خالل  دعا  تورك  فولكر  اإلنسان  لحقوق 
السلطات  الماضي  األسبوع  الخرطوم  إلى 
للصحفيين  آنذاك  وقال  النفس.  ضبط  إلى 
»أدعو السلطات ألن تأمر قوات األمن بوضوح 
حقوق  باحترام  المتظاهرين  مع  بالتعامل 
والجنود  الشرطة  عناصر  مطالبًا  اإلنسان«، 

بـ»عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم«.
لحزب  الــعــام  األمــيــن  ــال  ق السياق،  فــي 
»في  أحمد  يوسف  محمد  السوداني  المؤتمر 
قبل  من  يتوقف  لم  البالد  في  العنف  الحقيقة 
السلميين  المتظاهرين  ضد  األمنية  األجهزة 
تسيّرها  التي  المواكب  فكل  الخرطوم،  في 
واسعة  النتهاكات  تتعرض  المقاومة  لجان 
من قتل وإصابات مختلفة وكل أشكال وصور 
جهات  هناك  أن  مؤكد  لكن  الممنهج،  العنف 
لتعطيل  وسعها  في  ما  بكامل  تعمل  كثيرة 
العملية السياسية وتشويهها ألنها مستفيدة 
جهودًا  هناك  أن  بخاصة  الحالي  الوضع  من 
السياسية  العملية  لتحقيق  جارية  حثيثة 
وتابع  بها«،  ــراف  األط كل  ترحيب  ظل  في 
من  يجري  ما  تجاه  العسكريين  »جدية  أحمد 
على  موافقتهم  تحددها  سياسية  عملية 
المؤشر  وهو  عليه،  بالتوقيع  اإلطاري  االتفاق 
نصوص  عام  بشكل  لكن  لالختبار،  الحقيقي 
الشارع  مطالب  معظم  تتضمن  االتفاق  هذا 
الثوري وال سيما تكوين حكومة مدنية كاملة 
والعسكري  األمني  واإلصالح  العدالة  وتحقيق 
عليها  التوافق  جــرى  أساسية  قضايا  وهــي 
حول  االختالفات  وبالتأكيد،  كبير،  بشكل 
بعض التفاصيل ستظل موجودة طول الفترة 

االنتقالية«.

»األناضول« التركية.

سنوات التوتر
وكان الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة منذ إطاحة 
نظام اإلخوان من الحكم في مصر أنه لن يقبل المصالحة 
أنه  إال  السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  مع  مطلقًا 
البلدين  بين  العالقات  شهدت   2021 العام  بداية  مع 
أردوغان  بوادره تصريحات  أولى  وكانت  التحسن،  بعض 
اتصاالت  أجريا  البلدين  بأن  ذاته  العام  من  مارس  في 
في  يرغب  وبأنه  واقتصادية،  ودبلوماسية  استخباراتية 

عالقات قوية مع القاهرة.
العام  مايو من  البلدان خالل  بدأ  وبالتوازي مع ذلك 
العالقات،  لتطبيع  استكشافية«  »محادثات  الماضي 
بدأت على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية 
تحسين  وتيرة  تباطأت  ما  سرعان  أنه  غير  البلدين، 
العالقات على أثر حجم التباينات في مواقف البلدين تجاه 
بعض الملفات وعلى رأسها الملف الليبي وغاز المتوسط 

واستضافة تركيا عناصر تابعة لتنظيم اإلخوان.
أخرى  مرة  البلدين  عالقات  على  ليخيم  التوتر  وعاد 
مجموعة  أنقرة  وقعت  أن  بعد  الليبي،  الملف  بسبب 
اتفاقات جديدة مع حكومة طرابلس من بينها التنقيب 
أثار  ما  المتوسط،  البحر  مياه  في  والغاز  النفط  عن 
على  الماضي  الشهر  أواخر  أعلنت  التي  القاهرة  غضب 
الجلسات  توقف  شكري  سامح  خارجيتها  وزير  لسان 
االستكشافية بين بالده وتركيا، مما عكس تعثر مسار 
المصري  الوزير  وبرر  البلدين،  بين  العالقات  تطبيع 
بقوله  تركيا  مع  المحادثات  مسار  استئناف  عدم  حينها 
قبل  من  الممارسات  إطار  في  تغيرات  تطرأ  »لم  إنه 

أنقرة«.

لقاء السيسي ـ أردوغان بداية التقاربمخاوف من تعطل مسار التسوية
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المحتلة،  الفلسطينية  األرضي  في  العنف  حدة  تصاعدت 
خالل األشهر األخيرة، وسط ارتفاع عمليات قتل الفلسطينيين 
حيث  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلية  القتل  آلة  وانتهاكات 
الثالثاء  جديدة  اشتباكات  المحتلة  الغربية  الضفة  شهدت 

أسفرت عن مقتل ثالثة فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة.
القتل  الفلسطينية من جانبها، أن جرائم  الرئاسة  واعتبرت 
لكل  الفلسطني وتدمير  الشعب  إعالن حرب على  اليومية هي 
حكومة  أبواردينة  نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  وحمل  شيء. 
الجرائم  هذه  عن  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل 
داعيًا إلى محاسبتها. وأشار إلى أن الحكومة الحالية واليمينية 

القادمة أعلنتا الحرب اليومية على الشعب الفلسطيني.
ومن جهته، قال األمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فاٍش  سلوك  بارد  بدم  اإلعدام  إن  تغريدة  في  الشيخ  حسين 
لقوات االحتالل واستباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسية.

تسيطر  التي  حماس  حركة  قالت  المواجهات  هذه  وبعد 
أن  بائسًا  يحاول  الصهيوني  »االحتالل  إن  غزة  قطاع  على 
عمليات  عبر  أرضه  السترداد  المشروع  شعبنا  نضال  يوقف 
الدماء ستكون وقودًا لثورة شعبنا  القتل واالغتيال، لكن هذه 
تصعيد  أن  على  حماس  وشــددت  المستمرة«.  وانتفاضته 
المقاوم  الفعل  بتصعيد  سيواجه  وإرهابه  لجرائمه  االحتالل 

والعمل الثوري ردًا على هذا اإلرهاب الصهيوني.
جواد  أن  بيان  في  ــرت  ذك الفلسطينية  الصحة  وزارة 
ظافر  وشقيقه  عامًا(   22( ريماوي  عبدالجواد  عبدالرحمن 
اثر  استشهدا  عامًا(   21( ريماوي  عبدالجواد  عبدالرحمن 
إصابتهما برصاص االحتالل في قرية كفر عين قضاء رام اهلل.

أحداث  عن  بيان  في  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  قال  بينما 
للجيش  الروتينية  العمليات  أثناء  الليل  خالل  إنه  عين  كفر 

اإلسرائيلي بالقرب من بلدة كفر عين، قام عدد من المشتبه 
الحجارة  بهم  المشتبه  ألقى  عنيفة.  شغب  بأعمال  بهم 
فض  بوسائل  ردوا  الذين  الجنود  باتجاه  الحارقة  والزجاجات 
الشغب وبالذخيرة الحية، وعلق على مقتل الشقيقين الريماوي 
نحن على علم بالتقارير المتعلقة بمقتل فلسطينيين. الحادث 
أيضا  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت  المراجعة.  قيد 
استشهاد مواطن آخر متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص 
مدينة  جنوب  أمر،  بيت  بلدة  في  الرأس،  في  الحي  االحتالل 
 22 إصابة  األحمر  الهالل  جمعية  وأعلنت  الثالثاء.  لحم،  بيت 

فلسطينيًا في مواجهات بيت أمر.

نقطة الغليان
تصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتّلها اسرائيل 
شهدتها  مقاومة  عمليات  أعقاب  وفي   ،1967 يونيو  منذ 
من  أكثر  اإلسرائيلي  الجيش  شــنّ  ــارس،  م منذ  إسرائيل 
سيما  ال  الغربية،  الضفة  في  أمنية  وعملية  دهم  عملية  ألفي 
معقاًل  تعتبران  اللتين  )شمال(  ونابلس  جنين  منطقتي  في 

لجماعات مسلحة.
أكثر  مقتل  عن  واالشتباكات  هذه  الدهم  عمليات  وأسفرت 
سنوات،  سبع  خالل  حصيلة  أكبر  وهي  فلسطينيًا،   125 من 
للشرق  المتحدة  األمم  وسيط  وقال  المتحدة،  األمم  بحسب 
األوسط تور وينسالند اإلثنين عشية اليوم العالمي للتضامن 
مع الفلسطينيين »الصراع وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان«.

وعقد مجلس األمن الدولي جلسة اإلثنين بتوقيت نيويورك 
لبحث الوضع في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، 
الفلسطينية  األرض  في  العنف  الجلسة في ظل تصاعد  وتأتي 
واحتالل  متوقفة  سالم  عملية  سياق  وفي  وإسرائيل  المحتلة 
متزايدة  ومؤسسية  اقتصادية  تحديات  ووســط  مترسخ، 

الفلسطينية. السلطة  تواجهها 

من  إحاطة  إلى  عشر  الخمسة  المجلس  أعضاء  واستمع 
السالم  لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  منسق  وينسالند،  تور 
عقود  »بعد  كلمته:  بداية  في  قال  والذي  األوسط  الشرق  في 
القانوني  غير  االستيطاني  والتوسع  المستمر  العنف  من 
مرة  الصراع  وصل  االحتالل،  وتعميق  المتوقفة  والمفاوضات 

أخرى إلى درجة الغليان«.
وأشار وينسالد إلى بلوغ العنف في الضفة الغربية المحتلة 
زيادة  تسببت  كما  األخيرة،  األشهر  في  عالية«  »مستويات 
معاناة  في  بالمستوطنين  المرتبط  والعنف  األسلحة  استخدام 

إنسانية خطيرة، على حدّ تعبيره.
قبل  من  عنيفة  اعتداءات  شهدنا  أيام،  وقبل  يقول  وتابع 
مما  الخليل  في  الفلسطينيين  اإلسرائيليين ضد  المستوطنين 
وشدد  والتحريض،  للعنف  مقلق  تصعيد  على  الضوء  يسلط 
مرة أخرى على أن استهداف المدنيين »ال يمكن تبريره على 

اإلطالق ويجب وقف العنف«.
أنا  قمت  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  وينسالند  وقــال 
فيها  العنف  كان  مناطق  بزيارة  األخيرة  األسابيع  في  وفريقي 
المسؤولين  إجراء مناقشات مع مجموعة من  شديدا، وأواصل 
الدولية  الفاعلة  الجهات  الفلسطينيين واإلسرائيليين، وكذلك 

الخطرة. للديناميكيات  واإلقليمية، للتصدي 
جنبًا  أخرى  مرة  المتحدة عن كثب،  األمم  غزة، عملت  وفي 
ودعم  للتوسط  والدوليين،  اإلقليميين  الشركاء  مع  جنب  إلى 

وقف إطالق النار في مايو 2021 وفي أغسطس هذا العام.
في كلمته، أوضح وينسالند أن ثمة حاجة إلى وجود قيادة 
تضاءل  لقد  وقال  الدولتين،  حل  نحو  المسار  إلعادة  سياسية 
اآلن التفاؤل واألمل والتأييد الصريح للتوصل إلى حل سياسي 
تفاوضي والذي كان جليًا للغاية عندما انطلقت عملية السالم، 
الجوالت  منذ  سياسي  تقدم  إحراز  عدم  إلى  بالنظر  سيّما  ال 

الفاشلة من المحادثات بين العامين 2007 و2014.

النزاع  الكامنة وراء  أنه مع عدم معالجة األسباب  وحذر من 
يتصاعد  سوف  قدما،  للمضي  واضح  سياسي  مسار  وإظهار 
والبؤس  الدماء  إراقــة  من  مزيد  في  سيتسبب  مما  الصراع 
المنطقة  في  االستقرار  لعدم  مزعزع  عميق  تأثير  له  ويكون 
االستقرار  تجلب  ال  الحالية  االتجاهات  »إن  وقال:  بأكملها. 

واألمن ألي شخص«
حق  تحقيق  باتجاه  عاجلة  ــراءات  إجـ اتخاذ  على  وحــث 
يمكن  ملموسة،  ولكن  تدريجية  من خالل خطوات  الدولتين: 
بناء جسر بين ما نحن فيه اآلن والظروف الالزمة لحل سلمي 
للصراع، استنادا إلى قرارات األمم المتحدة والقوانين الدولية 

السابقة. واالتفاقات 
مواصلة  ضــرورة  أوال،  هي  المطلوبة  الخطوات  إن  وقال 
االتجاهات  ومواجهة  التوترات  لتقليل  األطراف  مع  االنخراط 
النهائي.  الوضع  التي تؤثر على قضايا  السلبية وال سيما تلك 
قبل  الجانب من  أحادية  الخطوات  يعني وقف  أن ذلك  وأوضح 
الشرعية  أو إضفاء  المستوطنات  الجانبين – وال سيّما توسيع 
أن نستمر في  وثانيًا، يجب  والتهجير،  الهدم  عليها، وعمليات 
نمو  أمام  المجال  إلفساح  والتجارة  والحركة  الوصول  تحسين 
اقتصادات  ربط  إعادة  إلى  باإلضافة  الفلسطيني،  االقتصاد 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
والثانية«  األولــى  النقطتان  تحققت  »إذا  أنه  إلى  وأشــار 
إلى  الحاجة  إلى  تشير  والتي  الثالثة  الخطوة  تحقيق  فيمكن 
لتقوية  الدولي  والمجتمع  األطراف  جميع  قبل  من  جهود  بذل 
الصحة  وتعزيز  الحوكمة  وتحسين  الفلسطينية  المؤسسات 
ظل  في  أنه  أدرك  إنني  وقال:  الفلسطينية.  للسلطة  المالية 
الظروف الحالية، فإن النهوض في مثل هذه الخطوات سيكون 

مهمة جبّارة.
األساسية،  القضايا  معالجة  إلى  األطراف  حاجة  على  وشدد 
هو  الدولتين  حل  فيه  يكون  مشترك  نهج  اتباع  ضرورة  مع 

»ضروريًا  ويكون  به  االسترشاد  يجري  الذي  السياسي  القرار 
لوقف المسار السلبي الحالي«.

تفاقم  التي  العناصر  بعض  إلى  األممي  المسؤول  وتطرق 
التحديات، من بينها االتجاهات العالمية، كالحرب في أوكرانيا، 
انتخابات  ــراء  إج عــدم  جانب  إلــى  المانحين،  دعــم  وتراجع 
فلسطينية حتى اآلن. وأشار إلى مواجهة السلطة الفلسطينية 

بالفعل تحديات مؤسسية ومالية كبيرة.
انتخابات  في  الفلسطينيون  يصوت  لم  ذلك،  على  عالوة 
أولئك  الناخبين،  من   %  50 من  أكثر   .2006 العام  منذ  عامة 
أبدا  لهم  تتح  لم  عاما،  و35   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 

فرصة إسماع أصواتهم في االقتراع.
في  وساعدت  اإلنسانية  االستجابة  المتحدة  األمم  وتقود 
حركة  تحسين  ذلك  في  بما  غزة،  اقتصاد  لدعم  تدابير  وضع 
المشاريع  إلى  إضافة  وإليها.  غزة  من  والبضائع  األشخاص 
غزة  في  الكهرباء  توليد  لمحطة  الوقود  توفير  مثل  الحيوية 
وستستمر  أسرة،   100.000 من  ألكثر  النقدية  والمساعدات 

في العام 2023. في هذا الصدد، جرى إحراز تقدم.
لتشكيل  المفاوضات  تتواصل  بينما  األحداث  هذه  وتأتي 
اإلسرائيلي  الــوزراء  رئيس  بين  إسرائيل  في  جديدة  حكومة 
اليميني،  الليكود  حزب  زعيم  نتانياهو،  بنيامين  المكلف 
وحلفائه المتدينين المتطرفين واليمين المتطرف الذين فازوا 
 ،120 أصل  من  مقعدًا   64 بنيلهم  الكنيست  مقاعد  بأغلبية 
متقدمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد.
الدينية«  »الصهيونية  المتطرف  اليمين  تحالف  وحصل 
فاز  الذي  سموطريتش  وبتسالئيل  غفير،  بن  إيتمار  بقيادة 
يلعب  مسبوق.  غير  نفوذًا  يعطي  البرلمان  في  بـ14مقعدا 
في  مقعدا   14 على  الذي حصل  الدينية«  »الصهيونية  تحالف 
البرلمان بزعامة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريطش دورًا 

مركزيًا في االئتالف الذي يشكله نتانياهو.

االحتالل اإلسرائيلي يصعد وتيرة العنف

الشعب الفلسطيني يواجه حربًا يومية ويطالب باملحاسبة

القدس–وكاالت

الصراع يصل »نقطة الغليان« بالتزامن مع اليوم العاملي للتضامن مع الفلسطينيني
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السعر الذي تطالب به أوكرانيا 
كحد أقصى لقيمة النفط الروسي
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تعهدت وزارة المواصالت التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتخاذ عدد من 
اإلجراءات لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة، ووضع حلول جذرية لها، دون أن 
توضح طبيعة اإلجراءات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم )450( لسنة 

2022، بشأن معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.
بمقر  اللجنة  مع  اجتماع  الشهوبي، خالل  المواصالت محمد سالم  وزير  واستعرض 
الوزارة الصعوبات والمشكالت التي يعاني منها العاملون بتلك الشركات، ووضع حلول 

جذرية لها.
للنقل  العامة  والوطنية  للموانئ،  الليبية  عدة شركات هي  المواصالت  وزارة  وتتبع 
البحري، والعامة ألعمال القطر واإلنقاذ والخدمات البحرية، والليبية األفريقية للطيران 

القابضة والشركات التابعة لها، والعامة للطرق والجسور.
المالحية،  للتوكيالت  وشحات  السريع،  للنقل  العامة  الشركات  الوزارة  تتبع  كما 
والعالمية للمالحة، وجرمة للتوكيالت المالحية، عالوة على غرفة المالحة البحرية، وذلك 
حسب قرار رقم 496 لسنة 2021 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز اإلداري لوزارة 

المواصالت. 

تعهد بعالج أوضاع العاملني بالشركات املتعثرة

اتفاق على مد ألمانيا 
بمليوني طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنويا 
لمدة 15 عاما

وزير الطاقة القطري 
سعد بن شريدة الكعبي

40
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.9066دوالر أميركي
5.0779يورو

5.8713الجنيه االسترليني
1.3054الريال السعودي
1.3359درهم إماراتي
0.6867اليوان الصيني

2022  /11/30 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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االنضباط املالي ومواجهة التضخم
توبياس أدريان _ فيتور غاسبار *

األفراد  مساعدة  في  حيويا  عامال  الحكومي  الدعم  كان 
والشركات على تجاوز مرحلة اإلغالقات العامة التي فرضتها 

الجائحة ودعم التعافي االقتصادي.
مكانه،  يراوح  الذي  المرتفع  التضخم  حالة  في  أنه  غير 
معظم  تراجعت  وقد  المعمم.  المالي  للدعم  مبرر  يوجد  ال 
الحكومات بالفعل عما كانت تقدمه من دعم أثناء الجائحة، 

كما ورد في عدد أكتوبر من تقريرنا الراصد المالي.
ومع استمرار معاناة الكثيرين، ينبغي أن تستمر الحكومة 
الفئات ضعفا على مواكبة  أولوية لمساعدة أكثر  في إعطاء 
التكاليف  وتغطية  والطاقة  للغذاء  االرتفاع  شديدة  التكلفة 
زيادة  تتجنب  أن  أيضا  الحكومات  على  أن  غير   – األخرى 
الطلب الكلي الذي يهدد بعودة التضخم إلى االرتفاع. وفي 
كثير من االقتصادات المتقدمة والصاعدة، يمكن أن يحقق 
االنضباط المالي خفضا للتضخم مع تحقيق خفض مواز في 

المديونية.

الضبط المالي والحد من الديون
من  للحد  الفائدة  أسعار  برفع  المركزية  البنوك  تقوم 
البلدان  من  كثير  في  بلغ  الذي  التضخم،  واحتواء  الطلب 
وألن  الماضي.  القرن  ثمانينيات  منذ  مستوياته  أعلى 
للمجتمع وضارة  بالنسبة  السريعة مكلفة  األسعار  ارتفاعات 
باستقرار النمو االقتصادي، يجب أن تتحرك السياسة النقدية 

لمواجهتها على نحو حاسم.
لخفض  الالزمة  األدوات  النقدية  السياسة  تمتلك  وبينما 
التضخم، فإن سياسة المالية العامة يمكنها وضع االقتصاد 
االستثمار  خالل  من  الطويل  المدى  في  أسلم  مسار  على 
والتوزيع  والتعليم؛  الطبية  والرعاية  التحتية  البنية  في 
للضرائب  عادل  والفرص عن طريق نظام  للدخول  العادل 
أن  غير  األساسية.  العامة  الخدمات  وتوفير  والتحويالت؛ 
السلع  على  الطلب  في  يؤثر  الكلي  العامة  المالية  رصيد 

والخدمات وعلى الضغوط التضخمية.
الكلي  الطلب  تهدئة  شأنه  من  العجز  وتخفيض 
والتضخم، ومن ثم ال يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار 
إلى  وباإلضافة  النتيجة.  هذه  إلى  للوصول  كثيرا  الفائدة 
قيودا  تفرض  التي  العالمية  المالية  األوضاع  فمع  ذلك، 
وِنسب  الميزانيات،  على 
تجاوزت  التي  العام  الدين 
مستويات ما قبل الجائحة، 
يعالج  العجز  تخفيض  فإن 

الضعف  مواطن  أيضا 
المتعلقة بالديون.

ذلك،  العكس من  وعلى 
فإن التحفيز المالي في بيئة 
المركزية  البنوك  إجبار  شأنه  من  الحالية  المرتفع  التضخم 
وفي  التضخم.  لكبح  أشد  بصورة  أدواتها  استخدام  على 
سياق الدين المرتفع للقطاعين العام والخاص، قد يتسبب 
هذا في زيادة المخاطر على النظام المالي، كما يوضح عدد 

أكتوبر من تقرير االستقرار المالي العالمي.

أدلة على االصطفاف
لديهم  السياسات  صناع  فإن  الخلفية،  هذه  وعلى 
لمن  القوية  الحماية  سبل  بتوفير  يتعلق  فيما  مسؤولية 
تعبئة  أو  أخرى  مواطن  في  تقليصها  مع  إليها  يحتاجون 
المسؤولية  وتبرهن  الكلي.  العجز  لخفض  إضافية  إيرادات 
المالية – أو حتى الضبط المالي حيثما دعت الحاجة – على 

أن صناع السياسات مصطفون في مواجهة التضخم.
يحدث  ما  وهو  مستمرا،  المالي  الضبط  يكون  وعندما 
للمالية  األجل  متوسط  إطار  خالل  من  المثالي  الوضع  في 
األعوام  مدار  على  السياسات  مسار  مالمح  يحدد  العامة 
القليلة القادمة، فإنه يعالج أيضا ما يلوح من ضغوط تهدد 
الضغوط  هذه  وتتضمن  مستدامة.  حدود  في  الدين  بقاء 
وعدة  المتقدمة  االقتصادات  معظم  في  السكان  شيخوخة 
اقتصادات صاعدة، والحاجة إلعادة بناء هوامش أمان يمكن 
االستعانة بها في األزمات المستقبلية أو في فترات الهبوط 

االقتصادي.
يمكن  والطاقة،  الغذاء  أسعار  ارتفاع  مواجهة  وفي 
للحكومات تحسين مركز المالية العامة باالنتقال من الدعم 
الفئات ضعفا – وذلك، في  إلى مساعدة أشد  النطاق  واسع 
الموجهة  النقدية  التحويالت  خالل  من  المثالي،  الوضع 
طويلة،  لفترة  تستمر  العرض  صدمات  وألن  للمستحقين. 
فإن محاوالت الحد من الزيادات السعرية عن طريق ضوابط 
ستكون  الضريبية  التخفيضات  أو  المالي  الدعم  أو  األسعار 
باهظة التكلفة على الميزانية وبال تأثير في نهاية المطاف. 
حفظ  تعزيز  في  كبيرة  أهمية  السعرية  اإلشارات  وتكتسب 
الطاقة  مصادر  في  الخاص  االستثمار  وتشجيع  الطاقة 

المتجددة.
ويعتمد موقف المالية العامة المرغوب والتدابير التي يستند 
معدالت  ذلك  في  بما  حدة،  على  بلد  كل  ظروف  على  إليها 
التضخم الجارية واالعتبارات طويلة المدى مثل مستويات الدين 
واحتياجات التنمية. وفي معظم البلدان، يؤدي ارتفاع التضخم 
إلى تعزيز االعتبارات الداعية إلى االنضباط المالي، مما يدعو 
إلى زيادة اإليرادات أو إعطاء أولوية لإلنفاق الذي يحافظ على 
االستثمارات في رأس المال البشري والمادي الداعمة للحماية 

االجتماعية والمعززة للنمو.

توصية باالستثمار في البنية 
التحتية والرعاية الطبية 

والتعليم والتوزيع العادل للدخول

الوسط ــ عبدالرحمن أميني

طرابلس- الوسط

االقتصاد  نمو  للتنمية  األفريقي  البنك  توقع 
 %  4.4 وبنسبة   2022 العام  بنهاية   %  3.5 الليبي 
النفط  إنتاج  باستئناف  مدفوعًا   ،2023 العام  في 
وانتعاش  الطاقة  موارد  على  الطلب  وارتفاع 

عالميًا. أسعارها 
شمال  في  االقتصادية  »التوقعات  عنوان  وتحت 
تقريره  في  البنك  تحدث   ،»2022 للعام  أفريقيا 
عودة  احتمال  عن  المنصرم  نوفمبر  خالل  الصادر 
والمواد  الطاقة  أسعار  ارتفاع  سياق  في  النمو 

األفريقية لكن بشروط. القارة  الغذائية في 
وضع  في  دورًا  ستلعب  عوامل  عدة  ذكر  التقرير 
تحقيقها،  إيجابًا حال  ما سينعكس  الليبي  االقتصاد 
وتحسن  السياسية  العملية  في  التقدم  ومنها: 
أن  إلى  ولفت  هشًا.  يزال  ال  الذي  األمني  الوضع 
العام  بنهاية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  تأجيل 
من  مزيد  إلى  أدى  مسمى،  غير  أجل  إلى   2021

الحكومية. المؤسسات  توحيد  عملية  في  التأخير 

إعادة النظر في دعم الطاقة
الدول  في  السلطات  تقوم  بأن  التقرير  وأوصى 
التنويع  لدعم  المحلية  الموارد  بدعم  األفريقية 
خاصة  الطاقة  دعم  في  النظر  وإعادة  االقتصادي، 
كبيرة  نسبًا  الدعم  هذا  فيها  يبلغ  التي  الدول  في 
تكاليف  ارتفاع  حيث  وتونس،  والجزائر  ليبيا  مثل 

المالية. النفقات  أثره على  له  الطاقة سيكون 
في  المالي  الرصيد  يسجل  أن  المتوقع  ومن 
المحلي  الناتج  من   %  25.8 بنسبة  فائضًا  ليبيا 
اإلجمالي في العام 2022 و17.3 في 2023، حسب 
من  اإليرادات  ارتفاع  بسبب  وذلك  البنك،  توقعات 
رؤية وطنية موحدة،  غياب  »لكن في  النفط،  إنتاج 
لتمويل  العامة  اإليرادات  ليبيا  استخدام  واستمرار 
األجور واإلعانات سيكون األمر ضارًا على االستثمار 

التحتية«. البنية  في 
ارتفاع  يدفع  أن  المرجح  من  فإنه  ذلك،  ومع 
التضخم،  نحو  العالم  في  والطاقة  األغذية  أسعار 
البلدان  في  خاصة  العام،  اإلنفاق  عمليات  ويثقل 
كبير  بدعم  المنتجات  هذه  فيها  تحظى  التي 

وتونس(. وليبيا  )الجزائر 
أكبر  خامس  هي  الجزائر  أن  التقرير  وأظهر 
العام  طن  مليون   7.7( العالم  في  للقمح  مستورد 
2021( والمغرب في المرتبة 14 )4.5 مليون طن(، 
وتونس في المركز 32 )1.9 مليون طن( وليبيا في 

38 )1.4 مليون طن(. المرتبة 

للحبوب البحث عن مصدرين 
ونوه بأن هذه البلدان تبحث حاليًا عن موردين 
محدود،  الحبوب  من  العالمي  العرض  ألن  بديلين 
ستؤثر  والذرة  القمح  أسعار  زيادة  إلى  اإلشارة  مع 
والدواجن  اللحوم  وقطاعات  الحيوانية  الثروة  على 
وتؤثر على العديد من المواد الغذائية األخرى مثل 

.).. المعكرونة  السميد،  )البيض،  منتجات 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  شأن  من  ذاته،  الوقت  في 
كمصدرين  للنفط  المصدرة  البلدان  يفيد  أن 
ومصر  والجزائر  ليبيا  وهي  الطبيعي  والغاز  للنفط 
المحروقات.  أسعار  ارتفاع  من  ستستفيد  حيث 
ستكون  اإلنتاج  زيادة  على  قدرتها  فإن  ذلك  ومع 

القصير. المدى  محدودة على 
ضبط  على  قادرة  كانت  ليبيا  أن  البنك  وذكر 
إنتاج النفط عند 1.2 مليون برميل في اليوم خالل 
في  برميل  مليون   0.4 مع  مقارنة   2021 العام 

.2020 اليوم خالل العام 
وأوكرانيا  روسيا  بين  الصراع  يزال  ال  ذلك،  إلى 
المنطقة،  في  االستقرار  لعدم  رئيسيًا  ومصدرًا 
الوثيقة  االقتصادية  المنطقة  دول  لعالقات  نظرًا 

مع أوروبا.
بالتذكير  الصراع  سمح  ذلك،  على  وزيادة 
الطاقة  مجال  في  للسيادة  اإلستراتيجية  بالطبيعة 
الطاقات  نحو  االنتقال  في  الشروع  إلى  والحاجة 

الطاقة. الكفاءة في مجال  المتجددة وتعزيز 
أفريقيا المناخ على شمال  للتغيرات  أقل  تأثير 

وقال البنك إنه على الرغم من إظهار اقتصادات 
مواجهة  في  أفضل  مرونة  عموما  أفريقيا  شمال 
آثار تغير المناخ مقارنة بالبلدان األخرى في القارة، 
فإنها تظل هشة للغاية مع ارتفاع مستوى اإلجهاد 

المائي.
سطح  ومستويات  الحرارة  درجات  ارتفاع  ويمثل 
لألمن  حقيقيا  تهديدا  الجفاف  نوبات  وتكرار  البحر 
عن  فضال  البيولوجي  والتنوع  والسكان  الغذائي 

والسياحي. الثقافي  التراث 
ويوضح التقرير أن االنتقال من الوقود األحفوري 
من  للتخفيف  ضروريًا  يعد  المتجددة  الطاقات  إلى 
الرغم  وعلى  أفريقيا.  شمال  في  المناخ  تغير  تأثير 
وطاقة  الشمسية  للطاقة  الكبيرة  اإلمكانات  من 
لتوليد  المركبة  القدرة  بين  الفجوة  فإن  الرياح، 
الوقود األحفوري والموارد المتجددة ال تزال كبيرة 

وآخذة في االتساع.

المتجددة الطاقة  في  باالستثمار  توصيات 
مصادر  في  االستثمار  بمواصلة  البنك  ويوصي 
األحفوري،  الوقود  دعم  وإصالح  المتجددة،  الطاقة 
أفريقيا،  شمال  في  المناخ  مشروعات  تمويل  ودعم 
الغذائي  األمن  على  الحفاظ  يزال  ال  حين  »في 

رئيسيا«. المنطقة هدفا  في  وتعزيزه 
زراعية جديدة  اعتماد ونشر تكنولوجيات  ويمثل 
مع  المناخ  مع  التكيف  على  قادرة  محاصيل  ووجود 
والتربة،  المياه  موارد  لتسيير  أفضل  استراتيجيات 
واألمن  الزراعية  اإلنتاجية  لدعم  قصوى  أهمية 

الغذائي.
وفي الختام، يدعو البنك حكومات شمال أفريقيا 
المختصة  المؤسسات  إلنشاء  جهودها  تعبئة  إلى 
الظروف  وتهيئة  المناخ،  تغيرات  بمواجهة 

المجال. لالستثمار في ذلك 

تقرير البنك يتوقع وصول النمو 
لـ3.5 % بنهاية العام الجاري

 ارتفاع أسعار الطاقة يصب في 
صالح البلدان المصدرة للنفط والغاز

»مالية الوحدة«:
الرواتب وصلت

 مصرف ليبيا المركزي

بعد إقرار قانون المرتبات الموحد

البنك األفريقي للتنمية:

تأخر صرف رواتب أكتوبر.. واملبروك يعتذر
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  المالية  وزير  قدم 
عن  الليبيين  إلى  اعتذاره  المبروك،  خالد  الموقتة 
التأخر »الخارج عن اإلرادة« في صرف رواتب شهر 
بعد  وذلك  التأخير؛  سبب  توضيح  دون  أكتوبر، 
قانون  الماضي  األسبوع  النواب  مجلس  أقر  أن 

الموحد. المرتبات 
حرصها  الثالثاء،  بيان،  في  الوزارة  وأكدت 
صرف  في  االنتظام  على  التامين  والتزامها 
منبهة  قانونًا،  المحددة  اآلجال  حسب  الرواتب 
المطابقة  عمليات  بإنهاء  وعنايتها  اهتمامها  إلى 
للموظفين بالوحدات اإلدارية وتطبيق أحكام قرار 
جدول  بشأن  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الموحد. الرواتب 
مباشرة  منذ  »الوزارة  أن  البيان  في  وجاء 
االلتزام  مبدأ  امتهنت   2021 أبريل  في  أعمالها 
في  قدمًا  ماضية  حينها، وهي  في  الرواتب  بصرف 

هذا النهج )...( دون تأخر وتعطيل أو مماطلة«.
وصول  المالية  وزارة  توقعت  الماضي،  والسب 
حسابات  إلى  ونوفمبر  أكتوبر  شهري  رواتب 
مطلع  العامة  والهيئات  والقطاعات  الجهات  كل 
األسبوع المقبل، إذ أنه جرت إحالتها إلى المصرف 

الماضي. أواخر األسبوع  المركزي 

الجهات رواتب صرفت لبعض 
الشهرين  رواتب  صرفت  إنها  الوزارة،  وقالت 
العامة،  الخزانة  من  ممولة  جهة   150 من  ألكثر 
وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة 
جهة،   300 يتجاوز  إجمالي  من  الصحة  لوزارة 
متغير  ألف   250 إجراءات  »استكملنا  وأضافت: 
لرواتب  والترقيات  التسويات  تنفيذ  في  متمثلة 
من  الممولة  والجهات  بالقطاعات  الموظفين 

العامة«. الخزانة 

بالوزارة  الميزانية  إدارة  أن  البيان  وذكر 
والمصالح  الهيئات  إجراءات  استقبال  في  مستمرة 
المطابقة  عملية  استكمال  بشأن  الحكومية 

إلى  الموحد،  المرتبات  جدول  قانون  لتنفيذ 
التسويات  طلبات  استقبال  في  »استمرارها  جانب 

العامة«. الجهات  والترقيات من كل 
رئيس  أصدر  أكتوبر،  رواتب  صرف  تأخر  وبعد 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
لوزارة  تعليماته  الماضي  نوفمبر   15 في  الدبيبة 
كما  معًا.  ونوفمبر  أكتوبر  رواتب  بصرف  المالية 
أعمال  باستكمال  المالية  لوزارة  تعليمات  وجه 
الموحد  الجدول  وتنفيذ  للقطاعات  المطابقة 
الصحة  بقطاع  العاملين  وإعطاء  للرواتب، 

األولوية.

الموحد المرتبات  إقرار قانون 
المرتبات  قانون  األسبوع  النواب  مجلس  وأقر 

دينار  ألف  على  القانون  مشروع  ونص  الموحد. 
يبلغ  فيما  الدولة،  في  العاملين  ألجور  أدنى  كحد 
على  عالوة  دينار،  ألف   20 الدولة  رئيس  راتب 
رئيس  راتب  بينما  سكن،  بدل  دينار  آالف  سبعة 
وبدل  دينار  آالف  عشرة  يبلغ  الوزراء  مجلس 
وأوضح جدول مرتبات  دينار.  آالف  سكن بخمسة 
كل  راتب  أن  المرفق  العليا  القيادية  الوظائف 
 10 بـ تحدد  والنواب  النواب  مجلس  رئيس  من 

دينار. آالف  بخمسة  سكن  وبدل  دينار  آالف 
النواب، لم يحسم بعد، حول ما  ودار جدل بين 
العاملين  على  يسري  لألجور  األدنى  الحد  كان  إذا 
يُضم  أم  العامة،  الميزانية  من  الممولة  بالجهات 
األساسية  المعاشات  أصحاب  المتقاعدون  إليهم 

الضماني. والمعاش 

4.4 % نموًا في االقتصاد الليبي خالل 2023

توبياس أدريان يشغل منصب المستشار المالي    *
النقدية والرأسمالية في  إدارة األسواق  ومدير 

الدولي  النقد  صندوق 
العامة  المالية  فيتور غاسبار مدير شؤون   *

الدولي  النقد  بصندوق 

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

السنة الثامنة
العدد 367 7 جمادى األولى 1444 هـ
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العربي للنفط الخليج  ● عامل فى موقع نفطي تابع لشركة 

● ليبيون أمام أحد المصارف في انتظار صرف الرواتب
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قررت المؤسسة الوطنية للنفط اإلذن ببدء عمليات تشغيل مصنع اإلثيلين بالمجمع الصناعي 
راس النوف، المتوقف عن العمل منذ سنوات.

إدارة المؤسسة الوطنية  وقالت المؤسسة، في بيان، اإلثنين، إن رئيس وأعضاء مجلس 
للنفط أشادوا بجميع الجهود المبذولة من إدارة شركة راس النوف وجميع العاملين بها إلعادة 

تشغيل »الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات«.
وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة »دعمه المستمر 
للشركة في سبيل عودة اإلنتاج إلى مستويات عالية«، مشيراً إلى ضرورة أن تجري خطوات 

التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سالمة العمليات وصواًل إلى مرحلة اإلنتاج المتكاملة.
وقالت الشركة إن جميع مراحل عمليات التشغيل تجري خطوة بخطوة وبشكل تدريجي وفق 

إجراءات ومتطلبات سالمة العمليات وصواًل إلى مرحلة اإلنتاج.
القاهرة  الظروف  رغم  وتواصلت   2019 العام  في  المجمع  تشغيل  إعادة  خطة  وبدأت 

واالستثنائية والصعبة، حسب الشركة.

إذن ببدء تشغيل مصنع اإلثيلني بـ »راس النوف«
الدبيبة يطلب التركيز على اإلصالح العمراني

عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  طالب 
واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  الدبيبة، 
بضرورة التركيز على 4 ملفات في خطة عمله للعام المقبل 2023، 
الالمركزية  وتعزيز  والتسكين  العامة  الوظيفة  إصالح  وهي: 

وإصالح وتطوير التخطيط العمراني.
وترأس الدبيبة بصفته رئيسًا لمجلس أمناء المجلس الوطني 
للتطوير االقتصادي واالجتماعي، الثالثاء، االجتماع الثاني لمجلس 
األمناء والذي خُصِّص الستعراض نشاط المجلس للعام الجاري 

2022 ومناقشة خطته للعام المقبل 2023.
بداية  كلمته  في  أكد  الدبيبة  إن  اإلعالمي  المكتب  وقال 
االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  قيام  أهمية  االجتماع 

واالجتماعي بدوره كاستشاري للحكومة، وقال »إن تفعيله مهمة 
ملقاة على عاتقنا جميعًا بعد توقفه لسنوات طويلة«.

في  المقبل  للعام  المجلس  خطة  تكون  أن  الدبيبة  وطالب 
ملفات محددة وفق األكثر احتياجًا، أهمها إصالح الوظيفة العامة 
والتسكين وتعزيز الالمركزية وإصالح وتطوير التخطيط العمراني 
وغيرها من الملفات األخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة 

وإصدار التوصيات الالزمة بشأنها.
االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  أمناء  مجلس  ويضم 
واالجتماعي في عضويته كاًل من محافظ مصرف ليبيا المركزي 
والتخطيط  المالية  الليبية لالستثمار ووزراء  المؤسسة  ورئيس 
والنفط والتعليم العالي والعمل واالقتصاد والشؤون االجتماعية.

السعر بالدوالرنوع الخام

84.90برنت

79.82غرب تكساس

85.97دبي

79.93سلة أوبك

82.03خام البصرة

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/30/ 2022

القاهرة- الوسط

المصرف  إدارة  لمجلس  الشكر  الحبري  ووجه 
متابعًا:  مستمرًا«،  »سندًا  كان  الذي  المركزي، 
في  اختالف  أي  يوجد  ال  الماضية  السنوات  »خالل 

مجلس اإلدارة الذي يديره المحافظ«.
الدروع  تقديم  تخلله  الحفل  أن  البيان  وأضاف 
لـ»الثناء  مختلفة  كلمات  وأيضًا  للحبري،  والهدايا 
في  مسيرته  طوال  المسؤول  قدمه  ما  كل  على 

وأمانة«،  إخالص  من  المركزي  ليبيا  مصرف 
النهج  نفس  على  يسيرون  »سوف  أنهم  مؤكدين 

والمنطقة خاصة«. عامة  للبالد  خدمة 
التكريم  »هذا  إن  قوله  الحبري  عن  البيان  ونقل 
موظفين  قبل  من  كونه  له  ُقدِّم  تكريم  أهم  يعتبر 
تشرف بالعمل معهم«، مطالبًا الموظفين بـ»صون 
والمحافظة  المؤسسة  العام واإلخالص لهذه  المال 

المكتسبة  الصالحيات  في  التفريط  وعدم  عليها 
الماضية«. السنوات  طوال 

وتحقيق إقالة 
إقالة  النواب  مجلس  قرر  الماضي،  واألسبوع 
عضويته  وإنهاء  المصرف،  في  منصبه  من  الحبري 
كما  ودرنة،  بنغازي  استقرار  إعادة  للجنتي  ورئاسته 
جميع  وفحص  مراجعة  إلى  المحاسبة  ديوان  دعا 
تاريخ  منذ  للجنتين  واإلدارية  المالية  المعامالت 
إنشائهما حتى اآلن، وكذلك »مخاطبة النائب العام 
الجرائم  حيال  القانونية  اإلجراءات  جميع  التخاذ 
في  االبتدائي  التحقيق  إجراءات  ومباشرة  المرتكبة 
تلك الجرائم«، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس 

آنذاك. بليحق  عبداهلل 
الحبري  إقالة  المجلس  قرر  الماضي،  والثالثاء 
ورئاسته  وإنهاء عضويته  المصرف،  في  من منصبه 
دعا  كما  ودرنة،  بنغازي  استقرار  إعادة  للجنتي 
جميع  وفحص  مراجعة  إلى  المحاسبة  ديوان 
تاريخ  منذ  للجنتين  واإلدارية  المالية  المعامالت 
إنشائهما حتى اآلن، وكذلك »مخاطبة النائب العام 
الجرائم  حيال  القانونية  اإلجراءات  جميع  التخاذ 
في  االبتدائي  التحقيق  إجراءات  ومباشرة  المرتكبة 
تلك الجرائم«، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس 

آنذاك. بليحق  عبداهلل 
التنفيذية  اإلدارات  أعلنت  التالي،  اليوم  وفي 
على  ردًا  العمل،  تعليقها  البيضاء  في  للمصرف 
على  المصرف  نشرته صفحة  بيان  في  قائلة  القرار، 
تفيد   )...( تصريحات  بصدور  »تفاجأنا  »فيسبوك«: 
في  حقيقية،  مبررات  دون  المحافظ،  نائب  بإقالة 
تتطلب  التي  والحساسة  الحرجة  الظروف  هذه  ظل 

والتكاتف«. الجهود  تضافر 
بالمصرف  السيولة  قسم  كشف  ذلك،  إلى 
المصارف  لفروع  دينار  ماليين   10 تقديم  المركزي 
غدامس  وخاصة:  الغربي،  الجبل  بمنطقة  التجارية 

ودرج وككلة واألصابعة.

مختار وهابيل يقدمان استقالتهما لـ»النواب«..

»املركزي« يزداد انقسامًا بعد إقالة علي الحبري

رغبة تونسية في االستثمار 
بالنفط الليبي

مناقشة برملانية ألوضاع 
العاملني في 23 شركة متعثرة

تراجع التضخم في أملانيا
على عكس التوقعات

عقد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري اجتماعًا، األحد، 
في  الشركات  من  عدد  فروع  وممثلي  شركة  مدير   23 مع 
مدينة بنغازي؛ للوقوف على أوضاع هذه الشركات المتعثرة، 
وإيجاد حلول للعاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترة 

طويلة.
أن  بليحق  عبداهلل  النواب  مجلس  باسم  الناطق  وأوضح 
من  للمتضررين  االحتجاجية  للوقفة  استجابة  جاء  االجتماع 
تعثُّر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات 

األجنبية.
مجلس  قرار  بموجب  المشكلة  اللجنة  عضو  أن  وأضاف 
النواب رقم 9 لسنة 2022 النائب خليفة الدغاري، بحث سبل 
الذين  للعاملين  حل  إليجاد  الشركات  هذه  أوضاع  معالجة 
آخر سيُعقد خالل  اجتماع  إلى  رواتبهم، مشيرًا  يتقاضوا  لم 
لبحث  الشركات،  ممثلي  من  آخر  عدد  مع  المقبل  األسبوع 

الملف نفسه.

نوفمبر  في  متوقع  غير  تباطؤًا  األلماني  التضخم  سجل 
أولية،  بيانات  أظهرت  كما  االرتفاع،  من  أشهر  بعد  الجاري 

الثالثاء، فيما بدأت أسعار الطاقة االنخفاض.
وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10 
)ديستاتيس(،  الفدرالية  الشهر، وفق وكالة اإلحصاء  % هذا 

بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 % في أكتوبر.
المالية  »فاكتست«  شركة  استطلعت  محللون  وكان 
آراءهم، توقعوا تسارع التضخم بنسبة 10.5 % في نوفمبر. 
بشكل  الطاقة  أسعار  تراجعت  فيما  المفاجئ  التراجع  ويأتي 
نفسه  الوقت  في  أشارت  التي  »ديستاتيس«  وفق  طفيف، 
إلى أن أسعار الطاقة ما زالت أعلى بنسبة 38.4 % عن العام 

السابق.
ارتفاع  كان  األخرى،  األوروبية  البلدان  في  الحال  وكما 
أسعار السلع االستهالكية في ألمانيا األخير مدفوعًا بارتفاع 
الروسية في أوكرانيا.  الحرب  الغذاء والطاقة بسبب  تكاليف 
وكشفت الحكومة األلمانية صندوق طاقة بقيمة 200 مليار 
يورو لحماية األسر والشركات من صدمات األسعار، وسارعت 

لتنويع اإلمدادات بعدما قطعت روسيا إمداداتها بالغاز.
وقال الخبير االقتصادي في مجموعة »آي إن جي« المالية، 
كارستن برزيسكي، إن بيانات التضخم التي صدرت الثالثاء 
حّذر  لكنه  لشتاء صعب.  يستعد  لبلد  متنفسًا صغيرًا  قدمت 
مسار  في  التضخم  أن  االعتقاد  ألوانه  السابق  من  أنه  من 
نزولي. وأوضح »ما زال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة مستمرًا. 
العديد من األسر لن تشهد أول زيادة في األسعار إال اعتبارا 

من األول من يناير«.

التونسيين  الشركات  وأصحاب  األعمال  رجال  من  وفد  أكد 
رغبتهم في العودة للعمل في ليبيا واالستثمار بها، على هامش 

زيارتهم إلى العاصمة طرابلس.
وأشاروا إلى استعدادهم للمشاركة في معرض النفط والغاز 
المقبل  السبت  الدولي  أرض معرض طرابلس  على  يقام  الذي 
تحت رعاية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
وانضم إلى هذه الرغبة أعضاء ورئيس غرفة التجارة التونسية 
الماضي،  اإلثنين  عون،  محمد  النفط  وزير  مع  لقائهم  خالل 
مذكرين بـما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وإمكانات منافسة 
الحقول  وتطوير  النفطية  والخدمات  والغاز  النفط  مجاالت  في 

النفطية وخاصة المجاورة لبالدهم.
بين  العالقات  عمق  مؤكدًا  التونسي،  بالوفد  عون  ورحب 
لتطوير  وزارته  رؤية  يستعرض  أن  قبل  الشقيقين،  البلدين 
العمل المشترك في قطاع النفط والغاز، ودعمه لشركات القطاع 

الخاص.
وشدد على أهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية 
الشمسية  والطاقة  المتجددة  والطاقات  النفطية  المجاالت  في 
لتكون بديلة لالكتفاء وتصدير فائض الغاز واالستثمار المشترك 

في أفريقيا.
إنه  التونسية  الليبية  االقتصادية  الغرفة  رئيس  قال  بدوره، 
الخاص  القطاع  شركات  بين  الشراكة  تفعيل  الضروري  من 
التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق األفريقية.

● جانب من لقاء رجال أعمال تونسين مع عون

● ألمانيان داخل أحد المتاجر

 نائب محافظ المصرف المقال: 
ما حدث لي افتراءات..

 وأجهز رًدا قوًيا

 10 ماليين دينار
 لفروع المصارف التجارية 

بالجبل الغربي

النائب عبدالسالم نصية:

ألف دينار.. الحد األدنى للراتب خارج املالك الوظيفي

نصية،  عبدالسالم  النواب،  مجلس  عضو  قال 
الوظيفي  المالك  خارج  للرواتب  األدنى  الحد  إن 
الملحق   )1( الجدول رقم  1000 دينار، وفق  يبلغ 

بقانون الرواتب الموحد.
بفكرة  جاء  الجديد  القانون  أن  نصية  وأضاف 
وتدني  الوظيفي  التكدس  لمعالجة  جديدة 
وظيفية  مالكات  وجود  يشترط  حيث  الرواتب، 
لكل وحدة إدارية، وال يجوز صرف رواتب العاملين 

بها إال بعد اعتماده.
وأوضح أن القانون يُفرِّق بين من هم داخل 
المالك الوظيفي وبين من هم خارجه، الفتًا إلى 
يخص  بالقانون  الملحق   )1( رقم  الجدول  أن 
العامة  الخزانة  الممول من  القطاع  العاملين في 

الجداول  باقي  أما  المالك،  خارج  هم  والذين 
المالك  على  المسكنين  العاملين  تخص  فهي 
وفقًا  الوظيفية،  مجموعته  حسب  كل  الوظيفي، 

لنسبة مقابل األداء المحددة بالقانون.
ولفت إلى أن العاملين خارج المالك الوظيفي 
 )1( رقم  للجدول  وفقا  رواتبهم  يتقاضون  سوف 
العامة  الخزانة  من  الممولة  القطاعات  كل  في 
يبدأ  حيث  الوظيفية،  مجموعته  كانت  مهما 
الحد  وهو  دينار   1000 األولى  بالدرجة  الجدول 
السادسة  الدرجة  إلى  وصواًل  للرواتب  األدنى 
عشرة 2880 دينارًا والتي يصل آخرها إلى 3210 

دنانير.
الوظيفية،  المالكات  على  المسكنين  عن  أما 
توزيعهم  جرى  إنه  نصية  عبدالسالم  فيقول 
وطبيعة  لمهامهم  وفقًا  وظيفية  مجموعات  على 
أعمالهم، وقد حددت نسبة تمييز أو مقابل األداء 

وفقًا  الموظف  يتقاضاها  وظيفية  مجموعة  لكل 
لشروط محددة بالقانون.

خارج  هم  من  بين  التفرقة  على  مثااًل  وضرب 
المالك الوظيفي عن اآلخرين المسكنين، براتب 
معلم على الدرجة العاشرة خارج المالك الوظيفي 
للمدرسة البالغ 1755 دينارًا، في حين يبلغ راتب 
للمدرسة  الوظيفي  بالمالك  المسكن  الموظف 

2019 دينارًا ليبيًا، وهكذا لكل القطاعات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يهدف 
حدث  الذي  الرواتب  جداول  تعدد  إنهاء  إلى 
بين  العدالة  وتحقيق  الماضية  السنوات  خالل 
العاملين في القطاعات المختلفة، وتشجيع العمل 
بالقطاع الخاص من خالل منح حوافز له لتخفيف 
الضغط على فاتورة الرواتب كمًا وكيًفا، وأخيرًا 
معالجة ارتفاع سعر الصرف وتأثيراته على القدرة 

الحقيقية لدخول األفراد.

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

السنة الثامنة
العدد 367 7 جمادى األولى 1444 هـ
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المركزي بطرابلس ليبيا  ● مقر مصرف 

● علي الحبري

● عبدالسالم نصية

المركزي  ليبيا  مصرف  يعيشها  مضطربة  أوضاع 
المصرف  إدارة  بمجلس  العضوين  استقالة  بعد 
هذه  وتقديم  مختار،  ومحمد  هابيل  عبدالرحمن 
من  أيام  بعد  وذلك  النواب،  مجلس  إلى  االستقالة 

الحبري. المصرف علي  نائب محافظ  إقالة 
من  مزيد  إلى  ومختار  هابيل  استقالة  وتؤدي 
الليبيين  يؤرق  ما  وهو  المصرف،  داخل  االنقسام 
تفيد  ال  المصرف  توحيد  عدم  مشكلة  أن  خاصة 
قناة  نقلت  حسبما  ليبيا،  في  المالية  السياسات 

.)wtv( الوسط
ويتكون مجلس إدارة المصرف من سبعة أعضاء، 
استمرار  فإن  أعضائه،  من  ثالثة  استقالة  ومع 
الستحالة  وذلك  وشك،  تهديد  محل  المجلس 

له، القانوني  النصاب  اكتمال 

الحبري رد 
بشأن  كتب  ما  كل  إن  الحبري،  قال  جانبه،  من 
أساس  أي  لها  وليس  »افتراءات  الوظيفية  سمعته 
من الحقيقة«، متعهدًا بتحضير »رد قوي«. وأضاف: 
كبيرًا،  أخًا  كان  الذي  صالح،  عقيلة  السيد  »أشكر 
 8 بعد  لكن  األفكار،  بكل  ويسمح  متجاوبًا  وكان 
نحن  غلط؟..  الحبري  سمعة  أن  اكتشفت  سنوات 

والحقيقة«. بالصدق  ننتصر 
موظفو  أقامه  تكريم  حفل  خالل  كلمة  وفي 
قال:  الماضي،  اإلثنين  البيضاء  المركزي  المصرف 
فالوظيفة  الوظيفة  مع  وليس  الوطن  مع  »نحن 

زائلة ومستقبل الوطن هو األساس«.
على  »السيطرة  محاوالت  أسماه  ما  انتقد  ثم 
أن  يمكن  جريمة  »أسوأ  إياها  معتبرًا  العقول«، 
والعقل  بـ»الفكر  مواجهتها  يجرى  والتي  تقع«، 
أن  يمكن  التي  المصاعب  كل  وتحمل  الرشيد 
يبني  أن  الذي يمكن  الوحيد  الطريق  تنجم عنه هو 

المستقبل«.

طبرق - الوسط



رأي

موت الرئيس في داالس )2-2(

»محترقًا في ماء... «

سالم الكبتي

رافد علي

فقط  بهذا  للزيارة  المعارضون  يكتف  لم  وأيضًا   ..
فقد عرضوا صورًا أخرى مخجلة للرئيس على طريقة 
إحدى  فظهرت  والمشبوهين  المجرمين  صور  عرض 
بالخطوط  مجللة  داالس  جرائد  بعض  في  صــوره 
السود مثل عالمة الحداد التي غطت وجهه بالكامل. 
لم يكن االستقبال حاتميًا فقط لكنه كان يضخ حقدًا 
األخرى.  اللعينة  المشاعر  كل  غذيا  اللذين  وكراهية 
إن داالس عاشت عشية اإلعالن عن الزيارة المرتقبة 
الشمس وظهيرة  أجواء ساخنة ولم تهدأ مع مشرق 
ومعارض  مؤيد  بين  ما  وتأرجحت  الرئيس  استقبال 
أو  الوالية  مستوى  على  يعرف  كان  أحد  ال  أنه  ثم 
القدر  يخبئ  مــاذا  برمته  العالم  أو  األبيض  البيت 
للرئيس القادم من العاصمة.. من مكتبه البيضاوي.

كان يود أن يحتفل مثل أي مواطن أميركي بعيد 
شهر  من  كالعادة  خميس  آخر  يوافق  الذي  الشكر 
نوفمبر ويذبح ديكه الرومي بالمناسبة مع الماليين 
االحتمال تمامًا. أجهزت داالس  لكن ذلك بات بعيد 
الكتب  الرئيس والبهجة بالعيد من فوق مخزن  على 

الذي يقبع خالله القاتل لي هارفي أوزوولد.
الرئيس  المغرضة  واالتهامات  األقاويل  طاردت 
في  الشكل  بهذا  جرت  أنها  والعجيب  مبرر  أي  دون 
األميركي  التاريخ  في  الغالب  في  لها  مثيل  ظاهرة ال 
وسوء  لقتله  وترصد  للرئيس  تحدٍ  هناك  المعاصر. 
تلك  داالس  إلى  حتفه  قاده  لقد  األســاس.  في  نية 
الضباع  كهف  في  ــع  ووق بالغة  بسهولة  العشية 
دولة  أكبر  رئيس  شأن  كان  ذلك  كله.  العالم  أمام 
الدقيق  األمني  العامل  ميزان  فيها  اختل  العالم  في 
الرئيس  حياة  أن  واتضح  بلحظة  لحظة  به  واإلحاطة 
مألت  لقد  الثمن.  باهظة  وليست  ــدًا  ج رخيصة 
الملصقات الجدران بالعبارات المفعمة بذلك التحدي 
من  الخفاء  في  هناك  وكان  الجرائد  وكذا  واالتهام 

سيقوم باالستجابة لذلك التحدي.
رئيس  مـــوت  ــي  ف مانشستر  ولــيــم  ــرض  ــع وي
التهم كانت خطيرة وتتابعت على  إلى أن  جمهورية 
بأنه  كيندي  إلى  أشير  فقد  مثيل  له  يسبق  لم  نحو 
وسلم  عليه  يحافظ  أن  أقسم  الذي  الدستور  خان 
التي  المنظمة  المتحدة..  األمم  إلى  بالده  سياسة 
الذين  أصدقاءنا  وخان  الشيوعيون  عليها  يسيطر 
وكاتنجا  كوبا  في  المعادية  التيارات  ضد  ندعمهم 
في  أميركا  أعداء  إرضاء  على  يعمل  لكي  والبرتغال 
كان  أنه  أخرى  وتهمة  وبولندا.  ويوغسالفيا  روسيا 
مخطئًا مرات ال تحصى في تقدير مسائل تخص أمن 
الواليات المتحدة فيما يتعلق باألمم المتحدة وجدار 
واتفاقات  كوبا  في  الصواريخ  قواعد  وإخالء  برلين 
أبدى  فيما  الذرية  التجارب  وإيقاف  الدقيق  بيع 
بالنسبة  التسجيل  قوانين  فرض  في  واضحًا  ترددًا 
االضطرابات  والتشجيع  بالحماية  وأمد  للشيوعيين 
وقام  الشيوعيين  قبل  من  بها  الموحى  العنصرية 
وبطريقة  فيدرالية  بقوات  سيادة  ذات  والية  بغزو 
معادية  عناصر  بتعيين  أيضًا  قام  ثم  قانونية  غير 
الفيدرالية  الحكومة  وظــائــف  فــي  للمسيحيين 

بسبب  الليبية  ــدن  ــم ال عــديــد  غــرقــت 
األســبــوع  مطلع  هطلت  الــتــي  ــطــار  األم
العامة،  والحياة  المواطن  وأربكت  الجاري، 
األمطار،  تلك  جراء  العاصمة،  شهدت  كما 
اضطر  ما  والسير،  المرور  حركة  في  إرباكًا 
تحويالت  لــوضــع  المختصة  السلطات 
المشاريع  أن  يؤكد  مما  استثنائية  مرورية 
الوطنية،  الوحدة  حكومة  باسم  المنفذة 
محض  و»الحديثة«  الجديدة  كالطرق 
تالمس  وال  السياسية،  للدعاية  مشاريع 
المتعلقة  والعويصة  الجذرية  المشاكل 
غرب  مدن  تعانيها  والتي  التحتية  بالبنية 
بشرعية  المختطفة  بالعاصمة  وال  البالد، 
والعنصر  واقعًا  أمرًا  باعتبارها  الميليشيات 

حيوتها. تفاصيل  في  الفاعل 
يقال،  كما  ــاء  م شبر  فــي  غرقنا  لقد 
معدل  ألن  مائي،  شبر  من  أقل  وفي  بل 
المعلومات  بحسب  ــار،  ــط األم هــطــول 
لتبدو  مــلــم،   5 يــتــجــاوز  لــم  الــمــنــشــورة 
المطلوبة  المطر  بعد  الليبية  الصورة 
بالبالد  البشر  أن  اســتــســقــاء،  بــصــالة 
أزمة  لهيب«*  في  وغريقًا  ماء  في  »محترقًا 
البائس  المشهد  رجــاالت  تفضح  تتفاقم 

في كل شيء.
حالة  ــي  ف دورهـــا  الــجــارفــة  للسيول 
في  حصتها  نالت  فقد  العامة،  ــاك  اإلرب
وشاعت  البشر،  وممتلكات  الضحايا  جرف 
العارمة  فــوضــانــا  بحكم  ــاس؛  ــن ال بين 
احــتــرازي  حكومي  استعداد  أي  وغــيــاب 
المجنين  سد  إن  الكارثة،  الحتواء  محترم 
السلطات  نفته  ــا  م وهـــو  انــهــار،  ــد  ق
بعض  تتناسى  أن  ودون  الحقًا،  المختصة 

لروح  المخالفة  قراراتها  في  العليا  المحكمة  وساند 
المعروفين  والشيوعيين  لألجانب  وأسند  المسيحية 
ثبت  أخيرًا  ثم  االتحاد  حكومة  في  مهمة  وظائف 
على  تصوره  يمكن  ال  ــذي  ال الكذب  في  تورطه 
شؤونه  عن  أكاذيبه  إلى  إضافة  األميركي  الشعب 

الخاصة مثل قصة زواجه السابق وطالقه.
التي وردت  االتهامات  انتهت كتلة  الحد  عند هذا 
في الكتاب الذي قام بترجمته ترجمة فائقة الصادق 
لم  الخطوات  ولكن   .1967 العام  مطلع  النيهوم 
التي تكيل اتهامات خطيرة  النقاط  تتوقف فإن هذه 
للرئيس كفيلة بأن تقوده إلى اإلعدام والشيء سواه 
للمثقفين  كالتي جرت  تتجلى بطريقة مكارثية  وهي 
الخمسينيات في  الثالثينيات وحتى  نهاية  أميركا  في 
عليه  تحوم  من  كل  ضد  المشهورة  مكارثي  حملة 
االتهامات  وهذه  الشيوعية.  رائحة  أو  اليسار  تهمة 
حكم  أيضًا  وكأنها  تلوح  ثانية  جهة  من  الواقع  في 
في  بالفعل  جرى  ما  وهــذا  الرئيس  على  بالقضاء 
البوليس  ورجـــال  المخبرين  أعين  ــام  أم داالس 

والمباحث الفيدرالية.
لكنه  مغامرة  أو  لعبة  بأنه  يبدو  ال  هنا  األمر  إن 
عملت  مجهولة  جهات  أو  جهة  وراءه  فعال  كــان 
أنظار  أمــام  القضية  أوراق  وأخفت  فائقة  بمهارة 
الموضوع  العالم كله. فلم يعد ثمة من يتحدث عن 
يدعو  من  ثمة  يعد  ولم  الستين  ذكراها  في  في 
المثال.  سبيل  على  فيه  التحقيق  وإعادة  نبشه  إلى 
الخزائن  في  شيء  كل  واختفى  شيء  كل  انتهى  لقد 

الرهيبة.
وزير  كلها.  أميركا  له  اهتزت  االغتيال  وقع  وحين 
الخارج.  في  لزيارة  متجهًا  كان  راسك  دين  الخارجية 
قريبًا  ليظل  وعاد  الزيارة  وقطع  الجو  في  بالخبر  علم 
من األحداث واستنفرت القواعد العسكرية األميركية 
الشاب  الرئيس  مع  العالم  تعاطف  مكان.  كل  في 
مالبس  ــه  رأس من  السائلة  ــاءه  دم ضرجت  ــذي  ال
الوالية  حاكم  أصيب  فيما  الرئيسية  والسيارة  زوجته 
نائبه  وأقسم  بالحزن  العالم  وشعر  بليغة  بإصابات 
في  الشبهات  حوله  دارت  الذي  جونسون  ليندون 
التي  الطائرة  في  اليمين  أقسم  االغتيال..  قصة 
الرئيس  ليكون  واشنطن  إلى  عائدة  النعش  تحمل 
المهيبة  الجنازة  وأقيمت  والثالثين.  الــســادس 
االغتيال  بعد  األبيض  البيت  من  خرجت  للرئيس.. 
الوطنية  المقبرة  صــوب  واتجهت  ــام  أي بثالثة 

وحضرها كبار الزعماء في العالم.
العام  الحداد  أعلن  األيام  تلك  ليبيا  في  وعندنا 
ونكست األعالم وأناب الملك إدريس كبير تشريفاته 
كيندي  روح  على  أقيم  الذي  الفخم  القداس  لحضور 
الجزائر  ميدان  في  الكبرى  طرابلس  كاتدرائية  في 
اليومي  الرسمي  تعليقه  خالل  من  الدولة  ونعته 
قرأه  السالم(  رجل  كيندي  )مات  بعنوان  اإلذاعة  في 
الجرائد  في  ونشر  بــوهــادي  فتحي  مؤثر  بصوت 
الرئاسة  جونسون  تولى  التالي.  اليوم  صباح  كلها 
وسارت أميركا في اتجاه آخر وتشكلت لجنة »وارين« 

الكارثة  ــأن  ب التأكيد  العامة  الجهات 
يواجهها  التي  األزمــات  تفاقم  من  تزيد 
عايشت  التي  البالد  غرب  مدن  في  الناس 
الوطنية  ــســالمــة  ال هــيــئــة  ــدات  ــاش ــن م
دعمها  بضرورة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
المعضالت  لتجاوز  مطالبها  على  والوقوف 
أن  يعني  ما  وهو  وجهها،  في  تقف  التي 
حكومية،  كمؤسسة  المذكورة،  الهيئة 
خطط  أولويات  سلم  في  ترق  لم  تزال  ال 
اآلن،  بيّن  هو  ما  على  الرامية،  المشاريع 
أحد  الحكومة،  لصالح  السياسية  للدعاية 
السياسي  االنسداد  في  الماثلة  الشخوص 
فساد  شبهات  من  يسوده  بما  الراهن، 
أي  قبل  ــشــارع  ال فــي  جميعًا  تالحقهم 
متداولة  عامة  وبيانات  رسمية  تصريحات 

واسع. نطاق  على 
مدن  لها  تنادت  التي  االستسقاء  صالة 
كعادتها  العام،  هــذا  ليبيا  في  مختلفة 
أنها  في  شك  ال  والقحط،  الجفاف  بسبب 
تراثنا  في  النبوية  السنة  تؤكدها  صالة 
يتغير  عالم  أمام  ذاته  مع  اليوم  المأزوم 
النداء  يجعل  مما  وسريع،  مضطرد  بشكل 
كل  لها،  يُنادى  عــادة  حالة  لالستسقاء 
بنيتنا  لحالة  إدراكــنــا  رغــم  تقريبًا،  عــام 
بعد  مبالية  وغير  المتهالكة،  التحتية 
بسبب  عمومًا  بالحياة  تلحق  التي  للمآسي 
احترازية  وخــطــوات  عمل  برنامج  غياب 
وانسداد  كالسيول  ــارئ  ط ألي  متأهبة 
شبكات  تهالك  بسبب  العامة  الطرقات 
مشاريع  تطوير  وعــدم  الصحي  الصرف 

السيول. مجاري  على  والسيطرة  األودية 
تتشابه  كــصــالة،  االســتــســقــاء،  ــالة  ص

مسدودة  طرق  إلى  ووصلت  حدث  ما  في  للتحقيق 
في  استغرقت  اللجنة  فقط.  واحدة  طريقًا  وليست 
والملفات  المجلدات  من  الكثير  المملة  تحقيقاتها 
بسر  بسره..  كيندي  ومــات  جــدوى  دون  الضخمة 
كيف  وتعرف  كلها  األســرار  تعرف  أميركا  االغتيال. 
أي  تخفيها وكيف تستخدمها وكيف تفصح عنها في 

يوم من األيام إذا أرادت أما غير ذلك فال.
ومن المقارنات العجيبة التي برزت عقب االغتيال 
اغتيال  بين  تقارن  كانت  التاريخية  الناحية  من 
فقد  كيندي  ــون  وج لنكولن  إبــراهــام  الرئيسين 
العام  كيندي  انتخب  عادية:  غير  بطريقة  تشابهات 
قتل  وكالهما   1860 العام  لنكولن  وانتخب   1960
وخلف  زوجته  تصحبه  وكانت  الخلف  من  برصاصة 
 1908 العام  ولد  الــذي  جونسون  لندون  كيندي 
العام  ولد  الذي  جونسون  أندرو  لنكولن  خلف  فيما 
وكذا  أحرف  سبعة  من  يتكون  كيندي  واسم   1808
نصحه  وقد  لنكولن  اسمه  كيندي  وسكرتير  لنكولن 
اسمه  لنكولن  سكرتير  واسم  داالس  إلى  يذهب  أال 
كيندي  قتل  المسرح.  إلى  يذهب  أال  ونصحه  كيندي 
عشر  خمسة  من  اسمه  ويتكون  أوزوولد  هاردي  لي 
ويلكس  جون  واسمه  كذلك  لنكولن  وقاتل  حرفًا 
وقاتل  المحاكمة  قبل  قتال  القاتلين  وكــال  بــوت 
لنكولن  قاتل  ولد  فيما   1939 العام  ولد  كيندي 

العام 1839.
كيندي  أرملة  جاكي  تزوجت  بأعوام  االغتيال  بعد 
وظلت  اليوناني  المال  أســطــورة  أوناسيس  من 
بأخرى.  أو  بطريقة  مرارا  كيندي  أل  تالحق  اللعنة 
أثناء   1968 صيف  العدل  وزير  روبرت  شقيقه  اغتيل 
سرحان  بشارة  الفلسطيني  واتهم  انتخابية  حملة 
التهمة  بطالن  الحقا  واتضح  السجن  وأودع  بذلك 
 .2021 الماضي  العام  في  اطالقه  بعد  أساسها  من 
تلك  والفراغ.  القلق  في  ضاع  عمره  من  قرن  نصف 
لكنها كثيرًا ما  العالم  تبهر  الدوام.  أميركا على  هي 

تنطفئ.
في  الغائبة  الحقيقة  يتابعون  المهتمون  ظل 
مانشستر  وليام  الصحفي  للمهمة  فانبرى  االغتيال 
كتابه  أصدر  وآخرين  كيندي  جاكلين  وبمساعدة 
 1967 العام  مطلع  في  جمهورية  رئيس  مــوت 
التساؤالت  من  العديد  وأثار  الموسم  كتاب  واعتبر 
له  صدرت  العربي  العالم  في  ومباشرة  واالهتمام 
القاهرة  في  األولــى   .. الترجمتان  الفترة  ذات  في 
الصباغ  يوسف  بها  وقام  األهرام  جريدة  ونشرتها 
الصادق  بها  قام  والثانية   1967 يناير  في  ونشرها 
الحقيقة  جريدة  في  متوالية  حلقات  على  النيهوم 
إبريل  وحتى  يناير  من  اليومي  عددها  في  ببنغازي 
وأبان  مــرات  عدة  طبعاته  نفدت  الكتاب   .1967
غيره  مثل  لكنه  والتفاصيل  الحقائق  من  الكثير 
المغلقة  والدروب  المسدودة  الطرق  كل  أمام  وقف 
تريد  ال  الحد  هذا  إلى  عاجزة  تزال  ال  أميركا  فهل   ..
في  والثالثين  الخامس  رئيسها  موت  عن  تفصح  أن 

داالس؟!

أقيمت الجنازة 
املهيبة للرئيس.. 

خرجت من البيت 
األبيض بعد االغتيال 

بثالثة أيام واتجهت 
صوب املقبرة 

الوطنية وحضرها 
كبار الزعماء في 

العالم

للسيول الجارفة 
دورها في حالة 

اإلرباك العامة فقد 
نالت حصتها في جرف 

الضحايا وممتلكات 
البشر وشاعت بني 

الناس
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قيامها  ــي  ف الــعــيــد  صـــالة  ــع  م ــرًا  ــي كــث
وخطبتها،  ودعائها  وقرآنها  وتكبيرها 
على  يكون  أن  اليوم  فيها  الحال  أضحى 
العالي  فيها  يدعوا  أن  الدين  ــاالت  رج
مشاريع  ــال  ح اهلل  يصلح  ــأن  ب سبحانه 
بأن  الــدعــاء  عن  ــداًل  ب الصحي،  الصرف 
أن  طالما  المسؤولين،  حــال  اهلل  يصلح 
رأس  هو  الديني   - السياسي  التحالف 
وطالما  ــالد،  ــب ال ــرب  غ بحكومة  األمـــر 
على  يــصــرون  ذاتــهــا،  باللحظة  أنــهــم، 
للتعبئة  كسبيل  االستسقاء  لصالة  النداء 
باب  على  يتيمًا  يزال  ال  لشعب  الروحانية 

اهلل.
مآٍس  من  بالبالد  يجري  ما  كل  أمــام 
متجددة،  ــع  ــواج وف شــاهــد،  ألي  ماثلة 
الصراع  بسبب  مستمرين  وتالٍش  وفساد 
أن  جليًا  بات  فيها،  والكعكة  السلطة  على 
مدى  على  تترسخ  روح  السياسي  التبلد 
ال  متخلف،  بلد  أي  في  كما  اآلفاق  مفتوح 
سمعته  على  حريصا  وليس  حرمته  يصون 
مواطنيه.  بسالمة  مباٍل  وغير  دول،  بين 
لدرجة  الحضيض  في  ليبيا  أضحت  لقد 
أربابنا  يخادع  بينما  ومحزنة،  مؤسفة 
خارجيًا،  استقبالهم  مراسم  أمام  أنفسهم 
مراسم  في  الكاذبة  األبهة  حفاوة  وأمام 
فــإلــى متى  ــل،  ــداخ ال بــمــدن  حــضــورهــم 
والوهن  الوهم  مستنقع  في  ليبيا  تغوص 
للناس  و»االستكراد«  والبطالن  والغفلة 

والبالد؟!
هامش:

األميركي  ــأديــب  ل نثرية  *قــصــيــدة 
.1994  1920- بوكوفسكي  تشارلز 

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

السنة الثامنة
العدد 367

اخلميس
7 جمادى األولى 1444 هـ

1 ديسمبر 2022 م

استعادة ليبيا املتحدة 
ضمان لليبيا الواحدة

ال يلتقيان؟

أمين مازن

نور الدين السيد الثلثي

في  المستقلة  ليبيا  دولة  عليه  قامت  الذي  االتحادي  اإلداري  النظام  يكن  لم 
بعض  روجت  كما  استعمارية  مؤامرة  عن  جاء  قد  الماضي  القرن  أربعينيات 
األطراف السياسية التي صارعت على الحكم، بقدر ما كان عن واقع ساد األقاليم 
والثانية  األولــى  خضعت  عندما  وفــزان،  وطرابلس  برقة  في  المتمثلة  الثالثة 
المتحدة  الواليات  ن  ومكَّ وغربها،  البالد  شرق  من  جاء  الذي  البريطاني  للجيش 
والوطية  طرابلس  بمدينة  المالحة  قاعدتي  في  قواتها  إنــزال  من  األميركية 

بغربها.
في حين كان لوصول القوات الفرنسية من تشاد وبرفقتها السيد أحمد سيف 
تمكنت  عندما  هناك  إلى  نزحوا  أن  الذين سبق  المسلحين  من  معه  ومن  النصر 
أن  بعد  إنشاءه،  استطاعت  ما  لتنشئ  كافة  ليبيا  احتالل  من  اإليطالية  القوات 
الفرار، فنتج عن ذلك  قتلت من قتلت وسجنت من سجنت وفر منها من استطاع 
لرغبات  وطبقًا  الثالثة  ألقاليمها  وفقًا  ليبيا  مصير  بتقرير  الدولي  االلتزام  كله 
لتنتهي  طيف،  من  أكثر  باسمهم  وتحدث  تيار  من  أكثر  مّثلهم  الذين  سكانها 
االتحاد  ويبقى  المتحدة  الليبية  المملكة  عليه  قامت  الذي  االتحاد  لتيار  الغلبة 
الثالث  العام  في  الوحدة  لتأتي  المصالح  صراع  واحتدم  البترول  تدفق  أن  إلى 

والستين من القرن الماضي، دون أن تجد صدى شعبي.
الذي  الملك  بيد  السلطة  تكريس  سوى  الصحيحة  المراجعة  عند  تنتج  ولم 
كان  حتى  عرشه،  على  لإلجهاز  الفرص  وتوفر  أدائه  في  تؤثر  الشيخوخة  أخذت 
ولي  بمحاصرة  إال  تُختتم  لم  ثالث  ألشهر  البالد  فيه  ترك  الذي  الخريف  ذلك 
عهده ونائبه في ذلك الصباح ليذيع تنازله عن العرش وتعلن الجمهورية وسط 
أربعة  يدوم  نظام  فيقوم  نفسه،  يحترم  ال  من  سوى  ينكره  ال  عارم  شعبي  تأييد 
ولم  استراتيجيتها  فقدت  التي  العسكرية  القواعد  بتصفية  بدأت  ونيف  عقود 
يكن  فلم  نفقاتها،  عنهم  دت  سُدِّ إذا  إال  اللهم  ببقائها  ليقبلوا  أصحابها  يعد 
وتنامي  بالتسلح  واستبدالها  األرعن  اإلعالمي  الضجيج  سوى  بريق  من  لخروجها 
النزعة العسكرية وإشعال النيران في أكثر من جبهة وألكثر من دافع حتى هبَّت 
التوجه  ويجري  الفاتح  نظام  اقتلعت  ما  ضمن  اقتلعت  التي  العربي  الربيع  زوابع 
للمصالح  أن  لوال  األمان  شاطئ  ببلوغ  يبشر  ما  ويلوح  االقتراع  صناديق  إلى 
األعراف  كل  يفوق  الذي  العرف  لها  التمكين  وشهوة  تقاوم،  ال  التي  سلطتها 
العودة  فتبدو  المحاصصة  وتزييفات  واأليديولوجيات  القبيلة  نيران  فتستعر 
سكة  إلى  العجلة  بإعادة  تتكفل  قد  التي  الخيارات  أبرز  االتحادي  النظام  إلى 
وحاكمها  الموحد  األساسي  قانونها  الثالثة  لألقاليم  يتوفر  ما  حالة  في  السالمة 
توزع  وميثاق  للثروة  عــادل  توزيع  مع  المنتخب  الرقابي  ومجلسها  المنتخب 
بموجبه المناصب القيادية والمؤسسات السيادية بما يشيع اإلحساس بالشراكة 
يجعل  مما  المستقبل  في  والثقة  بالحاضر  المسرة  تعميم  على  القادرة  الحقيقية 
من  إليه  أدى  وما  البلديات  مأزق  من  الخروج  األقاليم  أو  االتحاد  إلى  العودة  في 
إلخفاء  محاولة  مجرد  واالستقرار  الوطنية  الوحدة  وشعارات  شيء  كل  تخريب 
تؤدي  لن  والتي  السياسات  أحقر  وممارسة  بالسلطة  واإلمساك  النهب  مسلسل 
إذا لم توقف إال إلى اختفاء ليبيا من خريطة الشمال األفريقي وبالضرورة الوجود 

الدولي فتكون استعادة ليبيا المتحدة هي الضمان الحقيقي لليبيا الواحدة.

في  لليبيا  اإليطالي  االستعمار  دعاة  أحد  بريكِتّي،  روِبّكي  لويجي  اإليطالي  الرحّالة  يقول 
التاسع عشر: »المعركة هذه المرّة ليست ضدّ اإلسالم كدين، وإنما كعقبةٍ  أواخر القرن 
بل  مسلمين؛  أو  مسيحيين  الحديث  عالمنا  في  لسنا  جديدة...  حضارةٍ  تطوير  طريق  في 
الكثيرين  القول تعبيرٌ دقيقٌ عن نظرة  أو همجيون.« قد يبدو في هذا  نحن متحضّرون 
أيضًا،  والعشرين  الواحد  القرن  في  ’الهمجية‘  العربية  لشعوبنا  المتحضّر  الغرب  في  جدًا 
من  الغربي  الموقف  وفي  باألمس.  منه  اليوم  الغربية  النظرة  لهذه  أدقّ وصفًا  هو  وربما 

تنظيم َقطر لدورة كأس العالم لكرة القدم مثال.
لم تكن اإلنشاءات الكبيرة واالفتتاح المبِهر والتنظيم الدقيق للدورة محّل التنويه الذي 
تستحقه، وال كانت أخبار الدورة في المركز من االهتمام اإلعالمي لدى دول الغرب. انشغل 
الغرب بحملةٍ تنتقد، في جانٍب منها، إقامة دورة كأس العالم في َقطر كونها حديثة العهد 
بُكرة القدم؛ وكأن تاريخ كرة القدم في الواليات المتحدة، مثاًل، وهي التي ستنظم الدورة 

القادمة سنة 2026، يعود إلى عهدٍ بعيد.
»في  فيه:  جاء  إن،  إن  سي  موقع  على  رأي  مقال  في  الحملة  من  الثاني  الجانبَ  يظهر 
يُعامل  وفيها  المهاجرين،  العمال  استقصوْا ظروف  ما  إذا  السجن  الصحفيون  يودَع  َقطر 
المتنوعون جنسيا من الذكور واإلناث والمتحوّلون من جنس إلى آخر معاملَة المجرمين. 
كثير  في  للدراسة  الخارج  إلى  تسافر  أو  تتزوج  لكي  الرجل  إذن  إلى  تحتاج  قطر  في  المرأة 
العمال  بمعاملة  يتعلق  فيما  نفسها  عن  الدفاع  عن  مسؤولة  وحدها  َقطر  األحيان.«  من 
حقوق  يسمّى  ما  أمّــا  السلوك.  أنماط  من  قوانينها  تجرّمه  وفيما  إليها،  الوافدين 
»المتنوعين جنسيًا« فذلك موضوعٌ يتجاوز دولة قطر ليَمَسّ ثقافات أمٍم من المسلمين 

تَـعُدّ ما يقرب من ربع سكان العالم، ويمتدّ إلى أمم عديدة من غيرهم.
والمثليّين،  )المثليّات،   LGBT باختصار  المعروفين  جنسيًا  المتنوّعين  مساواة 
سبيل  على  تشمل  بغيرهم،  أخر(  إلى  جنس  من  والمتحوّلين  الجنسي،  الميل  ومزدوجي 
الدراسية  المناهج  وتغيير  وامرأة،  رجل  أي  زواج  مثل  تمامًا  بينهم  بالزواج  االعتراف  المثال 
بما يتفق مع اعتبار التنوّع الجنسي حقيقة طبيعية. هذه المساواة المزعومة كانت مخالفًة 
للقيم الثقافية السائدة في المجتمعات الغربية نفسها منذ بضعة عقود، لكن ذلك تغيّر ما 

يستوجب التغيير في غيرها من مجتمعات العالم كذلك. إمبريالية ثقافية بال قناع
ال يحق ألحدٍ خارج المجتمعات الغربية أن يعترض على ما تعتبره سلوكًا طبيعيًا سويًّا 
تعترف به قوانينها؛ وبالمثل ال يحق لتلك المجتمعات أن تعترض على اعتباره لدى غيرها 
نشر  على  العمل  في  المجتمعات  تلك  بحق  سلمنا  وإذا  منَكرًا.  سلوكًا  المجتمعات  من 
قِـيَمها والتعريف بها، فذلك ال يكون من موقع سُمُوٍّ أخالقي مزعوم أو استعالء وإمالٍء 
والكياسة  اللياقة  حدود  تجاوزت  حملًة  ذلك،  من  العكس  على  نرى،  أننا  غير  األدنى.  على 
من  بقدٍر  واتّصفت  أرضه،  على  المُضيف  واحترام  واالختالف  المعتَقد  احترام  وواجب 
ورئيس  المضيفة  الدولة  رئيس  تتحدى  أن  ألمانيا  داخلية  وزيرة  اختارت  عندما  الفجاجة 
على  المثليين  شارة  وضعت  وقد  الرئيسية  المنصة  في  بالجلوس  للدورة  المنّظم  االتحاد 

ذراعها.
قادمة  مناسبات  في  الغربية  الدول  ستطلقه  مما  بعدها  ما  الحملة  لهذه  سيكون  هل 
ضدّ إغالق الحدود في وجه الالجئين والمهاجرين من لونٍ دون آخر، واغتصاب أرض الغير 
الكذب  المؤسسة على  والحروب  اإلجهاض معه وضدّه،  وقوانين  العنصري ضدّه،  والميز 
كانت  عليهم كما  عزيزًة  وأموالها، فستعود  بغازها  َقطر،  أما  النفس.  الدفاع عن  غير  وفي 
عندما أنفقت أكثر من مائتي مليار دوالر في اإلنشاء والتجهيز لكأس العالم ذهب جزء كبير 

منها إلى الشركات الغربية.
رحيله  بعد  للشرق  الغرب  الكثيرين في  يعبّر عن نظرة  يزال  ما  بريكِتّي؟ كأنه  لويجي 

بأكثر من قرن.
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الصداقة واالختالف

الماضي، مع ظهور ما اصطلح  القرن  الخمسينيات، تقريبًا، من  العربية، بداية من عقد  المنطقة  في 
على تسميته، في األدبيات الماركسية والقومية، »األنظمة الوطنية« وإعالنها مشروع التحرر الوطني 
من االستعمار وبناء اقتصاد تنموي مستقل، تكون نوع من العمل الجبهوي غير المنظم، بحيث رأت 
إلى  اليسارية ومثقفيها ضرورة دعم هذه األنظمة والعمل معها لدفعها  التيارات  بعض األطراف في 
واإلمبريالية  االستعمار  معاداة  في  المتمثل  الوطني  التحرر  طريق  على  والتقدم  الجدية  من  مزيد 

والتنمية المستقلة وتحقيق ما يمكن من مكاسب للطبقات الشعبية.
وهذه الرؤية تتمثل في تاريخ »الجبهات الشعبية« في أوروبا إبان ثالثينيات القرن الماضي، التي 
)الديمقراطية  الوسط  وأحزاب  واالشتراكية(  )الشيوعية  اليسارية  األحزاب  بين  تتراوح  أحزابًا  ضمت 

والليبرالية( في عمل جبهوي منظم يهدف إلى الوقوف في وجه النازية والفاشية.
هذه  تسلط  بسبب  التنظيم،  من  القدر  هذا  له  متاحًا  يكن  لم  العربي  الوطن  في  الوضع  لكن 
أفراد من  يقرر  الفردي بحيث  الخيار  إلى  ما يكون  أقرب  األمر  األمنية، وكان  واشتداد قبضة  األنظمة 
في  األنظمة  هذه  دعم  واألدباء،  والكتاب  الصحفيين  بين  من  بالذات  اليسارية،  السياسية  التيارات 

مشروعها المعلن المشار إليه أعاله، باعتبارها أنظمة وطنية حليفة.
مقابلة،  جهة  من  وداعميها،  جهة،  من  األنظمة،  هذه  بين  القوى  ميزان  اختالل  بسبب  أنه،  إال 
تمكنت األنظمة من »تدجين« بعض األفراد من داعميها واستخدمتهم، بحكم صيتهم الثقافي، في 
إخفاق  إلى  الحال  فآل  القمعية..  حتى  بل  الديمقراطية،  غير  سياساتها  تبرير  لجهة  منهم  االستفادة 
عليها  الخناق  ضُيِّق  والوسطى  الشعبية  والطبقات  تتقدم،  أن  بدل  وتردت،  تأخرت  فاألنظمة  ذريع، 
وأفقرت. ونرى هنا أنه ليس من السليم الحكم على األطراف التي أيدت ودعّمت، أو تلك التي آثرت 
من  إنما  الخطأ،  أو  الصواب  نظر  وجهة  من  باستقالليتها،  محتفظة  العملية  هذه  عن  بنفسها  النأي 

منظار الظروف التاريخية العامة )= العالمية( والظروف التاريخية الخاصة )= الوطنية(.
فهذه الظروف رشحت خيارين أمام المهتمين بالشأن الوطني والسياسي، خيار دعم هذه األنظمة 

)وال أقول التعاون معها( وخيار االمتناع واالستقالل )وليس المعاداة(.
األمر، في تقديري، يماثل الفروض في التجارب العلمية، حيث يضع عالم ما فرضًا أو أكثر يرجح أنه 
سبب، أو أنها أسباب، هذه الظاهرة، ويجري تجاربه وأبحاثه الختبار صحة هذه الفروض، فيتكشف له 

على أثر ذلك صحة فروضه من خطئها.
فالمسألة تتعلق بالفروض في الطرفين، يفترض الطرف الداعم أن دعمه هذا سيؤدي إلى نتيجة 
يمثل  الدعم  تقديم  عن  اإلحجام  أن  الممتنع  الطرف  ويفترض  اإليجابية،  هو  يرى  ما  حسب  إيجابية، 

الفعل األمثل والحل األجدى، وال مالمة على الطرفين باعتبار هذا المعيار.
من  االختيار،  هذا  وتبنوا  الفرض  هذا  افترضوا  ممن  قبل  من  الدعم  عملية  إلى  النظر  يمكن  كما 
قابلة الحتماالت  أو مباراة(  )لعبة  أنه عملية تكتيكية  المعنية، من جهة مقابلة، على  جهة، واألنظمة 

الفوز والخسارة، أو التعادل. وهذا أيضًا أمر ال غبار عليه.
لقد تكشف خطأ الفروض لدى الطرفين )الداعم والممتنع عن الدعم(، فإذا كان الطرف الداعم لم 
الرافض للدعم لم يحقق  إليه من انخراطه في الدعم، فإن الطرف  يحقق شيًئا يذكر مما كان يصبو 

شيًئا على اإلطالق هو اآلخر.
مع  فيها  انخرط  الذي  للطرف  لكن يسجل  نعم،  كاسحًا،  فوزًا  األنظمة  فازت  المباراة  وفي مسألة 
انهيارها  إلى  أدى  المباراة  األنظمة في هذه  انتصار  أن  وأعتقد  أن يحقق شيًئا،  النظام شرف محاولة 

انهيارًا مأساويًا.
هذه  مآل  فيها  انكشف  مرحلة  في  أتى  والخطأ،  الصواب  معايير  من  العملية  هذه  على  الحكم  إن 

العملية )= الحكم بأثر رجعي(، لكن في الفترة التاريخية المحددة كان الوضع قاباًل ألكثر من احتمال.
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بل  فحسب،  المُؤول  للقارئ  ليس  أوجه،  حمالة  بالضرورة  الرواية 
يأتي قبل  المتلقين، لكن  بتعدد  يأتي  التلقي ال  فتنوع  قارئ،  لكل 
قراءة  كل  أيضًا  هذا  ومن  الكتابة،  صنف  من  الصفر،  الكتابة  من 
إليها من معيار  النظر  لرواية »توأم الشعلة« زاوية رؤية، ال يصح 
والشغل  الجدية  بمعيار  إليها  النظر  يجب  ولكن  والخطأ،  الصح 
من  النص  تدخل  التي  الحصيفة،  الماتعة  القراءة  وقبل  الدؤوب، 
مقام  يقف  فالقارئ  ما،  بشكل  النص  كتابة  تعيد  أي  الكتابة،  باب 
تجذبه  أن  أو  إليها،  تشده  جملة  أو  صورة  أو  حدث  عند  المؤلف، 
يسترسل  فال  تقديره،  في  السرد  سياق  عن  متمردة  شخصية 
يعيد  االستيقاف  حالة  تجعله  بل  السرد،  تدفق  مع  هذا  القارئ 
لكل  أن  وكد  ما  والنص،  القارئ  بين  التشابك  هذا  النص،  كتابة 

نص قراءة كما لكل قارئ.
دون  ينساب  أن  للقارئ  تتيح  السردية،  البنية  الشعلة«  »توأم 
التدفق  حالة  مع  يسترسل  أال  تمنحه  كما  الوقفات،  تلك  مثل 
حيث  السرد،  سياق  تكسر  التي  النقالت  عند  يقف  حين  السردي، 
حدثًا  تسرد  جمل  فهناك  أحاديًا،  سرديًا  نسقًا  يسلك  ال  النص 
قد  وهذا  السياق،  خارج  حدث  إلى  السرد  ينتقل  ثم  يكتمل،  ال 
يعكس تشظي الشخصية من جهة، ومن أخرى أن النص سيناريو 
سينمائي، على القارئ له أن يكون المخرج. أما أن النص سيناريو 
ومنها  شخصياته،  اتجاه  الكاتب  حيادية  فمرجعيته  سينمائي، 
النسق  ثم  ضوابط،  دون  والمتدفقة  االنفعالية  الشخصية  الراوي 
الذي ال يهيمن على  الرواية،  ما يصبغ مجمل  التجريدي،  السردي 

مخيلة القارئ بل يطلق لها الزمام.
مقال  في  شعبان،  خليفة  الكاتب  ذلك  من  شيء  إلى  أشار  وقد 
تخلو  »وال  2022م:  أكتوبر   10 المصرية  النهار  بجريدة  نشر 
الرواية من أحداث« أكشن، تظهر في وقائع، مثل هروب صديقة 
رجل  زوجها  تاركة  فرنسي،  هارمونيكا  عــازف  بصحبة  البطل، 
منتحرًا،  ومات  رأسه  على  رصاصة  أطلق  الذي  الشهير،  األعمال 

حالة  إظهار  لخدمتها، خاصة  الرواية  داخل  أخرى موظفة  وأحداث 
تحت  شخصياتها  بعض  على  تسيطر  التي  واالضطراب،  االغتراب 

تأثير تعلقهم بـتوأم الشعلة«.
على  يسيطر  ما  السلبي،  القيمة  حكم  فإن  لذلك  باإلضافة 
الرئيسة/البطل  الشخصية  مسرود  هو  شخصياتها،  اتجاه  الرواية، 
الرقعة،  في  يجول  يجعله  المؤلف  من   ،) الدين  نور  جالل  )محمد 
نجم  أو  بطل  كما  الخاتمة،  وحتى  الرواية  في  األول  السطر  منذ 
شعلة«  »تــوأم  إنه  ُأذنــه،  على  زوم  األولــى  فاللقطة  سينمائي، 
والزفت  أنا  لك  أقول  لما  »علشان  أذنــي:  في  )همست  الرواية: 
للرواية،  األولى  الجملة  وهذه  تصدقني!.(،  تبقي  شعلة،  توأم  ده 
الرئيسة،  النسائية  الشخصية  الحديدي(  )رشا  بها  تهمس  ما 
في  ويدخل  ليذمها  الرواية،  أول  في  )جالل(  الراوي  يمدحها  ما 
باعتبار  نفسه،  عن  يتحدث  هذا  وجالل  ختامها،  في  معها  عراك 
الكاتب السياسي، من يترك ذلك ألجل كتابة رواية، لكنه في  أنه 
أصدقائه،  الجماعة/  لقصص  الساردة،  الشخصية  السردي  السياق 
سرده  مع  وعمليًا،  فكريًا  معهم  ويتقاطع  يحبهم  ال  الذين 
بنكي  فرع  مديرة  رامز-  )بسمة  لقائه  ومنها  سيرته،  من  لبعض 
في  مفارق  استثناء  وهذا  الشعلة(،  لتوأم  كوسيط  تبتغيه  التي 
كشخصية  )جالل(  كشف  يكثف  حيث  جوهري  لكنه  السرد،  سياق 

معطوبة، تفعل ما ال تريد، وتترك ما ترغب وتريد.
من  البطل/الراوي،  مركزها  الشخصية،  رواية  الشعلة«  »توأم 
تمنحه هذه المركزية كسر السياق السردي، فهو يتمظهر كسارد 
النسق  هذا  ومن  صامت،  لفيلم  راٍو  أو  مثاًل  حكواتي  شفهي، 
يتحدث  أو  األول،  يكمل  أن  دون  آلخر  لينتقل  حدثًا  يسرد  الراوي 
شخصية  ليس  وهو  المصرية،  لهجتها  أو  فصيحها  في  العربية 
وصديقه  إقطاع  سليل  فهو  محترفًا،  ناصريًا  يبدو  فكما  نمطية، 
جماعته/أصدقاء  أمــا  الناصريين،  مع  قطيعة  على  من  عمه، 
وتوأم   * واليانغ  اليين  يهمهم  أثرياء  فهم  الجامعة،  منذ  عمره 

وأكلها  لهم،  أهداها  التي  السياسية،  كتبه  قراءة  ال  الشمعة**، 
الغبار في بيوتهم!

وأخته  بأبيه  )جــالل(  عالقة  السردي،  السياق  مرتكزات  ومن 
مع  »أوديبية«  مركزية  عالقة  هي  السردي  النسق  ففي  )ناهد(، 
بعالقة  تصفها  صديقته  رشا  فإن  أخته،  مع  عالقته  وأما  األب، 
جنسية،  عالقة  ليست  الحالة  مثل  أن  موضحة  الشعلة«،  »توأم 
أخته،  خطيب  إلى  )جالل(  بنظرة  كذلك،  االستدالل  الممكن  ومن 
في  جــاء  كما  أو  ــرى،  أخ مشينة  وبــأوصــاف  باألسود  ينعته  من 

الرواية.
الشخصية  مركزيته  لكن  ويتقاطع،  يتداخل  السردي  السياق 
بنعوت  الشخصيات  وتصف  الوقائع،  جل  تسرد  ما  الرئيسة، 
يصيب  الذي  والعطب،  التشظي  حال  تكثف  ما  فاألحداث  سلبية، 
)جالل(  طائلته  تحت  يقع  الذي  الحال  العالقات،  في  الشخصيات 
خارجية،  إال سيماء  الشعلة  وتوأم  واليانغ  اليين  وما عالمة  نفسه، 
ليست  أصدقاؤه،  يحتفي  »جالل«  يزدريها  كما  مضافة،  أيقونة  أو 
إذا  إال  المكثفة،  السردية  ودالالته  بمفرداته  النص،  قماشة  من 
اعتبرنا رأي )جالل( في العالمتين ما صدق، وبالتالي فإنهما إشارة 

إلى هيمنة الخرافة، رغم ذلك في تقديري لم تِش به الرواية.
العلم  في  األشياء،  عمل  لكيفية  واليانغ،  ترمز  اليين  *عالمة 
بينما  شــيء«،  »كل  تمثل  الخارجية  الدائرة  القديم،  الصيني 
التداخل  يمثالن  الــدائــرة،  داخــل  واألســود  األبيض  الشكالن 
اليانغ  وطاقة  »األســود«،  اليين  طاقة  متضادتين،  طاقتين  بين 
الحياة، كما  المؤديتان لحدوث أي شيء في  الطاقتان  »األبيض«، 

جاء في الويكيبيديا.
عاطفية  عالقة  هي   ،Twin Flame أو  الشعلة  توأم  **عالقة 
له  شخص  وكل  زواج،  بينهما  يحدث  أن  يمكن  شخصين،  بين 
من  أكثر  حياتك  في  تقابل  أن  يمكن  وال  فقط،  واحد  توأم شعلة 

توأم واحد، وأيضًا كما جاء في الويكيبيديا.

من  مجموعة  تعني  فالرفقة  والرفاق،  األصدقاء  بين  فارق  ثمة 
عسف  ظروف  جمعتهم  أو  واحد،  مشروع  يجمعهم  األشخاص 
عن  للدفاع  جماعة  في  يأتلفون  فهم  منفى،  أو  سجن  في 
حين  القمع  مجتمعات  في  خصوصًا  مصالحهم،  وعن  أنفسهم 
ما  العام، وعادة  الشأن  السياسة وفي  ينخرطون كمثقفين في 
الخصم  ينتهي  حين  أو  أفكارهم  تتصادم  حين  الرفاق  يتفرق 
تجمعوا  رفاق  مع  غالبًا  هذا  يحدث  وحَّدَهم،  الذي  العائق  أو 
أهلية،  جمعية  في  أو  رؤاهــم،  عن  تدافع  مجلة  أو  حزب،  في 
التهديد يمضي كل إلى سبيله، وأحيانًا يتحولون  وحين ينزاح 
فهي  الصداقة  أما  الــعــداوة،  حتى  بهم  تصل  خصومة  إلى 
العالقات  كل  في  العليا  القيمة  ألنها  ذلك  من  وأسمى  أعمق 
لهذه  قويًا  ــدًا  راف تجعلها  بل  الخالقات  تتجاوز  اإلنسانية، 
الصداقة، والصديق هو الذي تفكر معه بصوت عاٍل، وهو من 

يستوعبك بكل عيوبك وأخطائك.
الوعي  يعززها  حين  فعلية  صداقة  إلى  الرفقة  تتحول  وقد 
أن  واستيعاب  التسامح،  على  والــقــدرة  التكامل  بأهمية 

»المعارضة هي الصداقة الحقيقية« كما يقول وليم بليك.
منذ  الفلسفة  انشغاالت  الصداقة  مفهوم  شكل  وقــد 
عصورها األولى، وحوى كتاب )المحاورات( على نقاشات فلسفية 
مهمة، تتقصى جوهر هذه العالقة الخارجة عن عالقات القرابة 
مثل  الحياة  اهتمامات  تحددها  التي  اإلجبارية  الرفقات  أو 
خطر  وجه  في  االحتشاد  أو  المشتركة،  الهموم  أو  الوظائف، 

يهدد المجموع.
ويتفق معظم الفالسفة والمحللين النفسيين واالجتماعيين 
على أن الصداقة من النزعات اإلنسانية الفطرية التي يحتاجها 
البشر روحيًا وأخالقيًا ونفسيًا، وقد زخر تراث كل أمة بما يعزز 
توجه  بينما  وشعائر،  وأمثلة  ووصايا  حكايات  العالقة من  هذه 
الوجودي،  مفهومها  إلى  العالقة  لهذه  الفلسفي  الفحص 
انطالقًا من مثنوية الخير والشر التي تمحورت حولها الفلسفة 
وسط  حالة  يعيش  كجوهر  واإلنسان  بداياتها،  منذ  األخالقية 
المطلق  والنقص  الخير،  في  المتمثل  المطلق  الكمال  بين 
البحث  يمكن  األفالطونية  الرؤية  ووفق  الشر،  في  المتمثل 
عن جوهر الصداقة في هذه المنطقة الوسطى التي تقبع بين 

الكمالين.
يرى أفالطون أن اإلنسان الذي يحوز بالمطلق صفات الخير 
بينما  الخيّرة،  لن يكون في حاجة لصديق، ألنه مكتفٍ بذاته 

الكمال،  إلى  الوصول  في  أساسًا  يرغب  ال  بالشر  يتصف  من 
هو  والشر  الخير  بين  الوسط  مسافة  في  يعش  من  وبالتالي 
طموحها  منتقاة  صداقات  إنشاء  عبر  الكمال  عن  يبحث  من 
حسب  بدوره،  يفسر  ما  وهذا  االكتمال،  عن  البحث  األساسي 
حقيقية  صداقة  قيام  استحالة  تابعيه،  وبعض  أفالطون  رؤية 
مختلفين  بين  تتحقق  بل  النقيضين،  بين  أو  الشبيهين  بين 
التعاضد  أو  التكامل  في  الرغبة  هذه  يعزز  مشترك  بينهما 
القيمي من أجل االكتمال، وبالتالي، غير وارد أن تنشأ صداقة 
بين العارف تمامًا والجاهل تمامًا، ولكن بين ما ال يعرف تمامًا 

وبين من ال يجهل تمامًا.
يعتمد  التي  الثنائية  هذه  سقراط  يعارض  آخر  جانب  من 
بل  ذلك،  من  أكثر  يذهب  التكامل  أن  ويرى  أفالطون،  عليها 
يشمل النقيضين الضروريين للصداقة، باعتبار الفرد ال يمكن 
بين  مناقشة  خالل  ومن  يشبهه،  من  مع  صداقة  يُنشيء  أن 
يشغل  لم  بأنه شخص  »يخبره سقراط  ومنكسينوس  سقراط 
الولع باألصدقاء، وأنه يفضل  قلبه منذ طفولته فصاعدا سوى 
عندما  ويبتهج  يذهل  وأنه  آخر،  شيء  أى  على  الخيّر  الصديق 
امتلكا  وقد  هــذه،  المبكرة  سنهما  فى  وليسيوس  هو  يــراه 
لم  السن  فى  تقدمه  برغم  هو  بينما  الثروة،  هذه  بسهولة 
الصديق،  يكتسب  كيف  حتى  يعرف  وال  صديق  على  يحصل 
فيسأله:  لخبرته؛  هذا  حول  سؤاال  يسأله  أن  يريد  فهو  لذلك 
أو  المُّحِب،  الصديق؟  يكون  من  آخر  شخصٌ  يحب  عندما 
اقتراح  سقراط  يرفض  الصديق؟  يكون  كالهما  أو  المحبوب، 
أحدهما  كان  إذا  بالتبادل  صديقان  كليهما  أن  منكسينوس 
فقط يحب اآلخر؛ ألنه قد يكون المحبوب ال يبادل الطرف اآلخر 
الحب. ويتساءل سقراط: إذن هل ال توجد صداقة على اإلطالق 
المعنى  هذا  سقراط  يرفض  متبادل؟  حب  هناك  يكن  لم  ما 
أو  النبيذ  أو  الكالب  أو  السمان  يحبون طيور  من  فهناك  أيضًا 
ثم  الحب.  تبادلهم  ال  األشياء  هذه  أن  رغم  الرياضية  األلعاب 
يرفض أيضا أن يكون المحبوب عزيزا على المحِب سواء أحبه 
فى المقابل أو ال. ألنه فى هذه الحالة يمكن أن يكون اإلنسان 
صديقا لمن يكرهه أى صديقا لعدوه وهذه سخيف، وال يتبقى 
إال أن يكون المحِب هو صديق المحبوب ويرفض سقراط هذا 
يكون  أن  يمكن  السابقة  الحالة  فى  كما  ألنه  أيضا؛  االحتمال 
اإلنسان صديقا لمن يكرهه أى لعدوه، أو عدوًا لصديقه. كما 
منظور  من  )الصداقة  بحثها  في  الدين،  ضياء  أميمة  تذكر 

و»األخـــالق«  ألفــالطــون  »ليسيس«  مــحــاورة  بين  فلسفى: 
األرسطية(.

الشبيه  أن  إلى  يذهب  آخر  رأيا  ذلك  بعد  سقراط  يتناول 
بالبغض نحو شبيهه، وغير  للشبيه، فالشبيه يمتلئ  أكبر عدو 
صديقا  يكون  أن  يضطر  فالفقير  بالصداقة،  يمتلئ  الشبيه 
مساعدة  والمريض  القوى،  مساعدة  يحتاج  والضعيف  للغنى، 

الطبيب، وكل جاهل البد أن يحب ويتودد إلى ذى المعرفة.
من  أفضل  العاقل  »عــداوة  مقولة  صاحب  أرسطو،  يعتبر 
يمكن  وال  الفضيلة،  تتضمن  الصداقة  أن  الجاهل«  صداقة 
مهما  بدونها،  وجودا  يحوز  او  الحياة،  على  يقوى  أن  لإلنسان 
غمرته األشياء الخيرة، ويحدد ثالثة جاذبيات آلخر يكون مقربا 
المنفعة  الصداقة:  بموجبها  تتحقق  والجسد،  النفس  من 
مقابل  العالقة  هذه  من  الفرد  عليه  يحصل  ما  في  تمثل  التي 
مع  األلفة  وحس  البهجة  بشعور  المرتبطة  واللذة  يعطيه،  ما 
أفراد  بين  التواد  عالقة  في  تنعكس  التي  والفضيلة  الرفيق، 
التي  الفضيلة  صداقة  بأن  أرسطو  ويقر  الخيرين،  المجتمع 

تتحقق فيها المنفعة واللذة هي أسمى أنواع الصداقة.
عبر  العالقة  هذه  تجليات  األخالقية  الفلسفة  تاريخ  راود 
العالقات  أنواع  لشتى  جديدة  قيما  تنتج  كانت  زمنية  متغيرات 
النظرية  عن  بعيدا  لكن  الزمن،  مع  تتعقد  التي  اإلنسانية 
التي  الفلسفية  الحكايات  إحدى  وكامو  سارتر  صداقة  ستظل 
في  واختالف  ارتباك  من  شابها  ما  بكل  األرض،  على  تمشي 
الرأي، وبكل ما اعتراها من غيرة أو حسد أحيانا، وكان االثنان 
والسياسي  الثقافي  المناخ  لفلسفتين سيطرا على  أكبر ممثلي 
إبان صداقتهما: الفلسفة الوجودية بدايًة، ثم الفكر الشيوعي 
الذي تمثََّله كل واحد منهما بطريقته )انضم كامو إلى الحزب 
الشيوعي أما سارتر فلم ينضم( غير أن ثنائية العدالة والحرية 
فكان  حــادة،  خالفات  إلى  أدى  الذي  اختالفهما  محور  كانت 
تتحقق  ان  يجب  التي  الشيوعية  أهداف  حيال  متطرفا  سارتر 
العدالة،  الحرية على  يقدم  بينما كامو كان  الثمن،  مهما كان 
بتحقيق  الشيوعية  وعود  صاحب  الذي  للعنف  جذريا  وناقدا 
اليوتوبيا البشرية، ومن خالل هذا الجدل ظهر نوع من اإلطراء 
عداًء،  تضمر  التي  الصحبة  ومن  بينهما،  المتبادل  والقدح 
تزيد من طباعاتها بسبب هذا  الحديثة  األزمنة  وكانت جريدة 
النقاش الحاد بين أبرز شخصيتين ثقافيتين في فرنسا. وتفنيد 
كامو ألطروحة سارتر حيال إمكانية الجمع بين العدالة والحرية 
في النموذج الشيوعي أدى بسارتر إلى أن يسمي كامو في أحد 
مقاالته بـ »قنفذ الشارع من الجزائر«، لكن، حين تحصل كامو 
المؤتمر  في  وسُئِل  لــآداب،  نوبل  جائزة  على   1957 العام 
العالقة  إن  قائال،  بسارتر، ضحك  عالقته  عن  للجائزة  الصحفي 
على أحسن ما يرام ألن أفضل العالقات هي تلك التي ال يلتقي 
لقد جعلت  بليك:  وليم  يقول  أو كما  بعضا،  ببعضهما  طرفاها 
الصداقة،  أجل  من  عدوي  كن  يتألم:  قلبي  كثيرًا  صداقتك 
تلك  من  أقوى  صداقة  توجد  »ال  ستون:  إيرفينغ  يقول  بينما 
وربما حب سارتر وكامو  ذاتها«  الكتب  التي تجمع من يحبون 
تشعل  أن  قبل  صداقتهما  لب  شكل  ما  وكيركيغارد  لنيتشه 
حالت  بينهما  التشابه  قوة  أو  بينهما،  العداء  فتيل  السياسة 

دون أن تكون صداقتهما على ما يرام.
نشهد اآلن، في خضم ما يمر به العالم من أحداث، وما تمر 
به بلدنا، تصدعات كثيرة في الصداقات، خصوصا بين مثقفين 
لم تجمعهم رفقة المشروع فقط ولكن شروط الصداقة الحقة 
االختالف  بين  يفرق  ال  واضح  مظهر  وفي  الطويلة،  والعِشرة 
فس الرأي وجوهر الصداقة التي تتطلب هذا االختالف بالذات 

كي تستمر.
تقديم  زمن  »في  كوندير:  ميالن  التشيكي  الروائي  يقول 
الصداقات  عن  الناتج  هو  إيالمًا  األشد  الجرح  يكون  الحساب، 
أجل  من  بصداقة  التضحية  من  أغبى  شيء  فال  المتصدعة؛ 
السياسة، وأنا فخور بأنني لم أقم بذلك أبدًا. أنا قدرت ميتيران 
جعله  ما  القدامى،  ألصدقائه  إخالصه  في  استمراريته  بسبب 
إن   . حياته  من  األخيرة  المرحلة  خالل  عنيفة  لهجومات  هدفًا 

ذلك اإلخالص هو ما شكل نبله«.
أو كما قال إيميل سيوران: كلما مرت السنوات انخفض عدد 
الذين نستطيع التفاهم معهم، ويومَ لن نجد شخصًا نتحدث 

إليه، نكون أخيرًا كما كنا قبل أن نسقط في اسم.

المدينة،  على  تشرف  ربــوة  على  المقام  رومــا،  هيلتون  في  )البيرقوال(  مطعم  لــرواد  يبدو 
تحتوي  الطعام  قائمة  الملونة.  األنوار  من  حديقة  تعلو  في شرفة  عشاءهم  يتناولون  وكأنهم 
منتصف سبعينيات  في  المطعم  لهذا  زيارتي  قبل  حياتي  في  بها  أسمع  لم  أطباق عجيبة  على 
المقلية بصلصة  البط  )شرائح كبد  بالترفاس(،  )سباقيتي  بالشمبانيا(،  )ريزوتو  الماضي:  القرن 

الريحان( وعدد من أطباق أخرى شهية!
في الصين مطاعم تقدم أطباقًا غريبة، لعل أغربها )شريحة ذيل التمساح( المقلية في عدد 
من الزيوت ال يستثنى منها سوى )زيت العربات!(. في مطاعم المغرب أطباق اللحوم بالبرقوق، 
في تونس العلوش، في مصر الكباب وصحن البصارة، والملوخية بـ)األنارب(. في )الكاتشامورا( 
ميناء صيادي  الفائحة في  المشوية  األخطبوط  وأطباق صغار  )بيريوس(،  ميناء  مطاعم أسماك 
)خالكيدا(! مطابخ العالم كلها تتفنن كيف تسحبك من أنفك نحو موائدها، من هذه المطابخ 
طبق  يميز  ما  معرفة  حاولت  أن  منذ  عندي  تخلق  والعجب  عجيبة،  بأطباق  استمتعت  وغيرها، 
الفاصوليا بالكرشة الذي كان يقدمه مطعم )بوعشرين( في بنغازي، إلى أن ارتفعت مع لقمتي 

قطعة من القرع العسلي، عندما أكتشف سر ذلك الطبق!
ال أخفي عليكم أنني أعشق مثل هذه المطاعم، لعله بسبب أطباق زمن العوز المتمثلة في 
يعرف  ال  لمن  وهي  )القطامة(،  قفة  في  المتبقية  الخبز  بكسر  والدشيشة(  والحساء  )المقطع 
وأيضًا  وجبة!  أية  من  المتبقية  الجافة  الخبز  وكسر  اليدوية،  بالرحاء  الحبوب  طحن  فضالت 
أعني  )كبيرة(  ليلة  في  أو  بـ)كريعات حولي(  وكان  يوم جمعة  وإن حدث  بالخضرة(،  )الكسكسو 
موسمًا، غالبًا )ديني(، قد يكون برأس خروف فتكون الوجبة مهرجانًا حقيقيًا. تلك كانت أطباق 

طفولتي وأطباق أغلب جيلي في بنغازي مطلع الخمسينيات، بل حتى نهايتها!
ملتهبة  مدينة  ألية  وصولي  بمجرد  عنها  وبحثي  للمطابخ  عشقي  سبب  هو  هذا  يكون  قد 
اإلضاءة، كباريس التي وصلتها ذات ليلة وألول مرة، انطلقت نحو مطعم مكسيم! الذي رفيق 
)ستكوزا(  الرحلة  تلك  بنينا. وطلبت وصديقي في  أن طرنا من مطار  منذ  عنه  يحدثني  رحلتي 

ولم يعرف أي منا كيف نأكلها؟ إلى أن الحظ النادل حيرتنا فقشرها لنا!
وأيضًا  للحوت،  )الرياس(  مطعمين:  أؤسس  جعلني  الذي  هو  السبب  هو  للمطابخ،  عشقي 
ابتكرها  أخرى  ألكالت  الديوان  أسميته  والثاني  بنغازي،  في  الصيادين  رصيف  في  للحرايمي 

طباخو الديوان منها )الزنقر( الذي ال أعرفه تحديدًا حتى اآلن!
ولكن ما كان يخطر على بالي أن يأخذني هذا العشق إلى مطبخ ال عالقة له باألكل، وإنما 
المفتوح  الوسط«  إلى مطبخ »بوابة  أخذني  لها  أيضًا؛ إن عشقي  والنزقة  المضيئة،  بالكلمات 
كان  وما  مباشرة!  بيتي  أمام  عمارة  في  مكاتبها  تُنقل  أن  تصادف  الذي  والنهار  الليل  طوال 
ثمار  ويعدون  يعملون  رفاقي  ألجد  إليه،  أذهب  النوم،  عليّ  يتعذر  حين  أنه  بالي  على  يخطر 

اليوم التالي.
في  فصدر  حويج(  )يا  مقال  وهو  للبوابة،  األول  مقالي  تسليم  في  تأخرت  أنني  المصادفة 
كل  من  اإلثنين  يوم  موعده  عن  واحدة  مرة  أتخلف  لم  وقتها  ومن   2013/2/2 يوم  األسبوع 
شهر  من  اليوم  مثل  في  فكان  الورقية  »الوسط«  لجريدة  األول  التجريبي  العدد  أما  أسبوع. 
بمناسبة  العدد  هذا  موعدها.  في  الصدور  عن  الجريدة  تتأخر  لم  ومنه   2015 سنة  نوفمبر 

صدورها أول مرة منذ سبع سنوات.
لم يقفل مطبخ »الوسط«، ال يوم وال ليلة، قبيل أيام من مطلع شهر فبراير 2013، وأغلب 
طباخي الوسط لم يتغيروا، وبذلك لم يَحدْ أحدُ عن سياسة البوابة، وأسلوبها ودقة أخبارها، 

وتنوع مواضيعها.
تشرفت بعالقات صداقة متينة مع أساتذة منهم من ال أذكر أنني رأيته إاّل متبسمًا، ومنهم 
الليلة  فجر  من  نائمًا،  وأحيانًا  تام!  استغراق  في  أو  تأمل،  غيبوبة  في  رأيته  ما  كثيرًا  الذي 
إلى مطبخ  انتقل  يترحمون عليهم، ومنهم من  الرفاق  زال  ما  عنا وجوه طيبة  السابقة! رحلت 

آخر ولكنه لم يغب عنا بسؤاله ومشاركتنا مناسباتنا.
آمنوا  رجال  ودقتها،  وتصاميمه  ومواضيعه  صدوره  في  والمنتظم  المنظم  العمل  هذا  وراء 
له، مقتنعين تمامًا أن جزاء اإلحسان إحسان مثله، اهتمت اإلدارة بهم،  العمل وأخلصوا  بهذا 

فأخلصوا لقوانينها.
انتماء »الوسط« لم يكن إاّل لوسط الوطن النابض قلبه، بضرورة قيامه.. قيام دولة ليبيا، 
فأنا  إدارتها،  رجال  لست من  وألنني  لها.  الكامل  وانتمائي  فخري  أسباب  أحد  اهلل،  وحق  وهذا 
مجرد كاتب من كتّابها، فحق عليّ أن أكتب بهذه المناسبة كلمة شكر في حق من عاشرتهم 
الفني،  موقعها  ومهندس  تحريرها،  مدير  وكذلك  تحريرها  رئيس  السنوات،  هذه  طــوال 
الديسك كله، من محررين ومترجمين  المميز، وأيضًا طاقم  المتفاني  الديسك  وبالتأكيد رجل 
والنهار.  الليل  طوال  الساهر  أمنها،  وطاقم  اإلدارية.  وأيضًا  المالية،  شؤونها  وإدارة  ولغويين، 
أما مجلس إدارتها كافة، فلهم مني االمتنان كله، وال أملك إاّل أن أشكرهم بصفتي الشخصية 
على كل ما قدموه من عون لكل ما أحتاجه ذات يوم. وكل حقبة وبوابة »الوسط«، صوت ليبيا 

الدولي، يعلو ويبشر بالخير واألمان واالزدهار.

محمد عقيلة العمامي

و»سط« يزداد ألقًا

فروض لعبة دعم املعارضة 
لألنظمة السياسية

زاوية رؤية لـ »توأم الشعلة«..
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

سلفادور دالي الفنان العجيب

قال في مذكراته إنه 
اكتشف االنطباعية 

وكذلك ما أسماه 
جنون العظمة 

الجمالية

متحف لندن إلى موقع جديد
محتويات  نقل  عملية  بدأت 
من  الشهير،  لندن  متحف 
موقعه الحالي إلى موقع جديد، 
التاريخي لسوق  اإلطار  يقع في 

ذات نمط فيكتوريّ.
إعدام  سترة  توضع  وحاليا 
تشارلز  السابق  إنجلترا  ملك 
ألف   20 يوضب  فيما  األول، 

رفات بشري في صناديق.
اللندني  المتحف  وهذا 
المالي  الحي  في  يقع  الذي 
ناطحة  قرب  الـ»سيتي«،  أو 
إستيت،  باربيكان  السحاب 
أعظم  من  واحدة  قصة  يروي 
المدن في العالم من خالل أكثر 
تُعتبر  قطعة  ماليين  من ستة 
التاريخ  من  مجموعة  أكبر 
لكنّ  العالم،  في  الحضري 

موقعه حال دون توسيعه.
وكتبت صحيفة »ذي تايمز« 
»صاحبة   :1976 عام  ساخرة 
متحف  تفتتح  الملكة  الجاللة 
من  تمكنت  إذا  اليوم،  لندن 

العثور على المدخل«.
ينتقل  قرن،  نحو نصف  بعد 
مهجور  مبنى  إلى  المتحف 

خطوات  بعد  على  عمالق 
المغطاة  السوق  في  قليلة، 
في سميثفيلد. ومن المقرر أن 
التي تقدر  االنتقال  تبدأ عملية 
مليون   250 بنحو  تكلفتها 
مليون   286( استرليني  جنيه 
ديسمبر  مطلع  في  دوالر( 

وتستمر ثالث سنوات.

متاحف
مزاد على رسم ذاتي ملاكس بيكمان

الفنانين  أبرز  من  واحدا  يعتبر  الذي  بيكمان  ماكس  للرسام  ذاتي  رسم  يعرض 
مليون   30 إلى  قد يصل  مقابل سعر  ألمانيا،  في  مزاد  في  للبيع  األلمانيين،  التعبيريين 

يورو.
وتصور لوحة »Selbstbildnis gelb-rosa« )صورة ذاتية صفراء وردية( التي تعتبر 

تحفة فنية والتي كانت ملكية 
العام  في  رسمها  منذ  خاصة 
في  كان  عندما  الفنان   ،1943
فراره  بعد  هولندا  في  منفاه 

من ألمانيا النازية.
منحها  التي  اللوحة  وبقيت 
احتفظت  التي  ماتيلد  لزوجته 
بها حتى وفاتها العام 1986، 
مجموعة  ضمن  لعقود 
سويسرية خاصة ولم تُعرض 
منتصف  منذ  الجمهور  على 

التسعينات.
وقالت ميكاييال كابيتسكي، مديرة دار غريزباخ في برلين والمسؤولة عن عملية البيع 

»لم يبع أي عمل فني مماثل في المزاد في ألمانيا منذ العام 1945«.

لوحة

فك رموز رسالة شارلكان
إسبانيا  ملك  كتب  قرون  خمسة  قبل 
هابسبورغ(  الخامس  كارلوس  )أو  شارلكان 
 ،1547 العام  باريس  في  إلى سفيره  رسالة، 

أربعة  نجح  وأخيرًا 
فك  في  باحثين 

رموزها.
هذا  شأن  ومن 
الذي  االكتشاف، 
فرنسا  في  عُرض 
األسبوع،  هذا 
عناصر  يوفر  أن 
عالقات  عن  جديدة 
الفرنسية  المملكة 
يحكمها  كان  التي 

آنذاك فرنسوا األول واإلمبراطورية الرومانية 
المقدسة.

»لوريا«  مختبر  من  التشفير  خبراء  وعمل 

جامعة  من  مؤرخة  مع  الكمبيوتر،  ألبحاث 
بيكاردي )شمال باريس( ستة أشهر لتحقيق 

هذا اإلنجاز »االستثنائي«.
الرسالة  وبقيت 
في  لقرون  منسية 
مكتبة  مجموعات 
في  ستانيسالس 
)شرق  نانسي  مدينة 
وعلمت  فرنسا(، 
في  التشفير  خبيرة 
سيسيل  »لوريا« 
 2019 العام  بييرو 
»رسالة  بوجود 
من  مشفرة 
خالل  مصادفة   )1558-1500( شارلكان« 
ال  األمر  أن  الباحثة  واعتقدت  عشاء،  مأدبة 
يعدو كونه أسطورة، ولكن عندما ُذكر أمامها 

مخطوطات

تساؤالت حول تشريعات »منتهية الصالحية« في عالم النشر والطباعة

تطرح ندوة الملكية 
الفكرية التي نظمتها 
الجمعية الليبية لآلداب 
والفنون بدار الفقيه 
حسن، جملة من التساؤالت 
تضمنتها ورقات القاص 
مفتاح قناو، والدكتور محمد 
بن موسى، حول معنى 
الملكية الفكرية وما يتعلق 
بحقوق المؤلف، وكراسة 
الشروط الخاصة بالتشريعات 
القانونية الضابطة لمسألة 
النشر والطباعة ومدى 
مالءمتها للمتغيرات الحاصلة 
في سوق التوزيع وفورته 
التقنية.

الوسط - طرابلس
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توصية بضرورة إصدار 

الببليوغرافيا الوطنية الليبية 

ومنح أرقام اإليداع للمؤلفني

ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه 

أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو 

إلقاءه في اجتماع عائلي

ذكره  للغاية  وبليغ  عجيب  تشبيه  استوقفني 
الفنان، األكثر عجبا: »سلفادور دالي« في مذكراته. 
نقطتي  مثل  شقيقي  وبين  بيني  الشبه  »كان  قال: 
دقة  منه  أكثر  تشبيه  أعرف  ال  أنني  أعترف  ماء!«. 
بين  بسيطا  كان  مهما  فرق،  ثمة  فهل  وبالغة، 

ماء«؟ نقطتي 
بعدما  قاله  الذي  ألخيه،  نقده  أن  أيضا  وأعترف 
بأنه معجون بخبث عجيب  الذكاء،  بالغ  بأنه  وصفه 
بالسوء!«،  مندرة  المبكرة  عبقريته  »إن  بقوله: 
لوحاته  من  شيئا  فيه  وصف  يتضح  كما  وهو 
من  عددٍ  في  دائما  المعروضة  الغريبة،  العجيبة 
والواليات  أوروبا  عواصم  باتساع  وصاالت  متاحف 

األميركية. المتحدة 
االنطباعية،  اكتشف  إنه  مذكراته  في  أيضا  قال 
أسماه  ما  وكذلك 
العظمة  جنون 
مرضه  وبلغ  الجمالية! 
يثير  ما  وبكل  بالجنس 
وصور  الجنسي،  الشبق 
لوحاته  في  كله  ذلك 
المجنونة!  الماجنة 
بنظرية  كثيرا  وتأثر 
النفساني  العالم 
أوردها  التي  )فرويد( 
تفسير  كتابه  في 

األحالم.
لوحاته  يمدحون  النقاد  بدأ  أن  ما  وبمجرد 
لوحاته  وكثرت  صيته،  انتشر  حتى  التكعيبية 
وسُجن  األكاديمية،  من  ُطرد  أنه  حتى  الجنونية، 
لم  المحققين  ولكن  الثورية،  أفكاره  بسبب  ألشهر 
يجدوا شيئا يبرز أنه كان يثير الرأي العام. واستمر 

الجنون. القريبة من  الغريبة  حياته 
وقال عن ذلك الحال، يقصد إيحاءات وأحالم عقله 
الباطن: »يوما ما سيعترف الناس، بأن ما يعتبرونه 
من  وتخيل  وهم  مجرد  هو  ملموسا  حقيقيا  واقعا 
العجيبة  لوحاته  في  واستمر  األحالم..«.  عالم 
أصبح  النهاية  في  ولكنه  شاء،  كيفما  مفسرها 
السريالية.المتابع  األعمال  في  سيما  ال  بارزا  اسما 
هذا  أعمال  في  والعجائب  الغرائب  من  الكثير  يجد 
الفنان، التي يعتبرها كثيرون أعماال جنونية، وأيضا 

في سلوكه وتصرفاته، ولوحاته العديدة.
سنة  إسبانيا  في  المولود  دالي  سلفادور  الفنان 
بعديد  قام  العجيبة  وأعماله  حياته  وعبر   ،1904
منحته  فنية  مرتبة  وصل  حتى  واإلبداعات  البدع 
األوسمة.  أرفع  أحد   1964 أجلها، سنة  إسبانيا من 
ناهز  قد  حينها  كان   1989 العام  المنية  وافته 

عاما. والثمانين  الرابعة 

يقدمها طبيب أطفال..

صورة مقطعية لـ »فنون الفساد في سرقة نفط البالد«
تمتزج الرحالت بالذكريات، ألن كليهما غالبا 
ما يمتاح من اآلخر دفق شواهد للحظات تستنطق 
مكنونات النفس، أو هي تفتح نوافذ الخيال لرحلة 
أخرى من األسئلة المستفزة بفعل المقارنة الحاضرة 
الغائبة، أو بفعل المكاشفة لواقع حال يتناوب فيه 
التشخيص من الذاتي إلى العام والعكس، إذ إن 

مصائر الشخوص هي وصف أولي لمصائر 
شعوب وأمم وحضارات.
نفط  سرقة  في  الفساد  »فنون  كتاب  يقدم 
العالمية  طرابلس  مكتبة  عن  الصادر  البالد« 
تعرض  والذي  الورفلي،  غيث  الدكتور  لمؤلفه 
مقطعية  صورة  مادته،  من  جانبا  »الوسط« 
اليومية  حياته  سجل  عبر  المالمح  لتلك 
مع  وصراعه  أطفال،  كطبيب  وظيفته  مع 

لعالج  مركز  إقامة  في  الدولة  مؤسسات 
مرضى صرع هذه الفئة، ثم أسفاره المتعددة 
أسئلة  بأوجاع  محمال  ليبية  وقرى  مدن  في 
النهوض »لماذا لم نتقدم«؟ وهو ال يكتفي 
هنا بإشاراته المحلية لكنه يرتقي بها إلى 
بين  أو  والغرب  الشرق  بين  كلية  مقارنة 

العرب وأوروبا.
يسرد الكاتب في وقفات يغلب عليها 
مالمح  عن  انطباعاته  أحيانا  االستطراد 
زارها  التي  والقرى،  والوديان  الطرق 
بالعزيزية،  انطالقا من طرابلس مرورا 
إلى  ونزوال  غريان  الجبل  مناطق  ثم 

وقد  الجنوب،  مدن  إلى  واالتجاه  غدامس 
قماطة  الساحلية  المناطق  صوب  أخرى  رحلة  في  ينطلق 
والخمس ومصراته، وصوال إلى بوقرين ووادي زمزم الذي 
وجد فيه مواساة شعرية لما واجهه من مشاكل واحباطات 
شعراء  أحد  بيت  يلخصها  األعصاب  مركز  مشروع  في 
طبيب  اإلجابة..  لقا  وما  يستغيث  »غيث  القائل  الوادي 

األعصاب مفورين أعصابه«.

للحال  محددة  أوضاع  في  الكاتب  ذكريات  تنغمس  ال 
على  التخيل  مفازات  تمرن  لكنها  فقط،  للتصحيح  طلبا 
تشخيص ينأى باألنا الضيقة إلى مفردة جمعية تشير إلى 
مواضع األلم في بنياتنا التحتية من الصحة إلى االقتصاد 

إلى الزراعة والصناعة والتعليم.
في  موطنه  الحصوة  بآالم  المتعب  الطبيب  يغادر 
في  »سويسرا«  العالم  سقف  إلى  سفري  منعطف 
رحلة عالجية فترة التسعينات 
الماضي  القرن  من 
على  الحصار  وزمن 
لوكربي،  قضية  خلفية 
هناك حيث ترقد األسئلة 
في جنيف منتظرة صوت 
كان  مكلوم،  شرقي 
عاين  قد  الصوت  هذا 
جغرافيا  في  الفضاء  هذا 
خالل  »ألمانيا«  مجاورة 
بعثة  أثناء  سابقة  سنون 
منابته  من  قادما  دراسية، 
بسبها، وإذا كان له أن يختار 
فسيكون  الرحلة  لهذه  رفيقا 
للمراكب«  الريح  »بيع  كتاب 
فيما  الفاخري،  خليفة  للكاتب 
النيهوم ماثال في  كان الصادق 
مبحرا  كذلك  القرائية  ذائقته 
المجتمعي  النقد  عوالم  في  معه 

بأبعاده المختلفة.
سويسرا  داخل  الظروف  تقوده 
من  متسع  هناك  كان  لذا  دقة،  أكثر  لتشخيص  طلبا 
 « مدنه  عبر  الفضاء  هذه  شواغل  في  والنظر  الوقفات 
بيرن، لوزان، جنيف، زيورخ.. إلخ« ومع ذلك يتقوى بشيء 
أثناء  أوروبي  شاب  سؤال  يواجه  وهو  الماضي  قبس  من 
رحلته من بيرن إلى جنيف »لماذا بلدانكم متخلفة وأنتم 

مجاال  يجد  ولم  العلماء«.  من  وكثيرا  النفط  تمتلكون 
للمناورة من مباشرته المحرجة إال باالحتماء خلف ميراثنا 
األثير من ابن النفيس وابن سينا والزهراوي. أو يصادف 
أن يلتقي بشخص من بازل ليخبره أن أخاه عمل في ليبيا 
»يرد  بالشوارع:  مكدسة  القمامة  أن  انطباعا  إليه  لينقل 

الطبيب مداريا جراحه: كان هناك إضراب لعمال النظافة.
السويسري: كم يتقاضى العامل لديكم؟

الطبيب:00000 2درهم
السويسري: كم دوالر؟

الطبيب يجيب مبالغا:500 دوالر
السويسري: مبلغ زهيد في دولة نفطية

الطبيب: أنتم ال تعرفون القانون 15
السويسري: ال

الطبيب: هذا جيد وال داعي لمعرفته«.
رتب  أن  بعد  النيهوم  الصادق  الكاتب  الطبيب  يلتقي 
له ذلك ما عرف »بأمين المكتب الشعبي بسويسرا« حيث 
ببيرن، ملحقا مالحظة  لتجديد جواز سفره  النيهوم  يأتي 
بجامعة  المقارنة  األديان  علوم  يدرس  كان  النيهوم  أن 
»كان  اللقاء:  وصف  في  الطبيب  الكاتب  ويمضي  جنيف، 
الموعد في مسجد جنيف حيث وجدناه هناك، وبعد صالة 
الليبية حيث  البعثة  في  منزل موظف  إلى  اتجهنا  الجمعة 
يبدو  المرض  رغم  النيهوم  كان  أصلي«،  »بازين  أكلنا 
والنقد،  والتحليل  الحديث  عن  تتوقف  ال  مضيئة  كشعلة 
وكان مظهره كصوفي هائم في صحاري سويسرا الثلجية 

حامال هموم اإلنسان والوطن والذات«.
وما يؤخذ على الكاتب عدم إشارته للقضايا التي آثارها 
الموضوعات  طبيعة  وما  التلميح،  باب  من  ولو  النيهوم 
يمكن  هنا  له،  وجهت  التي  واألسئلة  تناولها  التي 
يصنف  الكتاب  عموما  المفقود.  بالنص  اللقاء  وصف 
الليبي  للواقع  وثيقة  يمثل  وهو  الرحالت  أدب  خانة  في 
ويعكس  مؤلفه  نظر  بوجهات  محمال  التسعينيات  زمن 
وارتداداتها  المتداخلة  ألسئلته  بانوراميا  شكال  كذلك 

المتالحقة.

 اليمن تودع أديبها عبدالعزيز املقالح
»أبجدية الروح«..

وفاة  خبر  المقري  علي  اليمني  الكاتب  أعلن 
وقال:  »فيسبوك«  على  الرسمي  حسابه  عبر  المقالح 
البلد  هذا  فقد  حيث  اليمن،  تاريخ  في  حزين  »يوم 
القرن  في  أدبائه  أبرز  أحد  الحروب  بجراح  المثخن 
على  أثره  كان  الذي  المقالح  عبدالعزيز  العشرين، 
نفقد  له،  مثيل  اليمن ال  والثقافية في  األدبية  الحياة 

الكتابة«. على  والمحّفز  المعّلم  بوفاته 
األب  حنان  »نفقد  وأضاف: 
مشاكساتنا  على  وتسامحه 
بسالم  روحك  لتنم  الدائمة، 
أيها الجمهوري العتيد في زمن 
اليمنيين،  أحالم  فيه  صارت 

وضياع«. قلق  محل  أحالمك، 
وناقد  وشاعر  أديب  والراحل 
في   1937 العام  ولد  يمني، 
محافظة  في  المقالح  قرية 
المجمع  رئيس  وهو  إب 
ويُعد  اليمني،  اللغوي  العلمي 
اليمن  شعراء  مقدمة  في 
المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء 

الحديث. العصر  في  العرب 
الحداثة  رواد  أحد  والمقالح 
العصر  في  العربية  الشعرية 

عشرات  وأصدر  الحديث، 
والكتب  الشعرية  الدواوين 

معظمها  ترجم  التي  والنقدية  األدبية  والمؤلفات 
األدبية  تجربته  عن  وأعدت  عدة،  عالمية  لغات  إلى 
من  عديد  في  واألطروحات  الدراسات  عشرات 
المقالح  تولى  كما  واألجنبية،  العربية  الجامعات 
الدراسات  مركز  أسس  كما  صنعاء،  جامعة  رئاسة 
اللغة  مجمع  في  عضوا  وأصبح  اليمني،  والبحوث 

ودمشق. القاهرة  من  كل  في  العربية 

في  واألدباء  العلماء  من  مجموعة  يد  على  درس 
صنعاء  في  المعلمين  دار  في  وتخرج  صنعاء،  مدينة 
حصل  حتى  العلمي  تحصيله  وواصل   ،1960 العام 
العام  في   ،1970 العام  الجامعية  الشهادة  على 
العربية  اللغة  في  الماجستير  درجة  حصل   1973
ثم  شمس  عين  جامعة  اآلداب  كلية  من  وآدابها 
نفسها،  الجامعة  من   1977 العام  الدكتوراه  درجة 
العام  األستاذية  إلى  وترقى 
بشيء  كتابته  تميزت   ،1987
سرعان  لكنها  الكالسيكية،  من 
عرف  الحداثة،  على  انفتحت  ما 
»أن  لقصيدة  كتابته  عنه 
الغرام«  حبيب  يا  يحرمونا 
اليمني  الفنان  بها  وتغنى 

فتحي. أحمد 
ديوانًا   15 للمقالح  صدر 
من  بد  »ال  وهي  شعريًا 
»مأرب   ،1971 صنعاء« 
السفير  مع  باالشتراك  يتكّلم«، 
»رسالة   ،1972 عثمان  عبده 
 ،1973 إلى سيف بن ذي يزن« 
تغريبة  على  يمانية  »هوامش 
 ،1974 البغدادي«  زريق  ابن 
 ،1976 اليمن«  وضاح  »عودة 
على  الثائر  بسيف  »الكتابة 
الساعة  دوائر  من  »الخروج   ،1978 الفضل«  بن 
من  العائد  الجسد  »وراق   ،1981 السليمانيّة« 
»كتاب   ،1998 الروح«  »أبجدية   ،1986 الموت« 
»كتاب   ،2000 القرية«  »كتاب   ،1999 صنعاء« 
لمياه  وقصائد  بلقيس  »كتاب   ،2002 األصدقاء« 
»بالقرب   ،2005 المدن«  »كتاب   ،2004 األحزان« 

.2018 من حدائق طاغور« 

● عبدالعزيز المقالح

واتفاقات تواريخ 
مديرة  األسطى،  أسماء  والباحثة  الكاتبة  توقفت 
الندوة، في مدخل استهاللي عند تواريخ اتفاقيات 
ووضعت  والعالمي،  العربي  المستوى  على 
أن  إلى  مشيرة  الحقوق  لتلك  حاكمة  صياغة 
رئيسية وهي  فروع  ثالثة  الفكرية تشمل  الملكية 

األدبية«. التجارية،  »الصناعية، 
المصنفات  لحماية  برن  اتفاقية  أن  وأضافت 
1886 كانت األولى في هذا  األدبية والفنية سنة 
المؤلف  لحقوق  العالمية  االتفاقية  تلتها  االتجاه 
بمعاهدة  انتهاًء  1952وغيرها،  العام  جنيف  في 
بشأن  الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة 
األداء  بشأن  1997ومعاهدة  سنة  المؤلف  حق 

بعام. قبلها  الصوتي  والتسجيل 
تشير  العربي،  المستوى  على  آخر  جانب  ومن 
للتربية  العربية  المنظمة  جهود  إلى  األسطى 
نموذجي  لقانون  صياغتها  في  والعلوم  والثقافة 
خمسة  إلى  مقسمة  مادة   53 في  يقع  عربي 
 1998 العام  الشارقة  في  أجيز  قد  وكان  فصول، 

وهو ال يخرج عن اتفاقيتي برن وجنيف.
المراكز  بعض  السياق  ذات  في  وذكرت 
المؤلف  بحقوق  المعنية  األهلية  والجمعيات 
تأسس  الذي  الفكرية،  للملكية  العربي  كالمجمع 
ويهدف   ،1987 العام  بألمانيا  ميونخ  مدينة  في 
إلى تطوير التشريعات وتوحيدها عربيا، والجمعية 

.1999 األردنية للملكية الفكرية المؤسسة سنة 

وقوانين محاكم 
المحاكم  فيها  فصلت  قضايا  من  نماذج  وعددت 
وضمان  المصنف  حماية  دائرة  في  تقع  المصرية 
الفنية  واألعمال  الكتب  بعض  حول  المؤلف،  حق 
»فيلم  مثل  المصري  الشارع  في  جدال  أثارت 
حاجة،  مشافش  شاهد  ومسرحية  األكابر،  بنت 
اإلسالم  كتاب  نشر  درويش،  سيد  مصنفات  أيضا 

وأصول الحكم دون إذن خطي من الورثة«.
الكاتبة  فتطرقت  الليبي  بالمشرع  يتعلق  وفيما 
كقانون  بالخصوص،  أنجز  لما  زمني  سرد  في 
ثم   ،1910 سنة  العثماني  العهد  في  المؤلف  حق 
صدور ذات القانون 1968 ملغيا القانون العثماني 
في 52 مادة، كذلك القانون رقم 40 لسنة 1976 
المنظمة  إلى  ليبيا  انضمام  على  بالموافقة 
لسنة   114 القرار  ثم  الفكرية،  للملكية  العالمية 
والترجمة  بالتأليف  الخاصة  األحكام  بشأن   1985

العليا. الجامعات والمعاهد  والتحقيق والنشر في 
وأوضحت أنه قدم مشروع بشأن حماية حقوق 
الشعب  مؤتمر  إلى  المجاورة  والحقوق  المؤلف 
وأردفت  النور،  ير  لم  لكنه   2003 سنة  العام 
لتحديث  مقترح  مشروع  لصياغة  »تقدمنا  بالقول: 
قانون حق المؤلف في 26--4 2017 خالل تولينا 
تعرض  لألسف  ولكن  السابقة،  السياسية  مهامنا 

للمراوغة ألنه اعتمد على المتخصصين فقط«.
الزيتونة،  التدريس بجامعة  وتناول عضو هيئة 
المؤلف  حقوق  عالقة  موسى،  بن  محمد  الدكتور 

للمصنفات  القانوني  واإليداع  بالمكتبات 
دور  أن  موضحا  والعلمية،  اإلبداعية  واألعمال 
المكتبات وهدفها الرئيسي هو إيصال المعلومات 
وأفضل  جهد  وأقل  وقت  بأسرع  للمستفيدين 
خدمات  تقديم  خالل  من  ذلك  ويتأتى  صورة، 
تصل  والتي  والطرق  واألنواع  األشكال  متعددة 
إلى أكثر من 14 خدمة ومن أهمها خدمة اإلعارة 

واالستخالص. والتصوير 
ويخلص من ذلك بالقول إن تحقيق اإلفادة من 
الخدمات،  لهذه  المهم  المرتكز  هو  المعلومات 
وباعتبار أن الشق األول غير ملحوظ في المعادلة، 
راجع ألسباب عدة منها قدم المعلومات والمراجع، 
من  وغيرها  المستفيد  يحتاجه  ما  فهم  عدم  أو 
التي  الصعبة  المعادلة  تتجلى  وهنا  األسباب، 
إلى  المكتبات  في  المعلومات  أخصائي  يسعى 
إليه  تسعى  الذي  الهدف  يحقق  بشكل  تحقيقها 
كامل  بشكل  المعلومات  إتاحة  وهو  المكتبات، 
ومجاني وسريع وبأفضل الصور، ومن ناحية أخرى 
على  التعدي  من  الفكرية  المصنفات  هذه  حماية 

للمؤلف والناشر. المادية والفكرية  الحقوق 

إصالح تشريعي
وقال القاص مفتاح قناو، في ورقة له بعنوان »حق 
الحل«،  وإمكانية  المشكلة  عرض  الليبي،  المؤلف 
إن القانون الليبي لم يضع تعريفا محددا للملكية 
التي  العملية  المنافع  حيث  من  لها  عرض  ولكنه 
من   811 المادة  في  جاء  فقد  لصاحبها،  تحققها 
الشيء  »لمالك  بأنه  الليبي  المدني  القانون 
وحده في حدود القانون حق استعماله واستغالله 
أعطى  قد  القانون  أن  يعني  وهذا  فيه«  والتصرف 
سلطة  وهي  سلطات  ثالث  يملك  ما  على  للمالك 

التصرف. االستعمال، وسلطة االستغالل وسلطة 
يستعمل  أن  أيضا  الليبي  للمؤلف  فيمكن 
يعزف  أو  قصيدته  يقرأ  بأن  بنفسه  مصنفه 
منه  يبيع  بأن  مصنفه  يستغل  أن  أو  موسيقاه، 
حقوق  ببيع  مصنفه  في  يتصرف  أن  أو  نسخا، 

التالية. الطبعات 
حق  قانون  مواد  بعض  الكاتب  وعرض 
منه  األولى  المادة  حددت  حيث  الليبي،  المؤلف 
مؤلفو  بالحماية  »يتمتع  فقالت  الحماية،  شرط 
المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم« 
فإذا  االبتكار،  هو  الحماية  شرط  أن  يعني  وهذا 

غير  يصبح  المصنف،  عن  االبتكار  عنصر  غاب 
ضمن  ومن  القانون،  بهذا  المقررة  للحماية  أهل 
المؤلف، ولكن  الحجز على حق  أنه ال يجوز  مواده 
نشره،  تم  الذي  المصنف  نسخ  على  الحجز  يجوز 

واستيفاء الحق المادي منه.
يجوز  »ال  منها  أخرى  بمواد  معرفا  واستطرد 
أو  إيقاعه  يمنع  أن  مصنفه  نشر  بعد  للمؤلف 
منتدى  أو  عائلي  اجتماع  في  إلقاءه  أو  تمثيله 
كما  مالي،  مقابل  دون  يتم  ذلك  مادام  خاص، 
يمنع  أن  مصنفه  نشر  بعد  للمؤلف  يجوز  ال 
كانت  إذا  القصيرة  واالقتباسات  التحليالت 
بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو إذاعة األخبار 
مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف، عالوة 
للمصنف  المالي  االستغالل  حقوق  تنقضي  أنه 
تقل  أال  على  المؤلف،  وفاة  بعد  عاما   25 بمضي 
تاريخ  من  سنة   50 عن  للحماية  اإلجمالية  المدة 

المؤلف«. نشر 
مشكلة  لحل  إمكانية  هناك  هل  قناو  ويتساءل 
اإلصالح  أن  ويجيب  الليبي؟  المؤلف  حقوق 
التشريعي مطلوب، وهو ركن أساسي في الحفاظ 
جديد  قانون  بإصدار  وذلك  المؤلف  حقوق  على 
يسد النقص في كل الجوانب التي تم استحداثها 
هو  ذلك  من  األهم  ولكن  اإللكتروني،  النشر  من 
حماية  على  يعمل  مركز  إنشاء  على  بجدية  العمل 

الليبي. المؤلف  حقوق 
من  الجزائر  دولة  به  قامت  ما  إلى  أشار  وهنا 
والحقوق  المؤلف  لحقوق  الوطني  »الديوان  إنشاء 
ما  الجزائري  للمؤلف  قدم  الذي  المجاورة«، 
ينقصه من حماية بل لكل ما يعرض داخل التراب 
لو كانت  وإبداعية حتى  فنية  أعمال  الجزائري من 

أجنبية.
وأضاف أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة 
التي سارت خطوات جيدة في اتجاه حماية حقوق 
الخطى  نفس  على  السير  علينا  وينبغي  المؤلف، 
المؤلف  حقوق  لحماية  الليبي  »المركز  وتأسيس 
تأخير  وكل  وقت،  أقرب  في  المجاورة«  والحقوق 

هو إضاعة للوقت ليس إال.

توصيات
وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات وهي 
تشكيل لجنة تتولى تعديل كل من قانوني، حقوق 
واألعمال  للمصنفات  اإليداع  وقانون  المؤلف 
الحديثة،  المستجدات  مع  يتماشى  بما  الفكرية 
إضافة إلى تقديم الدعم الكامل إلى إدارة الكتب 
واستئناف  الصيانة  أعمال  الستكمال  الوطنية 
الليبية  الوطنية  الببليوغرافيا  إصدار  في  عملها 
التعاون من  أرقام اإليداع للمؤلفين، كذلك  ومنح 
تطبيق  بغرض  ليبيا  في  الناشرين  اتحاد  طرف 
والمؤلفين  الناشرين  والتزام  اإليداع  قانون 
مركز  إنشاء  بضرورة  وانتهت  اإليداع،  بعملية 
المصنفات  إليداع  الفكرية  الملكية  لحماية  وطني 
األخرى  واألوعية  الكتب  من  المتعددة  الفنية 

أصحابها. لحماية حقوق  وتسجيلها  المختلفة 

● جانب من ااحلضور

● أحد احلاضرين

● مفتاح قناو

● إحدى احلاضرات
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سلطان الطرب جورج وسوف يطرح أغنيته الجديدة 
بعنوان »بيتكلم عليا« من كلمات الشاعر املصري أمير 
طعيمة، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي، وتوزيع زاهر 

ديب. األغنية الجديدة من إنتاج رودولف جبر، وجرى 
تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع 

املخرج إيلي السمعان.

ريم و»صدفة« شويكار

الممثلة المصرية ريم مصطفى 
تخوض تجربة جديدة على خشبة 

المسرح من خالل مسرحية »سيدتي 
الجميلة« مع النجم أحمد السقا، 
والمقرر عرضها قريبًا في موسم 

الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
وتعيد ريم تقديم شخصية »صدفة« 

التي لعبتها الفنانة الراحلة شويكار في 
المسرحية الشهيرة التي جرى عرضها 

العام 1969.

الفنان سالم عيسى، نقيب الفنانين السابق، 
يتعرض لوعكة صحية أثناء عمل بروفات منوعة 

»هدرازي 11« نقل على إثرها إلى المستشفى. 
وطمأن سالم محبيه على صحته بعد إجراء 

بعض الفحوصات في مستشفى بمدينة بنغازي.

 »الغريب« يفتتح مهرجان »الجزائر الدولي للسينما«
يقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر..

ينطلق مهرجان »الجزائر الدولي للسينما« في 
 10 إلى   2 من  الفترة  في  عشرة،  الحادية  دورته 
60 فيلمًا متنوعًا بين  ديسمبر الجاري، بمشاركة 
عامين  غياب  بعد  وذلك  وقصير،  ووثائقي  روائي 

بسبب جائحة »كورونا«.
إن  ياحي،  زهيرة  المهرجان  مديرة  وقالت 
بينها  من  فيلمًا،   25 تضم  الرسمية  المسابقات 
للمخرج  )احلم(  »أرغو«  الطويل  الروائي  الفيلم 
الجزائري عمر بلقاسمي، وفيلم »إخواننا الجرحى« 
رواية  عن  المأخوذ  سيستيرن،  هيلير  للمخرج 
الذي  إيفتون،  فرناند  شخصية  تتناول  فرنسية، 
التحرير  ثورة  لدعمه   1957 العام  إعدامه  جرى 

الجزائرية، وفقًا لوكاالت.
وأعلنت ياحي أن االفتتاح سيكون، الجمعة، مع 
فيلم »الغريب« للمخرج السوري أمير فخر الدين، 
الفيلم  الشهر نفسه، مع  العاشر من  ويختتم في 
داميان  للمخرجين  األخيرة«،  »الملكة  الجزائري 

أونوري وعديلة بن ديمراد.
للمخرج  »ليمبو«  أفالم،  أيضا  وتعرض 
للمخرج  »المجهولون«  شاروك،  بين  البريطاني 
»المريض  وانكوندا،  موتيجاندا  الرواندي 
هفستروم،  ميكائيل  السويدي  للمخرج  المثالي« 

»200 متر« للمخرج الفلسطيني أمين نايفة.
القصيرة،  األفالم  مسابقة  في  تتنافس  بينما 
يوسف  للمخرج  »سيعود«  الجزائرية  األفالم 

حموم،  فيصل  للمخرج  الليل«  »طيلة  محساس، 
و»تشبتشاق  بوكاف،  شوقي  للمخرج  »الجسر« 
عن  فضال  بليدي،  آمال  للمخرجة  ماريكان« 
أميرة  للمخرجة  فرنسا(  )الجزائر،  »الصغيرة« 
للمخرج  الحمام«  تطعموا  »ال  اهلل،  خلف  جيهان 
للمخرجة  »سرد«  نيكالس،  أنتونان  البريطاني 
األوغاد«  أيها  »وداعا  رمضان،  زينة  الفلسطينية 
و»المجهولون«  دوموند،  رومان  الكندي  للمخرج 

للمخرج السنغالي فاما ريان ساو.
فتضم  الطويلة  الوثائقية  األفالم  مسابقة  أما 
الفلسطيني عبود  للمخرج  »حمص، قصة سلب« 

بكرات  من  )مشاهد  اإلنحياز«  »عدم  العافي، 
البودوفيتش( للمخرجة الصربية ميال توراجليك، 
جوليانا  السويسرية  للمخرجة  األثير«  »صمت 
ماثيو  لورانس  الكندي  للمخرج  »ويلي«  فانجول، 
الفرنسي قزافيي  ليجي، »إذاعة السالم« للمخرج 
السويدي  للمخرج  الهرة«  و»مشية  لوزان،  دو 

جوهان سكوف.
لفتت زهيرة إلى أنه سيجري خالل هذه الدورة 
الجزائر  في  األول  الجماهيري  العرض  تقديم 
رشيد  للمخرج  »إخواننا«  هي:  أفالم  لخمسة 
مسابقة  في  الجزائر  لتمثيل  المرشح  بوشارب 

علواش،  لمرزاق  »العايلة«   ،2023 »أوسكار« 
آخر«  ليوم  »حكاية  سليماني،  لرابح  »انيبيك« 
للمخرج الكوبي فيرناندو بيريز، و»سان – أومير« 

للمخرجة أليس دياب.
أولها  تدريبية؛  ورشات  ثالث  المهرجان  ينظم 
مبهمة«  حدود  والروائي  الوثائقي  »بين  بعنوان 
للمخرج شرقي خروبي وورشة »السينما والبيئة« 
»مهنة  وورشة  تاي  شي  البريطانية  للمخرجة 
كاتب،  رضا  خودري،  لينا  للثالثي  التمثيل« 
المهرجان  برنامج  يضم  كما  قسمي،  وسمير 
ويلقي  مرة،  ألول  المستحدث  »إضاءات«  قسم 
الـ60  »الذكرى  في  تتمثل  محاور   6 على  الضوء 
والبيئة«،  »السينما  »لقاءات«،  لالستقالل«، 
ومقاومة«،  ذاكرة  »سينما،  »اكتشافات«، 
تكريم  إلى  باإلضافة  والمرأة«،  و»السينما 
المرأة«  سينما  »شاشات  الفلسطينية  المؤسسة 
تنمية  على   2005 في  تأسيسها  منذ  تركز  التي 
الفلسطيني  السينمائي  القطاع  قدرات  وتطوير 

النسوي الشاب.
يرأس لجان التحكيم ثالثة من أبرز المخرجين 
األفالم  لمسابقة  علواش  مرزاق  هم:  الجزائريين 
لمسابقة  عيادي  فاتح  وعلي  الطويلة،  الروائية 
مهداوي  وسعيد  الطويلة،  الوثائقية  األفالم 

لمسابقة األفالم القصيرة.
ويحرص المهرجان الذي تأسّس العام 2009، 
التجارية،  غير  األفالم  على  الضوء  تسليط  على 

التي تتناول قضايا وطنية أو إقليمية.

جورج وسوف: »بيتكلم عليا«

تكريم املؤسسة 
الفلسطينية »شاشات 

سينما املرأة«

مرزاق علواش يرأس لجنة 
تحكيم األفالم الطويلة

سعيدة بعرض »جالل 
الدين« في »القاهرة 

السينمائي«

تكريم يسرا

توماج مهدد باإلعدام

وعكة سالم عيسى

مهرجان »البحر األحمر السينمائي 
الدولي« يعلن تكريم النجمة المصرية 
يسرا بجائزة »اليُسر الفخرية الذهبية« 

في حفل افتتاح دورته الثانية، الخميس. 
وبجانب يسرا، يقدم المهرجان جائزته 
التكريمية للمخرج البريطاني الشهير 
غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي 

شاروخان.

السلطة القضائية في إيران، تؤكد أن مغني 
الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر 

على خلفية تأييده لالحتجاجات المناهضة 
للسلطات، يمكن أن يعاقب باإلعدام. وأفاد 

أقارب المغني اإليراني بأن محاكمته انطلقت 
في جلسة مغلقة، السبت، وفي تمثيل قانوني 

له بينما يواجه تهمة »اإلفساد في األرض« التي 
يعاقب عليها القانون في إيران باإلعدام.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة الثامنة
العدد 367 7 جمادى األولى 1444 هـ

1 ديسمبر 2022 م اخلميس

بنغازي: مريم العجيلي

تحت عنوان »تكتل المهن التمثيلية«، تجمع عدد من فناني 
مدينة بنغازي للمرة الثانية، مساء السبت، بمقر مركز وهبي 

البوري الثقافي، الختيار نقيب لهم. وقال الفنان أنس العريبي، في 
تصريح إلى »الوسط«، إن »االجتماع عقد بعدما حضر له عدد من 

الفنانين الختيار واحد منهم يمثل الفنانين في بنغازي«. وأشار 
العريبي إلى أن »هذا التجمع خاص بفنانين بنغازي، ورأينا أن 

نقوم بتكوين هذا التكتل وبحضور 42 فنانًا، وتم اختيار الفنان 
رياض التاورغي ليكون نقيب المهن التمثيلية«.

وقال إن »عملية االنتخاب جرت بشكل ديمقراطي، الختيار 
مرشح واحد ما بين الفنان رياض التاورغي والفنان أنس العريبي، 
وانتخب التاورغي باألغلبية«. وأوضح العريبي أن »هناك اجتماعًا 

آخر سيجرى مساء الخميس القادم، ليعرض الفنان رياض التاورغي 
خطة عمله كنقيب للمهن التمثيلية في بنغازي«.

جانب من تجمع فناني بنغازي

فنانون من بنغازي ينتخبون 
التاورغي نقيبا للمهن التمثيلية

املغربية فاطمة الزهراء بلدي: ال أهتم بأي انتقادات سلبية
عن  بلدي،  الزهراء  فاطمة  المغربية  الفنانة  تحدثت 
تجربة مشاركة فيلمها الجديد »جالل الدين« في فعاليات 
السينمائي  »القاهرة  لمهرجان  واألربعين  األربعة  الدورة 

الدولي«، وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.
هامش  على  لـ»الوسط«  تصريحات  في  فاطمة  وقالت 
الشخصية  هذه  ربيعة،  دور  الفيلم  في  »أقدم  المهرجان: 
مختلفة،  عمرية  بمراحل  وتمر  عديدة،  أبعاد  لها  التي 
وتقلب األحداث كلها رأسًا على عقب، حيث تحمل مفاجأة 
في نهاية األحداث، لن أستطيع حرقها على من لم يشاهد 

الفيلم بعد«.
الظهور  في  مشكلة  أي  لديها  ليس  أنها  وأكدت 
بشخصية متقدمة في العمر، واصفة األمر بأنه تحدٍ لها، 
مشيرة إلى أنها لم ترد عمل مكياج يحمل تجاعيد كبيرة، 
مؤكدة  لها،  األصعب  كان  األم  إحساس  أن  إلى  ومشيرة 

أنها أحبت الشخصية كثيرا واستمعت بها وأحستها.
وعن تعاونها مع المخرج حسن بنجلون، كشفت فاطمة 
بطولة  في  تشارك  التي  األولى  المرة  ليس  أنها  الزهراء 
والذي  »حبيبة«  فيلم  معه  وقدمت  سبق  إذ  أعماله،  أحد 
يعرض بمهرجانات خارج المغرب حاليًا، مشيرة لسعادتها 

في ثاني تجاربها معه.
يحظى  بأن  سعادتها  عن  المغربية  الفنانة  وأعربت 
لفيلم  األول  العالمي  بالعرض  السينمائي«  »القاهرة 
بهذا  مرة  ألول  تشارك  أنها  إلى  مشيرة  الدين«،  »جالل 
الشديد  بالخوف  »شعرت  ولفتت:  العريق،  المهرجان 
كون هذا أول عرض عالمي لفيلم جالل الدين خاصة أن 
الفيلم فكرته من نوع خاص وغير تقليدي، ولكن تفاجأت 
الرموز  لبعض  وفهمهم  العرض،  بعد  الجمهور  بتعليقات 

كبيرة«،  سعادة  أشعرني  ما  وهو  الفيلم،  لها  يشير  التي 
بين  ما  الحياة  جوانب  يظهر  الدين(  »)جالل  مضيفة 
البحث عن الحقيقة والحب واالنتقام؛ فيما أن البطل اختار 

أن يعاقب نفسه على الخطيئة التي قام بها في الدنيا«.
المهرجان،  بأجواء  سعادتها  عن  فاطمة  عبرت  كما 
النجم  تقديم  طريقة  خصوصًا  االفتتاح،  حفل  وفقرات 
في  عاشته  ما  واصفة  لكلمته،  فهمي  حسين  الكبير 
الطبيعة  على  تشاهد  حيث  الجميلة  باللحظات  المهرجان 
وهي  التلفزيون  في  تشاهدهم  كانت  الذين  النجوم 

صغيرة.
»فريق  قالت:  الفيلم،  تصوير  وكواليس  أجواء  وعن 
عائلة  وكأنه  يتعامل  كان  التحضيرات  في  الفيلم  عمل 
الصعوبات  من  بالعديد  مر  الفيلم  أن  خصوصًا  واحدة، 
في  للمشاهد  يظهر  حتى  التصوير  أو  اإلنتاج  في  سواء 

النهائية«. مرحلته 
من  التحديات  من  للعديد  تعرض  الفيلم  أن  وأكدت 
6 سنوات حتى يخرج إلى  بينها أنه تم التحضير له لمدة 

النور.
مسلسل  لتقديم  تستعد  أنها  الزهراء  فاطمة  وكشفت 
التفاصيل  لم تستقر بعد على  لكنها  المقبل،  في رمضان 

النهائية له.
أنها اعتادت على االنتقادات  المغربية  الفنانة  وكشفت 
ظهورها  عن  أو  عنها  سلبي  كالم  بأي  تهتم  تعد  ولم 
التعليقات  هذه  مثل  أن  معتبرة  الفعاليات،  مختلف  في 
تساعدها على تحسين نفسها، دون أن تؤثر عليها بشكل 

سلبي.
فيلم »جالل الدين« للمخرج حسن بنجلون تدور أحداثه 
حول »جالل الدين« الذي يرفض تقبل وفاة زوجته، فيقرر 
عشرين  وبعد  بداخله،  النور  على  يعثر  حتى  نفسه  عزل 

سنة يصبح جالل الدين معلمًا صوفيًا يعيش مع أتباعه.

تنتظر مسلسلها الجديد في رمضان

يبدأ عرضه الخميس

دينا الشربيني متهمة 
بجريمة قتل في »آخر دور«

»شاهد«  منصة  على  الخميس،  دور«،  »آخر  مسلسل  عرض  يبدأ 
من بطولة الممثلة المصرية دينا الشربيني من تأليف وسام صبري، 
بطرح  دورها  عن  كالمها  دينا  وتستهل  المنباوي،  حسين  وإخراج 
سؤال »روان شابة تمر بظروف صعبة وغريبة في حياتها، تجعل منها 

متهمة بجريمة قتل، فهل هي قاتلة فعال؟«.
وتلفت دينا إلى أن »عالقة روان بوالدتها سيئة، وهو األمر الذي 
أثر عليها نفسيًا وفي تعاملها مع اآلخرين، وهنا نكتشف ضمن أحداث 
فيها الكثير من التشويق إذا ما كانت هذه الشابة قتلت زوجها أم ال«، 
وتردف، قائلة في بيان: »ما يمكنني قوله إنها فتاة طيبة، مجتهدة 
حيرة،  في  تجعلنا  أحداث  معها  وتحصل  للبرامج،  عملها كمعدة  في 

فهل حوّلتها الظروف إلى مجرمة؟«.
من جانب آخر، تؤكد الشربيني حرصها على اختيار أدوارها بعناية 

»آخر  قصة  أن  إلى  الفتة  شديدة، 
مشوقة،  باعتبارها  شدتني  دور 
أعمل  أن  أحب  ممثلين  ويضم 
المرة  أنها  إلى  إضافة  معهم، 
األولى التي أقف فيها أمام كاميرا 
وكنت  المنباوي،  حسين  المخرج 

أنتظر التعاون معه منذ فترة«.
منصة  مع  التعاون  وعن 
هذه  »تتميز  تقول:  »شاهد«، 
قيمة  مواضيع  باختيار  المنصة 
المألوف  عن  خارجة  وأفكار 
من  أخرجتنا  أنها  كما  لتقديمها، 
حلقة،  بثالثين  االلتزام  مسّلمة 
مسلسل  أمام  نكون  وبذلك 
اإليقاع  سريع  األحداث،  مشدود 

وتجعل المشاهد متلهفًا لمتابعة القادم من الحلقات«.
تبدأ أحداث »آخر دور« لحظة اإلفراج عن روان، وفي أول يوم لها 
فتاة  تزورها  حيث  المبنى،  من  األخير  بالطابق  الجديدة  شقتها  في 
مجهولة وتطلب كأسًا من الماء، ثم تتسلل إلى الشرفة وتفشل في 
ترتسم  وهنا،  الهاوية،  في  فتسقط  المقابلة  الشرفة  إلى  االنتقال 
عالمات االستفهام حول سبب وجود هذه الفتاة في شقة روان، وتبدأ 

األخيرة بتلقي اتصاالت تهديد من مجهول.
من  كوكبة  العمل  يضم 
الممثلين، في أحداث سريعة 
اإليقاع أبطالها أحمد خالد 
صالح، نهى عابدين، مها 
السمان،  إبراهيم  نصار، 
جبيل،  ثراء  الخشت،  مريم 
الممثلين  وبمشاركة 
القديرين رياض الخولي، 
محمد  جمال،  ميمي 
جانب  إلى  الصاوي، 
الذي يحل  أحمد بدير 
العمل  على  ضيفًا 
عبد  طارق  ومعه 

العزيز.

 تفاجأت بتعليقات 
الجمهور املصري على 

شخصية »ربيعة«

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

● مديرة املهرجان زهيرة ياحي

● بوستر فيلم »أرغو«

● بوستر فيلم »ليمبو«

● مشهد من فيلم »الغريب«
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في المرمىفي المرمى

بنور يقود انتصارات الكوكب السعودي في دوري الشباب

الحدث

زين العابدين بركان

 

موسم الرحيل 
املبكر للمدربني

الفترة  خالل  موسم  كل  في  العادة  جرت  كما 
مبكرًا،  للمدربين  الرحيل  موسم  انطلق  األخيرة، 
فمع أول نتيجة سلبية وإخفاق يغادر مدرب سباق 
الدوري ليجري استبداله سريعًا بمدرب ومنقذ آخر 
يقيل  فريق  أول  الموسم  هذا  الهالل  فريق  وكان 
مدربه بعد إقالة مدربه التونسي أنيس الباز عقب 
المدرب  مع  التعاقد  ليجري  الثالثة  الجولة  انتهاء 

المصري محمد عودة بدياًل له.
محمد  المصري  للمدرب  الثالثة  هي  التجربة 
السابقة  تجربته  بعد  المحلية  مالعبنا  في  عودة 
مع كل من األهلي بنغازي والنصر ولم يبق محمد 
الككلي مدربًا للصداقة سوى ثالثة أسابيع خاض 
خاللها ثالث مباريات حصد خاللها ثالث تعادالت 
ثابت  طارق  التونسي  بالمدرب  تعويضه  ليجري 
لفريق  مدربًا  الماضي  األسبوع  خالل  كان  الذي 
األولمبي الذي غادره هو اآلخر عقب انتهاء الجولة 
الوطني  مدربه  الصقور  فريق  وأقال  الثالثة، 
إلى  به  وعاد  بالفريق  صعد  الذي  رحيل  صالح 
بين  العسل  شهر  يستمر  لم  حيث  األضواء  دوري 
الوطني  بالمدرب  المجيء  ليتم  طوياًل  الفريقين 

عبدالحفيظ أربيش.
المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  وعلى 
أول  عطية  رضا  المدينة  فريق  مدرب  كان  الثانية 
تعثر  بعد  الممتاز  الدوري  لمالعب  المغادرين 
مع  التعاقد  ليجري  األولى  األسابيع  في  الفريق 
المدرب  غادر  كما  بطاو  حمدي  الوطني  المدرب 
البجليكي لفريق االتحاد المصراتي مهمة تدريب 
األواسط  فريق  لمدرب  المهمة  ليترك  الفريق 
بالنادي التونسي جمال بن سالم، فيما غادر طارق 
تعويضه  ليتم  األولمبي  مع  المسابقة  قطار  ثابت 
إجمالي  ليكون  مفتاح  شاكر  المدرب  بمواطنه 
قبل  الموسم  هذا  لمسابقة  المغادرين  المدربين 

انطالق الجولة السادسة سبعة مدربين.
األسابيع  قادم  في  العدد  هذا  يتزايد  قد 
تحقيق  في  الفرق  اخفاق  تواصل  مع  والجوالت 
المدرب  تبقى  من  وحدها  التي  اإليجابية  النتائج 
و  تعثر  أي  انتظار  في  المشوار  يواصل  وتجعله 
اخفاق جديد قد يجعله خارج السباق وهو ما يعكس 
مدروس  والغير  اإلرتجالي  والعمل  التخبط  حالة 
نتيجة  تتحمل  التي  المحلية  أنديتنا  جانب  من 
مدربيها  عمل  على  صبرها  وعدم  اختياراتها  سؤ 
ما  وهو  اإليجابية  النتائج  طلب  في  واستعجالها 
والمسابقة  فرقها  أداء  مستوى  على  ينعكس 
المستوى  إلى  مستواها  يرتقي  لم  التي  المتعثرة 
المطلوب على أمل أن تتفادى الفرق ذلك وتتدارك 
سلبياتها وتوفر المناخ والوقت وتسهم في توفير 
األجواء والمناخ المناسب من أجل مسابقة كروية 
خالية من هذه المظاهر والسيناريوهات الموسمية 
التي يبقى المتضرر األكبر منها هى كرتنا المحلية.
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اختُتمت بنجاح تحت إشراف االتحاد الليبي للفروسية، دورة أساسيات التحكيم لرياضة ◆
القدرة والتحمل التي شارك فيها اثنا عشر متدربًا وحاضر فيها الحكم الدولي التونسي 

حاتم بن مبروك. الدورة استمرت ثالثة أيام باألكاديمية األولمبية الليبية وتأتي 
ضمن أنشطة االتحاد الليبي للفروسية للنهوض برياضة القدرة والتحمل التي تنتظرها 

استحقاقات دولية خاصة بعد النجاح الكبيرالذي حققته في البطوالت الدولية. 
ومن المنتظر أن يعقب الدورة التحكيمية دورة أخرى متقدمة خالل الفترة 

المقبلة والتي ستشمل امتحانات عملية ونظرية لتخريج حكام محليين 
ليبيين للقدرة والتحمل.

ودعت الرياضة الليبية أحد الرموز عمر أبورقيقة عن عمر ناهز 84 عامًا، ويعد ◆
أبورقيقة من أصحاب التاريخ الحافل باإلنجازات في لعبتي كرة القدم والسلة، 

بحسب السيرة الذاتية التي أعدها الموثق الرياضي علي جرناز عن الراحل عمر 
عبدالرحمن أبورقيقة، وأبورقيقة من مواليد طرابلس بالمدينة القديمة »زنقة 

أبورقيقة« بتاريخ 24 ديسمبر 1939، من أسرة رياضية عشقت الرياضة 
عمومًا، وكرة السلة خصوصًا، مارس أشقاؤه أبوبكر وفوزي وعبدالحفيظ 

هذه الرياضة وبرعوا فيها، وتلقى الراحل أبورقيقة تعليمه االبتدائي 
بمدرسة المدينة القديمة، وفيها مارس لعبة كرة القدم.

●  فريق براعم الكوكب السعودي

الكوكب  الليبي جمال بنور فريق  المدرب  قاد 
السعودي »تحت 20 عامًا« لصدارة مجموعته، 
بعد الفوز في الجولة الثامنة اإلثنين على فريق 
دوري  في  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  األنوار 
»الكوكب«  أهداف  سجل  السعودي،  الشباب 
الشمري  ومشاري  عبداهلل  حقوى  الالعبون 
السد  فاز  النتائج  بقية  وفي  الحربي،  ومهند 
-2( توباد  على  والسلمية   )0-1( الفرع  على 

اإلثنين  التاسعة،  الجولة  مباريات  وتجرى   ،)0
الجولة  مباريات  مع  الموعد  وسيكون  المقبل 
المتصدر  الكوكب  األخيرة،  وقبل  التاسعة 

األنوار،  يستضيف  والفرع  توباد،  سيلتقي 
وقاد  سبق  السلمية.  على  ضيفا  يحل  والسد 
براعم  فريق  بنور،  جمال  الليبي  المدرب 
الكوكب السعودي، للتتويج بالميدالية الفضية 
لمسابقة  والتأهل  السعودية،  مستوى  على 
المملكة  مستوى  على  عامًا،   13 البراعم 
للموسم الرياضي 2022/ 2023، وخسر فريق 
المدرب الليبي جمال بنور في المباراة النهائية 
أمام براعم العدالة، وبنتيجة هدف مقابل ثالثة 
براعم  تُوج  النهائية  المباراة  وعقب  أهداف، 
الذهبية  والميدالية  البطولة  بكأس  العدالة، 
ومبلغ 100 ألف ريال سعودي يعادل )120 ألف 
دينار ليبي(، وتُوج براعم الكوكب بالميدالية 

الفضية ومبلغ 85 ألف ريال سعودي.

7
الفني  المدير  تشكيل  ضمن  التربي  أحمد  شارك 
طرابلس،  األهلي  بنادي  األول  القدم  كرة  لفريق 
ملعب  على  األولمبي  أمام  الجبال،  فتحي  التونسي 
الزواية والتي استضاف خاللها فريق األولمبي  مدينة 
بالتعادل  المباراة  وانتهت  طرابلس  األهلي  فريق 
األولمبي  هدف  جاء  هدف.  مقابل  بهدف  اإليجابي 
وهدف  جبوده  جعفر  وسجله  الجزاء  عالمة  من 
األهلي طرابلس سجله عالء القجدار ليرفع األولمبي 
سبع  طرابلس  واألهلي  نقاط  أربع  إلى  رصيده 
األساسي  التشكيل  وجاء  مباريات  أربع  من  نقاط 
عبدالحكيم  ليضم  األولمبي  لمواجهة  واالحتياطي 
ومنصور  التربي  وأحمد  عكاشة  ومحمود  التركي 
عياد  وأيوب  القجدار  وعـالء  جدور  ومؤيد  رزق 
وإبراهيما  الطبال  ومحمد  الغنودي  ومحمد 
دردور  واالحتيـــــاط  سلتو  وأنيس  تانديا 
متولي  ومحسن  والشريف  معتوق  وعلي 
الطاهر،  وصالح  األندلسي  ومالك  والقليب 
 15 برصيد  المجموعة  االتحاد  ويتصدر 
نقطة   11 أبوسليم  مباريات،   5 من  نقطة 
 5 من  نقاط   8 أساريا  مباريات،   5 من 
 4 من  نقاط   7 طرابلس  األهلي  مباريات، 
مباريات، السويحلي 7 نقاط من 4 مباريات، 
المحلة 4 نقاط من 5 مباريات، األولمبي 4 
3 نقاط من  5 مباريات، المدينة  نقاط من 
5 مباريات، االتحاد المصراتي نقطتان 
من 5 مباريات، الخمس نقطة واحدة 

5 مباريات. من 

● التربي

تلقى رئيس االتحاد الليبي لكرة السلة 
المرغني  وليد  من  طلبًا  برغش  فؤاد 
كرئيس  مهامه  من  استقالته  بشأن 
موسم  بعد  المسابقات،  للجنة 
رياضي متميز، تُوج فيه اتحاد السلة 
رياضي  اتحاد  كأفضل  التميز  بدرع 
 ،2022-2021 الرياضي  للموسم 
باالبتعاد  طبيبه  لنصيحة  استجابة 
في  وجاء  والتوتر،  القلق  أجواء  عن 

الطبيب  مراجعة  »بعد  االستقالة  طلب 
عن  اإلمكان  قدر  باالبتعاد  لي  وتأكيده 

التوتر والضغط النفسي، عليه فقد قررت 
المسابقات  لجنة  رئاسة  عن  االستقالة 

العامة ألسباب صحية، داعيًا اهلل التوفيق لمن 
والتقدير  الشكر  كل  المهمة،  هذه  سيتولى 
باالتحاد  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  لرئيس 
العام وكذلك رؤساء وأعضاء االتحادات الفرعية 

بالمناطق والحكام وكل اللجان العاملة«.
إلنجاح  واحدة  كأسرة  معا  »عملنا  وأضاف 
تكريم  جرى  بأن  اهلل  فوفقنا  الماضي  الموسم 
-2021 للموسم  رياضي  اتحاد  االتحاد كأفضل 
واإلداريين  للمدربين  أيضًا  والشكر   ،2022
ولكل  الرياضية،  األندية  ومشجعي  والالعبين 
االتحاد  نشاطات  كل  غطوا  الذين  اإلعالميين 
خاص«.  بشكل  المسابقات  ولجنة  عام  بشكل 
واختتم البيان »أعتذر لكل من قصرنا أو أخطأنا 
عند  من  إال  التوفيق  وما  قصد..  دون  حقه  في 

اهلل«، وجاء بتوقيع دكتور وليد علي المرغني.

استقالة رئيس لجنة 
مسابقات اتحاد 

السلة بأمر الطبيب
طرابلس - محمد ترفاس

األوملبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل األهلي طرابلس أمام املحلة
النصر يتبارى مع التعاون في ملعب بنينا.. واألخضر ضيف الصداقة.. واالتحاد المصراتي مع أبوسليم

 21 طرابلس  ماراثون  نصف  لسباق  المنظمة  اللجنة  كشفت 
لتشهد  جاءت  والتي  الكبار  لفئة  األولى  العشرة  التراتيب  كلم 
تتويج مروان عبداهلل البكاي بكأس السباق والميدالية الذهبية، 
 5 وبفارق  ساعة   1.14.34 بزمن  دينار   5500 إلى  باإلضافة 
غالي  بن  الدين  شمس  الجزائري  المتسابق  ثانيًا  جاء  ثوانٍ، 
الليبي عبدالسالم نصر  1.14.40 ساعة، وثالثًا المتسابق  بزمن 
حسن  شعبان  مالك  رابعًا  وجاء  ساعة،   1.14.54 بزمن  الخطاب 
 1.19.21 الجمالي  جمعة  وليد  وخامسًا  ساعة،   1.17.08 بزمن 
1.21.02 ساعة، وسابعًا  ساعة، وسادسًا حسن علي نصر بزمن 
محمد  وثامنًا  ساعة،   1.25.28 بزمن  البكوش  الفيتوري  علي 
هيثم أبوجراد بزمن 1.26.05 ساعة، وتاسعًا محمد عبدالباسط 
طاهر بزمن 1.26.09 ساعة، وعاشرًا معاذ عمر المهذبي بزمن 

1.27.05 ساعة.

حديث لبطل السباق مروان البكاي
السباق  بطل  قال  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي 
مروان البكاي: »سعيد بتتويجي بطاًل للسباق وأهدي الفوز ألسرتي 
ولمدربي المنجي السباعي ولكل من وقف معي وساندني، السباق 
كيلومترات  العشرة  في  المنافسة  وبقوة  الجيد  بالتنظيم  تميز 
األولى«. وأضاف »كان الرتم عاديًا وارتفع بعدها اإليقاع وفي آخر 
خمس كيلو مترات كنت ضمن كوكبة المقدمة رفقة المتسابقين 
والحمد  الخطاب  وعبدالسالم  غالي  بن  الدين  شمس  الجزائري 
عن  ثوان  خمس  وبفارق  السباق  ببطولة  التتويج  في  وفقت  هلل 

المتسابق الجزائري شمس الدين«.
يوصف  ال  بالتتويج  »شعوري  قائاًل:  حديثه  البكاي  واختتم 
المنجي  مدربي  وإلى  ووالدتي  والدي  إلى  البطولة  وأهدي 
السباعي وإلى كل من وقف معي وساندني«، يشار إلى أن السباق 
تميز بالتنظيم المحكم وبمشاركة 1500 متسابق وزعوا إلى ست 
فئات عمرية وسيقام خالل األيام المقبلة حفل التتويج للفائزين 

العشرة األوائل لكل فئة عمرية.
وجاء مسار السباق لمسافة نصف ماراثون 21 كم، وبدأ السباق 
ميدان  أمام  من  ستكون  االنطالق  ونقطة  كلم،   21 بمسافة 
والعودة  معيتيقة  جزيرة  إلى  واالتجاه شرقًا  بأبوستة،  الفروسية 

غربًا باتجاة اإلشارة الضوئية المحاذية لبرج أبوليلى.

البكاي يتوج بطاًل لنصف ماراثون طرابلس 
طرابلس - محمد ترفاس

الليبي  الدوري  مسابقة  عجلة  دوران  يتواصل 
في  المقامة  العالم  كأس  مع  القدم  لكرة  الممتاز 
العام  باالتحاد  المسابقات  لجنة  وكشفت  قطر، 
الدوري  مسابقة  من  السادسة  الجولة  مواعيد 
الممتاز والتي ستنطلق الجمعة 2 ديسمبر 2022 
األولمبي  الزاوية  ملعب  على  مباريات،  بأربع 
يستضيف السويحلي، وعلى ملعب الجميل األهلي 
طرابلس يلتقي المحلة، ويستضيف الصداقة على 
ببنغازي  بنينا  ملعب  وعلى  األخضر،  فريق  ملعبه 

النصر يتبارى مع التعاون.
مباريات  أربع  ستقام  ديسمبر،   3 السبت 
المصراتي،  االتحاد  يستضيف  الخمس  أيضًا، 
المدينة،  فريق  ملعبه  على  أبوسليم  ويستضيف 
ضيفًا  يحل  الصقور  درنة  مدينة  ملعب  وعلى 
يلتقي  الهالل  بنينا  ملعب  وعلى  دارنس،  على 
4 ديسمبر، ستقام مبارتان، على  األحد  التحدي. 
ملعب الزاوية أساريا يلتقي االتحاد، وعلى ملعب 
بنغازي،  األهلي  يلتقي  الجبل  شباب  البيضاء 
من  مؤجلتين  مباراتين  موعد  أيضا  حددت  كما 
 6 الثالثاء  ويشهد  والرابع،  الثالث  األسبوعين 
ملعب  فعلى  جديدة  جوالت  إقامة  ديسمبر، 
طرابلس،  األهلي  يستضيف  السويحلي  مصراتة 
ضيفًا  ديسمبر   7 األربعاء  الصقور  فريق  ويحل 

أمام األخضر. البيضاء  على ملعب 

النصر يتخطى األخضر في الجولة الخامسة
ضمن  مواجهات  خمس  اإلثنين  وشهد 
الممتاز،  الدوري  من  الخامسة  الجولة  منافسات 
مباريات  قمة  ُأقيمت  الشهداء  شيخ  ملعب  ففي 
األخضر  فريق  جمعت  والتي  الخامسة  الجولة 
المباراة بفوز فريق  النصر، وانتهت  وضيفه فريق 
األخضر،  فريق  على  رد  دون  هدف  بنتيجة  النصر 
إلى  تضاف  جديدة  نقاط  وثالث  ثمين  فوز  وهو 
صدارة  في  نقطة   11 أصبح  الذي  النصر  رصيد 
أمام  بنغازي  األهلي  تعثر  بعد  األولى  المجموعة 
التعاون، سجل هدف النصر الوحيد بيتر ديبو، أما 
بالفريق  تلحق  خسارة  أول  فهذه  األخضر  فريق 
في  الثاني  الترتيب  في   9 النقاط  من  ورصيده 

المجموعة األولى.
فريق  استضاف  الزواية  مدينة  ملعب  وفي 
األولمبي فريق األهلي طرابلس، وانتهت المباراة 
بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل هدف، جاء هدف 
جبوده،  جعفر  وسجله  الجزاء  عالمة  من  األولمبي 
القجدار،  عالء  سجله  طرابلس  األهلي  وهدف 
األولمبي أصبح أربع نقاط، واألهلي طرابلس سبع 
المحلة  مباراة  انتهت  مباريات.  أربع  من  نقاط 
واالتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم بالتعادل 
في  نقطة  فريق  كل  ليضيف  أهداف  دون  السلبي 
والتحاد  نقاط  أربع  المحلة  أصبح  حيث  رصيده، 

المصراتي أربع نقاط أيضا.
أبوسليم جراح  فريق  الخمس، عمق  في ملعب 
هدفين  بنتيجة  عليه  الفوز  بعد  الخمس،  فريق 

الهمامي  أحمد  أبوسليم  هدفي  سجل  رد،  دون 
تحقيق  يواصل  أبوسليم  أبوشناف.  والمعتصم 
خلف   11 النقطة  إلى  ووصل  اإليجابية،  النتائج 
تراتيب  ضمن  نقطة   15 االتحاد  فريق  المتصدر 
فرصيده  الخمس  فريق  أما  الثانية،  المجموعة 

نقطة واحدة بعد خمس جوالت.
مواجهة  على  يسيطر  سلبي  تعادل 

التحدي والصداقة
وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة التحدي 
أهداف،  دون  السلبي  بالتعادل  الصداقة  وفريق 
رصيده  والصداقة  نقطتين،  أصبح  التحدي  رصيد 
الخامسة  الجولة  ختام  في  والتقى  نقاط،  خمس 
شباب  مع  دارنس  الشهداء،  شيخ  بملعب  الثالثاء 
هدف  مقابل  بهدفين  دارنس  فريق  وفاز  الجبل، 
على  المباراة  وأقيمت  الجبل،  شباب  على  واحد 
آخر  مع  البيضاء  بمدينة  الشهداء  شيخ  ملعب 

الدوري  مسابقة  من  الخامسة  الجولة  مباريات 
الممتاز، ليبقى رصيد شباب الجبل عند ثالث نقاط 
فريق  رصيد  رُفِع  بينما  مواجهات،  خمس  من 
مباريات،  خمس  من  نقاط  ثماني  إلى  دارنس 
األهداف التي سُجلت 13 أهداف في المجموعتين، 

وهي أقل نسبة تهديف في الجولة الخامسة.

نتائج المجموعة األولى
الهالل × الصقور )0-0(

التعاون × األهلي بنغازي )0-1(
التحدي × الصداقة )0-0(

األخضر × النصر )1-0(
دارنس × شباب الجبل )1-2(.

نتائج المجموعة الثانية
االتحاد × السويحلي )0-2(

أساريا × المدينة )0-2(
األهلي طرابلس × األولمبي )1-1(

أبوسليم × الخمس )0-2(
المحلة × االتحاد المصراتي )0-0(

ترتيب المجموعة األولى
 9 األخضر  مباريات،   5 من  نقطة   11 النصر 
 5 من  نقاط   8 دارنس  مباريات،   4 من  نقاط 
مباريات، التعاون 6 نقاط من 5 مباريات، الصقور 
 4 نقاط من   5 الصداقة  مباريات،   4 نقاط من   5
مباريات،   5 من  نقاط   3 الجبل  شباب  مباريات، 

نقطتان  التحدي  مباريات،   5 من  نقاط   3 الهالل 
من 5 مباريات.

ترتيب المجموعة الثانية
 11 أبوسليم  مباريات،   5 نقطة من   15 االتحاد 
نقطة من 5 مباريات، أساريا 8 نقاط من 5 مباريات، 
األهلي طرابلس 7 نقاط من 4 مباريات، السويحلي 7 
نقاط من 4 مباريات، المحلة 4 نقاط من 5 مباريات، 
األولمبي 4 نقاط من 5 مباريات، المدينة 3 نقاط 
 5 من  نقطتان  المصراتي  االتحاد  مباريات،   5 من 

مباريات، الخمس نقطة واحدة من 5 مباريات.

إعالن مواعيد مؤجالت الدوري الممتاز
لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  حددت 
األسبوع  من  المؤجلة  المباريات  مواعيد  القدم 
من  والمؤجلة  األولى  للمجموعة  بالنسبة  الثالث 
فريق  ويلتقي  الثانية،  للمجموعة  الرابع  األسبوع 
األولى  المجموعة  من  الصقور  فريق  مع  األخضر 
7 ديسمبر الجاري، وفي المباراة المؤجلة  األربعاء 
من األسبوع الثالث بملعب شيخ الشهداء بمدينة 
البيضاء، األخضر برصيد تسع نقاط أمام الصقور 
األهلي  فريق  أيضا  ويلتقي  نقاط،  خمس  برصيد 
الثانية  المجموعة  في  السويحلي  مع  طرابلس 
المباراة  في  الجاري  ديسمبر   6 الموافق  الثالثاء 
الجميل،  بملعب  الرابع  األسبوع  من  المؤجلة 
والسويحلي  نقاط  سبع  رصيده  طرابلس  األهلي 

بالرصيد نفسه.

طرابلس - الصديق قواس

مع انطالق الجولة السادسة للدوري الممتاز

طرابلس - الصديق قواس

ظاهرة تغيير املدربني تسيطر 
مبكرًا.. وأربيش بدياًل لرحيل

● البكاي يصل لخط النهاية

● .. واألهلي طرابلس يتعادل مع األولمبي● مباراة للسويحلي في الدوري الممتاز

لجنة المسابقات تعلن مواعيد 
مؤجالت األسبوع الثالث للمجموعة 

األولى واألسبوع الرابع للثانية

طرابلس - محمد ترفاس

●  أبورقيقة

رحيل  صالح  الصقور  نادي  مدرب  قدم 
الفريق  تدريب  مواصلة  عدم  عن  اعتذارًا 
الجاري،  الموسم  بقية  معه  واالستمرار 
بطولة  يغادر  مدرب  سادس  ليكون 
قبل  الموسم  هذا  الممتاز  الدوري 
الذهاب،  مرحلة  من  الخامسة  الجولة 
بصفة  الصقور  نادي  إدارة  واتفقت 
المخضرم  الوطني  المدرب  مع  رسمية 
الفريق  لتدريب  أربيش  عبدالحفيظ 
أن  الذي سبق  رحيل  األول خلفًا لصالح 
سابقة،  مرات  في  الصقور  فريق  درب 
فريق  قاد  رحيل  صالح  الوطني  المدرب 
الماضي  الموسم  من  بداية  الصقور 
الممتاز،  الدوري  إلى  التأهل  في  ونجح 
وقد  الفريق،  مع  تدريبية  حصة  آخر  وقاد 
مزيد  لبذل  الرياضيين  له  كلمة  في  دعا 
وشكرهم  اإليجابية  النتائج  لتحقيق  الجهد 
تواجده،  فترة  طيلة  للفريق  قدموه  ما  على 
وصالح رحيل هو سادس مدرب يغادر الدوري 
الممتاز بين االستقالة واإلقالة وسبقه مدرب 
محمد  الصداقة  ومدرب  عطية  رضا  المدينة 
ومدرب  الباز  أنيس  الهالل  ومدرب  الككلي 
االتحاد  ومدرب  ثابت  طارق  األولمبي 

المصراتي البلجيكي لوك إيميل.
 ،2023-2022 الرياضي  الموسم  وشهد 
قائمة بأسماء المدربين لفرق أندية الممتاز، 
الموسم،  هذا  األندية  معهم  تعاقدت  الذين 
تونس  من  وأجانب  وطنيين  مدربين  بين  ما 
قائمة  وضمت  وبلجيكا،  وصربيا  ومصر 
الموسم،  انطالق  قبل  الوطنيين  المدربين 
ومدرب  عطية  رضا  المدينة  فريق  مدرب 

السويحلي  ومدرب  الحمادي  أسامة  االتحاد 
المحلة  مدرب  يتواجد  أيضًا  المرجيني،  علي 
الورفلي  رمضان  التحدي  ومدرب  قشوط  صبري 
شباب  ومدرب  الككلي  محمد  الصداقة  ومدرب 
ناصر  التعاون  ومدرب  أبوشاح،  المهدي  الجبل 

الحضيري، ومدرب الصقور صالح رحيل.
الدوري  في  فيتواجد  األجانب،  المدربون  أما 
الليبي من تونس مدرب األهلي طرابلس فتحي 
األولمبي،  مع  ثابت  طارق  والمدرب  الجبال، 
المدرب  األخضر  وفي  الباز،  سمير  الهالل  ومع 
بنغازي  األهلي  ويدرب  شمام،  سمير  التونسي 
التونسي  أساريا  ومع  الليلي،  شهاب  التونسي 
التونسي  المدرب  أبوسليم  ومع  الزواغي،  كريم 
التونسي  الخمس  ويدرب  الخطوي،  شكري 
المصري  المدرب  ويتواجد  النجار،  عثمان 
صربيا  ومن  لدارنس،  مدربًا  مرعي  مصطفى 
الصربي زوران ميلينكوفيتش مع فريق  المدرب 
لفريق  إيمال  لوك  المدرب  بلجيكا  ومن  النصر، 

االتحاد المصراتي.
الليبي  الدوري  شهد  الماضي،  الموسم  وفي 
في  التوانسة  المدربين  من  هائل  كم  وجود 
تشهدها  نوعها  من  األولى  هي  فريدة  ظاهرة 
»الممتاز  المسابقات  جميع  في  الليبية  المالعب 
الثالثة«،  وحتى  والثانية  األولى  الدرجة  ودوري 
المدربين،  هؤالء  من  كبير  عدد  رحيل  رغم 
أبرزهم مدرب فريق االتحاد محمد الكوكي الذي 
جرى االستغناء عنه بعد خسارته مباراة الديربي 
في  الفريق  قاد  أنه  رغم  طرابلس،  األهلي  أمام 
الثانية  المجموعة  متصدر  جعلته  زمنية  فترة 
حيث  اإلياب،  مرحلة  من  الثامن  األسبوع  قبل 
الكوكي  أربع جوالت عجلت برحيل  الفريق  خسر 
الحمادي،  أسامة  المحلي  بالمدرب  واالستعانة 
الدور  في  الوطني  للمدرب  الممثل  الوحيد 

السداسي، مقابل خمسة مدربين توانسة.

● أربيش



المنتخب  إثر هزيمة  على طهران،  الحزن  خيم 
هزيمة  في  األميركي،  نظيره  أمام  اإليراني 
وتبخر  قطر  مونديال  من  اإليرانيين  أقصت 
وأثارت   ،1998 إنجاز  بتكرار  حلمهم  معها 
طهران،  في  الحزن  اإليراني  المنتخب  هزيمة 
إيران  في  محتجون  احتفل  النقيض،  وعلى 
بمحافظة  مهاباد  في  الخسارة خصوصا  بهذه 
كردستان، فيما أعقب المباراة اندالع مشاجرات 
خارج الملعب بين مشجعين إيرانيين يدعمون 
وعلى  الحكومة،  يؤيدون  وآخرين  االحتجاجات 
شهدتها  التي  االحتفالية  األجواء  عكس 
اإليرانيون  راح  عندما  اإليرانية  العاصمة 

يرقصون حاملين أطفالهم على أكتافهم.
بفوز  احتفاال  باألعالم  اإليرانيون  ولوح 
الوحيد  الصوت  بينما  ويلز،  على  منتخبهم 
الهزيمة  وقع  كان  طهران،  في  دوى  الذي 
في  وحيد.  بهدف  األميركي  المنتخب  أمام 
األلعاب  إيران  في  محتجون  أطلق  المقابل، 
أمام  منتخبهم  بخسارة  احتفاال  النارية 
للجمهورية  اللدود  العدو  المتحدة،  الواليات 
جرى  فيديو  تسجيالت  وفق  اإلسالمية، 
مهاباد  وفي  التواصل.  منصات  على  تداولها 
نارية  ألعاب  أطلقت  كردستان،  محافظة  في 
فيديو  تسجيالت  وفق  إيران،  خسارة  بعد 
بحسب  اإلنترنت،  شبكة  على  تداولها  جرى 

»فرانس برس«.
وأفادت منظمة »هنكاو« الحقوقية بأن دراجين 
المتحدة  الواليات  بفوز  احتفلوا  إيرانيين 
أعقب  كما  المدينة،  هذه  في  األبواق  بإطالق 
بين  الملعب  خارج  مشاجرات  اندالع  المباراة 
مشجعين إيرانيين منهم من يدعم االحتجاجات 
المساندة لحقوق المرأة والتي خرجت بعد وفاة 
السلطات،  يؤيد  من  ومنهم  أميني،  مهسا 
للسلطات،  مناهضة  مظاهرات  أي  ولمنع 
عناصر  من  كبيرة  أعداد  طهران  في  انتشرت 
والبعض  العسكري  بالزي  بعضهم  الشرطة، 
اآلخر بالزي المدني، وتركز وجود هذه العناصر 
والشوارع  األساسية  المرورية  التقاطعات  على 
الرئيسية التي جابتها أيضا دراجات نارية تابعة 

لوحدات مكافحة الشغب.

انقسام إيراني
بين الحزن والفرحة
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

أمل يتجدد
على  التاريخي  السعودية  منتخب  فوز  بعد 
الوسط  وفرحة  لهدف  بهدفين  األرجنتين 
الكبير  بالفوز  والعربي  السعودي  الرياضي 
منتخب  على  مميزًا  انتصارًا  كان  الذي 
إحراز  على  بقوة  للمنافسة  مرشح  عالمي 
عربي  بفوز  األمل  ليتجدد  المونديال 
جديد عندما قدم منتخب المغرب مستوى 
منتخبها  المتطور  بلجيكا  على  وفاز  رائعًا 
للدور  وصل  عندما   ،2018 العام  من  فنيًا 

العالم في روسيا. الرباعى لكأس 
فوز مقنع وكبير جعل المنتخب المغربي 
الثاني  للدور  التأهل  بُعد خطوة من  على 
العالم  كأس  في   1986 ملحمة  ليعيد 
المغرب  منتخب  وصل  عندما  بالمكسيك 
بفريق  مجموعته  وتصدر  الدور  لهذا 
وكريمو  التيمومي  منهم  نذكر  عمالقة، 

الزاكي. وعزيز بودربالة والحارس 
يقربها  الذي  بلجيكا  على  المغرب  فوز 
قوة  يعطي  الثاني  الدور  بلوغ  من  أكثر 
له  مشاركة  سادس  في  المغربية  للكرة 
متجددًا  أماًل  يعطى  فوز  بالمونديال. 
للكرة العربية في التطوير والثقة بالنفس 
منتخبات  على  والتفوق  الجاد  والعمل 

كبيرة. عالمية 
واإلرداة  اإلصرار  في  آخر  ودرس 
المدى  البعيد  والتخطيط  والحماس 
التي  المغربية  الكرة  في  يالحظ  ما  وهذا 
تشهد تطورًا على كل المستويات وتعانق 
السنوات  في  أفريقيا  بطوالت  أنديتها 
األخيرة كما أن المغرب لها تقاليد كروية 
ألول  العالم  كأس  وصل  ومنتخبها  كبيرة 
 1976 أفريقيا  بكأس  وفاز   1970 مرة 
واألهم من تجربة فوز المنتخب السعودي 
والفرحة  التهليل  عدم  المغربي  ثم 
بشكل  النتائج  هذا  واستثمار  فيها  المبالغ 
هذه  التاريخ  سيخلد  تأكيد  وبكل  إيجابي، 
فوز  يتذكر  العالم  يزال  ال  مثلما  النتائج 
بهدفين  ألمانيا  على  التاريخي  الجزائر 
في  العالم  بكأس   1982 العام  لهدف 

إسبانيا.
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»أسود  القدم  لكرة  السنغالي  المنتخب  بلغ 
ثمن  الدور  السمراء،  القارة  بطل  التيرانغا«، 
بفوزه  تاريخه  في  الثانية  للمرة  النهائي 
استاد  على   )1-2( ــوادوري  اإلكـ نظيره  على 
األخيرة  الثالثة  الجولة  في  الدوحة  في  خليفة 
لمونديال  السادسة  المجموعة  لمنافسات 
اإلنجليزي  ــورد  ــف وات مهاجم  وسجل  قطر، 
جزاء،  ركلة  من   44 الدقيقة  في  سار  إسماعيال 
كوليبالي  خاليدو  اإلنجليزي  تشيلسي  ومدافع 
نالت  التي  السنغال  هدفي   70 الدقيقة  في 
برايتون  وســط  والعــب  المجموعة،  وصافة 
 68 الدقيقة  في  كايسيدو  مويسيس  اإلنجليزي 
الوفاض  خالية  خرجت  التي  ــوادور  اإلك هدف 
الثالثة،  الجولة  قبل  الصدارة  في  كانت  بعدما 
األول  بعد  للسنغال،  تواليًا  الثاني  الفوز  وهو 
الثانية،  الجولة  في   )1-3( المضيفة  قطر  على 
هولندا  أمام  األولــى  المباراة  خسارتها  عقب 

)صفر2-(.
الثاني  المركز  أفريقيا  بطلة  وانتزعت 
خلف  واحدة  نقطة  بفارق  نقاط،  ست  برصيد 
)2-صفر(  قطر  على  الفائز  البرتقالي  المنتخب 
المرة  وهــي  الــخــور،  فــي  البيت  ملعب  على 
الثاني  الدور  السنغال  فيها  تبلغ  التي  الثانية 
العام  األولــى  بعد  مشاركات،  ثالث  أصل  من 

عندما  واليابان  الجنوبية  كوريا  في   2002
فشلت  المقابل،  في  النهائي،  ربع  إلى  وصلت 
تخطي  في  الرابعة  مشاركتها  في  ــوادور  اإلك

2006 عندما  العام  إنجازها  األول وتكرار  الدور 
السنغال  وحققت  النهائي،  ثمن  من  خرجت 
الفوز  إلى  بحاجة  كانت  كونها  منها  المطلوب 

المباراة  نتيجة  عن  النظر  بغض  بطاقتها  لحجز 
مدربها  فضل  ولذلك  المجموعة،  في  الثانية 
المدافع  الوسط  بالعب  االحتفاظ  سيسيه  أليو 

نامباليس  اإلنجليزي  سيتي  ليستر  لنادي 
العب  عليه  مفضال  البدالء،  مقاعد  على  مندي 
الفرنسي  مرسيليا  لنادي  المهاجم  الوسط 
الواعد  بالمهاجم  الدفع  فضل  كما  غي،  باب 
على  سيس  وباثيه  عاما(   22( ندياي  إليمان 
بحسب  كوياتيه،  وشيخو  دياتا  كريبان  حساب 

»فرانس برس«.
إينر  اإلكـــوادور  قائد  شــارك  المقابل،  في 
في  مبابي  كيليان  الفرنسي  شريك  فالنسيا، 
أساسيًا  أهــداف(،   3( الهدافين  الئحة  صدارة 
إصابته  ــر  إث حوله  الشكوك  حامت  بعدما 
هولندا،  ضد  الثانية  المباراة  في  الركبة  في 
وأهدر  البداية  منذ  بقوة  السنغال  وضغطت 
غانا  إدريسا  اإلنجليزي  إيفرتون  وسط  العب 
تلقى  عندما  التسجيل  افتتاح  فرصة  غــي 
باب  مرسيليا  وسط  العب  من  عرضية  كرة 
بجوار  المنطقة  داخل  من  قوية  سددها  غي 
حذوه  وحــذا   ،3 الدقيقة  في  األيسر  القائم 
بوالي  اإليطالي  ساليرنيتانا  مهاجم  زميله 
من  ذهب  من  طبق  على  كرة  تلقى  عندما  ديا 
سابالي  يوسف  اإلسباني  بيتيس  ريال  مدافع 
زاحفة  قوية  وسددها  فانفرد  المنطقة  داخل 
سار  وكاد   ،8 الدقيقة  في  األيمن  القائم  بجوار 
المنطقة  داخــل  من  قوية  بتسديدة  يفعلها 

وتحولت  المدافعين  باحد  ارتطمت  كرته  لكن 
.24 إلى ركنية في الدقيقة 

في  جـــزاء  ركــلــة  على  السنغال  وحصلت 
المنطقة  داخــل  ســار  عرقلة  إثــر   42 الدقيقة 
بييرو  األلماني  ليفركوزن  باير  مدافع  قبل  من 
زاحفة  قوية  بنفسه  لها  فانبرى  هينكابييه، 
غالينديس  إيرنان  الحارس  يسار  على  بيمناه 
مفتتحا التسجيل في الدقيقة 44، ودفع المدرب 
مطلع  ألفارو  غوستافو  لإلكوادور  األرجنتيني 
سارميينتو  جيريمي  بالثنائي  الثاني  الشوط 
فرانكو  أالن  مكان  سيفوينتيس  وخوسيه 
دجوركاييف  أشــرك  ثم  غرويسو،  وكــارلــوس 
 ،64 الدقيقة  رياسكو مكان ميكايل استرادا في 
ونجح كايسيدو في إدراك التعادل عندما استغل 
إثر  المرمى  أمام  توريس  لفيليكس  رأسية  كرة 
في  الخالي  المرمى  داخل  فتابعها  ركنية  ركلة 
سوى  ــوادور  اإلك فرحة  تدم  ولم   ،68 الدقيقة 
خاليدو  القائد  أعاد  حيث  ثانية  و30  دقيقتين 
كرة  استغل  عندما  للسنغال  التقدم  كوليبالي 
بيرفيس  اإلنجليزي  برايتون  بمدافع  ارتطمت 
لها  انبرى  جانبية  حرة  ركلة  إثر  استوبينيان 
تشلسي  مــدافــع  فتابعها  غــي،  غانا  إدريــســا 
ليسجل   ،70 الدقيقة  في  المرمى  داخل  بيمناه 

كوليبالي هدفه الدولي األول.

»أسود التيرانغا« تضع قدمًا ألفريقيا في ثمن نهائي مونديال قطر

●  كوليبالي يحتفل بهدف النصر  في اإلكوادور

بحثًا عن ورقة التأهل إلى دور الـ16

للمرة الثانية في تاريخها

املغرب تدافع عن الكرة العربية أمام كندا.. ومهمة صعبة تنتظر أملانيا
الركراكي يسطِّر تاريخاً جديداً مع »أسود األطلس« وسط تعديالت فنية منتظرة وترقب لموقف بونو

نظيره  األطلس«  »أسود  المغرب  منتخب  يلتقي 
الكندي في مهمة التأهل العربي إلى ثمن نهائي 
تلتقي  بينما  اليوم،   ،2022 بقطر  العالم  كأس 
وفيما  السادسة،  المجموعة  عن  ببلجيكا  كرواتيا 
لدور  للتأهل  ذهبية  فرصة  أمام  المغرب  أصبح 
بعد  عامًا   36 خالل  مرة  ألول  العالم  بكأس   16
طالل  طالب  بلجيكا،  على  )-2صفر(  تاريخي  فوز 
القرقوري مدافع »أسود األطلس« السابق المدرب 
المباراة  في  تحفظه  عن  بالتخلي  الركراكي  وليد 
المصيرية أمام كندا، وقال القرقوري العب باريس 
على  »الفوز  السابق:  وتشارلتون  جيرمان  سان 
بلجيكا لم يكن متوقعًا، لعبنا بنفس طريقة مباراة 
نجيد  لكننا  ملعبنا،  نصف  في  بتحفظ  كرواتيا 
ونملك  التنظيم،  وسوء  المدافعين  بطء  استغالل 

العبين قادرين على التحول من الدفاع للهجوم«.
بأربع  القمة  في  كرواتيا  مع  المغرب  ويتساوى 
لبلجيكا ورصيد  مباراتين، مقابل ثالث  نقاط من 
وقرر  قطر،  في  السادسة  بالمجموعة  لكندا  فارغ 
الركراكي التمسك بنفس التشكيلة التي تعادلت 
من دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم، 
بونو  ياسين  الحارس  الستبدال  اضطر  لكنه 
لحظات  قبل  المحمدي  منير  زميله  بواسطة 
حارس  مرض  بسبب  بلجيكا  مباراة  انطالق  من 
األنياب  غابت  األولى  المباراة  وفي  إشبيلية، 
ظهر  لكن  مودريتش،  لوكا  رفاق  أمام  الهجومية 
الفريق بتماسك دفاعي جيد ليحقق نتيجة رائعة، 
أمام  دفاعي  بنسق   )3-3-4( خطة  واستمرت 
روسيا  نسخة  في  الثالث  المركز  صاحبة  بلجيكا 
الركراكي  فريق  أظهر  المرة  هذه  لكن   ،2018
هدفين  وسجل  الثاني  الشوط  في  هجومية  جرأة 
الدفاعية  الخطة  القرقوري  وتفهم  متأخرين، 
العالم  فرق  أفضل  من  اثنين  أمام  للمغرب 
ينتظر  لكنه  خطيرة،  هجومية  أسلحة  المتالكهما 
أمام كندا  الهجوم  ورفاقه  زياش  يكثف حكيم  أن 
أهداف،  خمسة  واستقبلت  مرتين  خسرت  التي 

وتأكد خروجها من المسابقة.
ذكريات عربية وأفريقية مؤلمة في المونديال

ذكريات  عودة  من  البعض  يتخوف  كندا  أمام 
نتائج  حققت  وأفريقية  عربية  لمنتخبات  سيئة 
أقوياء،  منافسين  أمام  كبرى  منافسات  في  جيدة 
ثم تراخت أمام فرق أقل مستوى، واحتسب االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« الهدف األول للمنتخب 
بدال  سايس،  رومان  باسم  المباراة  في  المغربي 
من الالعب البديل عبدالحميد صابري الذي سدد 
إلى  طريقها  وجدت  حرة  ضربة  من  رائعة  كرة 
داخل الشباك، وكان »فيفا« احتسب الهدف باسم 
أن  قبل  الكرة  لمس  من  آخر  أنه  بداعي  سايس 

يجعلنا  ما  يوجد  ال  لذا  واحد،  هدف  سالب  يبلغ 
في  يشارك  الذي  مولر،  وأشار  بالبهجة«.  نشعر 
مررنا  بالطبع  »نعم  الرابعة:  للمرة  العالم  كأس 
سوى  أمامنا  بديل  ال  كان  حينما  مماثل  بموقف 
روسيا  مونديال  في  الجنوبية  كوريا  على  الفوز 

2018 اآلن علينا أن نلعب بشكل مختلف«.
وجوهنا  على  االبتسامة  رسم  ما  »إن  وأضاف 
هو أنه أصبحت لدينا فرصة في بلوغ دور الستة 
عشر، ثم نظهر للعالم الكروي معدننا الحقيقي«. 
فليك،  هانسي  المدرب  الالعبين  من  عدد  ودعا 
كوستاريكا  أمام  المواجهة  بداية  منذ  الدفع  إلى 
هدف  صاحب  فولكروج  نيكالس  بالمهاجم 
دائمًا  »دوري  مولر:  وقال  إسبانيا.  أمام  التعادل 
كما هو، أحاول التقدم لألمام، وباعتباري مهاجمًا 
لدي مهمة قد تصبح من خاللها بطاًل، لكن األداء 
المرمى  حارس  أو  المدافعين  جانب  من  الجيد 

ينبغي عدم إغفاله«.
ــازارد  وه كرواتيا  تتحدى  بلجيكا 

ينفي الشائعات
ونفى إيدن هازارد قائد بلجيكا وجود 
الالعبين، لكنه اعترف بأنه  خالف بين 
عقب  صراحة  الحديث  تبادل  جرى 
من  )-2صفر(  المفاجئة  خسارتهم 
السادسة،  المجموعة  في  المغرب 
صاحبة  بلجيكا،  على  وسيتعين 
على  الفوز  عالميًا،  الثاني  التصنيف 
لدور  للتأهل  الخميس،  كرواتيا 
»أجرينا  هازارد:  وقال  عشر،  الستة 
قيل  الالعبين،  بين  جيدة  مناقشات 
عن  ساعة  لمدة  وتحدثنا  الكثير، 
جودة.  األقل  واألشياء  الجيدة  األشياء 
اآلن نريد الفوز على كرواتيا، أمامنا يومان 
كامل  في  نكون  أن  وعلينا  لالستعداد،  فقط 
الجاهزية«. ونفى هازارد وجود خالفات في غرفة 
إنه  وقال  المغرب،  من  الخسارة  بعد  المالبس 
تحدث مع العب الوسط كيفن دي بروين بعدما 
بلجيكا  منتخب  أعمار  إن  قال  أنه  تقارير  ذكرت 

كبيرة على الفوز بكأس العالم.
وقال هازارد: »لم يحدث أي شيء في غرفة 
المدرب روبرتو مارتينيز هو  المالبس. فقط 
من تحدث. لقد تحدثت إلى كيفن دي بروين 
وهو يثق في هذه المجموعة، علينا التحسن. 
في  نريده  الذي  األداء  نقدم  أن  نستطيع  ال 
هذه اللحظة وعلينا إظهاره على أرض الملعب، 
للفوز.  هنا  ونحن  بالجودة  يتمتع  الفريق  زال  ما 
األخيرة  التمريرة  دقة  عدم  بسبب  للثقة  نفتقر 
الثقة،  هذه  استعادة  وعلينا  األخيرة،  والمراوغة 
انتشرت،  األكاذيب  من  كثيرًا  أن  هي  المشكلة 

وتم وصف وضع غير موجود«.

للمنتخب  الثاني  الهدف  أما  المرمى،  خط  تتجاوز 
في  أبوخالل  زكرياء  البديل  سجله  فقد  المغربي، 

الدقيقة 90 إثر تمريرة من حكيم زياش.
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وفتح 
عقب  كرواتيا  منتخب  جماهير  ضد  تحقيقًا 
كندا،  أمام  المواجهة  خالل  النص  عن  خروجها 
انضباطية  إجراءات  الكرواتي  المنتخب  ويواجه 
حارس  بوريان  لميالن  الجماهير  استهداف  بعد 
منتخب كندا خالل مباراة الفريقين بكأس العالم، 
في  والمولود  الصربية  األصول  صاحب  وبوريان، 
في  بلغراد  إلى  عائلته  مع  فر  كرواتيا،  في  كنين 
الهجوم  العاصفة«،  »عملية  خالل   1995 العام 
رحل  ذلك  وبعد  االستقالل،  حرب  في  الكرواتي 
بوريان إلى كندا، حيث يمثل منتخب كندا الوطني 
رحلته  أغلب  قضى  لكنه  الدولي،  الصعيد  على 
الدوري الصربي، حيث يلعب حاليا  االحترافية في 

مع ريد ستار بلغراد.
مهمة ألمانية أمام كوستاريكا لدخول 

المنافسات من جديد
مولر،  توماس  أكد  كوستاريكا،  مواجهة  وقبل 
فريقه  على  يتحتم  أنه  األلماني،  المنتخب  نجم 
الحاسمة  المواجهة  خالل  بالتواضع  يتحلى  أن 
الخامسة  المجموعة  في  اليوم،  كوستاريكا،  أمام 
استاد  على  الفريقان  ويلتقي  المونديال،  من 

األلمانية  الماكينات  أمام  بديل  ال  حيث  الخور، 
المجموعات  دور  من  الخروج  لتجنب  الفوز  سوى 

بطولة  من  التوالي  على  الثانية  النسخة  خالل 
تحت  األلماني،  المنتخب  وبدأ  العالم،  كأس 
فليك، مشواره في قطر  قيادة مدربه هانسي 
بخسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفين لهدف، 
ثم تعادل بصعوبة أمام إسبانيا بهدف لمثله 
في المباراة الثانية، ليتذيل ترتيب المجموعة 

الخامسة بنقطة واحدة.
الكرة  تنظر  »عندما  عامًا(:   33( مولر  وقال 

العالمية إلى مباراة ألمانيا أمام كوستاريكا أعتقد 
الواضح  من  أنه  أعتقد  الخارج،  من  األفضل  أن 
نحترمهم،  بالطبع  لكننا  الفوز،  علينا  أن  تمامًا 
لترتيب  نظرت  إذا  التواضع،  من  بكثير  نتحلى 
المجموعة فلدينا نقطة واحدة، وبسجل تهديفي 

●  أسود األطلس تتخطى الشياطين الحمر

القاهرة - الوسط

دينامو زغرب الكرواتي يقدم 
»أوملو« لـ »املاتادور« اإلسباني

● أولمو

هازارد ينفي الشائعات قبل 
مواجهة زمالء مودريتش.. 

وكوستاريكا في طريق الماكينات

●  هازارد

●  مودريتش

في  العالم  أمام  اعتماده  أوراق  أولمو  داني  اإلسباني  المهاجم  قدم 
قبل  زغرب  من  االحترافية  مسيرته  أطلق  حين   ،2022 قطر  مونديال 

مباراتين  أول  أساسيًا في  األلماني، وشارك  إلى اليبزيغ  االنتقال 
كوستاريكا  ضد  العام  كأس  في  اإلسباني  لـ»الماتادور« 
)1-1(، وقد يعول عليه المدرب لويس  )7-0( وألمانيا 
دور  من  األخيرة  المواجهة  في  أخرى  مرة  إنريكي 
التعادل  سيكون  حيث  اليابان  ضد  المجموعات 

كافيًا لبلوغ الدور الـ16.
وُلد أولمو في مدينة تيراسا الكتالونية، 
تشافي  الحالي  برشلونة  مدرب  غرار  على 
القدم  كرة  ممارسة  وبدأ  هرنانديس، 
والده  كان  حيث  المحلي،  النادي  في 
اإلسبانية،  الثالثة  الدرجة  في  يدرب 
إلى  وانضم  بسرعة،  واكتُشف 
العام  التاسعة  سن  في  إسبانيول 
التالي  في  ينتقل  أن  قبل   2006
أكاديمية  ماسيا«  »ال  إلى 
يوليو  في  لكن  برشلونة، 

من  عشرة  السادسة  في   ،2014
ضمن  ليس  أنه  أولمو  أدرك  عمره، 

بحسب  البالد،  خارج  تجربة  خوض  وقرر  برشلونة،  خطط 
»فرانس برس«. انضم أولمو إلى الفريق الرديف في دينامو زغرب 

الكرواتي قبل أن يترقى إلى األول في بداية 2015 حتى فوزه بجائزة 
أفضل العب في الدوري الكرواتي العام 2018، بعد خمس سنوات في 

كرواتيا حقق خاللها لقب الدوري خمس مرات، لفت نظر بعض األندية 
30 مليون يورو  األلماني مقابل  إلى اليبزيغ  األوروبية واختار االنضمام 
عاما   21 لما دون  اإلسباني  المنتخب  إلى  انضم  تزامنا،   ،2020 يناير  في 
حيث التقى فيران توريس وبيدري وإريك غارسيا الذين رقيوا بدورهم إلى 

المنتخب األول ووصلوا سويًا إلى كأس العالم 2022.
بعدما   2022 روخا« في مونديال  أهداف »ال  أول  على  أولمو  وقع 

حول  يلتف  أن  قبل  للمرمى،  وظهره  جميلة  بطريقة  الكرة  استلم 
كيلور  المخضرم  الكوستاريكي  الحارس  شباك  في  ويسدد  نفسه 

في  مشاركاتها  تاريخ  في  إلسبانيا   100 رقم  الهدف  مسجال  نافاس، 
نهائيات كأس العالم، وقال ابن الـ24 عامًا قبل بدء النهائيات التي كاد 
يغيب عنها »في المنتخب، ألعب كل مباراة كما لو كانت المرة األولى«.

»نسور قرطاج« يودع 
املونديال من الباب الكبير

في  العالم  بطلة  فرنسا  على  تاريخيا  فوزا  التونسي  المنتخب  حقق 
غادر  لكنه  قطر.  مونديال  من  الرابعة  للمجموعة  األخيرة  الجولة 
الدنمارك  على  أستراليا  فوز  بعد  األول  الدور  من  العالم  كأس 
لترافق فرنسا إلى الدور الثاني، وكادت »المعجزة التونسية« 
قطر  مونديال  من  الثاني  للدور  التأهل  في  تحقق  أن 
المطلوب  تحقيق  في  قرطاج«  »نسور  نجح  2022، حيث 
بهدف  العالم  بطل  فرنسا  منتخب  على  بالفوز  منهم 
58، لكن الرياح لم تسر  وهبي الخزري في الدقيقة 
أن  بعد  القادري  جالل  المدرب  أبناء  يشتهيه  بما 
ماتيو  بهدف  الدنمارك  األسترالي  الكنغر  هزم 
المونديال  قرطاج«  »نسور  ليغادر  ليكي. 
التي  المباراة  خسارة  بعد  كبيرة  بمرارة 
كانت تبدو األسهل في المجموعة أمام 

أستراليا.
التونسي  المنتخب  ودخل 
الخطوط  كل  شملت  بتغييرات 
ليقحم القادري نادر الغندري ووجدي 
كشريدة وعلي معلول ومحمد علي بن رمضان وأنيس بن سليمان، 
تعديالت  »الديوك«  مدرب  أجرى  فيما  البداية.  منذ  الخزري  ووهبي 
واحدة  دفعة  بإراحة تسعة العبين  العالم  أبطال  على تشكيلة  كبيرة 
المباراة  تونس  وبدأت  وديمبيلي.  وجيرو  وغريزمان  مبابي  بينهم 
أول  في  الغندري  نادر  عبر  هدفا  وسجلت  فرنسا  دفاع  على  ضاغطة 
ربع ساعة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ثم سدد وهبي الخزري 
الفرنسي ستيف مانداندا، بحسب  الحارس  كرة قوية تصدى لها 

»فرانس برس«.
ورغم سيطرته على معظم أطوار الشوط األول بدا المنتخب 
التونسي مرتبكا ومتسرعا أمام المرمى وانحسرت خطورته في 
الكرات الثابتة. وواصل المنتخب التونسي ضغطه بداية الشوط 
عبر وهبي الخزري الذي توغل وسط الدفاعات الفرنسية وأسكن 
الكرة على يسار الحارس مانداندا. بعد الهدف التونسي، سارع 
ديشان بإقحام أبرز العبيه وعلى رأسهم مبابي ليتحول الضغط 
لصالح على فرنسا على مدى آخر نصف ساعة من المباراة. 
وكان مبابي خطيرا أكثر من مرة خاصة في كرة من 
أيمن  التونسي  الحارس  لكن  الجزاء  مناطق  داخل 

دحمان تصدى لها.

● بن رمضان في 
صراع علي الكرة
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ماذا وراء هذا اللقاء؟
من رتب له؟

متى يتوقف السفراء األجانب عن مثل هذه التجاوزات 
لمهامهم؟

أين وزارة الخارجية من هذا اللقاء؟

لماذا ال تعلق الجهات الرسمية على اللقاء؟

كيف يمكن وضع حد لتجاوزات السفراء األجانب؟

لقاء السفيرة البريطانية مع شيوخ القبائل
++HH55

 كل شيء كل شيء

ونيس محمد القذافي
في مثل هذا اليوم رحل عنا المرحوم ونيس محمد القذافي، المولود في 
حكم  بحقه  صدر  الجهاد،  لحركة  صبيًا  انتسب  ثم   ،1924 سنة  بنغازي 
غيابي باإلعدام شنقًا، فهرب إلى السودان سنة 1937، ثم عاد منه سنة 
حكومة  تولى  ثم  التنفيذي،  المجلس  رئاسة  تولى   1952 سنة   .1943
من  عددًا  تولى  الفيدرالي،  النظام  إلغاء  بعد   ،1954 سنة  برقة  والية 
أطيح  التي  الملكي،  العهد  وزارات  وآخر  أقصر،  رئيس  آخر  الوزارات، وهو 
بها في 1 سبتمبر 1969. يعد إداريًا مؤهاًل؛ إذ عُرف عنه حسن اإلدارة، 
عاش  يوميًا.  ساعة   14 بمعدل  يعمل  أنه  عنه  ويعرف  واألمانة،  والخلق 
في منزل متواضع بشارع محمد موسى، ومنذ التعديل الدستوري وإلغاء 
1968م  النظام الفيدرالي، تولى عددًا من الوزارات، وفي مطلع سبتمبر 
بالنظام  الجيش  أطاح  حتى  فيه  واستمر  الوزراء،  مجلس  برئاسة  ُكلِف 
سراحه  أطلق  عامين،  لمدة  سجن   ،1969 أغسطس   31 يوم  الملكي 
في  سويسرا  في  المنية  وافته  بسيط،  شهري  بمرتب  ليبيا،  في  وعاش 

1986/12/1 ووسد ثرى في بنغازي يوم 4 من الشهر نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

صيف العام 1975. توقف قطار قادم من مدينة بورمث، لدى وصوله إلى لندن، في محطته 
األخيرة. كان يوم سبت، أول أيام عطلة األسبوع. وكان الوقت صباحًا. ربما لذلك السبب لم 

يكن القطار مزدحمًا.
غادر المسافرون عربات القطار، باتجاه بوابة الخروج. نهض شاب غريب من مقعده مغادرًا 
مثلهم. على الرصيف، حيث وقف القطار، كانت امرأة عجوز تكنس األرضية. سألها الشاب 

بأدب: هل هذه المحطة فكتوريا؟
واترلو. ردت المرأة من دون أن تلتفت نحوه، وواصلت عملها.

فسّر الشاب عدم نظر المرأة إليه، بأنه قلة أدب منها. لكنّه، فيما بعد، تذكر أنه سألها 
دون أن يبادرها بتحية الصباح، كما تقتضي األصول. قال في نفسه: »البادي أظلم«.

كانت تلك المرة األولى، التي يسمع بها ذاك الشاب بوجود محطة قطارات اسمها واترلو. 
والتقطت ذاكرته ذلك االسم الغريب والموقف بتفاصيله، وأرشفته سريعًا. وقتذاك، كانت 
ذاكرة الشاب فتية مثله، وفضولية مثله، وغريبة في ذلك المكان مثله. وال يفوتها شيء، 
ولم يُعرف عنها السهو أو النسيان بعد. ورغم مرور السنين، وما اعتالها من وهن، حرصت 
ذاكرة ذلك الشاب على االحتفاظ بتلك اللحظات طرية. وكانت، أيضًا، المرة األولى التي تطأ 

فيها قدماه أرضًا لندنية.
اسمها  ببلجيكا،  حاليًا  تقع  قرية  في  إنه  التاريخية  المصادر  تقول   ،1815 صيف  في 
واترلو، خسر الجنرال نابليون بونابرت معركته األخيرة في أوروبا، وتالشت أحالمه في بناء 
إمبراطورية فرنسية. تلك المعركة كانت األخيرة ضمن سلسلة من المعارك، استمرت 23 

وبروسيا.  بريطانيا  بقيادة  أوروبــي  تحالف  ضد  عامًا، 
جيوش.  أربعة  ضد  المعركة  خاض  الفرنسي  الجيش 
المصادر التاريخية تقول إن عدد الضحايا الفرنسيين في 
تلك المعركة قارب عدد 50 ألفًا. وخسر الفرنسيون، في 
آن معًا، معركة واترلو والحرب. وقضى الجنرال نونابرت 
بقية عمره منفيًا في جزيرة سانت هيالنه، تأكله حسرة 

على ضياع حلم عمره.
حين بدأ البريطانيون في بناء شبكة القطارات، في 
أواخر القرن التاسع عشر، في العاصمة لندن، أطلقوا اسم 
واترلو على أولى المحطات. المحطة الحالية تقع ضمن 
البلدي »المبيث«. وتقع على  الحدود اإلدارية للمجلس 
البرلمان في  الثيمز، ومقر  نهر  قريبة جدًا من  مسافة 

قرية ويستمنستر. وهي من أكبر المحطات في لندن من 
حيث المساحة األرضية، تصل العاصمة بغرب وجنوب غرب 

إنجلترا. وبها محطة قطارات أنفاق بعدة خطوط. ويؤمها سنويًا قرابة 100 مليون شخص 
بين قادم ومغادر، حسب اإلحصاءات الرسمية المنشورة.

في العام 1994 لدى االنتهاء من بناء النفق البحري الرابط بين ضفتي بحر المانش 
أول  لندن-واترلو  محطة  تكون  أن  بخبث  البريطانيون  عمل  والبريطانية،  الفرنسية 
كان  ذلك  من  الهدف  الفرنسية.  الضفة  من  القادمون  المسافرون  بها  ينزل  محطة 
من  المقصود  الفرنسيون  المسؤولون  أدرك  البداية،  في  الهزيمة.  بتلك  تذكيرهم 
بدأ  فترة قصيرة،  لكن عقب مرور  المشاكل.  تجنّب  رغبة في  اإلهانة،  وبلعوا  الغرض، 
يعلو صوت االحتجاج. في وسائل اإلعالم الفرنسية، وشكل ضغوطًا على حكومة باريس، 
فجاهرت بالشكوى. كان الفرنسيون، عبر وسائل إعالمهم، يتساءلون كيف يمكن بناء 
تذكيرهم  على  البريطانيون  أصر  إذا  الماضي،  وأحقاد  عداوات  وتناسي  ودية،  عالقات 

بتلك الهزيمة، لدى وصولهم إلى لندن؟
اعتذارًا.  أو  النية  عن حسن  تعبيرًا  إيجابيًا،  للشكوى  استجابت  البريطانية  الحكومة 
المالصقة  بانكراس«  »سانت  محطة  إلى  الوصول  منطقة  تغيير  على  بدورها  وعملت 
الجديدة  المحطة  2007، استقبلت  العام  لمحطة قطارات »لندن- كنجز كروس«. وفي 

أول فوج من مسافرين قادمين من الضفة الفرنسية.
الهتمامات  باستقطابها  المحطات،  من  غيرها  عن  تميّزت  واترلوا،  لندن-  محطة 
إلهام لهم. وشخصيًا، ال أعرف  الفنانين والمغنيين والكتاب والشعراء، بكونها مصدر 
سر ذلك االنجذاب الذي نجده في كثير من األغاني المشهورة، وفي العديد من القصائد 
االهتمام  ذلك  أن  الغريب،  غيرها.  مثل  قطارات  محطة  األخير،  من  فهي،  الشعرية. 
لغات  في  الكتَّاب  من  غيرهم  إلى  البريطانيين  الكتَّاب  تجاوز  بالمحطة،  واالستقطاب 
أخرى. المرحوم الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي كان واحدًا منهم، وأذكر أني قرأت 
له قصيدة، ولم أعد أذكر في أيّ من دواوينه الشعرية، عن قصة حب، وُلدت في تلك 

المحطة، مع امرأة التقاها هناك.
ربما يعود ذلك االهتمام، في رأيي، إلى المنطقة التي تقع بها المحطة، كونها قريبة 
المشهورة بمتاحفها ومقاهييها وحاناتها  بانك  النهر، وقريبة من منطقة ساوث  من 

ومسارحها ومكتباتها. وقد يكون ألسباب أخرى شخصية، أو غير شخصية، وال أعرفها.
وهو  الشاب،  ذلك  فتذكرتُ  المحطة.  تلك  في  وجدتني  الماضي،  األربعاء  يوم  في 
يغادر قطارًا صباحيًا قادمًا من مدينة بورمث، ويقف على رصيف المحطة مترددًا، وبقلب 

تتسارع دقاته، وهو في طريقه إلى لقاء مدينة ال تعرفه، ويلتقيها للمرة األولى.

واترلو

والحواف  الحياة  وادي  منطقة  تحديدًا  شمااًل،  ليبيا  وسط  في 
أكبر  تعد  والتي  الهروج  توجد  القطارة،  لمنخفض  الجنوبية 
مساحتها  تبلغ  حيث  أفريقيا،  شمال  في  البركانية  للجبال  تجمع 
منطقتين،  إلى  الهروج  جبال  وتنقسم  مربع.  كيلومتر  ألف   45
األولى تقع في الشمال وهي الهروج السوداء وهي جبال بركانية 
وعلى  بازلتية،  سوداء  البة  بها  وتوجد  المنطقة  معظم  تغطي 
قممها الخامدة توجد بحيرات إضافة إلى حياة نباتية وحيوانية. 
الجنوبي  الطرف  البيضاء وتقع في  الهروج  الثانية وهي  المنطقة 
لها  ارتفاع  وأقصى  بيضاء،  جيرية  صخور  من  جيولوجيًا  وتتكون 
قارة  منطقة  براكين  المنطقة:  براكين  أشهر  ومن  متر.   1200
فايد،  بركان  االسم،  طيبة  بركان  الدحي،  أم  بركان  اهلل،  خلف 
الصفراء،  بركان  الغرانيق،  أم  بركان  السبعة،  منطقة  براكين 
مجموعة  المنطقة  تحوي  فيما  بونعيم،  وبركان  القالع  بركان 
عثر  حيث  بالمنطقة،  قديم  بشري  استقرار  على  تدل  آثار  من 
الحجري.  العصر  إنسان  مخلفات  من  حجرية  أدوات  تجمع  على 
باصطياد  الهروج  صحراء  من  القريبة  المناطق  سكان  ويشتهر 

الغزال والودان واألرانب.

في قرية تقع حاليًا 
واترلو  ببلجيكا اسمها 
نابليون  الجنرال  خسر 

معركته  بونابرت 
األخيرة في أوروبا 

وتالشت أحالمه في 
إمبراطورية  بناء 

فرنسية

هروج ليبيا.. أكبر تجمع للجبال هروج ليبيا.. أكبر تجمع للجبال 
البركانية بشمال أفريقياالبركانية بشمال أفريقيا

قمامة العالم 
تشوه أتاكاما

قد تكون من بين أكثر 
األماكن جفاًفا على األرض، إذ 

تبدو موحشة ونائية والحياة 
فيها مستحيلة، لكن صحراء 
أتاكاما الشاسعة في تشيلي 
هي نظام بيئي فريد وهش 

يقول الخبراء، إنه مهدد 
بسبب أكوام القمامة التي 
يتم إلقاؤها هناك من كل 

أنحاء العالم. تدمر جبال من 
المالبس المهملة ومقبرة 

أحذية وصفوف متراكمة من 
اإلطارات والسيارات المهترئة، 
ما ال يقل عن ثالث مناطق من 

الصحراء في شمال تشيلي.
وقال باتريسيو فيريرا، 

رئيس بلدية ألتو هوسبيسيو 
الصحراوية، لوكالة »فرانس 

برس«، »لم نعد الفناء الخلفي 
المحلي فحسب بل أيضًا 

الفناء الخلفي للعالم، وهو أمر 
أسوأ«.

أغلفة صالحة 
لألكل

طورت شركة ناشئة، في 
أغلفة صالحة لألكل  لندن، 
الطبيعي،  للتحلل  قابلة  أو 

األعشاب  مصنوعة من 
البحرية، وهو األمر الذي 

التربة  تلوث  تقليل  يسهم في 
والمحيطات.

الفكرة،  وبفضل هذه 
»نوتبال«  شركة  تتنافس 

العام بين خمسة  الناشئة هذا 
التصفيات  في  عشر مرشحًا 

بجائزة  للفوز  النهائية، 
)إيرثشوت(   Earthshot

ويليام  األمير  أطلقها  التي 
المفيدة  االبتكارات  لمكافأة 
أو  البيئة  على صعيد حماية 

المناخ. تغير  مكافحة 
بدأت مغامرة »نوتبال« 

بلندن، فقد  في مطبخ صغير 
سعى كل من الفرنسي بيار 
رودريغو  واإلسباني  باسلييه 
وكالهما  غونزاليس،  غارسيا 
الملكية  الكلية  في  يدرسان 

للتدرب على  لندن  للفنون في 
إلى  مبتكرة،  منتجات  تصميم 
بالبيئة. أغلفة غير ضارة  صنع 

أقوالهمأقوالهم

»الجامعة تدعم جهود استئناف 
الحوار حول وضع قاعدة دستورية 

تجرى على أساسها االنتخابات«

األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط

»ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية 
لوضع السالح تحت سلطة ومسؤولية 

الدولة الليبية«

نائب المبعوث األممي لدى ليبيا 
ريزيدون زينينغا

 »أكبر شركة طيران في أوروبا تبحث 
تسيير رحالت إلى ليبيا ألول مرة«

الرئيس التنفيذي لشركة
 »رايان إير« اإليرلندية

 مايكل أوليري

»التدخالت السلبية العشوائية لبعض 
األطراف السياسية لن تمنح الفرصة 

لوحدة الليبيين
والوصول لالنتخابات«

الرئيس النيجيري
 محمد بخاري

»إعادة  في  رغبتها  عن  عبرت  كارداشيان  كيم  الواقع  تلفزيون  نجمة 
ترويجية  حملة  عقب  لألزياء،  »بالنسياغا«  دار  مع  بعالقتها  النظر« 
توحي  بطريقة  إكسسوارات  يضعون  أطفال  فيها  ظهر  للماركة 

جنسية. دالالت 
للمنتجات  »كيرينغ«  لمجموعة  المملوكة  الفرنسية  الدار  وقدمت 
»إنستغرام«،  في  حسابها  عبر  الفائت  األسبوع  اعتذارا  الفاخرة، 
وصيف  ربيع  لمجموعة  الترويجية  حملتها  من  صور  مجموعة  وحذفت 
أبيض  دب  شكل  على  حقيبة  تحمل  طفلة  إحداها  في  ظهرت   2023

مربوط بحزام أسود.
إحدى  أن  إلى  اإلنترنت  مستخدمو  وأشار 
بين  بالتعاون  ُأنتجت  حقيبة  تظهر  الصور 
فوق  موضوعة  و»أديداس«  »بالنسياغا« 

قــرار  مــن  مقتطفات  عليها  وثــائــق 
شأن  في  األميركية  العليا  للمحكمة 

لألطفال. الجنسي  االستغالل 
مساء  كارداشيان،  كيم  وغرّدت 
خالل  الصمت  »التزمت  ــد،  األح
ليس  الفائتة،  القليلة  األيــام 

باالشمئزاز  أشــعــر  لــم  ألنــنــي 
ــالت  ــم ــن ح ــ ــب م ــضـ ــغـ والـ

بل  األخيرة،  +بالنسياغا+ 
أتحدث  أن  أردت  ألنني 
أفهم  لكي  فريقها  إلى 

كيف حصل ذلك«.

كيم كارداشيان..
إعادة نظر
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