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ارتفعت أسعار النفط، في تعامالت األربعاء، 
وسط توقعات بأن تقوم مجموعة أوبك+ 

باإلبقاء على مستوى اإلنتاج دون تغيير 
في اجتماعها األسبوع المقبل. واستقرت 

العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط عند 80.41 دوالر للبرميل. 

فيما سجلت العقود اآلجلة للخام العالمي 
مزيج برنت 86.58 دوالر للبرميل، وفق 
وكالة بلومبرغ. من جهتها نقلت وكالة 

»رويترز« عن مصادر في مجموعة أوبك+ 
أنه من المرجح أن تصادق المجموعة على 
سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماعها 

األسبوع المقبل.

نفط

الحرباء1
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دائرة التدخالت األجنبية تتسع.. وخالفات أطراف األزمة مستمر ة

جاسيندا
»ال أملك ما يكفي من الطاقة ألربع 
سنوات أخرى«.. قالتها رئيسة وزراء 

نيوزلندا جاسيندا أرديرن قبل أن 
تعلن استقالتها. هكذا عادت جاسيندا 

المولدة في هاملتون العام 1980 
لتلفت أنظار العالم، كما لفت أنظاره 

في يونيو 2018 بإعالن ميالد طفلتها 
األولى من مقر رئاسة الوزراء، 

لتطلق عليها اسم »نيف تي 
أروها«، وهو اسم مركب 
نصفه إيرلندي، ونصفه 

ماوري ويعني الحب بلغة 
سكان نيوزيلندا األصليين.

جاسيندا التي قادت 
حزبها إلى فوز ساحق في 

انتخابات 2020، فاجأت 
حزبها وشعبها بإعالن 
التفرغ لرعاية طفلتها 

التي تستعد لدخول 
المدرسة.

فهل تعطي جاسيندا 
أرديرن نموذجا يحتذى 

به الساسة العرب الذين 
يعشقون كرسي السلطة؟.

اكتشف تليسكوب جيمس ويب الفضائي 
JWST التابع لوكالة ناسا »اللبنات 

األساسية للحياة« مجمدة داخل الجليد 
األكثر برودة في سحابة جزيئية. وجرى 
تحديد الميثان والكبريت والنيتروجين 

واإليثانول في سحابة الحرباء 1، على 
بعد 500 سنة ضوئية من األرض، ما 

يشير إلى أن هذه الجزيئات هي نتيجة 
نموذجية لتشكيل النجوم وليست ميزة 

 لنظامنا الشمسي. 
جيمس ويب أرسل صورة غير مسبوقة 

للسحابة الجليدية، والتي تعد أبرد 
المناطق وأكثرها ظلمة حتى اآلن، مع 
درجة حرارة تقدر بـ298 درجة مئوية 

تحت الصفر.
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حجم األموال التي 
سرقتها عائلة 

واحدة في الجزائر.
»رئيس الجزائر 

عبدالمجيد تبون«

36
مليار
دوالر

المحبطة  األخبار  زحام  وسط  سار  خبر 
المؤسسات  مشكالت  ومنها  واألزمــات 
المفرح يخص مستقبل  الخبر  التعليمية، 
االتحاد  مكتب  وأعلنه  ليبيا  في  التعليم 
اليوم  إحياء  خالل  ليبيا،  في  ــي  األوروب
يناير   24 يوافق  الذي  للتعليم  الدولي 
قطاع  دعم  ضــرورة  إلى  داعيًا  سنويا، 

الليبي وتطويره. التعليم 
الدولة  هي  ليبيا  إن  قــال  المكتب 
بدول  مقارنة  األمية  نسبة  في  األقــل 
الحفاظ على  الجوار، وحض على ضرورة 
التعليم  قطاع  دعم  عبر  المستوى  هذا 

وتطويره.
ــي  األوروبـ ــحــاد  االت مكتب  ويــدعــم 
الشرق األوسط ودول  التعليم في  قطاع 
مبادرة  إطالقه  ومنها  أفريقيا،  شمال 
تسمح  التي  األوروبي«  االتحاد  »خريجو 
االتحاد  مشروعات  من  للمستفيدين 

بالتواصل معا طوال حياتهم.
عمل  خطة  أول  ــالق  إط عــن  فضاًل 

الخارجي  العمل  مجال  فــي  للشباب 
مشروعات  متضمنة  األوروبــي،  لالتحاد 
عمل  إلى  باإلضافة  الشباب،  لتمكين 

الجوار  في  الشريكة  الدول  مع  االتحاد 
في  التعاون  تعزيز  أجل  من  الجنوبي 
برنامج  واالبتكار من خالل  البحث  مجال 

»أفق أوروبا«.
االتحاد  مكتب  بيان  مع  وبالتزامن 
والتعليم  التربية  وزيــر  كان  ــي  األوروب
موسى  الموقتة  الــوحــدة  حكومة  في 
»أثقلت  ــوزارة  الـ أن  يعلن  المقريف، 
عقد،  من  أكثر  منذ  متراكمة  بتركات 
المعلمين  أعداد  في  فائض  في  تمثلت 
التخصصات،  بعض  في  نوعي  وعجز 
بأعداد  الدراسية  الفصول  واكتظاظ 
جهود  أي  دون  الطالب،  من  متزايدة 
مبذولة إلنشاء مدرسة تعليمية واحدة«.
لمناسبة  جاءت  المقريف  تصريحات 
كل  هنأ  حيث  للتعليم،  العالمي  اليوم 
لهذا  بالوزارة، مذكرًا بشعارها  العاملين 

العام »عام التحول الرقمي«.
على  أنجز  بما  التذكير  أعاد  المقريف 
صعيد مركز المناهج التعليمية والبحوث 
دور  تفعيل  جهود  إلى  منبهًا  التربوية، 

البحوث التربوية التي كانت غائبة.
تفاصيل ص 4

وسط خالفات أطراف الداخل وغياب توافق أطراف الخارج

ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
رهينة  ليبيا  في  السياسي  الوضع  حلحلة  تبقى 
التوافق  وغياب  والدولية  اإلقليمية  التدخالت 
بين األطراف الخارجية المؤثرة، ما يجعل البالد 
ساحة تصادم وتفاعل أجندات الخارج، يتمظهر 
أحد أبرز تجلياته حاليا في الموقف من حكومة 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوحدة 
وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وبعد نحو خمسة أشهر من الشروع في مهمته 
العام  لألمين  الخاص  الممثل  عاد  ليبيا،  داخل 
لألمم المتحدة في ليبيا عبداهلل باتيلي ليكرّر 
التعبير عن قلقه من عدم وجود أي تقدم بمسار 
الحل السياسي للصراع لحد الساعة، مع استمرار 
االنقسام الداخلي، ويقول من الجزائر »إن األزمة 

في ليبيا لم تعرف أي تطور ملحوظ«.
واصطدم المبعوث األممي بجدار االصطفاف 
الخارجي حيال ليبيا، واشتداد تنازع الحكومتين 
نحو اكتساب الشرعية، الذي كان ال بد أن يعبر 
عن نفسه عشية زيارة رئيسة الوزراء اإليطالية 
جورجيا ميلوني هذا السبت على رأس وفد يضم 
وزيري الخارجية أنطونيو تاياني والداخلية ماتيو 
ملفا  ومعها  الجزائر  من  قادمة  بيانتيدوزي، 

الهجرة والطاقة.
جديدة  استثمارات  توقيع صفقة  ترقب  ومع 
يقودها عمالق الغاز اإليطالي شركة إيني في سياق 
مساعي روما لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا 
عن المصدر الروسي، يثار لغط سياسي واسع حول 
الزيارة ككل، فقد أعربت حكومة باشاغا في بيان 
الثالثاء عن استغرابها من اعتزام ميلوني زيارة 
البيان بـ»الحكومة منتهية الوالية«،  ما وصفه 
وحضور التوقيع على اتفاق الطاقة الجديد، وحذرت 
المؤسسة  بين  لها  يُعد  غامضة،  من »صفقة 
اإليطالية  إيني  للنفط وشركة  الليبية  الوطنية 
تقضي بزيادة حصة الشريك األجنبي وتقليص 
ويكمن  البيان،  وفق  الليبي«،  الشريك  حصة 
المشاركة  ِنسب  تغيير  االتفاق في  أصل رفض 
مع الشركة اإليطالية، بحيث تزيد حصة الشريك 

األجنبي على حساب الشريك الليبي.
وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات 
بن قدارة، في تصريح لوكالة بلومبرغ األربعاء، أّن 
توقيع االتفاق مع »إيني« سيكون السبت المقبل 

بقيمة 8 مليارات دوالر، لتطوير حقلين للغاز قبالة 
السواحل الليبية.

بجانب ملف الطاقة تسود مخاوف حقوقية من 
استغالل الحكومة اإليطالية اليمينية المتطرفة 
هشاشة حكومة الوحدة لدفعها إلى توقيع اتفاق 
»مواقع  كإنشاء  المهاجرين  قوارب  لضبط  آخر 
ساخنة« للتعامل مع طلبات اللجوء، ال سيما أن 
وزير الداخلية اإليطالي ماتيو بيانتيدوزي، كشف 
عن اإلعداد لمهمة خاصة إلى ليبيا بشأن الهجرة، 

لم يوضح طبيعتها.
وبالتزامن مع ذلك اقتربت تركيا بدورها من 
تنفيذ اتفاق العام الماضي مع ليبيا بشأن التعاون 
في مجال الطاقة األمر الذي أثار انتقادات داخل 

ليبيا وخارجها خاصة من اليونان ومصر.
وغير بعيد عن حالة االصطفاف، ورغم توجيها 
اللوم إلى »قادة ليبيا الذين يخذلون بلدهم«، 
تحدثت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين 
هورندال، عن رؤية بريطانيا وحلفائها الغربيين، 
وضرورة وجود حكومة جديدة لإلشراف على إجراء 
االنتخابات، ما يعني إزاحة حكومة الدبيبة، وقالت 
لجريدة الشرق األوسط السعودية إنه »من غير 
المرجح أن يحل هذه المشكالت أي تغيير في 
أي منصب اآلن«، مقترحًة إيجاد حل وسط من 

جميع األطراف.
فقد  الليبية  الحالة  إزاء  العربي  الموقف  أما 
حافظ على وضعه المرتبك، واتضح ذلك مجددا 
الذي  الخارجية  لوزراء  التشاوري  االجتماع  في 
شهدته طرابلس، األحد، وربما سيكون المشهد 
أكثر درامية خالل اجتماعات وزراء الخارجية العرب 
في القاهرة المقررة في فبراير المقبل، ففضال عن 
غياب األمانة العامة لجامعة الدول العربية عن 
االجتماع بسبب اشتراط حد أدنى من الحضور 
يتجاوز 14 دولة، ما دفع وزيرة خارجية حكومة 

الوحدة الوطنية الموقتة، نجالء المنقوش، رئيس 
دورته  في  العربية  للجامعة  الــوزاري  المجلس 
الـ158، إلى اإلعراب عن أسفها للمتغيبين عن 
االجتماع، وانزعاجها من افتقاد بالدها منذ سنوات 
لما عبرت عنه بـ»التضامن العربي«، فقد شاركت 
تونس والجزائر على مستوى وزيري خارجيتهما، 
أما قطر فأوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية 
سلطان بن سعد المريخي، وبتمثيل دبلوماسي 
أقل حضرت السودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، 
القمر. وكانت هذه مناسبة ليخص فيها  وجزر 
فتحي باشاغا، بالشكر كال من مصر، والسعودية، 
واإلمارات، لعدم مشاركتها في االجتماع، فيما 
النظر  بـ»إعادة  الجزائر وتونس،  طالب دولتي 
هذا  ليبيا«،  تجاه  الخارجية  سياستهما  في 
عن  معبرا  الليبي  الشأن  متتبعو  يراه  المشهد 
حالة االنقسام العربي حيال النزاع على السلطة 
والشرعية في ليبيا، ما يؤكد ضرورة وجود سلطة 
واحدة، وهو ما لن يحقق بدون انتخابات يقول 

فيها الشعب كلمته.
هذا الوضع كان محور جولة المبعوث األممي 
عبداهلل باتيلي في دول الجوار الليبي بدءا من 
الجزائر طلبا للدعم في إطالق حوار بين مختلف 
األطراف، فبعد استقباله من الرئيس عبدالمجيد 

مساعي  إلى  باتيلي  أشار  العاصمة،  في  تبون 
بالتكلم  الدولية  األطراف  لكل  للسماح  الجزائر 
بلسان واحد، من أجل تمكين الشعب والدولة 
الليبيين من الخروج من األزمة بما يعود بالفائدة 

على عموم المنطقة.
في موازاة ذلك، جدد رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي تلويحه بتفعيل صالحياته للفصل 
بيان  في  وقال  والدولة،  النواب  مجلس  بين 
عقب تلقيه اتصاال هاتفيا من السفير والمبعوث 
األميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورالند، إنهما 
ناقشا الخطوات التي يقوم بها »الرئاسي« لكسر 
الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من 
خالل لقاءاته األخيرة، بهدف الوصول إلى موعد 

االستحقاق االنتخابي في أقرب اآلجال.
في هذه األثناء لم تتوقف المطالبات المحلية 
النواب  مفاوضات مجلسي  باستئناف  والدولية 
والدولة للتوصل إلى إقرار قاعدة دستورية تجرى 
النواب  مجلسا  ودعا  االنتخابات،  أساسها  على 
والدولة األربعاء، عقب اجتماع عقده عددا من 
أعضاء المجلسين بحضور النائب األول لرئيس 
األول  والنائب  النويري،  فوزي  النواب  مجلس 
جميع  مختار،  ناجي  األعلى  المجلس  لرئيس 
القوى الوطنية إلى العمل معا لتوحيد مؤسسات 
الدولة والوصول لالنتخابات خالل العام 2023. 
دورها  »ممارسة  إلى  المتحدة  األمم  دعا  كما 
بإيقاف التدخالت اإلقليمية والدولية التي أربكت 
العملية السياسية في ليبيا وأن تدعم الحلول 

الليبية ـ الليبية«.
لكن هذا االجتماع، لم يضع حدا للمالسنات 
بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، 
وخالد المشري، في غياب حل وسط يحسم الخالف 
حول القاعدة الدستورية، فقد كشف المشري في 
لقاء مع تلفزيون المسار الليبي، مساء األربعاء أن 
صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات التي 
بعد  لضغوط  »تعرض  إنه  قائال  إليها،  توصال 
معه  توافقه  إلى  ولفت  القاهرة«.  من  عودته 
حول تشكيل سلطة تنفيذية »حكومة« جديدة. 
وقبلها أشار عقيلة صالح في مقابلة مع قناة ليبيا 
المستقبل إلى أن اإلثنين قدما إلى بعثة األمم 
المتحدة في ليبيا مقترحا بآليات تشكيل حكومة 
وباشاغا،  الدبيبة  حكومتي  عن  بدال  جديدة، 

تمهيدا إلجراء االنتخابات المأمولة.

رئيس المجلس الرئاسي يجدد 
تلويحه بتفعيل صالحياته للفصل 

بين مجلس النواب والدولة

بعد أشهر من مهمته عاد باتيلي ليعبر 
عن قلقه من غياب أي تقدم بمسار 

الحل السياسي للصراع

طرابلس، بنغازي ، روما، القاهرة: الوسط

● باتيلي● المنفي● تبون● ميلوني

توقعات قاتمة للبنك األفريقي بشأن النمو في ليبيا

قاتمة  صورة  للتنمية  األفريقي  البنك  رسم 
للنفط  المصدرة  الدول  في  النمو  لمستقبل 
متأثر  سيتراجع  إنه  قال  إذ  السمراء،  بالقارة 

بحالة االضطراب السياسي في ليبيا.
قبل  أصدره  تقرير  أحدث  في  البنك  وقال 
األفريقية  الدول  اقتصادات عدد من  إن  أيام 
العامين  خــالل  صعبة  ألوضــاع  ستتعرض 
إلى  التقديرات  تشير  فيما  و2024،   2023
الليبي بنسبة 12.1 % في  تقلص االقتصاد 
العام 2022. وسيتراجع نمو الدول المصدرة 
الناتج  للنفط والتي تمثل حوالي 51 % من 
اإلجمالي للقارة، خالل العام الجاري والمقبل، 
بسبب التباطؤ الحاد في النمو في كل من ليبيا 
ونيجيريا. ورغم ذلك، قد يستقر اإلنتاج النفطي 
احتواء  شرط  لكن  عــام،  بشكل  القارة  في 
سياسة المخاطر في ليبيا وتحسن إنتاج النفط 
بعد  األسعار  ارتفاع  استمرار  مع  نيجيريا،  في 
االنكماش االقتصادي خالل جائحة »كورونا«. 
الذي حمل عنوان »أداء وآفاق  التقرير  وتوقع 
نسبة  تصل  أن  ألفريقيا«،  الكلي  االقتصاد 
 .2023 خالل   % 3.6 إلى  ليبيا  في  التضخم 
الصراعات  من  مجموعة  تأثير  إلــى  ــار  وأش
اإلقليمية الساخنة ليس في ليبيا فحسب وإنما 

الكونغو  وجمهورية  فاسو  بوركينا  في  أيضًا 
الديمقراطية وإثيوبيا ومالي وموزمبيق، مما 
قد يفرض ضغوطا إضافية على الوضع المالي 
للبلدان بفعل زيادة اإلنفاق على األمن وتراجع 

التدفقات االستثمارية.
إلى  األفريقية  المالية  المؤسسة  ولفتت 
ليبيا،  في  النفط  إنتاج  في  الكبير  التذبذب 
موضحة أنه ناجم عن »التمرد المسلح وعدم 
األطــراف  تقاتل  كما  السياسي،  االستقرار 
الثروة  على  السيطرة  أجل  من  المتنافسة 
النفطية«. كما وصفت وضع االقتصاد الكلي 
في ليبيا بالهش خالل العامين األخيرين، فقد 

انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
العام 2021، وتراجع بنحو  إلى 28.3 % في 

150 نقطة مئوية عن السابق.
إلى  كذلك  األفريقي  االنخفاض  ويعود 
في  الجفاف  وآثار  ليبيا  في  الحاد  االنكماش 
أن  ضــرورة  إلى  البنك  دعا  فيما  المغرب؛ 
للنفط  المصدرة  أفريقيا  شمال  دول  تصبح 
بديلة  »مصادر  والجزائر  ليبيا  مثل  والغاز 
الحتياجات دول االتحاد األوروبي من النفط 
والغاز، إذ إن القارة العجوز تهدف إلى تنويع 
مصادرها بعيدًا عن االعتماد على الواردات 

من روسيا«.

طرابلس- الوسط

بشهادة أوروبية.. تفوق ليبي في مكافحة األمية

●  توقعات بتراجع نسبة نمو االقتصاد الليبي

● ارتفاع نسبة المتعلمين في ليبيا

كل شيء
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مارتينز يرحل عن فرسان مارتينز يرحل عن فرسان 
املتوسط بالتراضياملتوسط بالتراضي

بحث تسوية أوضاع 
العمالة الفلبينية 

في ليبيا
بحث وزير العمل والتأهيل في 

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
علي العابد، مع القائم بأعمال 

السفارة الفلبينية ملف العمالة 
الفلبينية وتسوية أوضاعهم، 

مشددا على ضرورة تنفيذ 
اإلجراءات وفق منصة »وافد« 

الرقمية لتسجيل وتنظيم العمالة 
الوافدة.

جاء ذلك خالل اجتماع حضره 
القائم بأعمال السفارة الفلبينية 
لدى ليبيا آالن غابريوال، والوفد 

المرافق له ووكيل الوزارة لشؤون 
االستخدام علي الهادي ضو ومدير 

مكتب التعاون الدولي بالوزارة 
عادل العقبي ومدير مكتب اإلعالم 

والتواصل عبدالقادر أبوشناف.
ووجه وزير العمل والتأهيل 

دعوة إلى نظيره الفلبيني لزيارة 
العاصمة طرابلس، لبحث ملف 

تنقل األيادي العاملة، وتعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين في 

قطاع العمل والتأهيل.
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في الجوائز املعاكسة 
 لألوسكار.. 

توم هانكس األسوأ
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أغاني »الراب« تتصدر قائمة األعمال األكثر مشاهدة باملغرب

اشتراكات جديدة تتيح تصفح »تويتر« من دون إعالناتاشتراكات جديدة تتيح تصفح »تويتر« من دون إعالنات

خبرًا  »يوتيوب«  العالمية  الفيديو  منصة  زفت 
جديد  برنامج  بإطالق  يتعلق  للطالب  ساراً 
وشركة  أريزونا  والية  جامعة  مع  بالشراكة  لهم 
وقالت   ،»Crash Course« التعليمي،  المحتوى 
البرنامج  إن  مدونتها  على  منشور  في  الشركة 
 College« الكلية  أساسيات  المسمى  الجديد، 
رخيصة  إلتاحة طريقة  Foundations«، مصمم 
واعتبارا من  المعتمدة  الساعات  لكسب  وميسرة 
اآلن، يمكن للطالب التسجيل في مقررات دراسية 
تبدأ في 7 مارس 2023، وبعد إتمامها سيحصلون 

يتطلب  وال  معتمدة  ساعات 
استمارة  أي  تقديم  البرنامج 
المعدل  من  أدنى  حد  أو 

وهو  للتسجيل،  التراكمي 
جامعية  دراسية  مقررات  يشمل 

األولى،  السنة  في  مشتركة 
التواصل  في  مقدمة  مثل: 
 Intro to Human« البشري 

واإلنشاء  والبالغة   ،»Communication
والرياضيات   ،»Rhetoric and Composition«
 Real World College« الواقعية  الجامعية 
Math«، وتاريخ الواليات المتحدة حتى العام 1865 
»US History to 1865« ومن المتوقع أن يتوسع 
البرنامج ليشمل 12 مقررا دراسيا ستكون متاحة 
اعتبارا من شهر يناير 2025 لمنح الطالب فرصة 
الجامعية  للسنة  معتمدة  ساعات  على  الحصول 
الذين  الطالب  على  ويتعين  بأكملها  األولى 
يختارون التسجيل وبدء مقرر دراسي دفع مبلغ 25 
دوالرا أميركيا، ثم دفع 400 دوالر للحصول على 
الطالب  وسيحصل  مقرر.  لكل  معتمدة  ساعات 

الذين سجلوا قبل 7 مارس على خصم بقيمة 50 
دوالرا.

ويتيح البرنامج للطالب دراسة المقررات الدراسية 
حسب الحاجة حتى يقنع بما حصل عليه من درجات. 
ويمكن بعد ذلك استخدام الساعات المعتمدة في 
من  اعتمادات  تقبل  التي  التعليمية  المؤسسات 
 College« جامعة والية أريزونا يشار إلى أن برنامج

 »Foundations
يعد توسيعا لشراكة »Study Hall« الحالية بين 
جامعة والية أريزونا و»يوتيوب« وكراش كورس، 
مليون   14 من  أكثر  تمتلك  تعليمية  قناة  وهي 
على  منشور  في  »يوتيوب«  وقالت  مشترك. 
ويُدرِّسها  طورها  التي  »الدروس،  إن  مدونتها: 
يجرون  الذين  ذاتهم  التدريس  هيئة  أعضاء 
والية  جامعة  مقر  في  الطالب  ويعلمون  األبحاث 
أريزونا، تجمع بين التميز األكاديمي لجامعة والية 

كور، وكل  لمناهج كراش  المقنع  والسرد  أريزونا 
االنتشار«،  الواسعة  يوتيوب  منصة  على  ذلك 
وللبدء، يمكن للطالب إلقاء نظرة خاطفة مجانية 
مقرر  في  التسجيل  ثم  الدراسية  المقررات  على 
في  البدء  يمكنهم  ذلك  وبعد  اختيارهم،  من 
كسب ساعات معتمدة. وبعد االنضمام إلى مقرر 
نجاح  بمدرب  االتصال  للطالب  يمكن  دراسي، 
البريد اإللكتروني لطلب العون في المهام.  عبر 
ويمكن للطالب إكمال واجباتهم الدراسية حين 
يكون ذلك مناسبا، ولكن سيُفرض عليهم مواعيد 
لمعظم  أسبوعية  استحقاق 
المقررات. وإن كانوا يرغبون 
دعم  إلى  الوصول  في 
إضافي، فإن بعض المدرسين 
سيخصصون ساعات اختيارية في 

مكاتبهم.
موقع  أن  إلى  يُشار 
مصدرا  يعد  »يوتيوب« 
التعليمي  للمحتوى  رئيسيا 
كسب  من  الطالب  وبتمكين  سنوات،  منذ 
مجال  في  حضوره  يعزز  فإنه  معتمدة،  ساعات 
بمسار  المستخدمين  تزويد  خالل  من  التعليم 
إعالن  ويأتي  الرسمي  التعليم  إلى  مباشر 
ديسمبر  شهر  في  أعلنت  أن  بعد  يوتيوب 
 ،»Courses« التدريبية  الدروات  عن  الماضي 
تعليمية  تجربة  توفير  إلى  تسعى  ميزة  وهي 
وستُمّكن  الهند.  في  »يوتيوب«  على  منظمة 
الخاصة  الفيديو  مقاطع  نشر  من  المعلمين 
النصية  القراءة  مواد  وتوفير  وتنظيمها،  بهم 

واألسئلة مباشرة على التطبيق.

في تطور سيغير النصوص المكتوبة بصورة جذرية، 
قررت »مايكروسوفت« األميركية إضافة نصوص 

لمنصة المحادثة المتطورة »شات جي.بي.تي« إلى 
خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وتعتزم مايكروسوفت توفير هذه الخاصية على 
خدمة الحوسبة السحابية )أزور( ويعني هذا التطور 

أنه يمكن لمواقع اإلنترنت التجارية استهداف 
المستهلكين بنصوص موجهة ومخصصة لهم جرت 

كتابتها باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي لنشرها 
على كل المنصات على اإلنترنت. يذكر أن تكنولوجيا 

»شات جي.بي.تي« طورتها شركة »أوبن إيه.آي« 
للتكنولوجيا، وأطلقتها منذ أسابيع قليلة نجحت 

خاللها في جذب أكثر من مليون مستخدم يأتي ذلك 
فيما قررت مايكروسوفت استثمار ما يصل إلى عشرة 

مليارات دوالر في شركة »أوبن إيه. آي«، وتتضمن 
الصفقة قيام مايكروسوفت بضخ هذه االستثمارات 

على مدى عدة سنوات، رغم أن الشروط النهائية 
يمكن أن تتغير، مضيفة أن الشركتين تناقشان 

الصفقة منذ شهور.
وتستطيع هذه المنصة تقليد األصوات البشرية 

باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهو ما أثار 
التكهنات حول قدرتها على أن تحل محل الكتاب 

المحترفين، أو حتى تهديد نشاط البحث الرئيسي 
لشركة »غوغل« وتحقق شركة »أوبن إيه.آي« التي 

شارك في تأسيسها إيلون ماسك وسام ألتمان 
عائداتها من خالل رسوم تفرضها على المطورين 

مقابل السماح لهم باستخدام تكنولوجيتها.

أعرب العبو »وورلد أوف ووركرافت« الصينيون عن 
حزنهم، اإلثنين، قبل ساعات قليلة من وقف إتاحة 
لعبة الفيديو الشهيرة هذه في الصين، بعد خالف 

بين شركة التطوير األميركية »بليزارد« وشريكتها 
المحلية »نت إيز«، ويتوقع أن تلقى المصير نفسه 

ألعاب أخرى شهيرة من إنتاج الشركة إياها التي 
تُعد من األبرز عالميا في هذا القطاع، من بينها 

»أوفرووتش« و»ديابلو 3« و»هارثستون«، وكتب 
أحد مستخدمي شبكة »ويبو« االجتماعية من 

العبي »وورلد أوف ووركرافت«، »إنها النهاية«، 
مرفقا منشوره برمز »إيموجي« تعبيري على شكل 

وجه باكٍ، ورأى آخر أنها »لم تكن مجرد لعبة«، 
بل »كانت أيضا ذكريات شباب جيل كامل« من 

الصينيين، وحظيت »وورلد أوف ووركرافت« 
بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، خصوصا في 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وهي 

لعبة متعددة الالعبين عبر اإلنترنت تجري أحداثها 
في عالم خيالي مستوحى من القرون الوسطى، 

وتوفر »بليزارد« ألعابها في الصين منذ العام 
2008 بالتعاون مع شركة اإلنترنت الصينية 
العمالقة »ِنت إيز«، إذ ألزمت سلطات بكين 

المطورين األجانب بالتعاون مع شريك محلي 
إذ كانت ترغب في دخول السوق الصينية، لكن 

الشركتين أعلنتا في نوفمبر، بعد شراكة استمرت 
14 عاما، أن المفاوضات لتجديد عقود التشغيل 
لم تصل إلى نتيجة مرضية وسيجري تاليا وقف 

تشغيل الخوادم الصينية لـ»وورلد أوف ووركرافت« 
واأللعاب األخرى.

الذكاء الصناعي سيغير النصوص 
املكتوبة بصورة جذرية

وقف لعبة »وورلد أوف 
ووركرافت« في الصني

»يوتيوب« تزف خبرًا سارًا لطالب الجامعات

CINEMA
CINEMA

إيرانيات  فيها  مثلت  أو  أخرجتها  أفالم  استحوذت 
»ساندانس  مهرجان  في  واسع  اهتمام  على 
بالواليات  يوتا  والية  في  أقيم  الذي  السينمائي« 
الفائت،  األسبوع  نهاية  خالل  األمريكية  المتحدة 
اإليرانيون  السينمائيون  فيه  يتابع  وقت  في 
من  بلدهم  يشهده  ما  الخارج  في  المقيمون 
المهرجان،  دموية، وشهد  عواقب  ذات  احتجاجات 
لفيلمي  العالمي  المستوى  على  أولين  عرضين 
عائلة  قصة  يتناول  وثائقي  عمل  وهو  »جونام«، 
اإليرانيات  النساء  من  أجيال  ثالثة  من  مؤلفة 
و»ذي  األميركية،  فرمونت  والية  في  حاليا  يعشن 
على  يتمحور  الذي  الكوميدي  فيرجن«  بيرشن 
إيران  في  العمل  شخصيات  مع  حصلت  أحداث 
ونيويورك مدى عقود عدة، وأقيم عرض أول خالل 
نياساري  نورا  للمخرجة  »شايدا«  لفيلم  المهرجان 
والذي يتناول قصة امرأة إيرانية تهرب من زوجها 
إدراج هذه األعمال في  العنيف في أستراليا ويأتي 
بوالية  ينظم  الذي  المرموق  المهرجان  برنامج 
االحتجاجات  من  أشهر  أربعة  بعد  األميركية  يوتا 

في  عاما«  أميني »22  وفاة مهسا  إيران عقب  في 
16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من 
احترامها  بعدم  لالشتباه  األخالق  شرطة  جانب 

قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وُقتل ما ال يقل عن 481 شخصا خالل قمع التظاهرات 
فيما يواجه نحو 109 آخرين عقوبة اإلعدام بقضايا 
اإلعدام  حكم  تنفيذ  وجرى  باالحتجاجات.  مرتبطة 
»إيران  منظمة  بحسب  أشخاص،  أربعة  حق  في 
مخرجة  وتقول  الحكومية  غير  رايتس«  هيومن 
يخاطرون  »المحتجين  إن  يوريك  سييرا  »جونام« 
وتضيف  تامة«.  بصورة  أؤيدهم  وأنا  بحياتهم.. 
أن  لألشخاص  يمكن  »ال  برس«،  »فرانس  لوكالة 
في  تتردد  ال  فالسلطات  إيران،  في  بحرية  يعبروا 
سجن مخرجي األفالم والفنانين«. وتتابع »يمكنني 
واعتقلت  إيران«  خارج  ما  حد  إلى  بحرية  أعبّر  أن 
البارزة  األسماء  كبيرا من  اإليرانية عددا  السلطات 
المخرج  بينهم  اإليراني،  السينمائي  المجال  في 
بتهمة  سنوات  منذ  المُدان  بناهي  جعفر  الشهير 

»الدعاية ضد النظام« والموقوف منذ ستة أشهر.

سلسلة  في  ماسك،  إيلون  »تويتر«  رئيس  أعلن 
المدفوعة  االشتراك  خدمة  أن  السبت،  تغريدات، 
للمستخدمين،  أقل  إعالنات  الشبكة ستعرض  في 
يأتي  اإلعالنات،  من  تماما  خالية  فئة  يشمل  بما 
هذا اإلعالن في وقت تواجه فيه الشبكة االجتماعية 

وضعا اقتصاديا ضبابيا 
ماسك  استحواذ  منذ 

أكتوبر،  في  عليها 
عبر  ماسك  كتب 

»تويتر«،  على  حسابه 
»اإلعالنات  السبت: 
متكررة جدا على )تويتر( 
وكبيرة جدا. نتخذ تدابير 

للتصدي لهذين الجانبين 
معا في األسابيع المقبلة«، 

الشبكة ستتيح  أن  إلى  وأشار 
»اشتراكا أعلى سعرا ال يتضمن 

تغييرا  هذا  وسيكون  إعالنات«،  أي 
جذريا بنموذج األعمال في »تويتر« التي 

اعتمدت حتى اآلن على اإلعالنات الموجهة لتوليد 
اإليرادات، قبل إطالق خدمة االشتراك المدفوع في 
موضع  شكلت  اإلعالنات  لكن  ديسمبر،  منتصف 
طرد  أن  بعد  أخيرا،  لـ»تويتر«  بالنسبة  تساؤالت 
البالغ عددهم  الشركة  نحو نصف موظفي  ماسك 

هذه  وأثارت  الماضي.  العام  أواخر  في   7500
الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد 
على  اإلشراف  مهام  لتولي  الموظفين  من  كافٍ 
المحتوى، وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في 
اإليرادات،  زيادة  مع  كبير  بشكل  التكاليف  خفض 
 Twitter« المسماة  الجديدة  االشتراك  خدمة  وأن 
المستخدمين  تمنح  والتي  بلو(  )تويتر   »Blue
دفع  مقابل  زرقاء  توثيق  عالمة 
الوصول  في  ستساعد  رسوم، 
تكلفة  وتبلغ  الهدف،  هذا  إلى 
في  شهريا  دوالرا   11 الخدمة 
الواليات المتحدة، وهي متاحة 
هواتف  تشغيل  أنظمة  على 
»أندرويد« و»آي أو إس«، حسب 
اشتراكات  تتوفر  الشركة،  موقع 
أيضا مقابل 8 دوالرات شهريا أو 84 
دوالرا في السنة بسعر مخفض. 
حاليا   »Twitter Blue« ويتوفر 
وكندا  المتحدة  الواليات  في 
واليابان،  وأستراليا  ونيوزيلندا  وبريطانيا 
وشهدت »تويتر« بقيادة ماسك حالة من الفوضى، 
مع صرف جماعي للعمال، وإعادة حسابات محظورة، 
الملياردير  ينتقدون  صحفيين  صفحات  وتعليق 

المولود في جنوب أفريقيا.

شعر الحكمة
مااحسبت ناسي يغفلوا وينسوني

وفي بالهـم مانجيش حتى مرا
اللي كنت غاليهم وهم غالوني
ماحسبتهم ينسوا الوفاء بالمره

تاريتني كان غبت مايلفوني
واضـــح جفاهـــم للعيان تـورا

هم يضحكوا فالوجه وين ايروني
في وين انتابعد يقصرو بالجره

اللي يحسبك احسبه واللي نساك انساه

عطل يصيب خدمات »مايكروسوفت« حول العالم

   عودة املساحات اخلضراء واحلدائق لبنغازي. يناير 2023.

كلمة1000
لمجموعة  تابعة  عدة  خدمات  واجهت 
»مايكروسوفت«، بينها أداة العمل التعاوني 
»أوتلوك«،  المراسلة  وخدمة  »تيمز« 
أعاقت  الشبكة«  إعدادات  في  »مشكالت 
عملها في العالم أجمع، صباح األربعاء، على 
»تويتر«  على  األميركية  الشبكة  أعلنت  ما 
حسابات  أحد  عبر  المجموعة  وكتبت 
عند  »تويتر«  على  »مايكروسوفت«  خدمات 
عزلنا  »لقد  غرينتش  توقيت  الساعة 09:06 
»إعدادات  في  بأخطاء  المرتبطة  المشكلة« 
االستراتيجية  عن  و»نبحث  الشبكة«، 
برس«  »فرانس  وفق  إلصالحها«،  األفضل 
من  ساعة  قبل  أكد  قد  عينه  الحساب  وكان 
التغريدة وجود اضطرابات في عمل خدمات 
كثر  مستخدمون  واشتكى  »مايكروسوفت« 
حول العالم عبر »تويتر« من تعذر استخدام 
لمجموعة  التابعة  االعتيادية  األدوات 
المستخدمين  أحد  وكتب  »مايكروسوفت«. 
غضون  في  تسليمه  عليّ  فرض  »لديّ 
الساعة عبر )تيمز( والخوادم ال تعمل  نصف 
وعبر  الوضع«  بإصالح  تفضلوا  الهند.  في 

»جرى  المتخصص،  ديتكتر«  »داون  موقع 
المتحدة  الواليات  في  حوادث  عن  اإلبالغ 
تابعة  أخرى  كثيرة  خدمات  طالت  وأوروبا 
للمجموعة األميركية العمالقة، بينها منصة 
وشبكة  اليف(  بوكس  )إكس  الفيديو  ألعاب 
)لينكد إن( االجتماعية المخصصة للمهنيين. 
ولم  التراجع«  في  آخذ  البالغات  أن عدد  غير 
أسئلة وكالة  الفور على  المجموعة على  ترد 
وأعلنت  الموضوع،  حول  برس«  »فرانس 
المعلوماتية  مجال  في  العمالقة  المجموعة 
نحو  صرف  عزمها  الجاري  الشهر  منتصف 
)أي  عشرة آالف موظف بحلول نهاية مارس 
ما يناهز 5 % من إجمالي الموظفين(، عازية 
هذه الخطوة إلى الوضع االقتصادي الصعب 
الزبائن، ما فاقم  والتغير في األولويات لدى 
االهتزاز في قطاع مضطرب أصال بفعل خطط 
اجتماعية كبرى كثيرة. وتراجع نمو المجموعة 
من  األخير  الربع  خالل  أرباحها  وتناقصت 
2022، وفق نتائج نشرتها، الثالثاء، ما يؤشر 
حتى  يطال  العام  االقتصادي  اإلطار  أن  إلى 

المجموعات العمالقة في القطاع.

استطاعت أغاني فن »الراب« تصدر قائمة األعمال األكثر مشاهدة بالمغرب 
السنة  بداية  مع  تزامنا  »يوتيوب«،  الفيديو  مقاطع  تحميل  موقع  عبر 
الجديدة، متفوقة بذلك على باقي األعمال الغنائية األخرى المطروحة في 
الفترة نفسها، وحظيت أغاني »الراب« بنسبة متابعة مهمة لدى الجمهور 
آخر  عنه  ما كشفت  وفق   ،2023 األولى من سنة  األسابيع  المغربي خالل 
»دون  بلقب  الشهير  حازب،  توفيق  واحتل  بالمغرب،  »يوتيوب«  معطيات 
على طرحه عمال  قليلة  مرور ساعات  بعد  القائمة  في  األول  المركز  بيغ«، 
ألف   200 أكثر من  بتحقيقه  »واحد.. خفيف ظريف«  عنوان:  يحمل  جديدا 

فنيا  الشهير  حاري،  سفيان  »الراب«  فنان  تصدر  جهته،  من  مشاهدة، 
»يوتيوب«  على  المغربي  »الطوندونس«  منصة  حاري«،  »الرابور  بلقب 
األسبوع  طرحه  الذي  الجديد  الفني  ألبومه  من  غنائية  أعمال  بثالثة 
و800  مليون  نصف  بين  تراوحت  عالية  مشاهدة  نسبة  وحصد  الماضي، 
المركز  الغراندي طوطو  للفنان  أدو«  أغنية »حلمة  واحتلت  ألف مشاهدة، 
السادس ضمن سباق الترند لألسبوع الثاني على التوالي، محققة أكثر من 
التي  للفنان علي صامد  األربعين«  أغنية »ذكرى  تلتها  مليوني مشاهدة، 

تمركزت في الرتبة الثامنة.

هشتاغ »#ليبيا_تويز« يجتاح الصفحات الليبية

الليبية  الصفحات  »#ليبيا_تويز«  هشتاغ  اجتاح 
الغضب  عن  تعبيرا  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
ليبيا  لمقاطعة محالت  واالستياء مصحوبا بدعوات 
مقطع  بعد  ــداوال  ت األعلى  ليصبح  لأللعاب  تويز 
فيديو ظهر فيه مدير شركة النعيم القابضة المالكة 
الموظفين  يوبخ  وهو  لأللعاب  تويز  ليبيا  لمحل 
لديها  إن  وقال  محتوى  صانعة  من  شكوى  بسبب 
متابعين كثرا في ظل تكرار حوادث تجاوزات أصحاب 
بعض مهن القطاع الخاص في اآلونة األخيرة على 

موظفيهم.
األلعاب  بيع  في  المختص  تويز  ليبيا  محل  ونشر 
والهدايا ويقع في العاصمة طرابلس، مقطعا مصورا 

مدير  فيه  ظهر  »فيسبوك«  بموقع  صفحته  على 
الشركة وهو يخاطب موظفي المحل بطريقة مذلة 
ومهينة ويقوم بتوبيخهم، ويطلب منهم االعتذار من 
صانعة محتوى، اشتكت لمتابعيها من تعرضها لسوء 
معاملة داخل المحل وأثار هذا المشهد موجة غضب 
واسعة على مواقع التواصل االجتماعي، وسط دعوات 
لمقاطعة هذا المحل، وهو ما دفع الشركة إلى حذف 
مقطع الفيديو من صفحتها وضجت وسائل التواصل 
االجتماعي بعبارات االستهجان واإلدانة لهذا التصرف 
غير الالئق الذي صدر عن مدير الشركة، واستنكرت 
سلوكه المهين في حق موظفيه مما دفع الشركة إلى 

حذف الفيديو من صفحتها على موقع فيسبوك.

الذكاء  أميركي  مبرمج  استخدم  الماضي،  ديسمبر  في 
القصة  وأدى نشر  ليكتب ويصمم قصة لألطفال،  الصناعي 
رواة  بين  وباألخص  والغضب  االنتقادات  من  الكثير  إلى 
الذي  الكتاب  ويتصدر  والمصممين،  والفنانين  القصص 
األطفال  كتب  قوائم   »Alice and Sparkle« اسم  يحمل 
موظف  قرر  شهر،  من  أكثر  قبل  حاليا،  أمازون  موقع  على 
كتاب  يصنع  أن  مالية  تقنية  شركة  في  يعمل  أميركي 
افتقاده  إلى  وبالنظر  لكن  به.  خاصا  لألطفال  قصص 
اإلبداعية  الكتابة  مجالي  من  أي  في  والخبرة  للمعرفة 
الذكاء  بأدوات  االستعانة  قرر  فقد  والرسم،  التصميم  أو 
الذكاء  برمجية   »Ammaar Reshi« استخدم  الصناعي 
موجهة  قصة  بإنتاج  لتقوم   »ChatGPT« الصناعي 
بتصميم  ذلك  وأتبع  أوال.  تخليه  لما  ومناسبة  لألطفال 
في  واعتمد  القصة،  في  المضمنة  والرسومات  الشخصيات 
والتي   »  Midjourney« الصناعي  الذكاء  أداة  على  ذلك 
تبدو  فنية  أعمال  إلى  النصية  األوامر  بتحويل  تتخصص 
 »Reshi« كان  أيام،   3 من  أقل  خالل  مرسومة  كلوحات 
نشرها  مع  حقيقة  إلى  أطفال  قصة  صنع  فكرة  حول  قد 
منها  الورقية  النسخ  وطلب  أمازون  على  إلكتروني  ككتاب 
عن   »Reshi« نشر  وعندما  لكن  انتظار.  أي  دون  حتى 
ومنقسمة  متناقضة  الفعل  ردود  كانت  فعل،  بما  فخره 
في  رأوا  ممن  الكثيرون  هناك  كــان  بالطبع،  بوضوح 

مصنوع  وهو  نشره  يتم  كتاب  كأول  تاريخيا  حدثا  األمر 
هؤالء،  ومقابل  لكن  فحسب.  الصناعي  الذكاء  باستخدام 
والمعترضين  الغاضبين  األشخاص  من  العديد  هناك  كان 

الكتاب. وتصميم  كتابة  فيها  جرى  التي  الطريقة  على 
والمصممين  القصص  رواة  المعترضون  تضمن 
ضار   »Reshi« به  قام  ما  أن  رأوا  إذ  األولــى،  بالدرجة 
قيمتها  يفقدها  أنه  كما  ومجاالتهم،  بأعمالهم  بشدة 
إنتاجها  جرى  قد  القصة  أن  إلى  بالنظر  المعتاد  وتقديرها 
وبشكل  حقيقي.  جهد  أي  ودون  فحسب  أيــام   3 خــالل 
اآلن  بالسرقة  االتهامات  من  العديد  هناك  كان  أكيد، 
فهو  األولــى،  للمرة  الكتاب  نشر  على  شهر  قرابة  بعد 
والطبيعة  العلوم  فئة  ضمن  أمازون  كتب  قائمة  يتصدر 
المتجر،  على  التقييمات  إلى  وبالنظر  لكن  لألطفال. 
القصة  جودة  عن  حقًا  راضين  يكونوا  لم  القراء  أن  يبدو 
بأنها  وصفها  جرى  إذ  الصناعي،  الذكاء  صنعها  التي 
أن  يذكر  االهتمام  تجذب  أحداث  أي  تتضمن  وال  مملة 
اللتين   »Midjourney«و  »ChatGPT« أداتي  من  كاًل 
من  بالكثير  محاطتان  القصة  صنع  في  استخدامهما  جرى 
استخدام  أخالقيات  حول  عديدة  نقاشات  هناك  إذ  الجدل. 
جهة،  من  اإلبداعية  المجاالت  في  الصناعي  الــذكــاء 
البيانات  حول  االستفهام  عالمات  من  للعديد  باإلضافة 
األمر  وهو  الخوارزميات،  لتدريب  استخدامها  جرى  التي 
كانت  عدة  شركات  لمقاضاة  فنانين  مجموعة  دفع  الذي 
ملكيتهم  سرقة  بتهمة  منها  واحــدة   »Midjourney«

الصناعي. الذكاء  تدريب  في  واستخدامها  الفكرية 

كتاب من تأليف الذكاء الصناعي يتصدر القوائم على »أمازون«

ـ»ساندانس السينمائي« ـ»ساندانس السينمائي«أفالم إليرانيات تستحوذ على اهتمام واسع ب أفالم إليرانيات تستحوذ على اهتمام واسع ب
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اتسعت دائرة التدخالت األجنبية في ليبيا خالل األيام 
البريطانية  السفيرة  فيه  تبرأت  وقت  ففي  األخيرة، 
مصالح  لتحقيق  سعيها  من  هورندال  كارولين 
لبالدها باجتماعاتها المتكررة مع محافظ المصرف 
المركزي الصديق الكبير؛ أثارت إيطاليا الجدل بشأن 
زيارة مرتقبة لرئيسة وزرائها لدى طرابلس السبت 
المقبل؛ فيما اتهمت موسكو فرنسا بـ»دعم اإلرهاب 

في ليبيا«.
تقليص  والدولة  النواب  مجلسا  حاول  ومحليًا، 
الفجوة التي اتسعت بينهما خالل األسبوع الماضي 
بعد خالف رئيسيهما على دور كل مجلس في إعداد 
بيان  المجلسان في  دعا  بينما  الدستورية؛  القاعدة 
بين  وطنية«  »شراكة  تحقيق  ضرورة  إلى  األربعاء 
األمم  وطالبا  بالقرار«،  انفراد  »دون  األطراف  كل 
ودعم  األجنبية  التدخالت  إيقاف  بضرورة  المتحدة 
أثير عن رغبة  الليبية–الليبية؛ وذلك بعدما  الحلول 
أميركية في استبعادها من اللعبة السياسية مستقباًل.

األول  النائب  بحضور  المجلسين  أعضاء  واجتمع 
والنائب  النويري،  فــوزي  النواب  مجلس  لرئيس 
األول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، لمناقشة 
من  الخروج  وكيفية  السياسي،  الوضع  مستجدات 
ظل  في  السياسية  العملية  جمد  الذي  االنسداد 
تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع الداخلي.

الوطن  بها  يمر  التي  المرحلة  إن  البيان  وقال 
النواب  مجلسا  يعمل  أن  وتحتم  مفصلية  »مرحلة 
والدولة كمؤسـسـتين مع األطراف الفاعلة كافة على 
اتساع البالد، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا«، مشددين 
على أنه ال يمكن ألي طرف االنفراد بالقرار السياسي 
يجري  أن  يجب  »فالعمل  األمني،  أو  االقتصادي  أو 
من خالل مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد 
قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا 

للوطن«.
كما طالبا جميع القوى الوطنية بالعمل معا وجعل 
الهدف »هو الوصول إلى توحيد مؤسـسات الدولة 

إلى  والوصول  العام،  هذا  خالل  االستقرار  وتحقيق 
مشيرين  متزامنة«،  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
إلى دور البعثة األممية في ضرورة إيقاف التدخالت 

والدولية. اإلقليمية 

اتهامات الفروف لفرنسا
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  اتهم  جانبه،  من 
الفروف، فرنسا بدعم »اإلرهابيين في ليبيا«، وانتقد 

تدخلها في الشؤون الداخلية للدول األفريقية.
مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  الفروف  وقال 
العاصمة  في  دوالدال،  تولي  اإلسواتينية،  نظيرته 
مبابان، الثالثاء: »فرنسا من خالل دعمها لإلرهابيين 
في ليبيا قد عززت اإلرهاب في أفريقيا، وكان له دور 
انهيار  إلى  أدى  الذي  ليبيا  على  الهجوم  في  مهم 

الدولة«.
االستعمارية  العقلية  أن  المحزن  »من  وتابع: 
واستراتيجية فرق تسد ما زالت تستخدم في السياسة 

الخارجية لزمالئنا األوروبيين والغربيين«.
وفي وقت سابق اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
فاسو  بوركينا  قرار  على  بالتأثير  روسيا  ماكرون، 
بمغادرة  الفرنسية  القوات  بمطالبة  الخاص  األخير 
أراضيها في غضون شهر واحد. وردا على ذلك، قال 
الخارجية،  بالسياسة  تتعلق  مسألة  »هذه  الفروف: 
نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى. 

تصريحات ماكرون تظهر أن فرنسا تفعل ذلك«.

لروسيا  الغربية  االتهامات  ــروف  الف ــض  ورف
وعلى  خاصة،  عسكرية  شبه  منظمات  مع  بالعمل 
وجمهورية  مالي  في  »فاغنر«  مجموعة  رأسها 
هي  »هذه  قائال:  فاسو،  وبوركينا  الوسطى  أفريقيا 
العقلية التي يطبقها االتحاد األوروبي في كل مكان 
أيضا  تستخدم  كانت  العقلية  هذه  إن  العالم.  في 
الحادي  القرن  من  األول  العقد  في  أوكرانيا  في 

والعشرين«.

هورندال: نريد االستقرار
هورندال،  البريطانية  السفيرة  رفضت  بدورها، 
تقف  بريطانية  وأهداف«  »مصالح  بوجود  اتهامات 
خلف تكرار لقاءاتها مع الصديق الكبير. وقالت في 
األربعاء،  اللندنية،  األوسط«  »الشرق  لجريدة  حوار 
بدور  ويضطلع  مهمة  ليبية  مؤسسة  »المصرف 

حيوي في استقرار وازدهار البالد، وعلى هذا النحو، 
تحتفظ السفارة بعالقات جيدة معه«. وتابعت: »نحن 
نتعامل مع المؤسسات وليست لدينا مصلحة راسخة 
مع األفراد، وال نتعامل معهم بشكل أكثر أو أقل من 

المؤسسات الليبية األخرى«.
كبير يحظى  بريطاني  البعض عن دعم  وتحدث 
منصبه  يشغل  الذي  المركزي  المصرف  محافظ  به 
العمل مع  إلى  2011. ونوهت هورندال  العام  منذ 
للتحقيق  المحاسبة  ديوان  مثل  ليبية،  مؤسسات 
الشخصيات  بعض  ومالحقة  مالي  فساد  قضايا  في 
األموال  »واسترجاع  النوعية  هذه  في  المتورطة 
التي هربوها«. وفي أكتوبر الماضي، ناقشت نائبة 
ديوان  رئيس  مع  ليبيا،  لدى  البريطانية  السفيرة 
المحاسبة، خالد شكشك، التقرير األخير الصادر عن 

الديوان عن العام 2021.

وأوضحت أنه في ديسمبر الماضي، وبعد تحقيق 
دام سبع سنوات، أصدرت المملكة المتحدة إدانات 
ضد ثالثة من مديري الصناديق المتهمين باالحتيال، 
8.45 مليون دوالر من  مما أدى إلى خسائر قدرها 

هيئة االستثمار.
نطاق  توسيع  إلــى  هــورنــدال  دعــت  سياسيًا، 
المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب والدولة بضم 
الكثير من األطياف السياسية إليها »لضمان نجاحها، 

مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية«.

ضرورة قبل نتائج االنتخابات
وسعه  في  بما  الدولي  المجتمع  قيام  أن  واعتبرت 
لدعم ليبيا أكثر استقرارا وسالما »ال يزيل مسؤوليات 
واستعادة  البالد،  تحديات  مواجهة  عن  ليبيا  قادة 
القضايا  معالجة  أهمية  على  أكــدت  سيادتها«. 
األساسية التي تعرقل التقدم حاليا؛ وذلك من خالل 
التزام  بمدى  المتعلقة  األسئلة  بعض  عن  اإلجابة 
)المنتظرة(  االنتخابات  نتائج  بقبول  األطراف  جميع 
بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، 
بعد  المعنية  المؤسسات  سلطة  حدود  جانب  إلى 
الوحدة  حكومة  إزاحة  مسألة  وحول  االنتخابات. 
ليبيا  في  جديدة  »حكومة  إليجاد  الموقتة  الوطنية 
السفيرة  علقت  االنتخابات«،  إجراء  على  لإلشراف 
البريطانية بالقول: »من غير المرجح أن يحل هذه 
المشكالت أي تغيير في أي منصب اآلن«، مقترحة 
إيجاد حل وسط من جميع األطراف، مع التركيز على 

مستقبل ليبيا وليس حاضرها فقط.
المتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  أشــاد  ذلــك،  إلى 
المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا، محمد أوجار، 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أنجزته  بما 
للوصول إلى االستحقاق المقبل، وذلك عقب لقائه 
عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، الثالثاء. وبحث 
إلى  للوصول  والمقترحات  التعاون  مسألة  الجانبان 

المسار الديمقراطي الذي يسعى له كل الليبيين.
باتيلي في الجزائر

خارجيًا، حل المبعوث األممي عبداهلل باتيلي ضيًفا 
الخارجية  الشؤون  وزير  مع  اجتمع  إذ  الجزائر،  على 

الجزائري رمطان لعمامرة، وعرض األخير خبرة بالده 
الوطنية وتنظيم االستحقاق  المصالحة  في تجسيد 
االنتخابي. وتناولت الزيارة الجهود المبذولة لتوفير 
الشروط الضرورية لتنظيم االستحقاقات االنتخابية 

المنتظرة، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
واعتبر لعمامرة وباتيلي أن االستحقاق االنتخابي 
الليبي في  الشعب  إرادة  لتكريس  الوحيد  »السبيل 
فيما  الوطنية«،  مؤسساته  وتوحيد  حكامه  اختيار 
أكدت الجزائر استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف 
المصالحة  بتجسيد  يتعلق  فيما  خاصة  الليبيين، 

الوطنية وتنظيم االنتخابات.
اإليجابي«  »الدور  على  األممى  المبعوث  وأثنى 
أنه  إلى  الفتا  السياسية،  الحلول  دعم  في  للجزائر 
يولي اهتماما للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع 

مسار التسوية السلمية لألزمة.
نقاش حول ميزانية حكومة باشاغا

ومحليًا، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، 
الحكومة  مع  التواصل  إلى  المركزي  ليبيا  مصرف 
باشاغا  فتحي  برئاسة  المجلس  من  المكلفة 
أهمية  على  مشددا  لها«،  الكامل  الدعم  »لتقديم 
تواصل الحكومة مع لجنة اإلعمار واالستقرار، وأهمية 

التعاون فيما بينهما.
رئيس  لنائب  عقيلة  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
المنطقة  النواب عن  المكلفة من مجلس  الحكومة 
الشرقية، علي القطراني، في مكتبه بمقر إقامته في 
مدينة القبة، الثالثاء. وتطرق اإلثنان إلى عدد من 
االحتياجات  توفير  رأسها  وعلى  الخدمية،  الملفات 
دعم  ملف  إلى  باإلضافة  للمواطنين،  الضرورية 
مجلس  من  المكلفة  الحكومة  وتعتزم  األعــالف. 
شهرية  باعتمادات  المتعلق  قرارها  إصدار  النواب 
موقتة »بواقع 12/1 من ميزانية 2022« إلى حين 
اعتماد مجلس النواب ميزانية 2023، بناء على اتفاق 
والمالية  التخطيط  وزير  مع  باشاغا  فتحي  رئيسها 

أسامة حماد في األول من يناير الجاري.
إلى   ،2022 ديسمبر  نهاية  في  باشاغا  وأرسل 
رئيس مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة 
لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

طرابلس، القاهرة- الوسط
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 سفيرة بريطانيا: اللقاءات مع الصديق 
الكبير ال تهدف للمصلحة

اتهام روسي لباريس بـ»دعم 
اإلرهاب في ليبيا«

دائرة التدخالت األجنبية تتسع.. وخالفات أطراف األزمة مستمر ة

● الصديق الكبير مع كارولين هورندال        »أرشيفية«

قبل أن تبدأ.. زيارة رئيسة وزراء إيطاليا تثير زوبعة
الكبير  الجدل  ميلوني  جورجيا  اإليطالية  الوزراء  رئيسة  أثارت 
خالل  طرابلس  العاصمة  زيارة  اعتزامها  عن  اإلعالن  بشأن 
مجلس  من  المكلفة  الحكومة  هاجمتها  إذ  المقبلة؛  الفترة 
روما  به  تقوم  ما  واصفة  باشاغا،  فتحي  برئاسة  النواب 
لقاء مسؤولي حكومة  تعتزم  أنها  االنتهازي، خاصة  بالسلوك 

الموقتة. الوطنية  الوحدة 
»الصفقة  سمته  عما  بيان،  في  باشاغا  حكومة  وتحدثت 
»إيني«  وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بين  الغامضة« 
وتقليص حصة  الشركة  بزيادة حصة  تقضي  والتي  اإليطالية 

والغاز. للنفط  مليتة  شركة  في  ليبيا 
رفضها  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  وجــددت 
قوت  »إقحام  خالل  من  الميتة«  الحكومة  »إحياء  محاولة 
»السلوك  مستهجنة  الصفقات«،  هذه  مثل  في  الليبيين 
الليبية  المصالح  يتجاوز  الذي  اإليطالية  للحكومة  االنتهازي 
بعد  خاصة  البلدين«،  بين  الطيبة  بالعالقة  ويغامر  العليا 
الحكومة  هذه  شرعنة  إعادة  العرب  الخارجية  وزراء  »رفض 
في  يومين  قبل  العربية  الجامعة  اجتماع مجلس  بعدم حضور 

البيان. وفق  طرابلس«، 

الطاقة والهجرة ملفان مهمان
قوارب  الطاقة، سيكون ملف ضبط  التعاون في ملف  وبجانب 
القلق  يتواصل  إذ  حاضرا؛  ليبيا  سواحل  من  القادمة  الهجرة 
جديد  بمرسوم  العمل  في  الشروع  من  اإلغاثة  هيئات  وسط 
قواعد  يفرض  روما  في  المتطرفة  اليمينية  الحكومة  سنّته 
الالجئين  آالف  أرواح  بإنقاذ  المكلفة  السفن  على  جديدة 

السفن«. »إغراق  بمرسوم  البرلمانيين  بعض  أسماه  والذي 
ووزيراها  ميلوني  كثفت  البالد،  خارج  رحالتها  أولى  وفي 
بروما  تجمعها  بلدان  إلى  زياراتهم  والداخلية  للخارجية 
الهجرة  أو  الطاقة  ملفات  صعيد  على  سواء  كبرى  مصالح 
استطلعوا  والجزائر  ومصر  تونس  إلى  تركيا  فمن  واألمن. 
العبور«؛  »دول  من  المهاجرين  قوارب  منع  إمكانات  خاللها 

مقبلة. محطة  ليبيا  ستكون  فيما 
على  بحري«  »حصار  فرض  خطة  عن  ميلوني  وتخلت 
لكن  االنتخابية،  حملتها  خالل  لها  روجت  قد  كانت  ليبيا 
البحر  جنوب  جبهة  على  الهجرة  بشأن  أخرى  بخطة  عوضتها 
من  للحد  ماتي«  »خطة  تسمى  شاملة  أبعاد  ذات  المتوسط 
عمليات مغادرة المهاجرين، في إشارة إلى مؤسس مجموعة 
شركات  هيمنة  كسر  الذي  ماتي  إنريكو  للطاقة،  »إيني« 
ووضع  النفطي  القطاع  على  الكبرى  السبع  الغربية  الطاقة 

للتنمية. خططا 

زيارة إلى الجزائر
والتقت  الماضيين  واإلثنين  األحد  الجزائر  ميلوني  وزارت 
ستقودها  زيــارات  إلى  مشيرة  تبون،  عبدالمجيد  الرئيس 
»خطة  إطار  في  األفريقي  الشمال  دول  إلى  الحق  وقت  في 
ماتي«، ومن ضمن أسباب تحركاتها »كبح جماح نفوذ روسيا 
واضحة  عناصر  وجود  مع  كبير  بشكل  ازداد  الذي  والصين، 

تعبيرها. وفق  لالستقرار«،  مزعزعة 
 »39 »ديكود  موقع  بينها  من  إيطالية  مصادر  وكشفت 
الجاري  يناير  نهاية  بحلول  أجندتها  على  تضع  ميلوني  أن 
رحلة إلى ليبيا، حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات األولوية، 
انعقاد  موعد  المقبل،  فبراير  و10   9 يومي  حلول  قبل  خاصة 
التحديد  وجــه  على  المخصص  األوروبـــي  االتحاد  مجلس 

الهجرة. لمسألة 
مع  التعاوني  للنهج  مثاال  ماتي«  »خطة  اعتبرت  وبينما 
المسؤولة  شددت  والمتوسط،  الكبرى  الصحراء  جنوب  دول 
أن  الوقت نفسه على  لها في  اإليطالية في تصريحات سابقة 

عاجل«. »أمر  ليبيا  استقرار 
والتعاون  الخارجية  وزيرة  استقبلت  اإلطار،  هذا  وضمن 
الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجالء المنقوش، 
غريمالدي  بوتشينو  جوزيبي  ليبيا  لدى  إيطاليا  سفير  الثالثاء، 

للزيارة. اللوجستية  االستعدادات  لمناقشة 
األرضية  تاياني  أنطونيو  اإليطالي  الخارجية  وزير  وهيأ 

لزيارة ميلوني المرتقبة إلى ليبيا بإجراء سلسلة من الجوالت 
مصر  ثم  وتونس  تركيا  إلى  الماضي  األسبوع  قادته  التي 
في  االستقرار  ولتحقيق  الشرعية،  غير  الهجرة  قضية  لمعالجة 

. ليبيا

تأثير تركي ومصري في ليبيا
بأن  االقتناع  عن  تاياني  عبّر  مصر،  في  تواجده  وخــالل 
الهجرة  إلبطاء  حاسمًا  أمرًا  يعد  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق 
من  ينطلق  الذي  اإلرهابي  التهديد  ومواجهة  النظامية  غير 
أن  المتوسط، معتبرًا  باتجاه حوض  األفريقي  الساحل  منطقة 
»دواًل مثل الجزائر وتركيا ومصر لها تأثير على بعض رجاالت 

ليبيا«. في  والعسكرية  السياسية  الحياة 
من  للحد  بيننا،  فيما  التحدث  إلــى  »نحتاج  وأضـــاف: 
الرئاسية  االنتخابات  وتفضيل  إيجابية  أجندة  وخلق  النزاعات 
السياسيين  القادة  على  شرعية  تضفي  التي  والسياسية 

ليبيا«. في  الجدد 
لسلطات  العامة  القيادة  وعمليات  خطط  رئيس  ويقول 
أكثر  إن  أوليشينو،  جوزيبي  األدميرال  اإليطالية،  الموانئ 

من  أكثرهم  المتوسط،  دول  من  انطلقوا  الذين  المهاجرين 
ليبيا التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70 % أي بواقع 53 ألف 
العموم  على  إيطاليا  شهدت  فيما   ،2022 العام  خالل  مهاجر 
بمعدل  وذلك  البحر،  طريق  عن  مهاجر  آالف   105 وصول 

.2021 56 % عن العام  زيادة بلغ 

دعم خفر السواحل الليبي
ضخ  طريق  عن  الليبي  السواحل  خفر  مع  التعاون  غرار  وعلى 
عمليات  لصد  جديدة  ــوارب  ق ومنحها  الـــدوالرات  ماليين 
المنظمات  سفن  رومــا  تتهم  العبور،  مواقع  من  الهجرة 
ليبيا  بين  مكوكية  كخدمة  بفعالية  بالعمل  الحكومية  غير 
إلى  ميلوني  جورجيا  الوزراء  برئيسة  األمر  ووصل  وأوروبــا، 

القراصنة«. باسم »سفن  السفن  وصف هذه 
جرى  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  األخيرة،  السنوات  وفي 
الحكومية  غير  المنظمات  قوارب  بواسطة  البحر  في  إنقاذهم 

البحر. الوافدين إلى إيطاليا عن طريق  15 % من 
ويعلق عضو البرلمان األوروبي واإليطالي جوليانو بيسابيا 
االستراتيجية  أفهم  أنني  أعتقد  »ال  قائاًل:  ماتي،  خطة  على 
في  زلنا  ما  أننا  يبدو  اإليطالية،  الحكومة  جانب  من  الكاملة 
إلى  األقوال  من  ننتقل  أن  يجب  والتمنيات،  اإلعالنات  مرحلة 
من  أكثر  مرت  لقد  كبير،  بشكل  بالفعل  تأخرنا  لقد  األفعال، 

القذافي«. 10 سنوات على سقوط نظام 
من  طلب  األوروبــي،  االتحاد  أن  بيسابيا  جوليانو  أضاف 
التعسفي  لالحتجاز  حد  وضع  وتكرارًا  مرارًا  الليبية  السلطات 
حقوق  أســاس  على  لالحتجاز  بدائل  ــال  وإدخ للمهاجرين 

اإلنسان.
المهاجرين  ينقل  الذي  الليبي،  السواحل  خفر  تمويل  وعن 
أو  التمويل  إلى  بيسابيا  لفت  االحتجاز،  مراكز  إلى  البحر  من 
لخفر  للجدل  المثير  النوع  ذلك  في  بما  اللوجستي،  الدعم 

الليبي. السواحل 
اإليطالية  السلطات  تواصل  منتقدا  بيسابيا  تحدث  أيضا 
األخير مسؤول حسب تحقيقات  أن  الطربلسي »رغم  مع عماد 
أن  سبق  كما  المهاجرين«.  بحقوق  انتهاكات  عن  مستقلة 
أيضا  »البيدجا«  رومــا  في  اإليطالية  السلطات  استقبلت 
الليبي  السواحل  حرس  جهاز  في  الضابط  إلى  إشــارة  في 

بالبيدجا. الشهير  ميالد  عبدالرحمن 
يجب  اقتصادية  مساعدة  أي  أن  اإليطالي  البرلماني  وأكد 
كانت  بعدما  اإلنسان  حقوق  باحترام  مشروطة  تكون  أن 
الفتا  سابقًا،  العمل  عن  الباحثين  من  للعديد  وجهة  البالد 
ليبيا ستقلل من  إعمار  إعادة  أن  إلى  التقديرات تشير  أن  إلى 

.% 10 إلى  المجاورة بنسبة تصل  الدول  البطالة في 

القاهرة–الوسط

حكومة باشاغا وصفتها بـ»االنتهازية«

عبر دبلوماسيين من بريطانيا وإيطاليا وروسيا..
●  املجلس األعلى للدولة●  مجلس النواب الليبي

تهدف إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني في 
شمال أفريقيا

انتقادات للقاء مسؤولين إيطاليين مع عماد 
الطرابلسي بسبب »الهجرة«

● فتحي باشاغا● عبداحلميد الدبيبة
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على  واألزمات  المحبطة  األخبار  عديد  وسط 
المؤسسات  مشكالت  ومنها  الليبية،  الساحة 
مستقبل  يخص  مفرح  خبر  يقفز  التعليمية، 

التعليم في ليبيا إلى الواجهة.
الخبر السار أعلنه مكتب االتحاد األوروبي في 
ليبيا، الثالثاء، خالل إحياء اليوم الدولي للتعليم 
إلى  داعيًا  عام،  كل  من  يناير   24 يوافق  الذي 

ضرورة دعم قطاع التعليم الليبي وتطويره.
إن  أصدره،  بيان  في  قال  األوروبي  المكتب 
ليبيا هي الدولة األقل في نسبة األمية مقارنة 
ببعض دول الجوار، وحض على ضرورة الحفاظ 
التعليم  قطاع  دعم  عبر  المستوى  هذا  على 

وتطويره.
بعض  استعرض  األوروبي  االتحاد  مكتب 
منطقة  داخل  التعليم  قطاع  دعم  في  جهوده 
ذلك  في  بما  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
االتحاد  »خريجو  مبادرة  إطالقه  ومنها  ليبيا، 
من  للمستفيدين  تسمح  التي  األوروبي« 
بعضًا  بعضهم  مع  بالتواصل  االتحاد  مشاريع 

طوال حياتهم.
للشباب  عمل  خطة  أول  إطالق  عن  فضاًل 
على اإلطالق في مجال العمل الخارجي لالتحاد 
الشباب،  لتمكين  مشاريع  متضمنة  األوروبي، 
مثل مرفق جديد للدعم الفني وااللتزام بزيادة 
عمل  إلى  باإلضافة  التعليم،  برامج  تمويل 
االتحاد مع الدول الشريكة في الجوار الجنوبي 
البحث  مجال  في  التعاون  تعزيز  أجل  من 

واالبتكار من خالل برنامج »أفق أوروبا«.
في  والتعليم  التربية  وزير  أكد  جهته،  من 
المقريف،  موسى  الموقتة  الوحدة  حكومة 
متراكمة  بتركات  أثقلت  الوزارة  أن  الثالثاء، 
منذ أكثر من عقد، تمثلت في فائض في أعداد 
المعلمين وعجز نوعي في بعض التخصصات، 
متزايدة  بأعداد  الدراسية  الفصول  واكتظاظ 
من الطالب، دون أن أي جهود مبذولة إلنشاء 
مدرسة تعليمية واحدة، معتبرًا أن معالجة هذه 

التراكمات »أمر ليس سهاًل«.
اليوم  لمناسبة  جاءت  المقريف  تصريحات 
العاملين  كل  هنأ  حيث  للتعليم،  العالمي 
»عام  العام  لهذا  بشعارها  مذكرًا  بالوزارة، 
اللجنة  أنجزته  بما  ومشيدًا  الرقمي«،  التحول 
عمل  وورش  برامج  من  بالخصوص  المشكلة 
استهدفت مراقبات التربية والتعليم كافة، وفق 

بيان لوزارة التربية والتعليم.
على صعيد  أنجز  بما  التذكير  أعاد  المقريف 
التربوية،  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
من ورش عمل وندوات لمراجعة المناهج التي 
يُجرى تدريسها للتالميذ والطالب، منبهًا إلى 
جهود تفعيل دور »البحوث التربوية« التي كان 
غائبة فيما مضى، وعزم المركز على االهتمام 
للبحوث  عامًا  العام  هذا  ليكون  وتفعيلها،  بها 

التربوية.
المتحدة  األمم  إعالن  إن  التعليم  وزير  وقال 
لالستثمار  كوسيلة  للتعليم  األولوية  »إيالء 
للتعليم هذا  العالمي  اليوم  البشر« كشعار  في 
 2.5 من  أكثر  تجاه  بالمسؤولية  يذكر  العام، 
تدريس  مبرزًا  ليبيا،  في  وطالبة  طالب  مليون 
وإحراز  والفرنسية،  اإليطالية  اللغة  مقرري 
خطوات متقدمة في مشروع التغذية المدرسية، 
فضاًل عن توقيع عدد من االتفاقات، ومواصلة 

منظومة  في  السنوي  المياه  إنتاج  شهد 
كبيرة  زيادة  الجفارة«  سهل   - »الحساونة 

العام. هذه 
منظومة  في  الصناعي  النهر  جهاز  وأعلن 
اإلنتاج  ارتفاع  الجفارة«  سهل   - »الحساونة 
اليومي للمنظومة بنحو 200 ألف متر مكعب، 
1.2 مليون متر مكعب، كما تجاوز  إلى  ليصل 
بزيادة  متر مكعب  مليون   67 السنوي  اإلنتاج 

22 % مقارنة بالعام 2021.
إلى  اإلنتاج  في  الطفرة  المنظومة  وأرجعت 
المائي، بعد صيانة صمامات  اإلمداد  استقرار 
الجزء  وتنفيذ  الشويرف،  في  بالتدفق  التحكم 
وتركيب  وصيانة  استخراج  خطة  من  األكبر 
بيان  حسب  بالحقول،  الغاطسة  المضخات 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  المنظومة 

االجتماعي »فيسبوك«.
الثالثاء إلى أن الخطة  البيان الصادر  وأشار 
تركيب  استهدفت  الماضي  العام  الموضوعة 
لكن  الحقول،  في  غاطسة  مضخة   75 وإرساء 
 82 تركيب  من  تمكنت  بالجهاز  الفنية  الفرق 

مضخة بزيادة 10 % عن المستهدف.

منظومة »غدامس - زوارة - الزاوية«
النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  كان 
الستكمال  جديدة  خطوات  أعلن  الصناعي 
منظومة »غدامس - زوارة - الزاوية«، وزيادة 
قافلة  وتوجهت  للمنظومة.  المائي  اإلمداد 
غدامس،  آبار  حقل  إلى  غشير  بن  قصر  من 
األحد، محملة بصمامات عزل وعوازل وأعمدة 
الكهرباء  محطات  الستكمال  كهربائية 
المياه  ضخ  زيادة  على  سينعكس  ما  بالحقل، 
بيان  حسب  الجبل،  وباطن  سفح  مناطق  إلى 
التواصل  موقع  في  صفحته  على  الجهاز 

االجتماعي »فيسبوك«.
رافقت  مشددة  حراسة  إن  الجهاز  وقال 
وسيستمر  األخيرة،  تكون  لن  والتي  القافلة 

المركز العام للتدريب وتطوير التعليم جهوده 
التي  والتدريبات  العمل  ورش  تنظيم  في 
تستهدف اآلالف من المعلمين، لضمان تعليم 
للجميع  »التعليم  الوزارة  لرسالة  تحقيقًا  جيد، 

وبالجميع«.

15 مؤسسة تعليمية جديدة في 10 بلديات
التي ورثتها  الثقيلة  التركة  وفي حديثه عن 
الوزارة، أكد المقريف العمل على معالجتها بما 
ذاته  السياق  في  مشيرًا  إمكانات،  من  يتوفر 
في  جديدة  تعليمية  مؤسسة   15 إنشاء  إلى 
دراسيًا  فصاًل   178 وإضافة  ليبية،  بلديات   10
في 32 مؤسسة تعليمية في 18 بلدية ليبية، 
 32 رقم  الوحدة  الحكومة  رئيس  بقرار  مشيدًا 
مؤسسة   1500 بإنشاء  القاضي   ،2021 لسنة 
مدرسة   500 بمعدل  سنوات   3 على  تعليمية 

سنويًا ابتداء من العام 2022.
وأكد االلتزام بتوصيات قمة تحويل التعليم 
التي عقدت في مدينة نيويورك األميركية خالل 
سبتمبر الماضي، والخاصة بتمكين المواطنين 
مستدام،  مستقبل  أجل  من  التعليم  من خالل 
والتحول الرقمي للتعليم، وتعزيز المساواة بين 
الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم 

تشوين المواد من مخازن شركة النهر لتصنيع 
األنابيب واإلنشاء إلى حقل آبار غدامس.

ضبط 3 ليبيين أثناء سرقة معدات 
النهر في أسبيعة

المخالفات  مكافحة  صعيد  وعلى 
العامة  اإلدارة  أعلنت  النهر،  على  واالعتداءات 
للدعم المركزي ضبط 3 ليبيين أثناء سرقتهم 
بمنطقة  الصناعي  النهر  جهاز  تخص  مُعدات 
وشراء  ببيع  التحقيق  خالل  واعترفوا  أسبيعة، 
إحالة  األحد  بيان  في  أكدت  اإلدارة  الخردة. 
التحري  مكتب  إلي  التشكيل  هذا  أعضاء 
قبل  اإلجراءات،  بعض  الستكمال  باإلدارة 

إحالتهم إلى الجهة المختصة.

كسر أحد صمامات نقل المياه التابعة 
لجهاز النهر

أشارت  المركزي  للدعم  العامة  اإلدارة 
األجهزة  مختلف  وإسناد  دعم  »استمرار  إلى 

مشتركة  رؤية  وضع  عن  فضال  خالله،  ومن 
لمستقبل التعليم.

وشدد المقريف على أنه ال تهاون في حماية 
يطالهم،  اعتداء  أي  من  والمعلمين  الطالب 

ومسؤولياتنا،  بالعقاب،  المعتدين  متوعدًا 
بمواصلة  والتعليم  التربية  لمراقبي  وتعهد 
توفرت  متى  التشغيلية  الميزانية  صرف 
بيئة  توفير  ضمان  أجل  من  مخصصاتها، 

تعليمية مناسبة. ولألسبوع الثاني واصل وزير 
التربية والتعليم تفقده لجان امتحانات الفصل 
التعليم  في  النقل  لسنوات  األول  الدراسي 
لشهادتي  الثانية  والفترة  والثانوي،  األساسي 

دوره  الجميع  يؤدي  حتى  األمنية  والمكونات 
وضبط  القانون  عن  للخارجين  التصدي  في 
المجرمين واتخاذ اإلجراءات الرادعة حيالهم«.

ضبط منفذي اعتداء ترهونة
إنفاذ  إدارة  أعلنت  الماضي  والخميس 
األمنية  للعمليات  العامة  باإلدارة  القانون 
القبض  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
أحد  كسروا  القانون  عن  »خارجين  على 

وذلك  والثانوية،  األساسية  المرحلتين  إتمام 
في عدة مراقبات تعليمية.

االستثمار في جودة التعليم
ضمان  مركز  عام  مدير  شارك  السياق  وفي 
بالوزارة  التعليمية  المؤسسات  واعتماد  جودة 
في  الثالثاء،  أبوالقاسم،  الصادق  الدكتور 
فعاليات ندوة دولية فكرية بعنوان »االستثمار 
في جودة التعليم من االلتزامات إلى األفعال«، 
التي نظمها مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة 
والتميُّز في التعليم بالتعاون مع وزارة التهذيب 
بجمهورية  التعليمي  النظام  وإصالح  الوطني 

موريتانيا لمناسبة اليوم الدولي للتعليم.
جودة  أهمية  على  للتأكيد  جاءت  الندوة 
واألولوية  االستباقية  القيمة  باعتبارها  التعليم 
الرفاه  وتحقيق  للجميع  الجيد  التعليم  لضمان 
والتنمية المستدامة، وحظيت الندوة بمشاركة 
واسعة لعديد المؤسسات والمنظمات الوطنية 

والدّولية.
باليوم  ليبيا  اهتمام  إلى  أشار  أبوالقاسم 
التطوير  خطط  مستعرضًا  للتعليم،  الدولي 
المركز،  التي يعمل عليها  الجودة  ونشر ثقافة 
مؤكدًا أن التعلم هو أحد أهم حقوق اإلنسان، 
لكونه ضرورة فردية ومجتمعية على حدٍ سواء.

تضمنت الندوة نقاشات حول »أوعية تحويل 
مسار التعليم وضمان جودتها«.

برنامج تعاون علمي بين جامعتي 
طرابلس والجزائر

ومن التعليم األساسي إلى التعليم الجامعي، 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت  حيث 
العلمي الجزائرية التوقيع على برنامج تنفيذي 
بهدف  الليبي  الجانب  مع   2025 حتى  يستمر 
وتبادل  البلدين  جامعات  بين  التعاون  تكثيف 
وزير  من  كل  وقعها  التعاون  اتفاقية  الخبرات. 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  العالي  التعليم 
القيب ونظيره الجزائري كمال  الموقتة عمران 

بداري، في الجزائر العاصمة اإلثنين.
وقال القيب إن البرنامج يعزز التعاون الثنائي 
إزاء  تفاؤله  عن  معربًا  البلدين،  بين  القائم 
النتائج اإليجابية المتوقع تسجيلها »خاصة في 

ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر«.

النشر العلمي الليبي الجزائري
يشمل  البرنامج  إن  بداري  قال  جانبه،  من 
العلمي،  البحث  مجاالت  في  الشراكة  تجسيد 
الدراسات  نتائج  وتوزيع  العلمي  النشر  ومنها 
هذا  على  التوقيع  أن  إلى  وأشار  العلمية. 
المساعي  سياق  في  يأتي  التنفيذي  البرنامج 
الدولي،  التعاون  حركة  تنشيط  إلى  الرامية 
مذكرًا  الجامعية،  المؤسسات  أداء  وتطوير 
اتفاقية   30 من  أكثر  على  التوقيع  جرى  بأنه 
توأمة بين الجامعات الجزائرية وجامعات عدد 

من الدول األخرى.

اتفاقية توأمة مع جامعة »الجزائر 1«
توأمة  اتفاقية  على  التوقيع  جرى  كما 
خدة(،  بن  يوسف  )بن  الجزائر1  جامعة  بين 
الخبرات  تبادل  بهدف  طرابلس،  وجامعة 
والتعاون بين المؤسستين. وبدأ القيب زيارة 
استمرت  الماضي  السبت  منذ  الجزائر  إلى 
 1 الجزائر  جامعتي  خاللها  زار  الثالثاء،  حتى 

والتكنولوجيا. والعلوم 

النهر  لجهاز  التابعة  المياه  نقل  صمامات 
ترهونة«. في  الصناعي 

موقع  على  لإلدارة  الرسمية  الصفحة 
أكدت  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
المتهمين  حيال  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

االختصاص. إلى جهات  وإحالتهم 

رابع اعتداء على النهر الصناعي
منظومة  في  الصناعي  النهر  جهاز  وكان 
االعتداء  أعلن  الجفارة«  سهل   - »الحساونة 
بالمحطة  الهواء  تصريف  نقاط  إحدى  على 
بوزيان   - ترهونة  المياه  نقل  بخط   »897«
ويناير   2022 ديسمبر  خالل  الرابعة  للمرة 

الجاري.
بالوقوف  بيان، مجهولين  في  النهر  واتهم 
االعتداءات  هذه  أن  موضحًا  االعتداء،  وراء 
المياه  من  كبيرة  كميات  إهدار  في  تتسبب 
التشغيل  بإدارة  الصيانة  فرق  تمكن  قبل 
على  السيطرة  من  غريان  بمنطقة  والصيانة 

تسرب المياه.
شبكة  عن  عبارة  الصناعي  النهر  أن  يذكر 
والقنوات  األنابيب  خطوط  من  واسعة 
عالية  العذبة  المياه  تجلب  التي  الجوفية 
الجودة من طبقات المياه الجوفية في أعماق 
لالستخدام  الليبي  الساحل  إلى  الصحراء 

والصناعة. والزراعة  المنزلي 
المياه  ضخ  على  المشروع  فكرة  وتقوم 
أنابيب   4 عبر  الصحراء  وسط  من  الجوفية 
نهر  تدفق  ضعف  يوازي  ما  لتحمل  عمالقة 
إلى  الجنوب  من  بلندن،  يمر  الذي  التيمز 

الليبي. الشمال 
النهر الصناعي وهو من أكبر مشاريع الري 
عمق  يبلغ  بئر   1300 من  يتكون  العالم  في 
 4 لمسافة  األنابيب  وتمتد  متر،   500 أغلبها 
والغربي  الشرقي  الجنوب  من  كيلومتر  آالف 
6.5 مليون متر مكعب من  إلى الشمال لنقل 
الكبرى  الرئيسية  المدن  إلى  يوميًا  المياه 
وطبرق  وبنغازي  وطرابلس  الزاوية  مثل 

وأجدابيا. وسرت 

االتحاد األوروبي في اليوم العالمي للتعليم:

رغم املشكالت.. ليبيا األقل »أمية« مقارنة بدول الجوار

المقريف: مسؤولون عن حوالي 
2.5 مليون طالب وطالبة

في مدارس بالدنا

النهر الصناعي: خطوات
جديدة الستكمال منظومة 
»غدامس- زوارة-الزاوية«

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

وزير التربية والتعليم: ورثنا تركة ثقيلة نعالجها بما توفر من إمكانات

● امتحانات النقل 24 يناير 2023

● جانب من مرافق منظومة النهر الصناعي  ) صفحة جهاز النهر الصناعي(● شحنة صمامات العزل متجهة إلى آبار غدامس 22 يناير 2023

● المقريف ● المقريف متفقدا لجان امتحانات النقل 24 يناير 2023

● انفوغراف يظهر تطور إنتاجية المياه

ارتفع إلى 1.2 مليون متر مكعب مياه يوميًا.. وزيادة سنوية %22

67 مليون متر إنتاج »الحساونة - سهل الجفارة« خالل 2022
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»األناضول«: ليبيا أصبحت قطعة 
أساسية ضمن لعبة شطرنج 

طرفاها واشنطن وموسكو

»بوليتيكو«: بيرنز بحث مع 
الليبيين »اإلرهاب والنفط 
والغاز والعالقات مع روسيا«

بالشأن  مباشرة  ترتبط  مفاجئة  خطوة  في 
األميركية  المتحدة  الواليات  صنّفت  الليبي، 
تتواجد  التي  الروسية  »فاغنر«  مجموعة 
عناصرها في ليبيا، على أنها »منظمة إجرامية 
دولية«، وفق ما أعلن البيت األبيض، الجمعة، 
يتحدث  فيما  أوكرانيا.  به في  تقوم  بما  منددًا 
»طبخة  عن  الليبي  الشأن  متتبعي  بعض 
ليبيا«،  في  األزمة  لحل  جديدة  سرية  أميركية 

فهل تصدق تكهناتهم؟ ربما.
القومي  األمن  مجلس  باسم  المتحدث 
بالبيت األبيض، جون كيربي، قال إن »فاغنر« 
فظائع  ارتكاب  تواصل  إجرامية  »منظمة 
وانتهاكات لحقوق اإلنسان على نطاق واسع«، 
نحو  تنشر  المرتزقة  مجموعة  أن  إلى  الفتًا 
»خمسين ألف« شخص في أوكرانيا، معظمهم 

سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا.
لدى  أن  نعتبر  نزال  »ال  كيربي:  أضاف 
شخص  ألف   50 حوالي  حاليًا  فاغنر  مجموعة 
من  آالف   10 هم  أوكرانيا،  في  منتشرين 
أن  درجة  إلى  سجين«،  ألف  و40  المرتزقة 
لدى وزارة الدفاع الروسية تحفظات على سبل 

التجنيد التي تعتمدها المجموعة«.
لن  واشنطن  أن  أعلن  األميركي  المسؤول 
إجرامية،  منظمة  المجموعة  بإعالن  تكتفي 

وستفرض عليها عقوبات أخرى.
الصناعية  باألقمار  صور  عن  أيضًا  وتحدث 
تُظهر قطارات روسية تتجه إلى كوريا الشمالية 

لنقل معدات مخصصة لمجموعة »فاغنر«.
الدعم  تقدم  أو شركة  أي دولة  كيربي حذر 
كوريا  خاص  وبشكل  »فاغنر«،  لمجموعة 
المجموعة  بمساعدة  اتهمها  التي  الشمالية 

بشكل مباشر عن طريق نقل األسلحة إليها.
العسكرية  شبه  الروسية  المجموعة  ويقود 
المعركة  في  وتنشط  بريغوجين،  يفغيني 
على  للسيطرة  أوكرانيا  شرق  الدائرة  الشرسة 

مدينة باخموت.
إنتلجنس« إن  من جهته قال موقع »أفريكا 
واشنطن تسعى إلى تحقيق تقارب بين حكومة 
عبدالحميد  بقيادة  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
العامة  القيادة  لقوات  العام  والقائد  الدبيبة، 
مجموعة  عزل  ألجل  حفتر،  خليفة  المشير 

»فاغنر« الروسية لدي ليبيا.
أن  اإلثنين،  نشره  تقرير،  في  أوضح  الموقع 
المخابرات  مدير  زيارة  محور  كانت  »فاغنر« 
إلى  بيرنز،  وليام  إيه«،  آي  »سي  األميركية 
أن  مضيفًا  الماضي،  يناير   12 في  طرابلس 
واشنطن تأمل في »اتفاق عدم اعتداء« يشجع 
المجموعة  خدمات  عن  االستغناء  على  حفتر 

الروسية.
بالقلق  تشعر  »واشنطن  التقرير:  أضاف 
بشكل خاص بشأن سيطرة فاغنر على العديد 
نفوذًا  روسيا  يمنح  قد  مما  النفط،  حقول  من 
وراء  من  تنتقد  كما  الطاقة،  سوق  في  جديدًا 
تعد  التي  خاص  بشكل  القاهرة  الكواليس 
فاترة  عالقات  ولها  لحفتر  الرئيسي  الداعم 
بين  التحالف  بشدة  وتعارض  الدبيبة،  مع 

الرجلين«.
»أفريكا إنتلجنس« لفت إلى أن األميركيين 
جاءوا إلى بنغازي »لمتابعة دعوة بيرنز للوحدة 
أي  من  وللتحذير  طرابلس،  إلى  أرسلت  التي 
محاولة إلغالق المواقع النفطية وضد استخدام 

أن  متابعًا  االنتخابية«،  العملية  لعرقلة  القوة 
رحلة بيرنز إلى ليبيا تأتي في وقت تحاول فيه 
إلى  تدفع  حيث  البالد،  إلى  العودة  واشنطن 
جلوك  كينيث  األميركي  الدبلوماسي  تعيين 
األمم  بعثة  في  الثاني  المسؤول  منصب  في 
المتحدة للدعم لدى ليبيا، كما أنه من المقرر 
أن تستضيف واشنطن اجتماعًا لمبعوثي الدول 
المفترض  من  كان  الليبي،  الشأن  في  الفاعلة 

عقده منتصف يناير، لكنه تأجل إلى فبراير.

بيرنز لم يناقش تسليم السنوسي
احتمال  بيرنز  يناقش  »لم  التقرير  وحسب 
الليبية  للمخابرات  السابق  الرئيس  تسليم 
عبداهلل السنوسي إلى الواليات المتحدة خالل 

اجتماعه مع الدبيبة في طرابلس«.
لوكالة  تقرير  ربط  قريب  سياق  في 
»األناضول« التركية بين زيارة مدير المخابرات 
منتصف  ليبيا  إلى  بيرنز،  وليام  األميركية 
الوحدة  حكومة  رئيس  ولقائه  الجاري،  يناير 
عبدالحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير 
مسألة  من  الليبي  الملف  وتحول  حفتر،  خليفة 
للواليات  بالنسبة  أمنية  إلى قضية  دبلوماسية 
أميركية  »طبخة  عن  التقرير  وتحدث  المتحدة، 

جديدة بشأن ليبيا تحضر بسرية تامة«.
لم  بأنه  ذلك  برر  الجمعة،  الصادر  التقرير 
المستوى  بهذا  أميركي  مسؤول  زار  أن  يسبق 
وزير  التقى  عندما   ،2011 ديسمبر  منذ  ليبيا 
الحكومة  رئيس  بانيتا،  ليون  األميركي  الدفاع 
الموقتة الراحل عبدالرحيم الكيب، ووزير دفاعه 
مقتل  من  شهرين  نحو  بعد  الجويلي،  أسامة 

معمر القذافي، وسقوط نظامه.
من  بيرنز  فإن  التركية  الوكالة  وحسب 
تعرف  التي  المخضرمة  األميركية  الشخصيات 
النووي  المشروع  إنهاء  عراب  فهو  جيدًا،  ليبيا 
بعد  طواعية  القذافي  عنه  تخلى  الذي  الليبي 
أيضًا   .2003 العام  العراق  األميركي  الغزو 
كان أول مسؤول أميركي يزور ليبيا بعد عودة 
 ،2014 في  زارها  كما   ،2004 في  العالقات 
بصفته مساعدًا لوزير الخارجية لشؤون الشرق 

له،  الثالثة  الرسمية  الزيارة  وهذه  األوسط. 
هذه  األميركية  للمخابرات  مديرًا  بصفته  لكن 

المرة، التي توالها في مارس 2021.

دالالت توقيت زيارة بيرنز
حد  في  بيرنز  »زيارة  أن  إلى  يلفت  التقرير 
جاءت  إذ  عنده،  التوقف  يستحق  حدث  ذاتها 
بعد أحداث مهمة تعكس عودة ليبيا إلى دائرة 
األميركية  القمة  أبرزها  األميركي.  االهتمام 
زيارة  من  شهر  قبل  عقدت  التي  األفريقية 
أعلنت واشنطن خاللها  ليبيا، والتي  إلى  بيرنز 
لتقويض  ألفريقيا  دوالر  مليار   55 تخصيص 

النفوذ الروسي والصيني في القارة السمراء«.
مدينة  سقوط  مع  الزيارة  تتزامن  أيضًا 
في  باخموت  من  القريبة  األوكرانية  سوليدار 
من  أيام  بعد  الروسية  »فاغنر«  عناصر  يد 
أثار قلق واشنطن أكثر  العنيف، وهو ما  القتال 
الشركة  تلعبه هذه  أن  يمكنه  الذي  الدور  من 
األمنية في ليبيا، قرب الخاصرة الجنوبية لحلف 
الزيارة جاءت  أن  »ناتو«. كما  األطلسي  شمال 
بعد شهر من تسليم حكومة الوحدة مواطنها 

بتصنيع  المتهم  المريمي،  مسعود  أبوعجيلة 
الطائرة  تفجير  في  استخدمت  التي  القنبلة 
األميركية فوق بلدة لوكربي األسكتلندية العام 

1988، وما أثير حول التسليم من انتقادات.
»األناضول« تشير كذلك إلى إعالن الواليات 
عن  البحث  ضرورة  عن  وحلفائها  المتحدة 
النواب  مجلسي  فشل  حال  في  بديلة«  »آليات 
والدولة في االتفاق على قاعدة دستورية، وهو 
للتحرك  واشنطن  سيدفع  مما  فعال،  حدث  ما 

نحو إيجاد خيارات بديلة.

هل تتجه واشنطن لتهميش عقيلة والمشري؟
وحسب التقرير، فإن تجنب مدير المخابرات 
النواب،  مجلس  رئيس  من  كل  لقاء  األميركية 
المجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  المستشار 
إلى  يشير  ربما  المشري،  خالد  للدولة،  األعلى 
احتمال توجه واشنطن نحو تهميش الرجلين، 
على  االتفاق  عدم  مسؤولية  وتحميلهما 
رئاسية  انتخابات  إلى  تفضي  دستورية  قاعدة 

وبرلمانية متزامنة.
اقتصر  بيرنز  لقاء  إن  »األناضول«  وقالت 

على شخصيتين رئيسيتين في المشهد الليبي 
»على  وأضافت:  وحفتر،  الدبيبة  هما  الحالي، 
من  وعدد  الدبيبة  مع  الرسمي  ظهوره  عكس 
أي  تجنب  بيرنز  أن  إال  الليبيين،  المسؤولين 
إعالن أو ظهوره في صورة مشتركة مع حفتر. 
تعترف  ال  واشنطن  بأن  انطباعًا  أعطى  ما 
بشرعية حفتر كقائد عام للجيش، لكنها تقر به 

كأمر واقع في المنطقتين الشرقية والغربية«.

»طبخة« أميركية سرية في ليبيا
األميركية  المخابرات  عن  يصدر  لم  وبينما 
لكن  ليبيا،  إلى  بيرنز  زيارة  نتائج  بيان عن  أي 
الموقتة،  الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة 
أن  عن  تغريدة  في  تحدثت  المنقوش،  نجالء 
في  مثمرًا  »تباداًل  شهد  طرابلس  في  اللقاء 
وبتمهيد  باألمن،  تتعلق  قضايا  بشأن  اآلراء 
الطريق صوب االستقرار وإجراء االنتخابات في 
بأن  الوحدة،  لحكومة  بيان  أفاد  بينما  ليبيا«. 
بيرنز، أكد خالل اللقاء »ضرورة تطوير التعاون 
وحسب  البلدين«.  بين  واألمني  االقتصادي 
الجماعات  مكافحة  فإن  »األناضول«،  تقرير 

اإلرهابية ال تزال أولوية أميركية، رغم تراجعها 
تركز  لذلك  والروسي؛  الصيني  التهديد  أمام 
في  أشمل  رؤية  ضمن  ليبيا  على  واشنطن 
صراعها مع روسيا، خاصة في الحرب األوكرانية 

وتداعياتها على أمن الطاقة العالمي.
التقرير ذكر أن »ليبيا أصبحت قطعة أساسية 
واشنطن  طرفاها  التي  الشطرنج  لعبة  ضمن 
وامتالكها  بها،  فاغنر  لوجود  نظرًا  وموسكو، 
أفريقيا.  والغاز في  النفط  احتياطيات  أكبر  أحد 
العملية  انهيار  يؤدي  أال  واشنطن  ومصلحة 
جديدة  حرب  اندالع  إلى  ليبيا  في  السياسية 
يستمر  وأن  فيها،  فاعاًل  طرفًا  فاغنر  يكون 
تدفق النفط والغاز الليبيين حتى ال يعمق أزمة 
الطاقة  إمدادات  تراجع  مع  أوروبا،  في  الطاقة 

الروسية خاصة بعد قرار تسقيف أسعارها«.
تخشى  واشنطن  إن  »األناضول«  وقالت 
الحقول  لقفل  »فاغنر«  روسيا  تستخدم  أن 
الضغط  لزيادة  الليبية  النفطية  والموانئ 
ليبيين  مقاتلين  لتجنيد  وأيضًا  أوروبا،  على 
أن  موضحة  أوكرانيا،  في  للقتال  صفوفها  في 
بل  فقط،  ليبيا  يشمل  ال  األميركي  الضغط 
أيضًا دواًل أخرى تنشط بها »فاغنر« في تجنيد 
رئيسها  ندد  التي  صربيا،  غرار  على  المرتزقة 

ألكسندر فوتشيتش، علنا بهذا النشاط.
وأشار التقرير إلى أن االنتخابات كانت ثالث 
تسعى  حيث  ليبيا،  في  بيرنز  مناقشات  محاور 
بين  النظر  وجهات  »تقريب  إلى  واشنطن 
الدبيبة وحفتر لتشكيل حكومة مشتركة تشرف 
للبرلمان  دور  أي  عن  بعيدًا  االنتخابات،  على 
طبخة  »هناك  أن  إلى  وخلص  بغرفتيه«. 
تضمن  شديدة،  سرية  في  تحضر  أميركية 
استمرار وقف إطالق النار وتدفق النفط والغاز، 
تنفيذية  سلطة  وتشكيل  فاغنر  نشاط  وإنهاء 
إجراء  على  وقادرة  ليبيا  كامل  على  تسيطر 

االنتخابات وتأمينها«.
جهتها  من  األميركية  »بوليتيكو«  جريدة 
أيضًا كشفت أن بيرنز بحث مع الليبيين »قضايا 
مكافحة اإلرهاب، وإنتاج النفط والغاز، وكذلك 

العالقات مع روسيا، وأنشطة فاغنر في ليبيا«.

البيت األبيض يتوعدها بعقوبات جديدة

هل هناك »طبخة سرية«؟.. »فاغنر« في مرمى النيران األميركية

طرابلس ـ القاهرة - واشنطن ـ الوسط

»أفريكا إنتلجنس«: أميركا تسعى لعزل المجموعة الروسية بالتقريب بين حفتر والدبيبة

»أرشيفية إنترنت« ● الدبيبة وبيرنز طرابلس 12 يناير 2023● عدد من عناصر فاغنر  

● جون كيربي

»يجب أن يتخذ االنتقال السياسي في ليبيا شكل 
من  اإلفالت  تعالج  وشاملة  مستدامة  عملية 
حرية  وتحترم  القضاء،  استقالل  تضمن  العقاب، 
على  الدولة  وإشراف  والفكر  واالجتماع  الرأي 
المتحدة  األمم  بعثة  قالت  هكذا  األمن«..  قطاع 
بيان  في  ليبيا  في  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
هذا  حصادها  سيكون  فماذا   ..2022 يوليو  لها 

األسبوع وهي تزور ليبيا مجددا؟
أوجار  محمد  برئاسة  الحقائق  تقصي  بعثة 
طرابلس  الليبية  العاصمة  إلى  الثالثاء  وصلت 
وأجرت لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوحدة 
الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية 
العليا  الوطنية  بالمفوضية  أعضاء  التقت  كما 

لالنتخابات.
رباب  المفوضية  مجلس  عضوة  لقائه  وبعد 
حلب، الثالثاء، رفقة وفد من البعثة، أشاد رئيس 
بما  أوجار،  محمد  المستقلة  األممية  البعثة 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  أنجزته 

المقبلة. االنتخابية  االستحقاقات  إلى  للوصول 
على  االنتخابات  مفوضية  بيان  وحسب 
اللقاء  تناول  فقد  األربعاء  اإللكتروني،  موقعها 
االستحقاقات  إلنجاز  والمقترحات  التعاون  سبل 
المسار  إلى  والوصول  المرتقبة  االنتخابية 

الليبيين. له كل  الذي يسعى  الديمقراطي 

المنقوش والكيالني تستقبالن وفد البعثة
الخارجية  وزيرة  من  كل  عقدت  جهتهما  من 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  الدولي  والتعاون 
حليمة  العدل  ووزيرة  المنقوش  نجالء  الموقتة 
العدل  وزارة  بديوان  اجتماعًا  األربعاء،  إبراهيم، 
بين  التعاون  أوجه  تعزيز  لبحث  طرابلس،  في 
الحقائق  الوزارتين وبعثة األمم المتحدة لتقصي 

ليبيا. في 
عبر  أوضحت  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
المنقوش  اجتماع  أن  »فيسبوك«  على  صفحتها 
عمل  تسهيل  لبحث  خُصِّص  وعبدالرحمن 

جرائم ضد المهاجرين
أسبابا  توفر  التي  األدلة  مزيد  البعثة  وجمعت 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  بأن  لالعتقاد  معقولة 
هي  واالغتصاب،  والتعذيب  االسترقاق  وخاصة 
ليبيا،  المهاجرين في  جرائم ال تزال ترتكب ضد 

البيان. وفق 
تتعلق  أدلة  جمعت  الحقائق  تقصي  بعثة 
ليبيا  شرق  في  احتجاز  مكان   27 من  بأكثر 
ذلك  في  بما  السجناء،  آالف  تحتجز  وغربها 
وقد  القانون.  عن  والخارجة  السرية  السجون 
فصلت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين 
اإلنسانية  ضد  جرائم  السجون  في  وسابقين 
والتعذيب والسجن واالختفاء  القتل  المتمثلة في 
منذ  الالإنسانية  األعمال  من  وغيرها  القسري 

.2016 العام 

جرائم ضد اإلنسانية في ترهونة
التحقيق  أيضا عملها في مجال  البعثة  وركزت 
»الهجوم  خالل  من  اإلنسانية  ضد  جرائم  في 
السكان  على  والمنهجي  النطاق  الواسع 

البيان. المدنيين في ترهونة«، وفق 
واإلبادة  القتل  »أعمال  إن  البعثة  وقالت 
ألسباب  واالضطهاد  والتعذيب  والسجن 
األعمال  من  وغيرها  القسري  واالختفاء  سياسية 
الكانيات ضد  ميليشيا  ارتكبتها  التي  الالإنسانية 
استمرت حتى  قد  ترهونة  في  المدنيين  السكان 

.»2020 العام 
معقولة«  »أسبابا  لديها  أن  وأوضحت 
جديدة  مواقع  عن  كشفت  بأنها  لالعتقاد 
االستعانة  خالل  من  ترهونة  في  جماعية  لمقابر 
األمم  لدى  متطورة  تكنولوجية  بتقنيات 
مئات  مواقع  اكتشاف  أهمية  إلى  الفتة  المتحدة، 
المفقودين  عداد  في  زالوا  ما  الذين  الضحايا 

الحقيقة. وكشف 
االنتقال  يتخذ  أن  أهمية  أكدت  البعثة 
مستدامة  »عملية  شكل  ليبيا  في  السياسي 
وتضمن  العقاب،  من  اإلفالت  تعالج  وشاملة 
واالجتماع  الرأي  حرية  وتحترم  القضاء،  استقالل 

والفكر وإشراف الدولة على قطاع األمن«.

الحصاد الجديد لـ »تقصي الحقائق« في ليبيا
البعثة وصلت العاصمة طرابلس الثالثاء

● المنقوش وإبراهيم مع وفد بعثة تقصي الحقائق 25 يناير 2023

ليبيا  في  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة 
فيما  والمعوقات  التحديات  كافة  و»مواجهة 
منظومة  وتطوير  اإلنسان  حقوق  ملف  يخص 

ليبيا«. القانون في  العدالة وسيادة 
توثيق ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في 

ليبيا وتحض على محاسبة مرتكبيها
البعثة  كشفت  الماضي  يوليو   22 وفي 
مزيد  عن  ليبيا  في  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
األدلة على ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 
في  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  وانتهاكات  حرب، 
للنور  يخرج  الذي  الشامل،  تقريرها  في  ليبيا 
مستمرة  سياسية  ومآزق  متزايد  توتر  خضم  في 

من  المستمر  واإلفالت  األمن  انعدام  في  تسهم 
العقاب.

حينه  في  أصدرته  بيان  في  أعربت  البعثة 
دعت  التي  الليبية  للسلطات  امتنانها  عن 
إلى   2020 العام  في  اإلنسان  حقوق  مجلس 
حالة  في  للتحقيق  الحقائق  لتقصي  بعثة  إنشاء 
يعكس  الذي  األمر  ليبيا،  في  اإلنسان  حقوق 
سيادة  على  مبنية  دولة  إلقامة  استعدادها 
األمم  موقع  وفق  اإلنسان،  وحقوق  القانون 

المتحدة.
 103 من  إضافية  أدلة  إلى  البعثة  وتوصلت 
بشهاداتهم  أدلوا  وشهود  ضحايا  مع  مقابالت 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا. وتعاونت 

رفع  بهدف  الليبية  السلطات  مع  أيضا  البعثة 
التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان 
اإلنسان  حقوق  قانون  انتهاكات  عن  المساءلة 

الدولي. اإلنساني  والقانون 

احتجاز واختفاء وعنف جنسي
في  البعثة  تحقيقات  نتائج  التقرير  ويجمع 
وتشمل  الدولي.  اإلنساني  القانون  انتهاكات 
الهجمات  توثيقها  جرى  التي  االنتهاكات  بعض 
التعسفي،  واالحتجاز  المدنيين،  على  المباشرة 
والعنف  الجنسي  والعنف  القسري،  واالختفاء 
والتعذيب،  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
واالضطهاد  األساسية،  الحريات  وانتهاكات 

عن  والمدافعين  الصحفيين،  ضد  واالنتهاكات 
واألقليات،  المدني،  والمجتمع  اإلنسان،  حقوق 
المرأة  حقوق  وانتهاكات  داخليا  والنازحين 

والطفل.
يقدم  أن  الدولي  المجتمع  دعت  البعثة 
إلجراء  ليبيا  في  المعنية  للسلطات  الالزم  الدعم 
المعايير  مع  يتوافق  بما  فورية،  تحقيقات 
ومحاكمة  المزعومة  االنتهاكات  في  الدولية، 
المسؤولين عنها، بهدف »وضع حد لإلفالت من 
الواضحة  األنماط  مواجهة  في  السائد  العقاب 
لحقوق  الجسيمة  لالنتهاكات  والمستمرة 
الحاالت  من  كثير  في  ترتكبها  التي  اإلنسان، 

الميليشيات«.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

أوجار يشيد بإنجازات 
المفوضية العليا لالنتخابات 

للوصول لالستحقاقات

وزيرتا الخارجية والعدل 
تبحثان تعزيز التعاون

مع فريق التحقيق األممي

ماذا فعلت السلطات المحلية لمالحقة 
مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية؟
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 »بؤرة كورونا« تودع الخوف..الخالف يتعمق بني طهران واألوروبيني
ودول  وتجار البشر أكبر الخاسرين إيــران  بين  العالقات  في  التوتر  يتصاعد 

على  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا  السيما  أوروبية، 
المتحدة،  الواليات  أن  يبدو  بينما  عدة،  ملفات  خلفية 
موقفا  تعتمد  اإلسالمية،  للجمهورية  التقليدي  العدو 
أقل تشنجا حيال طهران، وفق تقرير لوكالة »فرانس 

برس«.
إيران السقف؟ لماذا رفعت 

األوروبية  والعواصم  طهران  بين  العالقات  دخلت 
إيــران  في  احتجاجات  ــدالع  ان بعد  مختلفة  مرحلة 
توقيفها  بعد  أميني  مهسا  وفاة  إثر  سبتمبر،  منتصف 
القواعد  التزامها  لعدم  ــالق  األخ شرطة  قبل  من 

للباس. الصارمة 
إيرانيون  مسؤولون  اعتبر  الماضية،  األشهر  وفي 
»حربا  تواجه  اإلسالمية  الجمهورية  أن  بـــارزون 
السياسي  منها  مختلفة،  مستويات  على  هجينة« 

والنفسي. واإلعالمي  واالقتصادي 
بدعم  ــداء«  »األعـ إيرانيون  مسؤولون  واتهم 
»أعمال  منها  كبيرا  جزءا  يعتبرون  التي  االحتجاجات 
دول  بينها  عدة،  أطراف  »تدخل«  وانتقدوا  شغب«، 

البالد. التي تشهدها  التحركات  أوروبية في 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قال  و»اإلثنين«، 
األوروبية،  الدول  »بعض  إن  كنعاني  ناصر  اإليرانية 
بهدف  االستفزاز  مسار  اختارت  ألمانيا،  فيها  بما 
إثارة عدم االستقرار« في إيران، وفق وكالة »فرانس 

برس«.
أمير  حسين  ــر  ــوزي ال اعتبار  غــداة  ــك  ذل وأتــى 
وقت  في  »أدركت  المتحدة  الواليات  أن  عبداللهيان 
وألمانيا  )فرنسا  الثالث  األوروبية  الــدول  من  أبكر 
لن  إيران  في  الراهنة  الشغب  أعمال  أن  وبريطانيا(، 

تؤدي إلى شيء«.
األوروبيون؟ يتحرك  كيف 

في  االحتجاجية  التحركات  تراجع  من  الرغم  على 
شوارع إيران منذ أسابيع، يسعى األوروبيون لمواصلة 
أمس  األوروبي،  االتحاد  وأقرّ  طهران.  على  الضغط 
37 شخصية وكيانا إيرانيا على  اإلثنين، عقوبات بحق 
خلفية »قمع« السلطات لالحتجاجات، في ما يعدّ رابع 
حزمة عقوبات تفرضها بروكسل على طهران في هذا 

الملف.
اإلفراج عن  لتأمين  عدة  أوروبية  دول  كما تضغط 
مواطنيها الموقوفين في إيران، خصوصا فرنسا التي 
»رهائن«،  مواطنيها  من  سبعة  بأخذ  إيــران  تتهم 
أوليفييه  اإلغاثة  عامل  بإطالق  تطالب  التي  وبلجيكا 
بتهم  اإليراني  القضاء  أدانــه  الذي  فانديكاستيل، 
بالسجن  أحكاما  بحقه  وأصدر  التجسس،  أبرزها  عدة، 

40 عاما. تبلغ  إجمالية  لفترة 
الدولية  العالقات  في  اإليراني  المتخصص  ورأى 
فياض زاهد إن »قضية إيران باتت محورية لدى الرأي 
للحكومات  الصعوبة  من  يجعل  بشكل  الغربي،  العام 

مع طهران«. تطبيع عالقاتها  )الغربية( 
تبدّل  أهمية  برس«،  »فرانس  لوكالة  زاهد  وأبرز 
بعد  ما  حقبة  في  طهران  حيال  األلمانية  اللهجة 

بعد ثالث سنوات على فرض حجر صحي صارم 
انطلق منها  التي  الصينية  على مدينة ووهان 
وباء »كوفيد- 19«، عادت الحياة إلى طبيعتها 
في المدينة الواقعة بوسط الصين. فيما كشف 
تقرير أممي أن الجائحة أدت إلى أول انخفاض 
في العدد المعروف لضحايا االتجار بالبشر منذ 
20 عاما، مع انحسار فرص التهريب ومالحقات 

الشرطة.
 11 سكانها  عــدد  البالغ  ووهــان  وبــدأت 
مليون نسمة تسجل في نهاية 2019 إصابات 
حاالت  أثار  الحين،  ذلك  في  مجهول  بفيروس 
يناير   23 وفي  الرئوي.  االلتهاب  من  متزايدة 
2020، أمرت السلطات بفرض حجر صارم على 
ووهان لوقف انتشار الوباء، قبل أن يتفشى في 
العالم أجمع، حاصدا ماليين األرواح ومتسببا في 

انهيار االقتصاد العالمي.
في  مجراها  إلى  اآلن  عادت  الحياة  أن  غير 
اإلغالق  وبعد ثالث سنوات من  الدول.  معظم 
والحجر الصحي اإللزامي وحمالت فحوص كشف 
اإلصابات، رفعت الصين بصورة شبه كاملة في 

ديسمبر القيود الصحية المفروضة.
تذّكر  مؤشرات  أيّ  ووهــان  في  تظهر  وال 
 .2020 التي كانت مخيمة في  الفاجعة  بأجواء 
بعض  اغتنم  الشديد،  البرد  من  الرغم  فعلى 
ليقصدوا  القمرية  السنة  رأس  عطلة  السكان 
األسواق أو يتنزهوا على ضفاف نهر يانغتسي، 
فيما يقوم متقاعدون ببعض التمارين الرياضية 
وتحليق طائرات ورقيّة في السماء وسط طقس 

غائم بعض الشيء.
وقالت يان دونغجو، عاملة التنظيف البالغة 
أكثر من ستين سنة، لوكالة »فرانس برس«: 
بالتأكيد  ستكون  تبدأ  التي  الجديدة  »السنة 

أفضل. لم نعد خائفين من الفيروس«.
على مقربة، يعرب شاب يسلم أطباقا جاهزة 
مماثل.  رأي  عن  صغيرة،  نارية  ــة  دراج على 
»الكل  برس«:  لـ»فرانس  فيشنغ  ليانغ  وقال 
استعاد حياة طبيعية. الناس يلتقون بعائالتهم 
أو  ممتع  وقت  لقضاء  يخرجون  وأصدقائهم، 
وأضاف  االبتسامة«.  إليهم  عــادت  للسفر... 
البرد  من  لالحتماء  وكمامة  نظارات  واضعا 
كانت تساورنا  التي  والمخاوف  »القلق  الشديد 

هدأت«.
 2020 يناير  في  ووهــان  سكان  وفوجئ 
الليل  وسط  في  أعلن  الــذي  الصحي  بالحجر 
وفرض بعد ساعات قليلة. وفي هذه األثناء، كان 

التي  برلين  أن  موضحا  ميركل،  أنغيال  المستشارة 
باتت  طهران،  مع  الحوار  دعاة  من  كانت  ما  دائما 

وراديكالية« حيالها. أكثر حدة  تتخذ »مواقف 
هل يمكن لألزمة أن تتعمّق؟

هو  وإيــران،  األوروبيين  بين  التوتر  آخر  ملف  ويثير 
استخدمتها  مسيّرة  بطائرات  روسيا  األخيرة  تزويد 
تصويت  فكان  التوتر،  فصول  آخر  أما  أوكرانيا.  ضد 
الحرس  إلدراج  الماضي  األسبوع  األوروبي  البرلمان 
للمنظمات  األوروبـــي  االتحاد  قائمة  على  الثوري 

»اإلرهابية«.
قانونيا،  المعقد  النهائي،  القرار  اتخاذ  ويعود 
األعضاء  الدول  من  المؤلف  األوروبــي  المجلس  إلى 
الـ27. إال أن هذا اإلجراء يبدو غير مؤكد راهنا، ويثير 

أوروبية مختلفة. أطراف  بين  انقساما 
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  شدد  و»اإلثنين«، 
تتطلب  النوع  هذا  من  خطوة  أن  على  بوريل  جوزيب 
مسار  إطالق  إثره  على  يمكن  قضائيا« مسبقا،  »قرارا 

العالم بأسره يتابع بذهول وخوف على شاشات 
إلى  ستتحوّل  صحية  أزمة  بدايات  التلفزيون 

جائحة على صعيد العالم بأسره.
تماما عن  نفسها مقطوعة  ووهان  ووجدت 
محطات  إغالق  مع  يوما،   76 مدى  على  العالم 
وتعطل  الطرقات  وقطع  والمطارات  القطارات 
السكان  لزم  فيما  المتاجر،  وإغالق  المواصالت 
منازلهم وتدفق المرضى إلى المستشفيات. غير 
أن تلك الفوضى المخيمة في يناير 2020 باتت 

ذكرى بعيدة.
التقطت وكالة »فرانس  المبنى حيث  وبات 
برس« أمام متجر في بداية الوباء صورة رجل 
ميت ممدد على الرصيف، يؤوي مدرسة جديدة 

اسمها »بيت األمل«، وكأنها إشارة من القدر.
وباتت سوق هوانان لثمار البحر التي اشتبه 
مغلقة  اإلصابات،  انطالق  بؤرة  بأنها  لفترة 
نهائيا منذ 2020. وال تزال حواجز زرقاء عريضة 
تحيط بالمجمع المهجور وأمامه سيارة شرطة 

متوقفة.
واحة  طويلة  لفترة  الصين  اعتبرت  وبعدما 
التدابير  بفعل  الصحيّ  الصعيد  على  سالمة 
الفيروس،  ضد  اتخذتها  التي  الشدة  البالغة 
يواجه البلد منذ بضعة أسابيع أكبر فورة جديدة 
زونيون  وو  األوبئة  خبير  وقدر  اإلصابات.  من 
الذي يعتبر في بالده رمزا لمكافحة الفيروس، 
بنحو 80 بالمئة نسبة الصينيين الذين أصيبوا 
في  الصحية  التدابير  رفع  منذ  بـ»كوفيد_19« 

ديسمبر.
وأبلغت الصين السبت عن 13 ألف وفاة على 
صلة بـ»كوفيد19-« في المستشفيات بين 13 
و19 يناير. ويقتصر هذا العدد على الوفيات التي 
أبلغ عنها في المستشفيات، يضاف إليها نحو 60 

»إرهابية«. الحرس كمنظمة  إدراج 
على  ــازم«  »ح ردّ  من  ــران  إي تحّذر  جهتها،  من 
حصولها-  -بحال  ستكون  بأنها  علما  كهذه،  خطوة 
بحقّ   2019 العام  في  واشنطن  به  قامت  لما  تكرارا 
الحرس، القوة العسكرية العقائدية التي أضحت العبا 

واالقتصاد. السياسة  في  أساسيا 
وحّذر مسؤولون من »رد بالمثل« قد يشمل إدراج 
للمنظمات  اإليرانية  القائمة  على  أوروبية  جيوش 
احتماالت  إيرانية  إعالم  »اإلرهابية«. وطرحت وسائل 
انتشار  عدم  معاهدة  من  االنسحاب  تتضمن  أخرى 
المالحة  حرية  تقيّد  قد  إجراءات  أو  النووية،  األسلحة 
في مضيق هرمز، حيث يمرّ جزء أساسي من إمدادات 

النفط.
أصالني  عباس  اإليراني  السياسي  المحلل  واعتبر 
خصوصا  أخرى،  أزمة  يثير  »قد  اإليراني  الفعل  رد  أن 
في  الجارية  الحرب  خضم  في  الطاقة،  مجال  في 

أوكرانيا«.
أي تأثير على االتفاق النووي؟

البرنامج  بشأن  االتفاق  ملف  دخل  أهميته،  رغم  على 
منذ  العلن،  في  أقله  سبات،  في  اإليراني  النووي 
وأتاح  إلحيائه.  الشاقة  المباحثات  تعثر  مع  سبتمبر، 
من  وكــّل  طهران  بين  المبرم   2015 العام  اتفاق 
وبكين،  وموسكو  وبرلين  ولندن  وباريس  واشنطن 
أنشطتها  خفض  مقابل  ــران  إي عن  عقوبات  رفــع 
منذ  الالغية  حكم  في  باتت  مفاعيله  أن  إال  النووية. 

.2018 االنسحاب األميركي األحادي منه في 
»تبادل  استمرار  إيرانيون  مسؤولون  يؤكد  وبينما 
االتفاق  أطراف  يشير  االتفاق،  إحياء  بشأن  الرسائل« 
والحظ  راهنا.  أولوية  يعد  لم  ذلك  أن  إلى  الغربيون 
إلى  تدفع  إيــران  في  إشــارات  »وجــود  زاهــد  الباحث 
الراهنة  األزمة  مع  تتعامل  قد  الحكومة  بأن  االعتقاد 
من خالل اإلقدام على بعض التنازالت«، مما قد يحّفز 
»فرانس  حسب  النفس«،  »ضبط  على  األوروبيين 

برس«.

ألف أعلنت عنها السلطات سابقا للفترة الممتدة 
بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وال شك أن هذه الحصيلة أدنى من األرقام 
الفعلية بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار 
نسمة، في وقت ال تزال العديد من المستشفيات 

ومحارق الجثث تواجه تدفقا يستنفد طاقاتها.
العالمي  التقرير  كشف  األثــنــاء،  هــذه  في 
مكتب  أعده  الذي  بالبشر  االتجار  عن  السابع 
والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 
ونشرته »رويترز« أن عدد ضحايا االتجار الذين 
تم رصدهم انخفض 11 % في 2020، وهو آخر 

عام تتوافر فيه البيانات في معظم البلدان.
أول   2020 الــعــام  شهد  للتقرير  ووفــقــا 
الذين تم رصدهم  الضحايا  انخفاض في عدد 
انخفاضات  أكبر  أن  مبينا  العالم،  مستوى  على 
جرى تسجيلها في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل، خصوصا في أمريكا الجنوبية والوسطى، 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة  في  وكذلك 

الكبرى وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
المعني  المتحدة  األمــم  مكتب  ــح  وأوض
يمكن  التغيير  هذا  أن  والجريمة  بالمخدرات 
مختلفة  عوامل  ثالثة  عن  ناجما  يكون  أن 
المنخفضة  البلدان  على  خاص  بشكل  تؤثر 
وهي  الجائحة،  أثناء  الدخل  والمتوسطة 
اكتشاف  على  المؤسسية  القدرة  انخفاض 
المتاحة  العمل  فــرص  وقــلــة  الــضــحــايــا، 
كورونا،  مكافحة  قيود  بسبب  للمهربين 
أقل  مناطق  إلى  االتجار  أنماط  بعض  وتحول 
التقرير  وحذر  رصدها.  فرص  وتقل  وضوحا 
االتجار  زيــادة  في  تتسبب  النزاعات  أن  من 
أزمة  تكون  أن  المرجح  غير  ومن  بالبشر، 

أوكرانيا استثناًء.

الوسط - وكاالت

الوسط - وكاالت

●  علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. )أ ف ب(

●  متسوقة تشتري فاكهة في سوق بمدينة ووهان وسط الصين، في 23 يناير 2023. )أ ف ب(

محلل: ألمانيا بعد ميركل تتخذ 
»مواقف أكثر حدة وراديكالية« 

حيال إيران

 إيران تواجه رابع حزمة 
عقوبات تفرضها بروكسل في 

ملف االحتجاجات

يرجح مراقبون أن تدخل بوركينا فاسو دائرة النفوذ 
األسبوع  هذا  فاسو  بوركينا  مطالبة  عقب  الروسي 
القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر، 
أشهر  منذ  البلدين  بين  متصاعد  توتر  خلفية  على 
السابقة(  االستعمارية  )القوة  فرنسا  وتوجد  عدة. 
»سابر«،  قوة  ضمن  فاسو  بوركينا  في  عسكريا 
وهي وحدة من القوات الخاصة تتمركز في ضواحي 
عنف  أعمال  يشهد  الــذي  الساحلي  البلد  عاصمة 
لكن  عدة،  سنوات  منذ  متشددة  جماعات  تمارسها 
بوركينا  في  وشعبيا  سياسيا  غضبا  تواجه  باريس 
فاسو منذ أشهر عدة. وخرجت تظاهرات كان آخرها 
بانسحاب  للمطالبة  واغادوغو،  في  الماضي  الجمعة 
فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة 

من قرابة 400 فرد من القوات الخاصة الفرنسية.
منذ  وواغادوغو  باريس  بين  العالقات  وتدهورت 
الماضي،  سبتمبر  نهاية  في  العسكري،  االنقالب 
القائد  والذي مكن  ثمانية أشهر،  الثاني خالل  وهو 
إبراهيم تراوري من تولي منصب الرئيس االنتقالي 
السلطات  علقت  الماضي،  األربعاء  ويــوم  للبالد. 
ينظم  الــذي  االتفاق  فاسو  بوركينا  في  الحاكمة 
على  الفرنسية  المسلحة  القوات  وجود   2018 منذ 
أراضيها. ووفق مصادر محلية، فإن السلطات منحت 
الجيش الفرنسي مهلة شهرا واحدا لمغادرة البالد، 

بموجب البنود المنظمة لحل االتفاق.
يأتي ذك في حين ترزح بوركينا فاسو، إحدى أفقر 
الدول في أفريقيا وأكثرها اضطرابا، تحت وطأة تمرد 

متشدد اجتاحها من مالي المجاورة في 2015. وقتل 
مما  منازلهم،  من  شخص  مليوني  نحو  وفر  اآلالف 
تسبب في أزمة أمنية وإنسانية كانت العام الماضي 
سببا في انقالبين. وأكثر من ثلث مساحة البالد خارج 

سيطرة الدولة.
فاسو  بوركينا  في  الحاكمة  السلطات  وتطرح 
وقال  روسيا.  مع  محتمل  تقارب  مسألة  بانتظام 
تامبيال  دو  كييليم  يواكيم  أبولينير  الــوزراء  رئيس 
األسبوع الماضي عقب لقائه السفير الروسي أليكسي 
هذه  في  المنطق  خيار  هي  »روسيا  إن  سالتيكوف 

تتعزز«.  أن  يجب  شراكتنا  أن  و»نعتقد  الدينامية« 
ومطلع ديسمبر، قام بزيارة سرية لموسكو.

روسيا  بين  العالقات  في  الالفت  األمــر  ولعل 
وبوركينا فاسو، أنّه، إلى جانب رغبة السلطة، هناك 
شهد  إذ  موسكو،  نحو  التحوّل  في  شعبية  رغبة 
يلوّحون  شبابا  فاسو  بوركينا  في  األخير  االنقالب 

باألعالم الروسية في شوارع العاصمة واغادوغو. في 
غضون ذلك، تعرضت السفارة الفرنسية لهجوم من 

جانب متظاهرين.
إذ  مالي،  جارتها  حــذو  فاسو  بوركينا  وتحذو 
قوتها  سحب  إلى  الماضي  الصيف  باريس  اضطرت 
هذا  في  المرابطة  »برخان«  المسماة  العسكرية 

البلد منذ العام 2014؛ لغرض المساعدة في محاربة 
تدهورت  أن  بعد  اإلرهابية  التنظيمات  واحتواء 
عالقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، 
ووصول عناصر من قوات »فاغنر« الروسية إلى هذا 

البلد.
العسكري  المجلس  إن  متعددة  مصادر  وتقول 
مجموعة  من  مقاتلين  استقدام  بــدأ  مالي  في 
 ،2021 العام  أواخر  منذ  الخاصة  الروسية  فاغنر 
الماضي،  انتقادات دول عدة. وفي ديسمبر  أثار  ما 
نانا أكوفوادو، بوركينا فاسو  الغاني  الرئيس  اتهم 
)فاغنر(  مجموعة  لتوظيف  ترتيبات  إلى  بـ»التوصل 
دولة  فعلته  ما  غرار  على  العسكرية،  الروسية شبه 

مالي«.
العالقات  لتوثيق  روسية  مساع  مراقبون  ويرصد 
من  األمــن،  انعدام  مزقها  التي  األفريقية  بالدول 
التي  األصعدة،  مختلف  في  االتفاقيات  إبرام  خالل 
من خاللها تستطيع هذه الدول التغلب على األزمات 
التي تعيشها، على عكس فرنسا التي ظلت تستغل 
المقدّرات األفريقية من دون مقابل لشعوبها، وبال 

حوافز لالقتصادات التي تهيمن عليها.
الرئيس  إدارة  فإن  األميركي،  الموقف  عن  أما 
»تضييق  سياسة  مبكرا  بدأت  بايدن  جو  األميركي 
الخناق« على مسؤولي الحكم االنتقالي في بوركينا 
»التفضيل  برنامج  من  واغادوغو  باستبعاد  فاسو، 
التجاري«، وسط اتهامات متزايدة للقادة العسكريين 
هناك بإفساح المجال لمزيد من التمدد الروسي، على 

حساب الوجود الغربي التاريخي. ووفق مكتب الممثل 
المتحدة استبعدت  الواليات  التجاري األميركي، فإن 
التجاري« جراء  بوركينا فاسو من برنامج »التفضيل 

عدم تلبية متطلبات القانون.
ويتيح البرنامج الذي يوفره »قانون النمو والفرص 
وصول  السمراء،  القارة  لدول  )أغــوا(،  أفريقيا«  في 
جمركية،  رسوم  دون  المتحدة  الواليات  إلى  سلعها 
إزالة  مثل  معينّة،  تأهيلية  شروطا  استوفت  إذا 
الحواجز أمام التجارة واالستثمارات األميركية، وإحراز 
تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية. وقال المكتب 
بايدن  جو  الرئيس  إدارة  إن  بيان،  في  األميركي، 
في  الدستوري  غير  التغيير  من  البالغ  قلقها  »أبدت 

حكومة بوركينا فاسو«.
حلقة  األميركي  القرار  هذا  أن  محللون  واعتبر 
ضمن الصراع الغربي- الروسي على الدول األفريقية؛ 
مع  عززت من عالقتها  التي  فاسو  بوركينا  خصوصا 
روسيا أخيرا، عسكريا واقتصاديا، على حساب الدول 
الغربية، وعلى رأسها فرنسا )المستعمِرة السابقة(. 
المتحدة  الواليات  تصنيف  مع  تعقيدا  الوضع  وزاد 
دولية«،  إجرامية  »منظمة  الروسية  فاغنر  مجموعة 
للمجموعة  أصول  أي  تجميد  يتيج  الذي  القرار  وهو 
في الواليات المتحدة ومنع األميركيين من تقديم أي 

أموال أو بضائع أو خدمات لها.
واشنطن  تلوذ  هل  نفسه،  السؤال  يطرح  وهنا 
أم  المحتمل؟..  الروسي  التمدد  هذا  أمام  بالصمت 

أنها ستمارس ضغوطا وتحركات الحتواء الموقف؟

ما بعد طلب القوات الفرنسية باملغادرة

بوركينا فاسو على أعتاب »الحقبة الروسية«

● خريطة لبوركينا فاسو

المجلس العسكري في مالي بدأ 
استقدام مقاتلي »فاغنر«.. هل 

يتكرر األمر في بوركينا فاسو؟

إدارة بايدن بدأت مبكرا سياسة 
»تضييق اخلناق« على مسؤولي 

احلكم االنتقالي

●  الكابتن إبراهيم تراوري الرئيس االنتقالي لبوركينا فاسو في واغادوغو، 15 أكتوبر 2022. )أ ف ب( ●  متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو  )أ.ف.ب(
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قرية فلسطينية استيقظ أطفالها على أخبار هدم مستقبلهمضغوط أميركية لوقف نزيف الدوالر من العراق إلى إيران
تدفق  لــوقــف  واشــنــطــن  مــن  ضغط  تحت 
الوزراء  رئيس  استعان  إيران،  إلى  الــدوالرات 
بمكافحة  المعنية  النخبة  بقوات  العراقي 
محاربة  على  أكبر  بشكل  والمعتادة  اإلرهاب، 
لتجار  للتصدي  التكفيريين،  المقاتلين 
اإلسالمية،  الجمهورية  إلى  العملة  يهربون 

وفق وكالة »رويترز«.
يوم  بغداد  شهدتها  مداهمات  وتمثل 
محمد  الــوزراء  لرئيس  مبكرا  اختبارا  السبت 
أكتوبر  في  منصبه  تولى  الــذي  السوداني 
الشلل  مــن  ــام  ع مــن  أكــثــر  بعد  الماضي 
السياسي، ويتعين عليه اآلن أن يسلك طريقا 

دبلوماسيا بالغ الحساسية.
)البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  وأقر 
ضوابط  نيويورك  في  األميركي(  المركزي 
بالدوالر  الدولية  المعامالت  على  أكثر صرامة 

للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدوالرات 
بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة المزيد 
األميركية  العقوبات  جانب  إلى  الضغط  من 
النووي  طــهــران  برنامج  على  المفروضة 
طهران  على  يصعب  مما  ــرى،  أخ ونــزاعــات 
النائب  واتهم  ــدوالرات.  ــ ال على  الحصول 
بتعمد  واشنطن  الفتالوي  عقيل  الشيعي 

استخدام اللوائح الجديدة كسالح سياسي.
التعليمات  يستخدمون  »األميركان  وقال 
ــدوالر  ال تحويل  عمليات  بشأن  الصارمة 
كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء محمد 
المصالح  مع  متوافقا  يبقى  لكي  السوداني 
األميركية. العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط 

حكومتك، هذه هي الرسالة األميركية«.
الواليات  إن  كبير  مصرفي  مسؤول  وقال 
المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين 
االلــتــزام  إمــا  ــه  أن هــو  مفادها  العراقيين، 
المركزي  البنك  سيواجه  أو  الجديدة  باللوائح 
على  السوداني  ويعتمد  غرامات.  العراقي 
لضمان  لواشنطن  المستمرة  الحسنة  النوايا 
بالده  ومالية  النفط  عائدات  تعرض  عدم 
إلى مساعدة  أيضا  األميركية، ويحتاج  للرقابة 
لكنه  »داعش«.  تنظيم  محاربة  في  واشنطن 
وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية 
مدعومة من طهران، وبالتالي ال يمكنه تحمل 

تبعة استعداء إيران.
بغداد  في  المقيم  السياسي  المحلل  وقال 
أحمد يونس »رئيس الوزراء محمد السوداني 
اتباع  بكيفية  يتمثل  معقدا  تحديا  يواجه 
األعداء  أشد  من  اثنين  مع  متوازنة  سياسات 

األحمر،  الخان  قرية  في  المدرسة  أمام  المئات  تجمع  بدأ 
مثيرًا لدهشة الطلبة، الذين عادوا صباح اإلثنين الماضي، 
من  الثاني  الربع  إجازة  انقضاء  بعد  الدراسة،  مقاعد  إلى 

العام الدراسي، وفق وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
يحدث  ما  التالمذة سبب  األعظم من  السواد  يعلم  ال 
خارج المدرسة، بعضهم يقف خلف سياج معدني وأمام جدار 
أحد الصفوف كتب عليه »اخترتك يا وطني«، الستكشاف 
ويتابعون  وكلمات  لهتافات  فيستمعون  الجلبة،  دواعي 
أمام  بها،  ويلوحون  فلسطين  أعالم  يرفعون  أشخاصًا 
مجموعة من المستوطنين تجمعوا على تلة مقابل القرية.

تستهدفها  التي  األراضــي  ضمن  األحمر  الخان  ويقع 
سلطات االحتالل، لتنفيذ مشروعها االستيطاني المسمى 
»E1«، عبر االستيالء على األراضي الفلسطينية الممتدة 
من شرقي القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ 
المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل 
القدس  الغربية عن وسطها، وعزل مدينة  جنوب الضفة 

المحتلة عن باقي الضفة.
للقدس  الشرقية  البوابة  األحمر  الخان  قرية  وتمثل 
إفشال  يعني  االستيطاني  المخطط  وإفشال  المحتلة، 
تقسيم الضفة الغربية لكانتونات، كما تفيد هيئة مقاومة 

الجدار واالستيطان.
»سيهدمون الخان«، قال أحد الطلبة اليافعين بتعابير 
ممتعضة، بعد استطالع سريع لما يجري، وعاد أدراجه إلى 
صّفه المجاور لمدخل المدرسة، بصحبة اثنين من زمالئه. 
على  عينيها  الطالبات  إحدى  فتحت  الثاني،  الصف  داخل 
آخرهما، وصكت وجهها، ما أن تناهى إلى مسامعها خبر 

احتمال تدمير المدرسة، إذا ما هُدمت القرية.
بين  الصف  مقاعد  في  جاراتها  مع  تفاضل  ــت  وراح
الخيارات المتاحة لمدرسة المستقبل، إحداهن قد تذهب 
إلى أبوديس، وأخرى للعيزرية، وثالثة إلى أريحا. أما الطفلة 
المشدوهة، فتود لو تبقى في مدرستها هذه القريبة على 
مكان سكناها، وإن اضطرت لمغادرتها فال بأس بااللتحاق 

بمدرسة في بئر السبع بالنقب، عند أبناء أخوالها.
وبنيت   ،2009 في سبتمبر  التي دشنت  المدرسة  في 
بادئ األمر من الطين واإلطارات المطاطية، يتلقى اليوم 
152 تلميذًا تعليمهم في 11 صفًا، تتراوح بين التمهيدي 

وحتى العاشر األساسي، حسب »وفا«.
الطلبة المنحدرون من خمسة تجمعات بدوية شرقي 
قد  مقاعدهم،  اليوم  يتشاركون  والذين  المحتلة  القدس 
يتشاركون بعد أيام عناء البحث عن مدرسة أخرى، إذا ما 
نفذت حكومة االحتالل وعيدها بهدم قرية الخان األحمر 

وترحيل سكانها، البالغ عددهم نحو 200.
من  عــدد  تجمهر  الخان،  على  تطل  التي  التلة  في 
حزب  من  الكنيست  عضوي  جانب  إلــى  المستوطنين 
»الليكود« اليميني، داني دانون ويولي ادلشتاين، بهدف 
للعمل  نتانياهو  بنيامين  رئيس حكومتهم  الضغط على 
وفي  المقبل.  فبراير  من  األول  بحلول  القرية،  إخالء  على 

وكلتا  ــران،  ــه وط واشنطن  بعضهما  مــع 
الوقت، دون  بنفس  للعراق  أصدقاء  الدولتين 
إنها مهمة صعبة جدا  أي طرف.  إلى  االنحياز 

والسوداني يمشي على حبل مشدود«.
شبكات التهريب

أجل  من  ــدوالرات  الـ إلــى  طهران  تحتاج 
تضرر  الــذي  المتدهور،  اقتصادها  استقرار 
بشدة من العقوبات األميركية المفروضة منذ 
2018 بعد أن أعلن الرئيس األميركي آنذاك 
طهران  اتفاق  من  االنسحاب  ترامب  دونالد 

النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة اإليرانية المضطربة حوالي 
التي  االحتجاجات  منذ  قيمتها  من  بالمئة   30
عمت البالد في أعقاب وفاة اإليرانية الكردية 
مما  16 سبتمبر،  في  عاما(   22( أميني  مهسا 

زاد من عزلة البالد.
سنوات  منذ  الدينية  المؤسسة  وتستخدم 
شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول 
للمعامالت  تحتاجها  التي  الـــدوالرات  على 
الشرق  أنحاء  في  وكالئها  ولتمويل  الدولية 

األوسط.
خاصة  عراقية  لبنوك  مستشاران  وقــال 
البنك  مــع  اجتماعات  بانتظام  يحضران 
عن  الكشف  عدم  شريطة  تحدثا  المركزي، 
هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون 

دوالر شهريا من تجار عراقيين.
تحت  عراقيون  أمنيون  مسؤولون  وأفــاد 
إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم »أدلة دامغة« 
على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة 
بغداد  في  العملة  أسواق  من  الــدوالرات  من 
إيران،  إلى  الحدودية  المعابر  عبر  ويهربونها 

ذلك اليوم، ستعقد محكمة االحتالل العليا جلسة للنظر في 
تفعيل قرار الهدم والترحيل، أو تجميده لمدة ستة أشهر 

إضافية.
القومي في حكومة االحتالل  أعلن وزير األمن  وأخيرًا، 
المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب من الحكومة إخالء 
قرية الخان األحمر، بشكل فوري. يقول رئيس هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان مؤيد شعبان، إن االستعداد يجب أن 
ينطلق من ترجيح أن تقدم حكومة االحتالل على خطوة 

حمقاء بتنفيذ قرار الهدم.
وذّكر شعبان، أن االئتالف الحاكم في تل أبيب قام على 
عديد من التفاهمات، في مقدمتها توسيع المستوطنات 
وشرعنة البؤر االستيطانية وخطة الضم وإخالء التجمعات 

الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة »ج«.
أكثر شراسة  الفلسطيني سيكون  الرد  أن  وشدد على 
وإرادة من الفترة التي سبقت محاوالت هدم قرية الخان 
مفتوحة  اعتصامات  شهدت  والتي   2018 العام  األحمر 

للمقاومة الشعبية في الخان وبين مواطنيه.
هيئة  في  الشعبي  العمل  دائــرة  مدير  أوضح  بــدوره، 
قادة  أن  أبورحمة،  عبداهلل  واالستيطان  الجدار  مقاومة 
الحكومة  يحثون  كانوا  الذين  االستيطانية  الجماعات 
اإلسرائيلية على التعجيل في تنفيذ قرار الهدم، هم من 
اعتلوا سدة الحكم في دولة االحتالل، وأصبحوا من أصحاب 
األمر والنهي. وأشار إلى منظمة »ريغافيم« االستيطانية، 
الخان األحمر  التي ما انفكت تقدم مبررات لتسريع هدم 
وبتسلئيل  غفير  بن  إيتمار  المتطرفان  أسسها  وإخالئه، 
سموتريتش، وهما يشغالن منصبي وزيرين في حكومة 

االحتالل، فضاًل عن قيادتهما حزبين يمينيين متطرفين.
فبراير  مطلع  سيتخذ  الذي  القرار  أن  أبورحمة،  وأكد 
المقبل من إسرائيل بخصوص القرية، سيقرر شكل الرد 
التضامن  خيمة  تفعيل  عن  يقل  لن  والذي  الفلسطيني، 

الدائمة في الخان األحمر، للتصدي لمخططات التهجير.
يرى  األحمر،  الخان  يقطن  الذي  أبوداهوك  يوسف 
من  أكثر  مواتيًا  أصبح  لالحتالل  بالنسبة  الوقت  أن 
أصبحت  أن  بعد  القرية،  هدم  مخطط  لتنفيذ  قبل  ذي 
الحكومة  في  رسمي  بشكل  ممثلة  »ريغافيم«  منظمة 

ال سيما منذ منتصف يناير.
العراقية  الحدود  شرطة  في  عقيد  وقــال 
البصرة  مدينة  قــرب  الشالمجة  معبر  في 
يشترون  المهربين  عشرات  إن  الجنوب  في 
بغداد  في  العملة  أســواق  من  الـــدوالرات 
قبل  لنقلها  مدرسية  حقائب  ويستخدمون 
تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، 

تحت حماية حراس مسلحين.

الثمن االقتصادي
على  يتعين  الــجــديــدة،  الــقــيــود  بموجب 
إلكترونية  منصة  استخدام  العراقية  البنوك 
حول  تفاصيل  وعن  تعامالتها  عن  لإلفصاح 
للمسؤولين  ويمكن  والمستفيدين.  المرسل 
النقل  طلبات  على  االعــتــراض  األميركيين 

المشبوهة.
أستاذ  وهــو  الــمــرســومــي،  نبيل  ــال  وقـ
النظام  إن  البصرة،  جامعة  في  لالقتصاد 
ويوضخ  الدوالرية.  المعامالت  أبطأ  الجديد 
مكافحة  ــراءات  إج إن  مصرفيون  مسؤولون 
الماليات  في  أيضا  فجوة  أحدثت  التهريب 
عن  عزفت  التي  البنوك  ولــجــأت  العامة. 
التسجيل في المنصة اإللكترونية إلى األسواق 
أحدث  ما  الــدوالرات،  لشراء  بغداد  في  الحرة 

عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.
سلع  ســعــر  زاد  نــفــســه،  ــت  ــوق ال ــي  وفـ
المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. 
التحركات  أن  بيكاري  سيسيل  الخبيرة  تعتبر 
الخناق  إلى تضييق  األخيرة تهدف  التنظيمية 

على ظاهرة »الغسل األخضر«.
المناهضة  المشاعر  إلى تعميق  وأدى ذلك 
للواليات المتحدة بين السياسيين في العراق 
عاما   20 نحو  بعد  مستقر  غير  يزال  ال  الذي 
المتحدة  الــواليــات  قادته  ــذي  ال الغزو  من 
جمعة  المتعامل  وقال  حسين.  بصدام  وأطاح 
الحلفي إن نقل الدوالرات إلى إيران وحليفتها 
سورية المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة 

العراق.
 1470 البيع  عند  الــدوالر  قيمة  وكانت 
الجديدة  النقل  تقييدات  قبل  عراقيا  دينارا 
الفيدرالي،  االحتياطي  المجلس  وضعها  التي 
دينارا   1620 عند  ديسمبر  في  الدينار  وهبط 
في  القيود  تطبيق  بــدء  قبل  الــدوالر  أمــام 
الرسمية  األنباء  وكالة  وقالت  األسبوع.  مطلع 
أعفى  العراقي  الوزراء  رئيس  إن  اإلثنين  يوم 
محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع 
مصطفى  أن  الوكالة  وأضافت  الدينار.  قيمة 
يعد  لم  إنه  الوزراء  لرئيس  قال  مخيف  غالب 

يريد البقاء في منصبه.

ركائزها. وإحدى 
لتأجيل  اتجهت  اإلسرائيلية  الحكومة  إن  ويقول 
الهدم مرة كل ستة أشهر، بعد الضغوط الشعبية محليًا 
والدبلوماسية والقانونية دوليًا، إال أنها ما زالت في انتظار 
هدم  قرار  تنفيذ  مقومات  تنضج  حتى  المناسب  الوقت 
القرية القائمة منذ العام 1952، وهو ما كان بعد تسلم بن 

غفير وسموتريتش حقائب وزارية.
ويرى أبوداهوك إن إسرائيل عملت على تهيئة المجتمع 
الدولي لهدم الخان األحمر، من خالل مسرحية إقامة بؤرة 
استيطانية على أراضي قرية جوريش، جنوب شرق نابلس، 

وهدمها بعد 24 ساعة، وفق »وفا«.
أحكام  إلى  يستندون  أنهم  »سيتظاهرون  وأضــاف: 
أراضي  على  استيطانية  بؤرة  فككنا  وسيقولون  القانون، 
جوريش أقيمت بشكل غير شرعي، وكذلك سنهدم الخان 
التزامًا بقرار قضائي. قرية طلعت عليها الشمس  األحمر 
ألكثر من سبعين عامًا ببؤرة لم تبلغ من العمر 24 ساعة«.

وكان وزير األمن القومي في حكومة االحتالل المتطرف 
إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيطلب من الحكومة إخالء قرية 
الخان األحمر، بشكل فوري. وتوعد بن غفير بإخالء الخان 
مستوطنون  أقامها  استيطانية  بؤرة  إخالء  عقب  األحمر 
بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية »جوريش« 

جنوب شرق نابلس.
ويعيش نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم 
من األطفال خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم 
ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي 

القدس المحتلة.
البدوية،  الجهالين  لقبيلة  القرية  أهالي  أصول  وتعود 
من  الصهيونية  االحتالل  عصابات  يد  على  ُطردت  التي 
النقب الفلسطيني العام 1952. في مارس 2010، صدر أول 
قرار عما تسمى »اإلدارة المدنية« بهدم كافة المنشآت في 
الخان األحمر، ولجأ االهالي إلى محاكم االحتالل لاللتماس 
ضد القرار على مدار سنوات، وكان يجري خاللها الحصول 

على قرارات تأجيل للهدم.
القرية  هدم  االحتالل  سلطات  قررت   ،2018 مايو  في 
وتهجير سكانها، ولكنها فشلت بسبب الصمود األسطوري 
لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، حذر 
القرية،  أو هدم  بتهجير  القيام  اإلسرائيلية من  الحكومة 
تسمى  التي  المنطقة  في  بها  المحيطة  والتجمعات 
إلى  إضافة  حرب«،  »جريمة  بمثابة  ذلك  واعتبرت   ،)E1(
الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء 
من  الحاسم  الموقف  وأيضا  أراضيهم،  في  الفلسطينيين 
دون  حلول،  أية  مع  للتعاطي  الرافض  أنفسهم  األهالي 

البقاء، واالعتراف بالقرية.
 ،2018 سبتمبر   5 بتاريخ  قررت  المذكورة،  المحكمة 
إلخالئها،  واحدًا  أسبوعًا  األهالي  وأمهلت  القرية،  إخالء 
بعد رفضها التماسات ُقدّمت منهم ضدّ القرار. وبتاريخ 
23 سبتمبر، سلمت سلطات االحتالل، األهالي أوامر هدم 
ذاتي، أمهلتهم حتى مطلع أكتوبر 2018 لتنفيذها، قبل أن 

تقوم بذلك جرافات االحتالل وآلياته.

الوسط–وكاالتالوسط - وكاالت

●  رجل يعد أوراقا مالية من فئة الدوالر 
األميركي في مكتب صرافة في بغداد. )رويترز(

●  مدرسة قرية الخان االحمر بالضفة الغربية )وفا(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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محاسبة  من  باليأس  يشعرون  الذين  للبنانيين  بالنسبة 
قاضي  يبرز  بيروت،  بمرفأ  الكارثي  االنفجار  عن  المسؤولين 
تتحقق  أن  احتمال  في  أمل  كبارقة  البيطار  طارق  التحقيق 
فيه  العقاب  من  اإلفالت  كان  لطالما  ببلد  يوم  ذات  العدالة 

القاعدة. هو 
أما بالنسبة لبعض كبار المسؤولين في لبنان، فإن البيطار 
حثيثة  جهودًا  يبذل  الــذي  الجانب  في  إزعــاج  مصدر  يمثل 
لحماية  وضع  نظامًا  يهدد  مما  االنفجار،  بشأن  لمقاضاتهم 

النخبة الحاكمة من المالحقة، وفق وكالة »رويترز«.
أربعة  على  ادعى  حين  اللبنانيين  عامًا(   49( البيطار  وفاجأ 
مسبوق  غير  إجراء  في  التمييزي،  العام  النائب  بينهم  قضاة 
رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية وسط 
وجه  كما  انطالقه.  منذ  التحقيق  عرقلت  سياسية  ضغوط 
واضح  تحد  في  وسابقين  حاليين  كبار  لمسؤولين  اتهامات 

لكبار قادة النخبة في البالد، بما في ذلك جماعة حزب اهلل.
حالة  في  زالوا  ما  الذين  لهؤالء  جديدًا  أماًل  ذلك  وأعطى 
تصريح  مع  حتى  االنفجار  في  شخصًا   220 مقتل  على  حداد 
البيطار،  اتهمهم  الذين  المسؤولين  أحد  وهو  العام،  النائب 
بأن التحقيق ما زال معلقًا، مما يشير إلى تجدد المقاومة من 

القادة. جانب 
االنفجار،  في  زوجها  فقدت  التي  عالم،  ضو  تانيا  وقالت 
البيطار  سعى  لقد  وشجاع.  جريء  قرار  حقا  »هذا  لـ»رويترز«: 
الشخصيات  من  دعم  يوجد  ال  ينجح.  ولم  قبل  من  ذلك  إلى 

أن  وأضافت  فردية«.  مهمة  في  وكأنه  تشعر  السياسية. 
البيطار جعله »بطل العصر الحديث«. تصميم 

في   2020 العام  أغسطس  من  الرابع  في  االنفجار  ووقع 
من  األطنان  مئات  تخزين  فيه  يجري  كان  بالمرفأ  مستودع 
أكبر  أحد  وهو   ،2013 العام  تفريغها  منذ  األمونيوم  نترات 
بالنسبة  الكارثة  وترمز  المسجلة.  النووية  غير  االنفجارات 
إدارة  وسوء  الفساد  رقعة  اتساع  إلى  اللبنانيين  من  لكثير 
النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان أيضا إلى انهيار مالي مدمر.

الحقيقة  عن  بالكشف  القادة  وعد  االنفجار،  وقوع  وعقب 
يخضع  لم  عامين  من  أكثر  مرور  بعد  لكن  أيام،  غضون  في 
القضائية  السلطة  فيه  تتأثر  بلد  اآلن في  للمساءلة حتى  أحد 
قبل  من  القضاة  من  الكثير  تعيين  مع  السياسي  بالضغط 

السياسيين.
واختير البيطار رئيسًا للتحقيق في االنفجار في العام 2021 
أعقاب  في  القضية  من  صوان  فادي  القاضي  سلفه  عزل  بعد 
اتهامات  إليهم  وجه  الذين  المسؤولين  كبار  من  شكاوى 
عدد  إلى  االتهامات  توجيه  البيطار  وواصل  االنفجار.  بشأن 
متحالفون  سابقون  وزراء  فيهم  بمن  السياسيين،  كبار  من 
أي  ارتكاب  ونفوا  االستجواب  رفضوا  لكنهم  اهلل.  حزب  مع 

مخالفات قائلين إنه تجاوز سلطاته.
ودخل التحقيق في حالة من الشلل منذ عام تقريبًا بسبب 
تقاعد قضاة من محكمة كان يتعين عليها أن تفصل في عدة 
شكاوى ضد البيطار. ولم تعين السلطات اللبنانية قضاة بداًل 
إلى  النسيان  التحقيق طي  دخول  مخاوف من  أثار  مما  منهم، 

أجل غير مسمى.

ال يُسمح للبيطار باإلدالء بتصريحات عامة لكن في مقابلة 
»مقدسة«.  بأنها  القضية  وصف   2021 العام  ُأجريت  نادرة 
اللبنانية  لوجور  لوريان  جريدة  مع  مقابلة  في  البيطار  وقال 

القانون والحق، لن يوقفني شيء، ال  »سأذهب حيث يقودني 
أعرف إلى أين سيقودني التحقيق، لكنني لن أتركه ينحرف«.

بالتحيز  للبيطار  اتهامات  اهلل  حــزب  جماعة  ووجهت 

نفاه  ما  وهو  التحقيق  سير  في  بالتدخل  واشنطن  واتهمت 
السفير األميركي لدى لبنان.

وكان مسؤول في حزب اهلل قد بعث برسالة إلى البيطار في 
العام 2021 تعهد فيها »باقتالعه« من القضية ونظم بعدها 
أعمال عنف  إلى  أدت  الجماعة وحلفاؤها مسيرات ضده  أنصار 

دامية في بيروت.
إن  اهلل  لحزب  الموالية  اللبنانية  األخبار  جريدة  وقالت 
سياسي  وهو  وهاب  وئام  وطالب  بالجنون«.  »ُأصيب  البيطار 
ووصفه  القضاء  من  البيطار  بعزل  اهلل  حــزب  مع  متحالف 
منطقة  من  متدين  كاثوليكي  وهو  البيطار،  ووجه  بالكاذب. 
األطياف  مختلف  من  لمسؤولين  اتهامات  الشمال،  في  عكار 
ونفى  والمسيحيين.  والسُنة  الشيعة  ذلك  في  بما  العقائدية 

كل من اتهمهم البيطار وصوان ارتكاب أية مخالفات.
الخانقة  االقتصادية  األزمة  تفاقمت  نفسه،  السياق  في 
اللبنانيين  عشرات  تظاهر  إذ  القضائي،  الجدل  هذا  بسبب 
أمس األربعاء أمام المصرف المركزي في بيروت احتجاجًا على 
تراجعًا  اللبنانية  الليرة  تسجيل  مع  المعيشية  األوضاع  تردي 

قياسيًا جديدًا وارتفاع أسعار المحروقات.
على  مشددة  قيودًا   2019 خريف  منذ  المصارف  وتفرض 
شبه  من  بات  حتى  فشيئًا،  شيئًا  تزايدت  الودائع  سحب 
خصوصًا  بأموالهم،  التصرّف  المودعين  على  المستحيل 
وقع  وعلى  الخارج.  الى  تحويلها  أو  بالدوالر  المودعة  تلك 
في  األســوأ  بين  من  الدولي  البنك  صنّفها  التي  األزمــة 
المئة  في   95 نحو  الليرة  خسرت   ،1850 العام  منذ  العالم 

قيمتها. من 

اتهامات البيطار طالت قضاة ومسؤولين

»بارقة أمل« جديدة في تحقيقات انفجار بمرفأ بيروت

تونس–وكاالت

تقرير يسلط الضوء على طارق البيطار قاضي التحقيق في االنفجار الكارثي

●  جانب من مرفأ بيروت المدّمر جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 في صورة الُتقطت في 9 أبريل 2021. )أ ف ب(

● احتجاجات على السياسات النقدية للبنك المركزي، بيروت، 25 يناير 2023. )أ ف ب(

يحدث في الخان األحمر..حرب على »الغسل األخضر«
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الموقتة محمد  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزير  افتتح 
الحويج معرض وكالء الصناعات اإليطالية في طرابلس، الذي تنظمه شركة 
اإلثنين  اإليطالية،  الليبية  التجارية  الغرفة  مع  بالتعاون  المضيئة  النخلة 

الماضي.
مستقبلية  »نظرة  بعنوان  عمل  ورشة  المعرض  على  القائمون  ونظم 
الغرفة  بمشاركة  علمية  جلسات  وتضمنت  الثالثاء،  الصناعة«،  لتوطين 
التجارية واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والراعي الرسمي 
المنطقة الحرة بمصراتة، إذ تناولت حقوق الملكية الفكرية وبراءة االختراع 

الليبية في تطوير المصنوعات اإليطالية محليًا.
كما تطرق حضور تلك الجلسات إلى التشريعات وتبسيط اإلجراءات، وأهمية 
تجارة العبور ودور المناطق الحرة في تنميتها، إضافة إلى استراتيجيات التبادل 
التجاري الدولي بين ليبيا وإيطاليا، وكذلك سُبل نجاح تجارب توطين الصناعة 

ونقل المعرفة.

معرض للصناعات اإليطالية في طرابلس

يجب الضغط على الجهات 
المعنية بالدولة لتوفير 
الميزانيات الالزمة الستمرار 
اإلنتاج النفطي
وحل األزمة المالية 
الخانقة

رئيس لجنة إدارة شركة 
الخليج العربي للنفط

صالح القطراني 

2.6
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7715دوالر أميركي
5.1933يورو

5.9133الجنيه االسترليني
1.2707الريال السعودي
1.2991درهم إماراتي
0.7024اليوان الصيني
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●  عمال في حقل الديسة النفطي التابع لشركة زالف ليبيا
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يشهد  الذي  المشفرة،  العمالت  عالم  حال  انقلب 
أكبر  أحد  انهيار  مع  مجددا  عقب  على  رأسا  بالفعل،  تقلبا 
األصول  من  المخاطر  على  الضوء  ألقى  ما  وهو  منصاته، 

المشفرة التي تفتقر إلى سبل الحماية األساسية.
تشهد  المشفرة  العمالت  أن  الخسائر  هذه  وأكدت 
الدوالرات  تريليونات  خسرت  فقد  خطرة،  فترة  بالفعل 
بنك  أجراه  جديد  تحليل  وأوضح  السوقية.  بالقيمة 
قيمة  أن  الماضي  نوفمبر  في  الدولية  التسويات 
بنحو  انخفضت  العمالت،  هذه  أكبر  وهي  البيتكوين، 
 ،2021 أواخر  الذي بلغته في  الذروة  الثلثين من مستوى 
أمواال  خسروا  المستثمرين  أرباع  ثالثة  حوالي  أن  كما 

فيها. استثمروها 
إخفاق  من  حاالت  هناك  كانت  العُسر،  أوقات  وفي 
وصناديق  المستقرة،  الرقمية  العمالت  شهدتها  السوق 
المشفرة،  العمالت  في  االستثمار  على  تركز  التي  التحوط 
مما  المشفرة،  العمالت  لتداول  المركزية  والبورصات 
السوق  نزاهة  إثارة مخاوف جادة بشأن  إلى  أفضى بدوره 
وحماية المستخدم. ومع تنامي الروابط وزيادة عمقها مع 
تتعلق  مخاوف  كذلك  تنشأ  قد  األساسي،  المالي  النظام 
المستقبل  في  المالي  واالستقرار  النظامية  بالمخاطر 

القريب.
ويمكن معالجة كثير من هذه المخاوف من خالل تقوية 
المالي، ووضع معايير  القطاع  والرقابة في  التنظيم  آليات 
عالمية تستطيع السلطات التنظيمية الوطنية أن تطبقها 

بشكل متسق.
الدولي  النقد  صندوق  عن  أخيرا  تقريرين  صدور  وجاء 
في  المشفرة  لألصول  البيئية  المنظومة  تنظيم  حول 
الفوضى  أجواء  وسط  سيما  وال  تماما  المناسب  الوقت 
من  كبيرة  أجزاء  تشهدها  التي  الحادة  واالضطرابات 
وكساد  انتعاش  دورات  وتكرار  المشفرة  العمالت  أسواق 

المنظومة البيئية المحيطة بهذه األصول الرقمية.

تحديات جديدة
الرقمية  العمالت  ال تشكل األصول المشفرة، بما فيها 

العالمي  المالي  النظام  على  مخاطر  أي  المستقرة، 
الصاعدة  األسواق  اقتصادات  بعض  هناك  ولكن  بعد، 
واالقتصادات النامية التي تواجه آثارا ملموسة بالفعل.
من  كبيرة  حيازات  البلدان  هذه  بعض  في  فتوجد 
األصول المشفرة في قطاع التجزئة، فضال على استبدال 
مقدمتها  وفي  المشفرة،  األصول  خالل  من  العملة 
الرقمية  العمالت 
المقومة  المستقرة 
ويشهد  بالدوالر. 
إلى  تحوال  بعضها 
 – المشفرة  العمالت 
عند إحالل هذه األصول 
واألصول  العملة  محل 

على  وااللتفاف  المحلية، 
وضوابط  الصرف  قيود 

رأس المال.
خروج  في  اإلحالل  هذا  يتسبب  أن  المحتمل  ومن 
وأن  النقدية،  السيادة  وفقدان  الرأسمالية،  التدفقات 
تحديات  يخلق  مما  المالي،  االستقرار  على  مخاطر  يفرض 
أن  السلطات  على  ويتعين  السياسات.  أمام صناع  جديدة 
تعالج األسباب الجذرية وراء التحول إلى العمالت المشفرة، 
االقتصادية  سياساتها  في  الثقة  مستوى  رفع  خالل  من 

المحلية وعمالتها وأجهزتها المصرفية.
على  لمخاطر  كذلك  المتقدمة  االقتصادات  وتتعرض 
استقرارها المالي من العمالت المشفرة، نظرا لما أقدمت 
من  حيازتها  زيادة  من  االستثمارية  المؤسسات  عليه 
العائد  المستقرة، حيث جذبتها معدالت  الرقمية  العمالت 
األعلى في ظل بيئة كانت تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. 
السلطات  تسرع  أن  المهم  من  أنه  نرى  فنحن  ثم،  ومن 
التنظيمية بإدارة المخاطر الناجمة عن العمالت المشفرة، 

دون خنق االبتكار.
وتحديدا، فنحن نقدم توصيات رئيسية في اثنتين من 
البيئية  المنظومة  تنظيم  المالية،  التكنولوجيا  مذكرات 
لألصول المشفرة: حالة األصول المشفرة غير المدعومة، 
وتنظيم المنظومة البيئية لألصول المشفرة: حالة العملة 
شهر  في  كالهما  ونُشِر  وترتيباتها،  المستقرة  الرقمية 

سبتمبر.
األصول  خدمات  لمقدمي  تراخيص  إصدار  ينبغي 
تلك  ذلك  ويتضمن  واعتمادهم.  وتسجيلهم  المشفرة 
التي تقدم خدمات التخزين والتحويل والمبادلة والتسوية 
مقدمي  تحكم  التي  كتلك  قواعد  ظل  في  والحفظ، 

الخدمات في القطاع المالي التقليدي.
عن  العمالء  أصول  فصل  خاصة  بصفة  الضروري  ومن 
الوظائف  عن  مواردهم  وعزل  بالشركة  الخاصة  األصول 
والتفويض  الترخيص  معايير  تحديد  ينبغي  كما  األخرى، 

بدقة، وتكليف السلطات المسؤولة بوضوح.
المستقرة  الرقمية  العمالت  يخضع مصدرو  أن  وينبغي 
األدوات  هذه  بعض  بدأت  فقد  صارمة.  احترازية  لشروط 
العمالت  مستخدمي  حدود  من  أبعد  هو  فيما  قبوال  تلقى 
وإذا  للقيمة.  مخازن  باعتبارها  حاليا  وتُستخدم  الرقمية، 
سليم،  لتنظيم  المستقرة  الرقمية  العمالت  تخضع  لم 
وقد  والمالي.  النقدي  االستقرار  تضعف  أن  شأنها  فمن 
المنظمة  القواعد  إلى تنظيم قوي على غرار  الحاجة  تنشأ 
الرقمية  العملة  ترتيبات  نموذج  حسب  وذلك  للبنوك، 

وحجمها. المستقرة 
إن طبيعة العمالت المشفرة العابرة للقطاعات والعابرة 
المنسقة  غير  الوطنية  المناهج  فعالية  من  تحد  للحدود 
فيما بينها. ولكي يُكتب النجاح للمنهج العالمي، يجب أن 
يكون قادرا كذلك على التكيف مع المشهد المتغير وآفاق 

المخاطر.

الرقابة  قسم  رئيس  نائب  سوغيموتو،  نوبوياسو   **
النقدية  ــواق  ــ األس إدارة  فــي  المالية  والتنظيمات 

الدولي. النقد  بصندوق  والرأسمالية 
الدولي  النقد  بصندوق  خبير  بولي،   **

إذا لم تخضع العمالت 
الرقمية المستقرة لتنظيم 

سليم فمن شأنها إضعاف 
االستقرار النقدي والمالي

عدوى العمالت املشفرة

بو لي ونوبوياسو سوغيموتو *

انكماش في ليبيا
إلى  أساسًا  األفريقي  االنخفاض  ويعود 
في  الجفاف  وآثار  ليبيا  في  الحاد  االنكماش 
المغرب، وفق البنك الذي يستدرك: »لكن ال تزال 
اقتصادات المنطقة عرضة لرياح معاكسة كبيرة، 
ليبيا  في  السياسي  الوضع  استقرار  عدم  بسبب 
على  تؤثر  أن  يمكن  التي  المناخية  والصدمات 

النمو في 2024«.
كما دعا البنك إلى ضرورة أن تصبح دول شمال 
والجزائر  ليبيا  مثل  والغاز  للنفط  المصدرة  أفريقيا 
»مصادر بديلة الحتياجات دول االتحاد األوروبي من 
النفط والغاز، إذا أن القارة العجوز تهدف إلى تنويع 
مصادرها بعيداً عن االعتماد على الواردات من روسيا«.

 2024 2023 أو  ومفترض أن يشهد العامان 
أفريقيا  جنوب  من  كل  في  االنتخابات  إجراء 
ونيجيريا  ومدغشقر  وإثيوبيا  ومصر  والجزائر 
وزيمبابوي،  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
يؤثر  قد  ما  وهو  ليبيا،  في  تجرى  أن  ومحتمل 

االقتصادات. على  إيجابًا 
وحول الخطوات التي يجب أن تتخذها البلدان 
واالقتصادية،  السياسية  المخاطر  من  للتخفيف 
مجموعة  باتخاذ  للتنمية  األفريقي  البنك  أوصى 
والمتوسط  القصير  المدى  على  اإلجراءات  من 
الحالية  تهديدات  لمواجهة  وذلك  والطويل، 

والمستدامة. الشاملة  للتنمية  والناشئة 
اإلجراءات تشديدًا سريعًا وحازمًا  تلك  وتشمل 
للسياسة النقدية، ال سيما في البلدان التي يرتفع 
فيها التضخم، وتشديدًا معتداًل في البلدان التي 
إلى  منخفضة.  التضخمية  الضغوط  فيها  تكون 
قدرة  لتعزيز  الهيكلية  اإلصالحات  تسريع  جانب 
اإلدارة الضريبية وتكثيف االستثمارات في الرقمنة 

والحوكمة اإللكترونية.
يحسن  أن  شأنه  من  »هذا  التقرير:  وأضاف 
غير  المالية  التدفقات  من  ويحد  الشفافية 
المحلية.  الموارد  تعبئة  من  ويزيد  المشروعة 
الحوكمة  اعتماد  إلى  أيضًا  أفريقيا  تحتاج  كما 
أن  يمكن  التي  السياسات  وتنفيذ  المؤسسية 
في  سيما  ال   - الخاص  التمويل  من  تستفيد 
والوبائية  والمناخية  للبيئة  الصديقة  المشاريع 
- وتعبئة موارد أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة«.
الحد من  إلى  القدر السعي  ومن المهم بنفس 
العجز الهيكلي في الميزانية وتراكم الدين العام في 
البلدان التي تواجه مخاطر عالية من ضائقة الديون.
النقد  احتياطيات  إدارة  تكون  أن  ويمكن 
من  للحد  الفعالة  العوامل  بين  من  األجنبي 
الصرف  أسعار  تقلب  من  للحد  وذلك  المخاطر، 
حين  في  للصادرات.  التنافسية  القدرة  وتعزيز 
التجارة  تعزيز  إلى  األفريقية  البلدان  تحتاج 
االقتصادي  التباطؤ  تداعيات  لمواجهة  اإلقليمية 
التجاري  العجز  وتقليل  أفضل  بشكل  العالمي 

المستمر، وفق البنك.

توقع البنك األفريقي للتنمية تراجع نمو الناتج 
التي  للنفط،  المصدرة  للدول  اإلجمالي  المحلي 
للقارة،  اإلجمالي  الناتج  من   %  51 حوالي  تمثل 
إلى  ذلك  مرجعًا  والمقبل،  الجاري  العام  خالل 
التباطؤ الحاد في النمو في كل من ليبيا ونيجيريا.
أن  المتوقع  من  البنك،  تقارير  أحدث  ووفق 
احتواء  بشرط  القارة  في  النفطي  اإلنتاج  يستقر 
سياسة المخاطر في ليبيا وتحسن إنتاج النفط في 
نيجيريا، مع استمرار ارتفاع األسعار بعد االنكماش 

االقتصادي خالل جائحة »كورونا«.
وآفاق  »أداء  عنوان  حمل  الذي  التقرير  وتوقع 
االقتصاد الكلي ألفريقيا«، أن تصل نسبة التضخم 

في ليبيا إلى 3.6 % خالل 2023.

تأثيرات سياسية
الدول  من  عدد  اقتصادات  أن  على  وشدد 
خالل  صعبة  ألوضاع  ستتعرض  األفريقية 
عدم  حالة  بسبب  و2024   2023 العامين 
تشير  فيما  ليبيا،  في  السياسي  الوضع  استقرار 
بنسبة  الليبي  االقتصاد  تقلص  إلى  التقديرات 

12.1 % في العام 2022.
الصراعات  من  مجموعة  تأثير  إلى  وأشار 
وإنما  فحسب  ليبيا  في  ليس  الساخنة  اإلقليمية 
الكونغو  وجمهورية  فاسو  بوركينا  في  أيضًا 
مما  وموزمبيق،  ومالي  وإثيوبيا  الديمقراطية 
المالي  الوضع  على  إضافية  ضغوطا  يفرض  قد 
وتراجع  األمن  على  اإلنفاق  زيادة  بفعل  للبلدان 

االستثمارية. التدفقات 
المنخفض  بين  يتراوح  خطر  هنالك  يزال  وال 
الجيوسياسية  التوترات  من  المتوسط  إلى 
أوكرانيا،  في  الروسي  الغزو  وتصعيد  المستمرة 
التوريد  سالسل  تعطيل  من  يزيد  قد  مما 

األساسية. السلع  وأسواق  العالمية 
إلى  األفريقية  المالية  المؤسسة  وأشارت 
ليبيا،  في  النفط  إنتاج  في  الكبير  التذبذب 
وعدم  المسلح  »التمرد  عن  ناجم  أنه  موضحة 
األطراف  تقاتل  كما  السياسي،  االستقرار 
الثروة  على  السيطرة  أجل  من  المتنافسة 

النفطية«.
كما وصف البنك وضع االقتصاد الكلي في ليبيا 
بالهش خالل العامين األخيرين، فقد انخفض نمو 
في   %  28.3 إلى  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي 
العام 2021، وتراجع بنحو 150 نقطة مئوية عن 

السابق.
مؤشرات  آفاق  يحلل  الذي  التقرير،  وأبرز 
األفريقية  للبلدان  الرئيسية  الكلي  االقتصاد 
الدول  أفريقيا، تراجع نمو  النمو لشمال  تقديرات 
األفريقية بـ1.1 نقطة مئوية، لينخفض النمو من 

4.5 % في العام 2021 إلى 3.4 % في 2022.

تباطؤ حاد للنمو في ليبيا ونيجيريا خالل 2023 و2024

الليبي  النفط  خام  برميل  سعر  ارتفع 
العام  خالل  البرميل  في  دوالرًا   30 بقيمة 
مع  مقارنة  دوالر،   101 ليسجل  الماضي 
النفط  حفارات  تراجعت  فيما   ،2021 العام 
السنوات  خالل  مستوياتها  ألقل  البالد  في 

األخيرة. الثالث 
عن  الصادر  الشهري  التقرير  وكشف 
»أوبك«،  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
الخام  سعر  متوسط  أن  الجاري،  يناير  خالل 
خالل  العالمية  األسواق  في  الليبي  النفطي 
السدرة  خامات  يضم  الذي   ،2022 العام 
وخام  وأبوالطفل  والبريقة  والسرير 
للبرميل  دوالر   101 عند  استقر  الزويتينة، 
العام  في  للبرميل  دوالرًا   69 مع  مقارنة 

.2021
عدد  في  كبيرًا  تراجعًا  التقرير  وأظهر 
أقل مستوياتها  إلى  ليبيا  في  النفط  حفارات 
انخفضت  إذ  األخيرة،  الثالث  السنوات  خالل 
 13 تستخدم  كانت  بعدما  حفارات  سبع  إلى 
حفارة في العام 2020، و12 حفارة في العام 

.2021
التي  التحديات  التراجع  هذا  ويعكس 
وإمكانية  الليبي  الطاقة  قطاع  تعترض 
رفع  عن  عاجزة  الدولة  ظلت  بعدما  تطويره 

إلى مستويات ما  والغاز  البترول  إنتاجها من 
.2011 قبل العام 

يتخلله  برج  هي  الغاز  أو  النفط  وحفارات 
مواد  من  مصمم  رأس  أسفله  في  عمود 
والغاز  النفط  ومعالجة  الستخراج  خاصة، 
الصخرية  التكوينات  في  الموجود  الطبيعي 
على  يركب  أن  ويمكن  البحر،  قاع  تحت 
أو  سفينة،  على  أو  شاحنة،  على  أو  األرض 
مكان  من  نقله  ويمكن  بحرية،  منصة  على 

آلخر.
مركزها  ليبيا  خسرت  الثاني،  وللشهر 
لصالح  أفريقيا  في  للنفط  منتج  كأول 
 91 بنحو  إنتاجها  ارتفع  الذي  نيجيريا، 
خالل  الخام  النفط  من  يوميًا  برميل  ألف 
برميل  مليون   1.267 إلى  ليصل  ديسمبر، 

يوميًا.
بمقدار  إنتاجها  وارتفع  ثانيًا  ليبيا  وحلت 
عند  اإلجمالي  ليصل  يوميًا  برميل  ألف   17

1.15 مليون برميل يوميًا.
والغاز  النفط  وزير  توقع  أن  وسبق 
محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
الخام  النفط  من  ليبيا  إنتاج  وصول  عون، 
ثالث  خالل  يوميًا  برميل  مليوني  إلى 
المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن  بينما  سنوات، 
إيرادات  إجمالي  تسجيل  الجاري  يناير  مطلع 
22 مليار دوالر في العام  من النفط بحوالي 

 .2022

طرابلس- الوسط

●  عامل في موقع إنتاج بشركة الخليج العربي للنفط

برميل النفط الليبي يتجاوز 100 دوالر
»أوبك«:

البنك األفريقي للتنمية:

طرابلس، القاهرة- الوسط

 توقعات بوصول التضخم في ليبيا إلى 3.6 % خالل العام الجاري

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

السنة الثامنة
العدد 375 4 رجب 1444 هــ
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قالت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد اإلثنين إن المؤسسة النقدية 
الذي ال  التضخم  الفائدة »بوتيرة ثابتة« لمكافحة  تعتزم المضي قدمًا في رفع أسعار 

يزال مرتفعًا جدًا في منطقة اليورو.
يزال  »ال  اإلثنين:  فرانكفورت،  بورصة  لمشغّل  استقبال  حفل  خالل  الغارد  وقالت 
ثابتة  وبوتيرة  كبير  بشكل  الفائدة  أسعار  رفع  األوروبي  المركزي  البنك  على  يتعين 
ذلك  كان  طالما  النقطة  هذه  في  و»البقاء  كافية«  تقييدية  مستويات  إلى  للوصول 

ضروريًا«، وفق »فرانس برس«.
الرئيسية  الفائدة  معدالت  األوروبي  المركزي  البنك  رفع  أشهر  ستة  من  أقل  وفي 

بـ0.25 نقطة مئوية، في أعلى زيادة في تاريخه.
وأشار إلى أن االنفصال في مجال الطاقة عن روسيا منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا 
»دفع بالتضخم في مجال الطاقة في منطقة اليورو الى مستويات غير عادية« مما تسبب 

بارتفاع معمم لألسعار بأكثر من %10 في أكتوبر.
وفي الوقت الذي انخفض فيه تضخم أسعار الطاقة أخيرا، استمر التضخم األساسي- 

باستثناء أسعار الطاقة والغذاء- في االرتفاع.

التضخم يجبر أوروبا على مواصلة رفع أسعار الفائدة
مذكرة تفاهم ليبية مع غرفة التجارة األميركية العربية

السعر بالدوالرنوع الخام

86.39برنت

80.22غرب تكساس

80.49دبي

85.45سلة أوبك

88.29خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     1/25/ 2023

تأخر الرواتب يهدد بتوقف العمل 
في مطار بنينا 5 فبراير

منتدى »شمال أفريقيا لحوكمة 
اإلنترنت« على أرض ليبيا

تستضيف ليبيا منتدى شمال أفريقيا لحكومة اإلنترنت في 23 فبراير 
المقبل، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة 
تكليف حكومته بجميع تكاليف المنتدى، وذلك حسبما أعلنت الهيئة 

العامة لالتصاالت والمعلوماتية.
وعقد مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اإلثنين الماضي لإلعالن 

عن استضافة المنتدى، بتنظيم من هيئة االتصاالت وشركة ليبيا 
لالتصاالت والتقنية، والجمعية الليبية لإلنترنت، بحضور وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل 
جمعة، ووزير الدولة لشؤون االتصال وليد الالفي.

كما حضر المؤتمر رئيس الهيئة العامة لالتصاالت، عبدالباسط 
الباعور، وممثل أمانة منتدى حوكمة اإلنترنت باألمم المتحدة، 

ورئيس منتدى شمال أفريقيا لحوكمة اإلنترنت، ورئيس مجلس 
إدارة شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية 
الليبية لإلنترنت، وعدد من المختصين بقطاع االتصاالت، وخدمات 

اإلنترنت.

ليبيا رقمية
وقالت وزارة االتصاالت في بيان إن الحدث يأتي ضمن السياسة 
العامة لهيئة االتصاالت وخطتها لهذا العام التي تحمل شعار »ليبيا 

رقمية 2023«، وضمن أهداف وضع السياسات والتشريعات والقوانين 
واللوائح الخاصة بالتحويل الرقمي وحوكمة اإلنترنت.

وانطلقت الفعالية بكلمات أكد فيها الحضور أهمية حوكمة 
وإدارة اإلنترنت محليًا وإقليميًا، وأثنوا على هذا الحدث الذي سينظم 

هذا العام وللمرة األولى في ليبيا، وستشارك فيه مؤسسات محلية 
ودولية في مجال اإلنترنت. وتحدث الباعور خالل المؤتمر عن 

»انطالقة جديدة لمواكبة التطورات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، ترسيخًا للجهود التي قامت بها األمم المتحدة في إطالق 

المنتدى العالمي لحوكمة اإلنترنت )IGF( وعقد منتدياته السنوية 
منذ العام 2006 إلشراك أصحاب المصلحة المتعددين بالحوار 

المفتوح والمستمر بشأن قضايا السياسات العامة العالمية المتصلة 
باإلنترنت«. واعتبر الباعور أن حوكمة اإلنترنت مسألة أساسية قد 

تسهم في: »منع الفوضى في عالم اإلنترنت، والمساهمة في التقليل 
من آثارها السلبية على المجتمعات«، معتبراً أن الجهود المبذولة في 

هذا المجال ال تزال في بدايتها. وشدد على ضرورة االستفادة من 
اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية، من أجل التنمية المستدامة وإشراك 

مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ هذه الخطط.
كما طالب ببناء مجتمع المعلومات بشكل عام، وبحوكمة اإلنترنت 

بشكل خاص من القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني 
والتقني واألكاديمي والمنظمات العاملة في المجال.

وتحدث حضور المؤتمر عن أهمية حوكمة اإلنترنت وتأثيره 
على النفاذ اآلمن للمعلومات، وحمايتها سبرانيا، مع المحافظة على 

حقوق الملكية والبيانات الشخصية لمرتادي اإلنترنت، وضمان النمو 
المستدام إلنترنت مستقر وآمن وقوي.

قررت الشركة الليبية للخدمات األرضية وقف العمل بمطار بنينا 
في بنغازي ابتداًء من 5 فبراير المقبل بسبب توقف صرف الرواتب.

وقالت الشركة إنه نظرًا الستمرار وقف صرف رواتب العاملين بها 
سيجري وقف العمل، مع استثناء شركة مصر للطيران لكونها ملتزمة 

بدفع قيمة الخدمات حسب االتفاق معها.
من جانبها، دعت النقابة العامة للنقل الجوي جميع العاملين 

للمشاركة في الوقفة االحتجاجية المقررة للمطالبة بحقوقهم الثالثاء. 
وأوضحت أن المطالب تتمثل في أواًل: دعم الشركة بما يمكنها من 
صيانة الطائرات الليبية المتوقفة بالخارج والداخل. وثانيًا: تسهيل 

إجراءات تحصيل كامل الديون المستحقة من جميع الجهات. وثالثًا: 
صرف الرواتب المتأخرة جميعها، التي وصلت إلى 16 شهرًا. ورابعًا: 
أن تضمن المصارف الشركة الليبية للخدمات األرضية بما يمكنها 

من وضع الخطط والبرامج المستقبلية.
وأوضحت النقابة أنها أجرت مراسالت مع النقابة الفرعية 

بطرابلس واستكملت اإلجراءات مع جميع الجهات األمنية للموافقة 
على تنظيم الوقفة، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على استمرار العمل 

بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة إعادة الشركة إلى النهوض 
والمنافسة في السوقين المحلية والدولية.

وفي 10 يناير الجاري، قالت الشركة إن إجراءات صرف رواتب 
الموظفين ألشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2022 متوقفة في 
مصرف ليبيا المركزي إلى حين االنتهاء من إجراءات قفل الميزانيات 

الخاصة بالدولة. من جانبه، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس 
النواب فتحي باشاغا، الثالثاء الماضي، تشكيل لجنة وزارية إلعداد 

تصور كامل حول شركات المناولة األرضية المتعثرة وإيجاد حلول لها، 
على أن تقدم تقريرها النهائي بنتائج أعمالها إليها في أجل ال يتعدى 

30 يومًا من تاريخ صدور القرار .
يترأس اللجنة نائب رئيس الوزراء علي القطراني وتضم في 

عضويتها كال من وزير الطيران المدني هشام عبداهلل أبوشكيوات، 
ووزير العمل والتأهيل عبداهلل الشارف أرحومة، ووزير المواصالت 

والنقل عبدالحكيم محمد الغزوي، ووزير الصناعة والمعادن امحمد 
عبداهلل السعيدي، ووزير األشغال العامة نصر شرح البال.

● حضور مؤتمر اإلعالن عن استضافة ليبيا منتدى حوكمة اإلنترنت

طرابلس- الوسط

طرابلس  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  وقعت 
العربية  األميركية  التجارية  الغرفة  مع  تفاهم  مذكرة 
رجال  من  عدد  بحضور  وذلك  التجاري،  التعاون  لتعزيز 
الخاص  والمبعوث  واألميركيين  الليبيين  األعمال 
في  نورالند،  ريتشارد  ليبيا  إلى  المتحدة  للواليات 

واشنطن.
رئيس  ضم  لقاء  هامش  على  التوقيع  مراسم  جرت 
لجنة إدارة غرفة التجارة طرابلس أنور أبوستة ورئيس 
الشركات  دعم  بهدف  األميركية،  التجارية  الغرفة 
مؤتمرات  وتنظيم  األعمال،  أصحاب  حركة  وتسهيل 

اقتصادية ومعارض مشتركة.
التجارية مع  الرغبة في تعزيز العالقات  وأكد أبوستة 
نقل  على  والعمل  المتحدة،  بالواليات  الخاص  القطاع 

التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة إلى ليبيا.
لجنة  عضو  نورالند  جانب  إلى  التوقيع  مراسم  حضر 
إدارة  لجنة  الجهاني، وعضو  إدارة غرفة طرابلس عصام 
الغرفة األميركية جيمس سميث، والمسؤول عن مكتب 
ليبيا في وزارة الخارجية األميركية ديفيد لينفيلد، ونائبة 
رئيس قسم الشرق األوسط بالوكالة األميركية للتنمية 

الدولية »USAID« ميغان دوهيرتي.

ليبيا تستورد وقودًا بـ36 مليار دينار سنويًا

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قــال 
ليبيا من  استيراد  فاتورة  إن  فرحات بن قدارة، 
36 مليار دينار سنويًا، مشيرًا  المحروقات بلغت 
ديونًا  دوالر  مليار   1.5 الدولة  خزينة  تكبد  إلى 

والبنزين. الديزل  بشراء  متعلقة 
تدعم  النفط  مؤسسة  أن  قدارة  بن  وأضاف 
 24 قيمته  بما  بالغاز  للكهرباء  العامة  للشركة 
مليارات   5 يعادل  ما  أي  سنويًا،  دينار  مليار 
دوالر حال تصديره، موضحًا أنها فرصة ضائعة 
النفطية  صادراتها  تخفيض  جراء  ليبيا  على 
حسب  وذلــك  اإليطالية،  »إيني«  شركة  إلى 

الفضائية. »المسار«  قناة  تصريحاته 
والغاز  النفط  وزير  قال  الماضي،  واألسبوع 
عون  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
ليبيا  استهالك  من   %  25 إلى   %  20 نسبة  إن 
وطبرق  الزاوية  مصافي  تنتجها  الوقود  من 
استيراده  يجري   )%  75 )نحو  والباقي  والسرير، 

الخارج. من 
كميات  »استغالل  ضرورة  على  عون  وشدد 
النفط الخام في ليبيا قبل االضطرار إلى بيعها 

االستغناء  ربما  أو  زهيدة،  أو  منخفضة  بأسعار 
إلقالل  العالمي  االتجاه  مع  بالكامل،  عنها 

األحفوري«. والوقود  االنبعاثات 

النفطي اإلنتاج  حلم زيادة 
ليبيا مستقر  في  النفطي  اإلنتاج  أن  وأوضح 
منذ يوليو الماضي عند مليون و200 ألف برميل 

يوميًا، والغاز الطبيعي عند مليارين و600 مليون 
محليًا  معظمها  استهالك  يجري  غاز؛  مكعب  قدم 
ويجري تصدير جزء عبر الخط البحري إلى إيطاليا. 
اإلنتاج  رفع  إلى  النفط  مؤسسة  سعي  إلى  وأشار 
إلى مليوني برميل يوميًا خالل 3 سنوات، »وهو ما 

يحتاج إلى مجهود وإدارة كفؤ«.
النفط  »مقايضة«  قــدارة  بن  نفى  ذلــك،  إلى 
بالمحروقات، موضحًا أنه بتكليف من الدولة )حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة( تستخدم المؤسسة جزءًا 
المحروقات، كاشفًا أن خزينة  إيراداتها لشراء  من 
)ديزل  مشتريات  دوالر  مليار  بـ1.5  مدينة  الدولة 

وبنزين(.
قدم  مليار   1.5 نحو  الغاز  من  ليبيا  إنتاج  وبلغ 
 850 بينها  من   ،2022 العام  خالل  يوميًا  مكعب 
مليونًا إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًا تخصص 
الكهرباء، في حين تخصص 250 مليون  لشركة 
قدم مكعب ألغراض التصدير، والبقية يذهب جزء 
منها لصناعة الحديد والصلب واألسمنت، والجزء 

اآلخر غاز مصاحب، وفق رئيس مؤسسة النفط.
ولفت إلى أن االستثمار في قطاع النفط متوقف 
منذ العام 2008، منبهًا إلى قدرة ليبيا على إنتاج 
استقرت  حال  يوميًا  الخام  من  برميل  مليوني 

األوضاع وتوافرت الميزانيات.

● مطار بنينا الدولي في بنغازي

● سفينة بضائع 
بميناء طرابلس 

البحري

●  فرحات بن قدارة●  محمد عون

 الحبوب واألثاث واملالبس الجاهزة أبرز املنتجات

احتلت المرتبة الرابعة بشمال أفريقيا...

2.42.4 مليار دوالر قيمة الصادرات  مليار دوالر قيمة الصادرات 
التركية إلى ليبيا في التركية إلى ليبيا في 20222022

أعلن مجلس المصدرين األتراك نمو صادرات 
تخطت  إذ  2022؛  العام  خالل  ليبيا  إلى  البالد 

المليارين و408 ماليين دوالر.
إجمالي  من  الرابعة  المرتبة  في  ليبيا  وجاءت 
التي  أفريقيا،  إلى دول شمال  التركية  الصادرات 
بالعام  مقارنة   2022 في   %  5.1 بنسبة  نمت 
مليون  و148  مليارًا   13 وبلغت  قبله،  الذي 
والصلب  الكيماويات  منتجات  برزت  إذ  دوالر، 
الزيتية في الصادرات  والحبوب والبقول والبذور 
الماضي،  العام  أفريقيا خالل  إلى شمال  التركية 

التركي. المجلس  حسب تقرير صادر عن 
وبلغت صادرات تركيا إلى المغرب مليارين و968 
مليون دوالر، وإلى الجزائر ملياراً و914 مليون دوالر، 
وإلى تونس ملياراً و505 ماليين دوالر، وإلى ليبيا 
مليارين و408 ماليين دوالر، فيما وصلت قيمتها 

إلى مصر 3 مليارات و928 مليون دوالر.

254 مليار دوالر صادرات تركية
بواقع  تركيا  صادرات  ارتفعت  وإجمااًل، 
السابق  بالعام  مقارنة   2022 العام  في   %12.9
254 مليارًا و210  عليه، وبلغت قيمة الصادرات 

ماليين دوالر.
الليبي  التركي  األعمال  مجلس  رئيس  وقال 
وكالة  إلى  سابق  تصريح  في  قرنفل،  مرتضى 
لزيادة  أكبر  فرصًا  هناك  إن  »األناضول« 
أن  مضيفًا  ليبيا،  إلى  التركية  الصادرات 
والمنسوجات  واألثاث  والبقول  الحبوب  منتجات 
والمالبس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي 
العشرة  األشهر  خالل  ليبيا  إلى  تركيا  صدرتها 

األولى من العام الماضي.
العالقات  في  »التقارب  أن  قرنفل  واعتبر 
عالقاتنا  على  إيجابي  بشكل  يؤثر  السياسية 
التي  االتفاقات  أن  وأعتقد  التجارية واالستثمارية، 
لها دور مهم  البلدين سيكون  إبرامها بين  جرى 
في عالقاتنا التجارية واالستثمارية، وآمل أن يكون 

لهذه االتفاقات انعكاسات إيجابية قريبًا«.
طلبت  الليبية  السلطات  إن  إلى  قرنفل  وأشار 
وزيادة  البالد  في  تركية  ومعارض  سوق  إنشاء 
»في  وأضاف:  المباشرة.  الجوية  الرحالت 
وتنظيم  بنغازي  في  تركية  سوق  إنشاء  حال 
أن  يمكن  الجوية  الرحالت  وزيادة  معارض 
يؤكد  ما  وهو  أضعاف،  بثالثة  الصادرات  تنمو 
في  الشرقية  المنطقة  على  التركيز  أهمية 
األتراك  فيها  يشارك  لم  التي  واألسواق  ليبيا، 

وخدماتهم«. بمنتجاتهم 

المحلية بالعمالت  تجاري  تبادل 
الخارجية  وزير  قال  الماضي،  أكتوبر  وفي 
بالده  إن  أوغلو،  تشاووش  مولود  التركي، 
بين  المحلية  بالعمالت  التجاري  التبادل  تشجع 
بين  التبادل  حجم  زيادة  يتوقع  إذ  وليبيا؛  تركيا 

البلدين إلى أربعة مليارات دوالر.
وزيرة  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية 
التجارية  الشراكة  اتفاقية  أن  المنقوش،  نجالء 
المتوسط،  في  البلدين  حقوق  تضمن  ليبيا  مع 
والعسكري  األمني  التفاهم  مذكرة  واصفًا 

»بالمهمة«.
في  ممثلة  ليبيا  فشاركت  ديسمبر،  في  أما 
العامة في إسطنبول  التجاري بالقنصلية  الملحق 
عمر درهوب في افتتاح معرض »بوابة التصدير 

أفريقيا«. إلى 
حجم  يعكس  »المعرض  إن  درهوب  وقال 
وتركيا،  المشاركة  الدول  بين  التجاري  التبادل 
بوابة  تعد  الجغرافي  بموقعها  ليبيا  أن  خاصًة 
المعرض  إلى دور  أفريقيا«، مشيرًا  إلى  التصدير 
والمستثمرين  األعمال  رجال  بين  الربط  في 

بالبلدين. الخاص  بالقطاع 
في  الليبي  التركي  األعمال  مجلس  وتوقع 
التبادل  حجم  يصل  أن   2022 العام  من  مارس 

التجاري بين البلدين خالل خمسة أعوام إلى 15 
مليار دوالر.

ليبيا خالل شهري  إلى  تركيا  وبلغت صادرات 
مليونًا   456 نحو  ذاته  العام  من  وفبراير  يناير 
الصادرات  قيمة  وصلت  فيما  دوالر؛  ألف  و700 
دوالر،  مليون   265.5 إلى  فبراير  في  ليبيا  إلى 
الجاهزة  األلبسة  المستوردة:  المنتجات  وشملت 
ومنتجاتها  الزيتية  والبذور  والبقول  والحبوب 

المنزلي والورق. واألثاث 

الدراما.. سالح اقتصادي تركي
التركي  الرئيس  قال  الجاري،  العام  ومطلع 
خالل  ألقاها  كلمة  في  أردوغان،  طيب  رجب 
المصدرين  مجلس  نظمها  فعالية  في  مشاركته 
صادرات  قيمة  إن  إسطنبول،  بمدينة  األتراك 

254.2 مليار دوالر. 2022 بلغت  البالد خالل 
المسلسالت  قطاع  دخول  إلى  أردوغان  ولفت 
معتبرًا  التركي،  االقتصاد  روافد  كأحد  واألفالم 
في  عالميًا  الثانية  المرتبة  تحتل  بالده  أن 
الواليات  بعد  التلفزيونية  المسلسالت  صادرات 

األمريكية. المتحدة 
إليصال  حاليًا  تسعى  بالده  أن  وأكد 
مشاهد  مليار   1.5 إلى  التلفزيونية  المسلسالت 

العالم. أنحاء  في جميع 

الوسط- عبدالرحمن أميني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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1963.. حصاد منذ ستني

 مقدمة في الدراسات 
»النسوية« الغربية )3(

سالم الكبتي

محمد قصيبات

)أهكذا السنون تذهب(...
يحدث..  كأنه  يتجدد..  وكأنه  يلوح  والحصاد 
كأنه يقع ثانية. أعوام تمر وتمضي لكن األحداث 
أمرها  والوقائع والظروف تظل ماثلة ولعلها تعيد 

بطريقة أخرى.
من  تقدم  ــوام  وأع الخلف  إلــى  تذهب  ــوام  أع
ومستقبل.  وحاضر  ماض  أيضًا.  هي  تلوح  البعيد 
وسيرة  تاريخًا  مجموعها  في  تشكل  كلها  وأعوام 
اآلفاق  عبر  يتبدى  والحصاد  واإلنــســان..  لألمة 
لكنه  األعــوام  تقادم  مع  وعظيمًا  وكبيرًا  ضخمًا 
عديدة.  مــرات  ويختفي  مــرات  يطل  ثم  يختفي 
والفكر.  الخاطر  تعبر  ذكريات  مجرد  ليس  الحصاد 
كل  رغم  لكنه  يمضي  الذي  التاريخ  من  جزء  إنه 
معالمه  تبقى  آثاره..  تبقى  يزول.  وال  يبقى  شيء 

وال تضيع.
والحلو  المر  بحصادها  األعــوام  هي  إذن  تلك 
الذي غدا في الخلف بعيدًا.. بعيدًا يتوارى غير أنه 
في لحظة يظهر مثل نجمة الصبح.. ثم يختفي مع 

مشرق الشمس.
في  الشمس  خلف  ــوارت  ت عامًا  ستين  ومنذ 
العام  أقبل  الضباب.  عالم  في  واختفت  البعيد.. 
جديدة  وصــورًا  جديدة  عالمات  يحمل   .1963
في  الصباح  ذلك  العالم  نهض  جديدة.  ومعالم 
األول من يناير وكان 1963 قد ودع سلفه 1962. 
السنة.  رأس  ليلة  نشوة  من  دائخًا  العالم  زال  ما 
والتهاني  والقبالت  والنخب  واألضواء  االحتفاالت 
األماني  من  العالم  ــدوخ  ي ودائــمــًا  ــي..  ــان واألم
لكن  بها  يحلم  يظل  يحققها.  ال  التي  والتطلعات 
ال يحصل عليها. دون أن يدري لماذا يحدث ذلك.. 
أمانيه  في  ــدوام  ال على  دائــخ  عالم  يقع.  وكيف 

وأحالمه.. وتطلعاته وانكساراته وانتصاراته.
مبكرًا.  بتنا  كثيرًا.  نسهر  لم  ليبيا  في  عندنا 
تطبيق  في  الشروع  استمرار  على  استيقظنا  ثم 
في  صدر  كان  الذي  الدستور  تعديالت  خطوات 
ألغيت  المواد.  من  مجموعة  عدلت   .1951 العام 
المجالس التنفيذية. في الواليات تشكلت مجالس 
إدارية لتسيير األمور. وظلت مسؤولة في أعمالها 
موافقة  منذ  بالتدريج  بدأت  خطوات  الوالة.  أمام 
هذه  على  مضى  ــذي  ال ديسمبر  في  البرلمان 
وجديدة  مهمة  مرحلة  البالد  ستدخل  الترتيبات. 
ترتيبات  وهــي  الدستوري  تطورها  طريق  على 
انعقدت في الضوء ولم تكن في الظالم. لم تبتعد 
من  األصــل  في  الدستور  أقــره  عما  األســاس  في 
متى  مواده  في  والتطوير  والتنقيح  التعديل  جواز 
من  جرى  ما  هذا  وكان  ذلك.  إلى  الضرورة  دعت 
خطوات  في  ودستورية  وسليمة  صحيحة  إجراءات 
أو  تزوير  أو  تالعب  أو  خيانة  دون  التعديالت 
تدليس. المرجعية كانت هي الدستور والتعديالت 
السابع  في  في نصوصه  أقره  لما  وفقا  عليه  جرت 
الجمعية  رؤيــة  كانت  تلك   .1951 اكتوبر  من 
الوطنية التي أسست النظام والكيان. ورافقته إلى 

إعالن االستقالل.
بعيد  العام  مطلع  مع  كعادتها  ليبيا  تحتفل 
تنبت  ثم  الغرسات  تزرع  مكان  كل  في  الشجرة. 
ومن  والبيئة.  االخضرار  على  ثمة محافظة  وتكبر. 
التشجير  وهــذا  االهتمام  هذا  ليبيا  ستفقد  بعد 
التصحر  على  الخضراء  وجبالها  مساحاتها  وتقارب 
وتظل تبدو مجرد مكبات للنفايات واألوساخ. كان 
للشجرة عيد واحتفاء وكان هناك وعي لدى الدولة 
النظر خضراء  أمام  األبعاد  تبقى  بأن  والمواطنين 

وجميلة ومتناسقة....... ولكن.
رمضان  يقبل  العام.  شهور  ثاني  فبراير  وفي 
بعد  العيد  ويقترب  الشتاء.  ليالي  مع  ويتزامن 
فوق  المرج  مدينة  تهتز  منه  ليلة  وذات  صيام. 
بثالث  العيد  قبل  بقوة  الزلزال  يضربها  الجبل.. 
ليال. الضحايا والفقد والظالم يعم المدينة والبرد 
الفرحة  وتتبدل  البالد.  يعم  والحزن  يغطيها. 
للمساهمة  المرج  إلى  الجموع  تهرع  العيد.  بقرب 
والكشاف  الجيش  الكارثة.  وتخفيف  اإلنقاذ  في 
من  أيضا  البريطاني  الجيش  ورجال  والمتطوعون 
تاكنس.  في  مناورة  في  يشاركون  كانوا  الذين 
الحكومة  رئيس  بإجراءاتها.  تسهم  والــدولــة 
حل  ما  ويتابعون  بالمدينة  يطوفون  ــوزراء  والـ
في  المصابين  ويزور  أيضًا  يأتي  العهد  ولي  بها. 

تكن  ولم  الجميع.  وحــدت  الكارثة  المستشفى. 
يشاركون  والفنانون  الشعراء  بالعيد.  فرحة  هناك 
اشتهرت  وهنا  الزلزال.  عن  وأغانيهم  بقصائدهم 
)عد  قال:  الذي  مازق  الكبير عروق  الشاعر  أهزوجة 
البعد  م  نيرانه  يدانن..  كانن..كي  منازل  المرج 
تأتي  المساعدات  المشاركات.  والكثير من  يبانن( 
أيضًا من كل مكان. لجان تتشكل لجمع التبرعات. 
والدول تساعدنا كذلك في تخفيف مصابنا الفاجع. 
الدراسي.  العام  لمواصلة  الحلول  تضع  الدولة 
مدارس موقتة في الشليوني حيث انتقلت المدينة 
الطلبة  بعض  الجبل.  حافة  عند  هناك  لإلقامة 
درنة  مدارس  في  الحكومة  من  بتنسيق  واصلوا 
لإلقامة  انتقلت  األسر  من  كثير  وغيرهما.  واألبيار 

في بنغازي والبيضاء. واأليام تمضي.
قبل  بنغازي  في  بــاإلذاعــة  كبرى  سهرة  في 
الجبل  لشادي  جديدة  أغان  يقام.  حفل  الزلزال. 
النظر.  رميت  واحـــدة..  مــرة  عــددهــا  فــي  ثــالث 
ياروح.  نرسلك  نريد  يامرادي..  عني  موح  جيتي 
الحفل  يحضر  الجميل.  الــتــراث  تستلهم  ــان  أغ
من  وعدد  الصيد  عثمان  محمد  الحكومة  رئيس 
بمكافأة  الجبل  شادي  الرئيس  يكرم  المسؤولين. 
كبير  ويغطيه  األثير  عبر  الحفل  ينقل  مجزية. 

المذيعين فرج الشريف وتسمعه ليبيا كلها.
الدستورية.  التعديالت  عن  الحديث  يخفت 
ثم  وآثــاره.  الزلزال  بتداعيات  الحكومة  انشغلت 
في مارس قدمت استقالتها. كلف د. محيي الدين 
عهد  في  السادسة  الحكومة  بتشكيل  فكيني 
األمم  هيئة  في  للبالد  مندوبًا  كان  االستقالل. 
التشكيل  الملك واستدعاه إلجراء  اختاره  المتحدة. 
الشخصيات  بعض  الشهر.  أواخر  في  جرى  الذي 
وزارة جديدة  الوزارات ألول مرة. تستحدث  تتولى 
في الحكومة هي وزارة الدولة للشؤون البرلمانية 
والمؤتمرات يتوالها السيد علي الحسومي. وأغلب 
لالستقالل..  الثاني  الجيل  من  الوزارية  الوجوه 
أحمد فؤاد شنيب وسيف النصر عبدالجليل ومحمد 
بوسريويل  وحامد  بوزو  والمهدي  المبري  ياسين 
البشتي......  وأحمد  الشويرف  وعبداللطيف 
وغيرهم. تشرع الحكومة في أعمالها أواخر مارس 
إلغاء  إجراءات  باستكمال  األولى  مهمتها  وتواصل 
النظام الفيدرالي وإعالن الوحدة اإلدارية الشاملة. 
الجمعة السادس والعشرين من إبريل أعلن الملك 
التشريعية  المجالس  موافقة  بعد  الوحدة  قيام 
وصار  الثالث  الــواليــات  ألغيت  ــة.  األم ومجلس 

النظام في الدولة يشمل عشر محافظات.
بين  تتحرك  نشاطاتها.  الحكومة  تواصل 
في  البدء  تعلن  البيضاء.  في  ومقرها  طرابلس 
كيلو  ثالثة  بعد  على  الجديدة  المرج  مدينة  بناء 
الزلزال.  أصابها  التي  السابقة  أختها  من  مترات 
للتنمية.  الخمسية  الخطة  في  الشروع  أيضًا  تعلن 
تعقد عدة جلسات مع البرلمان. نقاشات وحوارات 
مؤتمر  فــي  ليبيا  تــشــارك  مايو  فــي  مستمرة. 
ترأسه  بوفد  أبابا  أديس  في  األفريقية  الوحدة 
منظمة  مؤسسي  من  بذلك  وصارت  العهد  ولي 
من  والعشرين  الخامس  في  األفريقية  الوحدة 
والتأسيس  المشاركة  هذه  في  لليبيا  تاريخ  مايو. 
إدريس  للملك  صــورة  وجــود  رغم  وأهمل  أغفل 
شكلوا  الذين  أفريقيا  زعماء  مع  اليوم  ذلك  منذ 
الذي  والمقر  القاعة  في  الصورة  المنظمة.  تلك 
األفريقي.. االتحاد  جاء  ذلك  بعد  االنطالق.  شهد 

وتوابعه وأساطيره. أهملت المشاركات الليبية في 
هذا السياق بدءًا من كتلة الدار البيضاء في يناير 
1961 وقمة منروفيا بعدها وغيرها من مشاركات 
التاريخ  التالي في تصحيحات  لم يستدركها الجيل 

الالزمة والضرورية.
لمدة  اليونان  إدريس  الملك  يزور  الصيف.  في 
الزيارة  هذه  تختلط  ويعود.  لالستشفاء  أسبوعين 
 .1969 العام  لليونان  األخيرة  زيارته  مع  وصورها 
التباسات في ذلك كثيرة. ينعقد مؤتمر المعلمين 
المعلمان..  فيه  ليبيا  يمثل  الجزائر.  في  العرب 
المخيم  يقام  دبـــوب.  وعمر  الهوني  أبوبكر 
بحضور  جودايم  غابة  في  األول  الوطني  الكشفي 
العشر.  المحافظات  كشافي  من  كبيرة  ــداد  أع
الوحدة  بعد  مخيم  أول  سالم.  البخاري  يقوده 
معالمها  من  الليبية  الكشفية  الحركة  تظل  التي 

المخيم  هذا  عبر   .1954 العام  انطالقتها  منذ 
رسميا  جــودايــم  غابة  بتمليك  الحكومة  تقوم 
الشويرف  عبداللطيف  ذلك  يعلن  ليبيا.  لكشاف 
نيابة  المخيم  افتتح  الذي  واإلرشــاد  األنباء  وزير 
بعثة  أكبر  تنطلق  المخيم  وبعد  الحكومة.  عن 
بقيادة  استقاللها  بعد  الجزائر  لزيارة  كشفية 
لتهنئة  تونس  إلى  وأخرى  الكيخيا  محمد  منصور 
جويدة  علي  بقيادة  الثالثين  بعيدها  كشافتها 
مكتبا  يؤسس  العام  هذا  ليبيا  وكشاف  الشاعري. 
التراث وتأصيله  للتراث الشعبي للحفاظ على هذا 
مضى  الذي  مارس  في  الحركة.  نشاطات  ضمن 
ومؤسسيها  روادها  أحد  فقدت  قد  الحركة  كانت 
عرفاء  عريف  مع  بوخريص  أبوالقاسم  فزان  في 
سيارة  لحادث  نتيجة  الغضوي  عبدالسالم  فرقته 
بسبها  مقرها  في  للفرقة  اجتماعًا  حضورهما  بعد 
الوطني  المخيم  وفــي  الشهر.  من  مساء  ذات 
للمخيم  الفرعية  المخيمات  على  أسماؤهما  تطلق 
المرج..  كشاف  أشبال  أحد  إلى  إضافة  الوطني 
المدينة.  زلــزال  ضحايا  من  كان  الــذي  الجنجان 
وثمة زيارة ألول مرة أيضًا يقوم بها فريق رياضي 
نادي  وهو  هناك  مباريات  ويؤدي  للجزائر  عربي 
وعنابة  العاصمة  في  مباريات  بنغازي.  في  الهالل 

وقسنطينة.
الدين  محيي  دكتور  الحكومة  رئيس  يزور  كما 
استقباالت  كبير.  وفد  مع  أيضا  الجزائر  فكيني 
أيــام  المساندة  فــي  ــا  ودورهـ بليبيا  واهتمام 
اإلذاعــة  فرقة  الحكومي  الوفد  وتصحب  الكفاح 
المدن  أغلب  في  وسهرات  حفالت  وتحيي  الليبية 
الجزائرية. زيارات تنوعت بين الحكومة والكشافة 
بنضالها  واعتزازا  بالجزائر  فرحة  والفن  والرياضة 

ضد االحتالل واالستيطان.
للحكومة  فرنسا  تسلم  أيضًا  الصيف  وفــي 
وغات  غدامس  في  الجويين  المهبطين  الليبية 
فيما يستلم السالح الجوي الملكي جزءًا من قاعدة 
وتشهد  الحسومي.  الهادي  الرائد  بإدارة  المالحة 
بمناسبة  فيها  تقام  رسمية  احتفاالت  آخر  بنغازي 
في  الجيش  عيد  في  ذلك  كان  الوطنية.  األعياد 
للسالحين  عروض  أول  شهد  الذي  أغسطس   9

الجوي والبحري.
الشاعر جعفر الحبوني ينظم قصيدته الشهيرة 
جريدة  وتنشرها  ياسمسارة  البترول  ثروة  وين 
الغرب  طرابلس  وجــريــدة  بنغازي.  في  العمل 
األول  أيضًا  مشهورين  مقالين  تنشر  الحكومية 
ذكر  دون  أمي  عنوانه  والثاني  الشجرة  عنوانه 
الهتكي.  محمود  بأنه  الحقا  قيل  ــذي  ال كاتبه 
المقاالن يرمزان إلى الملك وعائلته وليبيا ورؤساء 
تحقيقات  أي  ذلك  بشأن  يحدث  ولم  حكوماتها. 
الصحافة  بذلك  شهدت  مساءالت.  أو  عقوبات  أو 
براحا من حرية الرأي التي كفلها الدستور وشرعت 
ستصدر  خاصة  لجرائد  رخص  ومنح  إعطاء  في 
الحقيقة  جرائد  وهي   1964 يقبل  الذي  العام  في 
والبالغ والشعب واأليام. حاولت الحكومة أن تفتح 
حوارات وعالقات مع أصحاب الرأي اآلخر وأسهمت 
العقوبات عن تنظيم حزب  الكثير من  في تخفيف 
البعث الليبي وخرج الكثيرون من السجن ومارسوا 

حياتهم الطبيعية.
األول  الوطني  المؤتمر  عقد  البيضاء  فــي 
التربية  رجال  ناقش  البرلمان  مقر  في  للتعليم. 
واالهتمام  وتطويره  بالتعليم  يتعلق  ما  ليبيا  في 
ومناقشات  بحوث  التعليمية.  والمنشآت  بالطلبة 

دامت أياما.. لكن المؤتمر لم يتكرر بعد ذلك!
بطرابلس  البحر  في  يغرق  أيضًا  الصيف  وفي 
المسالتي.  دنف  عبدالسالم  والصحفي  الكاتب 
العقيد  رحل  وكــذا  انطفأت.  ثم  توهجت  شعلة 
الليبي  نجم.  عمران  التركي  الجيش  في  الطيار 
تركيا  في  العسكرية  علومه  تلقى  الــذي  األصــل 
العام  برقة  في  األميري  للحرس  قائدًا  وعيِّن 
فؤاد  محمد  المؤرخ  بعدهما  يرحل  ثم   .1950
كان  ســوري.  أصل  من  وهو  القاهرة  في  شكري 
من  جانبًا  وحضر  السعداوي  لبشير  سكرتيرًا 
األمــم  جلسات  فــي  الليبية  المسألة  تفاصيل 
الكتابين..  وصــاحــب   .1949 الــعــام  المتحدة 

السنوسية دين ودولة وميالد دولة ليبيا الحديثة.
ثقافي  مركز  أول  تفتتح  واإلرشاد  األنباء  وزارة 

زمن  منذ  هدم  مبنى  في  بنغازي  مدينة  في  ليبي 
شارع  في  المركزي  ليبيا  مصرف  مكانه  وبني 
ليبيا  مجلة  من  عدد  أول  ــدرت  وأص االستقالل. 
والشاعر  لملوم.  رجب  الكاتب  برئاسة  الحديثة 
قيثارة  دواوينه  أول  يصدر  السنوسي  الزبير  راشد 
الخلود ثم الشاعر حسن صالح يصدر أيضًا ديوانه 
الليبية  النشر  دار  له  وتنشره  الحرب  بعد  األول 

بتقديم الناقد مفتاح السيد الشريف.
رئيس  سكتو  سردونه  أحمد  األفريقي  الزعيم 
الملك  الخريف. يقلده  ليبيا في  يزور  وزراء نيجيريا 
في  اإلسالمية  الجامعة  تمنحه  األوســمــة.  أرفــع 
اآلداب  كلية  تمنحه  ثم  العالمية  شهادة  البيضاء 
في الجامعة الليبية شهادة الدكتوراه الفخرية في 
أرنولد  الشهير  البريطاني  المؤرخ  فيما  الفلسفة 
مهمة  محاضرات  ويلقي  لندن  من  يصل  توينبي 
الجبل  في  جوالته  في  يرافقه  رفيق.  مــدرج  في 
األخضر ومدينة شحات األثرية األستاذ عبدالحميد 
كتابه  في  يتناول  اآلداب.  كلية  مسجل  الطيار 
الوحدة العربية آتية الذي صدر الحقًا بعض أطياف 
وجوانب زيارته ذلك الشتاء لبنغازي. خاصة الفصل 

المتعلق بالجامعات األفريقية ومستقبلها.
العسكرية  بالكلية  أكتوبر يلتحق من قبلوا  في 
ويشكلون  للدراسة  ببنغازي  بوعطني  في  الملكية 
قوام الدفعة السابعة. يشكل بعضهم نواة تنظيم 
الضباط الوحدويين األحرار بإشراف الطالب معمر 
القذافي. ستتخرج هذه الدفعة العام 1965 وتصل 
األوضــاع  بتغيير   1969 سبتمبر  في  حلمها  إلى 
البالد  العام في ديسمبر تحتفل  ليبيا. ونهاية  في 
االستقالل  على  للحصول  عشر  الثاني  بالعام 
عن  وصريحًا  ثانيًا  منشورًا  يوجه  خالله  والملك 
وينصح  منه  ويحذر  الدولة  في  الفساد  تفشي 

المسؤولين بمعالجته والقضاء عليه.
بغداد  منا..  والبعيدة  القريبة  العروبة  دنيا  في 
الموافق  رمضان  من  عشر  الرابع  يوم  تنهض 
والمدافع  الطائرات  على قصف  فبراير  من  للسابع 
دجلة..  شط  ضفة  على  الدفاع  وزارة  تدك  التي 
وتحاكمه  نظامه  تسقط  قاسم.  عبدالكريم  مقر 
وتعدمه مع بعض معاونيه. ينقل ذلك على األثير 
تقززًا  األمر  ويثير  اإلذاعــة  استوديو  من  مباشرة 
واشمئزازًا واستنكارًا من الكثيرين بما فيهم زعماء 
والعراق  سورية  تلتقي  إبريل  في  ثم  المنطقة. 
ومصر في إعالن ثالثي للوحدة بينها في القاهرة 
التجارب  في  كالعادة  نهائي  بشكل  يجر  ولــم 

الوحدوية العربية. كالم في الهواء.
ترحيبًا  ينال  مايو.  في  الجزائر  يزور  عبدالناصر 
بعد  إليها  يصل  عربي  زعيم  أول  باعتباره  واسعًا 
اغتيال محمد  مع  زيارته  وتترافق  االستقالل  إعالن 
البرلمان  عتبة  عند  الجزائر  خارجية  وزير  خميستي 
ويحضر جنازته. وفي الكواليس يلتقي مع بن بلة 
األنباء  تتسرب  الخارج.  في  تقيم  ليبية  وشخصية 
والحدود  الليبي  بالشأن  تتعلق  دارت  أحاديث  بأن 
أكتوبر قرب حلول موسم  الجزائر ومصر. وفي  مع 
والمغرب.  الجزائر  بين  تنفجر  الحدود  المطر حرب 
باماكو  في  عقد  مؤتمر  عبر  وتنتهي  أياما  تدوم 
إلى  قضيتها..  حسم  كيتا  موديبو  الرئيس  رعاه 
حين. وفرنسا تجلو عن قاعدتها البحرية في بنزرت 

وتحتفل تونس بحضور عربي كبير بهذا الجالء.
والقنديل.  الليل  مغناتها  في  تتوهج  وفيروز 
أغان وألحان ودبكات جميلة. وعبدالوهاب البياتي 
ومسرحية  والكلمات.  النار  السابع..  ديوانه  يصدر 
شعرية لم يتبعها بأخريات هي محاكمة في نيسا 
ناظم  العظيم  المطرب  يرحل  أكتوبر  وفي  بور. 
أبوها  بيت  من  وطالعه  النخل  فــوق  الغزالي.. 
قوم  سمراء  يخاطب  العيد.  في  أهديك  شيء  وأي 
ترحل.  وال  الوجدان  في  تظل  التي  وغيرها  عيسى 
وعبدالناصر أيضا في عيد النصر في بورسعيد في 
الثالث والعشرين من ديسمبر يدعو إلى عقد قمة 
عربية يحضرها الملوك والرؤساء لمواجهة مشروع 

إسرائيل في تحويل مجرى نهر األردن.
كيندي  تنكمش.  وال  تتمدد  نشاطاته  والعالم 
النووية.  التجارب  اتفاقية حظر  وخرتشوف يوقعان 
ويخلفه  داالس  في  كيندي  يغتال  نوفمبر  في 
عام  وبعد  أميركا.  رئاسة  في  جونسون  ليندون 

الروس سينحون 

الحركات  مــن  الثالثةِ  الــمــوجــةِ  عــن  الــحــديــُث 
سقفٍ  على  المشي  مثل  هــو  الغربية  النسوية 
قدميك  تحرق  لم  إن  فأنت  الساخن؛  الصفيِح  من 
مختلف  بين  الخلطِ  فخاِخ  في  تسقط  قد  الحافيتين 
توجهات  فثمة  الموجة  هذه  تكوّن  التي  التيارات 
هو  هذا  وربما  وتوحيدها  بينها  الجمع  يمكن  ال  عدة 
السبب التي أخذ الحركة النسوية إلى طريق مسدود.

تلك  عــن  الــحــديــث  فــي  الــبــدء  يمكن  ــن  أي مــن 
الموجة؟

تحوال  وكانت  أمريكا  في  الثالثُة  الموجُة  ولدت 
فكرُ  عليها  سيطر  التي  الثانية  للموجةِ  وامتدادا 

الكاتبة الفرنسية »سيمون دو بوفوار«.
القرن  من  الثمانينيات  نهاية  في  الموجُة  ظهرت 
وبقية  فرنسا«  »إلى  عادت  ما  سرعان  ثم  الماضي 

دول العالم.
فكرة  على  الثالثة  الموجة  في  النسويات  اعتمدت 
وكذلك  اللغة  قواميس  من  »األنثى«  كلمة  إلغاء 
الثاني«  »الجنس  كتاِب  في  جاء  كما  »األمومة«  إلغاء 
امرأة  نولد  المشهورة »ال  دوبوفوار وجملته  لسيمون 
تياراتٍ  الموجة  تلك  وشملت  كذلك«،  نصبح  بل 
أفكارٌ موحدة فكّل تيار كان يغني  مختلفةٍ ال تربطها 

على لياله.
التيار  منها  التي  التيارات  تلك  بعض  ذكر  يمكن 
»النسويات  وتيار  و»الماركسي«  »الــراديــكــالــي« 
وكذلك  البيض  النسويات  ضد  كن  الالتي  السود« 
الكاتبة  بقيادة  الفرنسية«  المرأة  تحرير  »حركة 

ويتنج. مونيك 
في  النسوية  الحركات  مطالبُ  كانت  وفيما 
في  واضحًا  تقدمًا  حققت  مشروعة  األولى  موجتها 
أتى  الراتب  في  المساواة  باستثناء  القوانين  من  كثير 

التيار الراديكالي بمطالب عدة بدت فيما بعد غريبة
فمن تلك المطالب مثال:

عن  وعزلهم  الــرجــال  على  الحرب  ــالن  إع أوال   •
الرجال  مع  العيش  أن  الراديكالي  التيار  رأى  إذ  النساء 

أمرٌ ال يُحتمل
• وثانيا منع العالقات الجنسية بين الرجل والمرأة

»شالوميت  الكندية  التيار  ذلــك  زعيمات  ومــن 
الحميمية  العالقات  برفض  نادت  التي  فايرستون« 
الكائن  يستمر  كيف  سألتها  وإن  والمرأة  الرجل  بين 
وسط  لعالقات  يحتاج  ال  ذلك  إن  تقول  ردتْ  البشري 
ورأت  التلقيح  في  المعاصرة  التكنولوجيا  تقدم 
فايرستون  تشارك  التي  ويتنج«  »مونيك  الفرنسية 
طــروادة«  »حصان  هما  والكتابة  األدب  أن  ــا  آراَءه
وهي  الرجل  هو  الــذي  العدو  إيديولوجية  لتدمير 
أن  أي  نضالها:  في  الماركسي  الجانب  من  تنطلق 
تعترف  ال  وهي  والمرأة«  »الرجل  طبقات  صراع  ثمة 
رأيها  في  التقسيم  فكرة  ألن  نساء  أو  رجال  بوجود 
هم  الزواج  فكرة  اخترعوا  والذين  سياسية  فكرة  هي 
على خطأ، وشنت »ويتنج« هجوما شرسًا على األطباء 
الكائن  تقسم  التي  بالبيولوجيا  يعترفون  الذين 
ترى  وهي  وأنثى،  ذكر  إلى  جيناته  حسب  البشري 
المرأة«  »حرية  مع  تتعارض  الطبية  االكتشافات  أن 
وهاجمت أيضا كل من يتحدث عن »كتابة األنثى« إذ 

ليس هناك في رأيها »أدب أنثوي«.
هل هناك أكثر تطرًفا من تلك األفكار؟

نعم
دوركن«  »أندريا  األمريكية  بقيادة  التيار  ذلك  جاء 
الثالثة والتي زادت  الموجة  وهي »منظرة« مهمة في 
في  جنسية  عالقة  أية  تجريم  وهو  مهمًا  آخر  مطلبا 
الزواج واعتبرت أن الزواج هو اغتصاب و»برنوغرافيا« 
نجحت  حيث  الشأن  هذا  في  قوانين  بإصدار  وطالبت 
ضد  القوانين  بعض  بإصدار  السياسيين  إقناع  في 
تتعلق  قوانين  إصدار  في  فشلت  لكنها  البرنوغرافيا 

بالزوجين في غرفة نومهما.

رغم مواقف 
دوركن الجيدة في 

مناهضتها للهيمنة 
األميركية ووقوفها 

ضد حربي فيتنام 
والعراق خلطت 

بني العمل النسوي 
والسياسي ورأت 

في صورة أميركا 
)الرجل( الذي يهيمن 

على شعوب العالم 
)املرأة(
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ترى من هي تلك السيدة الغريبة؟
والية  في   1946 عــام  دوركـــن«  »أنــدريــا  ــدت  ول
في  لالغتصاب  تعرضت  إنها  وتقول  »نيوجيرسي« 
ضد  بمواقفها  الستينيات  في  وعرفت  التاسعة  سنّ 
الحرب  ضد  مظاهرات  عدة  قادت  حيث  فيتنام  حرب 
أثناء  أوقفتها  التي  األمريكية  الشرطة  أن  وادعــت 
الشرطة  أفراد  بعض  أراد  حين  اغتصبتها  التظاهر 
محاكمة  أثناء  قالت  »هكذا  عــذراء  أنها  من  التأكد 
تركت  أنها  مذكراتها  في  وقالت  األمريكي«  البوليس 
أوروبا وتزوجت  إلى  القضية وهاجرت  أمريكا بعد تلك 
رواية  في  »كما  كورنيوليوس  يدعى  ٍهولندي  برجل 
أجبرها  شديدا  ضربًا  يضربها  كان  دوما«  ألكسندر 
بمدينة  الرصيف  على  والعمل  منه  الهروب  على 

أمستردام.
مناهضتها  فــي  الجيدة  ــن  دوركـ مــواقــف  ــم  رغ
فيتنام  حربي  ضد  ووقوفها  األمريكية  للهيمنة 
ورأت  والسياسي  النسوي  العمل  بين  خلطت  والعراق 
شعوب  على  يهيمن  الذي  )الرجل(  أميركا  صورة  في 

)المرأة( العالم 
لم  ــن  دورك قادته  الــذي  التيار  هــذا  أن  الغريب 
تيار  ظهر  العكس  على  بل  إيجابية  نتائج  يحقق 
يطالب  تيار  وهــو  فرنسا  في  الجنس«  »نسويات 
سياسية  أهدافٍ  أجل  من  جسدها  باستعمال  المرأة 

التيار باسم الرجال ويعرف هذا  والسيطرة على 
بعد  »مــا  تــيــار  أي   post pornographie
التيار  لذلك  المنظرات  بين  ومن  البورنوغرافيا« 
وعالمتي  بريا«  »كاترين  الفرنسية  الكاتبة  نذكر 
و»كارول  بروكس«  »سيوبان  األمريكيتين  االجتماع 
للموجة  اإلعــداد  في  التيار  هذا  نجح  ولقد  كوين«، 
رجٍل  من  أكثر  إسقاط  من  النسوة  تمكنت  إذ  الرابعة 
التي  الرابعة  للموجة  تمهيدا  فخاخها  في  سياسي 

اآلن. نعيشها 
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سالم الهنداوي

االستيالء  تعني  أنها  على  اتفقت جميعها  وإن  العربية،  المعاجم  في  دولة  لبس في معنى كلمة  ثمة 
الزوال واالنتهاء. دالت دولة  والتي تعني  الكلمة،  لنفس  أيضا معنى معاكسا  أنها تعطي  إال  والغلبة، 
الظلم أي زالت وبادت، كما تعني شيئا متداوال من مال ونحوه، ومن هنا جاءت كلمة متداول ومداولة، 
فمثال يقال تداول أعضاء البرلمان قانون الجنسية، أي أخضعوه للنقاش والمشورة وصوال إلى التوافق، 

وهذا المعنى هو ما ينطبق على ما يجرى في الدولة الحديثة أي عكس االستيالء والغلبة.
الدول في  لتاريخ ظهور ونهاية  الكالسيكي ترجمة دقيقة  أن معنى كلمة دولة بمفهومها  ويبدو 
امتلك  أتساءل هل  العظيمة، وهنا  المنطقة كما بيّن ذلك عبدالرحمن بن خلدون في مقدمته  هذه 
ابن خلدون عقال استثنائيا تمكن من النفاذ إلى بنية العقل السياسي العربي في كل العصور؟ أم أن 
قال ماركس،  ابن خلدون؟ ولألسف كما  الربوع كما كان عليه في عصر  يعيد نفسه في هذه  التاريخ 
فالتاريخ يعيد نفسه مرتين. مرة على شكل تراجيديا ومرة على شكل كوميديا، وها نحن نعيش زمن 

الكوميديا، وإن عاصر بعضنا زمن التراجيديا.
دولة  كل  الليبيون  يقول  العربية.  المعاجم  عن  دولة  كلمة  معنى  يختلف  ال  الليبية  اللهجة  في 
تعريف  يناقض  ما  الماء«، وهو  وورد  رجالك  يقولون: »عد  أي مسألة  يختلفون حول  ورجالها، وعندما 
الذين يعيشون في  اللغات، والتي تعني: مجموع األفراد  الحديثة في معظم  المعاجم  كلمة دولة في 
إقليم جغرافي واحد ويخضعون لنظام سياسي وإداري متفق عليه، وهذا الحد األدنى من التعريف الذي 

يتسع ويتفرع ليشمل أنواع األنظمة السياسية وطرق التداول السلمي على السلطة.
الخلد  فقصر  القصور،  في  يعش  لم  إدريس  الملك  أن  من  الرغم  على  القصر  دولة  الليبيون  جرب 
بطرابلس كان مقر الحاكم العسكري لليبيا الجنرال بالبو، وبعد سنة 1964 ترك الملك القصر وفضل، 
بنغازي  في  الحكومة  له  خصصته  الذي  بالمبنى  تبرع  بينما  طبرق،  في  اإلقامة  صحية،  ألسباب  ربما 
التي  البلدوزرات  خلف  يهتفون  وهم  الثورية  اللجان  غريان  في  وجدت  مرة  وذات  الوليدة،  للجامعة 
فقلت  إدريس،  الملك  أنه قصر  بحجة  البوليساريو،  أطفال جبهة  به  يقيم  كان  متواضعا  مبنى  جرفت 
لهم يبدو أن الملك كان »بروليتاريا«. في ذلك الوقت كانت شركة »بلفنجر« األلمانية تبني استراحة 
للقذافي في جندوبة. تميزت دولة القصر بحضور معظم مؤسسات الدولة الحديثة. الدستور والجيش 
دستورية  بعدم  حكم  الذي  المستقل،  والقضاء  الشيوخ  ومجلس  النواب  مجلس  األمنية.  والمؤسسة 
مرسوم الملك بحل المجلس التشريعي لوالية طرابلس، كما أن مصلحة النظام الملكي لم تتعارض 
مع مصلحة المجتمع، ويؤخذ على دولة القصر منع النشاط الحزبي، وزهد الملك في الحكم، حتى إن 
عليه  للتفريط في ملكه، كما يؤخذ  ما في وسعه  إدريس كل  الملك  قال: فعل  الثاني  الحسن  الملك 
ضعفه أمام الحاشية، خاصة عائلة رفيقه وصفيه إبراهيم الشلحي، وعدم ثقته في الشباب الذين تولوا 
الوزارة، وفي مقدمتهم المرحوم عبدالحميد البكوش، باإلضافة إلى نفيه لزعيم حزب المؤتمر بشير 
دولة  لرجال  محاكمتهم  خالل  ضخموه  الذي  الفساد  يجدوا  لم  الخيمة  دولة  رجال  ولكن  السعداوي، 
القصر، ويبدو أن الملك الزاهد كان أسعد الناس بانقالب دولة الخيمة. أخيرا أصبح حرا وعاد ليعيش 

في منفاه المصري الذي عاش فيه منذ وصول الفاشيين للسلطة في إيطاليا.
تتميز دولة الخيمة بغياب كل مؤسسات الدولة، فال وجود للدستور وفيما بعد دمر القذافي بشكل 
ممنهج الجيش الذي جاءت منه معظم المحاوالت االنقالبية، كما جرم الحزبية وألغى التجارة وأمم كل 
شيء حتى دكاكين البقالة، واحتكر السلطة التشريعية والتنفيذية، وأصبح صاحب الخيمة هو المفسر 
الوحيد لكتابه األخضر، الذي وضع فيه الحلول النهائية لمشاكل البشرية كافة، وهو ادعاء طفولي لم 
على  األخضر  الكتاب  بنحت  أمر  مرة  وذات  البشرية،  أنجبتها  التي  الجبارة  العقول  أصحاب  عليه  يجرؤ 
نووية  تحسبا ألي حرب  العالم،  ومحيطات  بحار  في جميع  بإلقائها  الليبية  البحرية  وأمر  الرخام  ألواح 
تنهي الحياة على كوكب األرض، وبعد الكارثة سيجد الناجون أو ربما سكان الكواكب البعيدة نبراسا 
يسيرون على هديه. باختصار دولة الخيمة هي دولة الالدولة، وذات مرة في اجتماع لمجلس الوزراء 
القرشين  خلونا  »باهلل  القعود:  عبدالمجيد  له  فقال  النقود،  إلغاء  بقرب  للتبشير  إبراهيم  أحمد  اندفع 
طوال  عكسه  فعل  انقالبه  صبيحة  األول  بيانه  في  القذافي  قاله  ما  وكل  خبزة«،  فردة  نشروا  باش 
حكمه الطويل، وأعفى نفسه من المحاسبة وخوض االنتخابات بعد أن ادعى أنه سلم السلطة والثروة 
كان  عندما  خاصة  لليبيين،  حتى  مفهومة  غير  اللغة  أصبحت  حتى  الهوس  ووصل  للشعب،  والسالح 

يقول شعبية الشعبية.
يعيش الليبيون اآلن في ظل دولة اللصوص، التي تتميز بغياب الدستور والمؤسسات الدستورية، 
إلى  اثنين، باإلضافة  إلى  أكثر، والبرلمان  إلى حكومتين وربما  الحكومة  اللصوص تنقسم  وفي دولة 
إال  ليس  الفرنامج  جزيرة  محرر  يقوده  الذي  فالجيش  الميليشيات،  وطغيان  المحترف  الجيش  غياب 
بالقوى  أطرافها  باستقواء  اللصوص  دولة  تتميز  كما  الوطني،  الجيش  اسم  حملت  وإن  ميليشيات 
ولو  حتى  التزام  أي  من  والتملص  الوطنية،  السيادة  عن  للتنازل  واالستعداد  واألجنبية،  اإلقليمية 
وقعوا تعهدا أمام ممثلي المجتمع الدولي ومبعوثي األمم المتحدة، وفي األخير تحولت كل األطراف 
إلى رهائن بيد زعماء الميليشيات، مثلما حدث في أواخر الدولة العباسية، ومثلما حدث في ليبيا في 
المناسبة  وبهذه  باشا،  أحمد  يد  على  االنكشاريين  مذبحة  قبل  القرمانلية،  الدولة  تأسيس  بداية 
اللصوص أن ال ينسوا مصير  الميليشيات من تلبية أي دعوة لوليمة باذخة، وأطلب من  أحذر زعماء 
القذافي، فالليبيون ال يحاسبون ،فهم ينفذون األحكام ثم ينظرون في الطعن بعد التنفيذ، وما يحدث 
في العراق سيتكرر في ليبيا، بعد أن اكتشف األمريكيون أن البنوك العراقية مجرد آلة لغسل األموال 

لصالح إيران، مما أجبر رئيس الوزراء على االعتراف بتسرب 300 مليون دوالر يوميا خارج البالد.

عرفنا الورّاق العريق »محمد مدبولي« مبكرا، ففي نهاية الستينيّات من القرن الماضي ارتبط اسمه في 
بنغازي بروايات مصر القديمة التي كان يفترشها الباعة تحت أقواس »الفندق البلدي«. تلك األقواس التي 
كادت تتحوَّل إلى سوق للمعرفة مثل سوق »األزبكية« في القاهرة، لو أمد اهلل بعمر ذلك المناخ الثقافي 
الذي كان مزدهرا في بنغازي، وأنتج في تلك الفترة الصحافة المقروءة والكتاب المقروء، والكاتب المقروء، 
لجالل  واالنتماء  األمة  ضمير  في  المضيء  النبراس  والمثقف  المنيع،  المانع  الحقيقي  القارئ  أنتج  مثلما 
الوطن. لقد كان الفن واألدب في ذلك الوقت يعيشان بيننا وفينا وأينما حللنا في مشاويرنا اليومية، فبين 
جرائد الصباح اليومية، كانت مسارح الليل وسينما الليل ومقاهي الليل، وكانت الصالونات األدبية واألغاني 
القديمة واألفالم القديمة. وأذكر أن الحاج مدبولي كان من بين أهم األسماء المصرية التي حضرت في 
ذاكرتنا الثقافية التي كان الكتاب عنوانها األبرز، وهو الكتاب الذي ترجم للسينما أهم روائع نجيب محفوظ.

كنا في طفولتنا الثقافية عندما نستعير الكتب من »المركز الثقافي المصري« بشارع االستقالل، ونقرأ 
تسحرنا  ماثلة  قصة  السينما  في  لنراه  إليه  نذهب  ما  سرعان  محفوظ،  لنجيب  مثاًل  والكالب«  »اللص 
التي  الرمادية  الحكايات  إحدى  إنها  القديمة.  طبعته  في  الكتاب  رائحة  تشبه  التي  وبرائحتها  بتفاصيلها 
القاهرة  لشوارع  يأخذنا  كان  الذي  البسيط  المشهد  خالل  فمن  آنذاك.  مخيلتنا  في  مصر  صورة  شكلت 
ميدان  في  مدبولي  كان  األفــالم،  في  واألســود«  »األبيض  المشهد  ذلك  ولمعان  الزحام،  من  الخالية 
الثقافة  التنوير، وتشّكلت مع  التي برزت في مرحلة  القديمة بالعناوين  »سليمان باشا« ينشر تاريخ مصر 

والسياسة وحقوق المجتمع المدني. وهي المرحلة التي أنتجت تيار الوعي القومي في عهد عبدالناصر.
ولم يكن مدبولي مكرَّسا لنشر تلك الثقافة القومية في أوج ظهورها، بل كان في جوهر مسألة الحوار 
النقدي معها، فكان ينشر للفكر السائد ومعارفه، فنشر لثقافة االختالف التي قادها ماركسيون ووجوديون 
الصحافة  في  المعرفة  الذي سوَّق  الناشر  اهتمامات  من  المعرفي  التعدُّد  هذا  فكان  وعلمانيون.  وإخوان 
اليومية، بأطيافها المختلفة، وصار ال يمكنه، حين أصبح »ناشرا« بوعيه الجماهيري سوى أن يكون منحازا 
الهتمامات القارئ الذي كان يلتقيه على الناصية ويبيعه الخبر بفلس على الناصية األخرى. وهذا االنتماء 
للشارع العربي كان من أهم ميزات الحاج محمد مدبولي« وانحيازه للثقافة الجماهيرية التي كانت تنهل 
من وعي المثقفين وانشغالهم بالقضايا الفكرية وأزماتها. فكان قدره أن يكون في فرن الصحافة وعمره 
6 سنوات، يبيع أخبارها الطازجة في منطقة »الدقي« و»داير الناحية« غرب القاهرة، ومن ثم تصدَّر أهم 

الميادين وأغناها بالسابلة والسائلة وبالمثقفين.
لم يكن انتقاله إلى ميدان »طلعت حرب« في قلب القاهرة إالَّ رغبة في المزيد من االحتكاك بالناس 
وهمومهم، يبيعهم الخبر كما يبيعهم الخبز، طازجا في المدينة، وعلى مسمع من المثقفين ذوات الناس 
باتجاه مقهى »ريش« و»البستان« يتسامرون  الذين كانوا يعبرون »طلعت حرب« كل مساء  وهمومهم، 
الهامش  هذا  على  مدبولي  فعقد  األمة،  ضمير  محراب  في  األفكار  وينسجون  المحروسة  قلب  نبض  عند 
فكانت  تحديدا،  حرب  ناصية طلعت  على  ومن  وأدباء مصر  كتاب  معظم  مع  العميقة  الضروري صداقاته 
الثقافة هي هاجس الناشر الصغير الذي ورث عن أبيه تسويق المعرفة وهو في سن السادسة، وبنى مجده 
الكبير بالتنوع في نشر ثقافة االختالف عبر كل تلك المرحل الفكرية من حياة مصر العروبة، وكان شاهدها 

بامتياز.
لقد كبر حنيني مع الزمن في أن ألتقي »مدبولي« وأرى الرجل الذي بنى ما تعجز عنه مؤسسات الدول 
العربية قاطبة، وكان إن جمعني به في نهاية الثمانينيات صديقي الروائي »يوسف القعيد« فصار منذ ذلك 
الحين وجه مصر الذي البدّ أن أراه وأطمئن عليه واستمتع بحكاياته عن المحروسة وعمرها المديد رغم 
عهد  منذ  والمتناقضات،  العهود  مختلف  خالل  القصرين  نوافذ  عبرت  التي  والعواصف  والحرائق  الشدائد 

الملك فاروق، مرورا بعهد عبدالناصر وأنور السادات.
أنها  والعربية  المحلية  والقضايا  المصريين من األحداث  المثقفين  والالفت في مظاهرات واعتصامات 
كانت إما تنطلق من أمام مكتبة مدبولي أو تنتهي إليها، حتى إن ناصية المكتبة صارت منصّة لالحتجاج 
منها  يلقون  لفناني مصر  تكون  وتارة  أشعاره،  بيانات  منها  يلقي  نجم  فؤاد  تكون ألحمد  فتارة  الثقافي، 
منها  هتف  التي  التاريخية  المنصّة  ذاتها  وهي  العراق.  غزو  ومن  األقصى  تدنيس  حادثة  من  بياناتهم 
قديما الشاعر »نجيب سرور« ضد الجوع، وكانت في وجع أمل دنقل وفي رؤى عفيفي مطر من بعده. وكأن 
مكتبة مدبولي في حاضرة الزمن وتناقضاته قد أرادت أن تستنطق محتواها الفكري من معارف وكنوز طال 

صمتها في ذلك الميدان.
يغريني  فكان  مدبولي،  محمد  الحاج  حياة  في  التاريخية  والتباساتها  المعاني  هذه  تستوقفني  كانت 
قيمة  باعتباره  به  التقوا  الذين  واألجانب  العرب  والسياسيين  المثقفين  من  روُّاده  عن  المزيد  بمعرفة 
السادات  إلى  عبدالناصر  إلى  فاروق  من  سياسية،  عهود  أربعة  عاصرت  حقيقية  مصرية  تاريخية  ثقافية 
العربي وقدرته على صُنع  المثقف  تأثير مدبولي في ضمير  إلى حسني مبارك. ولعله يحضرني هنا مدى 
األحداث الثقافية، خاصة في حياة أدباء كبار مثل الشاعر نزار قباني الذي منع الرئيس عبدالناصر كتبه من 
دخول مصر عام 1967 بسبب قصيدة »هوامش في دفتر النكسة«، وال يعرف مدبولي حينها أن عبدالناصر 
سيعيش إلى األبد وال نزار قباني سيعيش إلى األبد، لكن الشعر بينهما وقوة الثقافة وقدرتها على التأثير 

في الناس كانا سيبقيان في التاريخ ما بقيت النكسة وما بقيت القصيدة.

دولة القصر.. دولة الخيمة 
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بحجة جارك أخرب دارك

فقط؛  الطبيعة  في  ليس  يجري حوله؛  ما  لمعرفة  ميل  اإلنسان  لدى  تخلق  القدم  منذ 
تبلور  الحضارات  نشوء  ومع  منه.  قريبة  أخرى  بشرية  جماعات  لدى  يجري  لما  ولكن 
االهتمام بحضارات األمم األخرى وما يجري لديها ومعرفة أخبارها، ألغراض مختلفة منها 
ما هو تجاري ومنها ما هو عسكري ومنها ما هو ناتج عن فضول ونزوع معرفي محض. 

ومن هذا النزوع المعرفي نشأت كتابة التاريخ، أو التأريخ.
مع نشوء الصحافة ظهر البحث عن »األخبار« المختلفة محلية كانت أو غير محلية.

أخبار  على  الحصول  إلى  الميل  هذا  أفضى  عشر  التاسع  القرن  منتصف  حوالي  مع 
األحداث الجارية في المحيط القريب أو األصقاع النائية إلى نشوء مؤسسات تتولى هذه 

المهمة عرفت بـاسم »وكاالت األنباء«.
أول مؤسسة من هذا النوع ظهرت سنة 1848 وهي وكالة »أسوشيتد برس« التي 
فتحت فروعًا لها سنة 1931، في لندن وباريس وبرلين، والحقًا في أنحاء مختلفة من 
الوكاالت  أكبر  من  تعد  التي   1951 سنة  البريطانية  »رويترز«  وكالة  تلتها  ثم  أوروبا. 

العالمية في هذا المجال. بعدها توالى ظهور هذا النوع من وكاالت األخبار.
حتى اآلن يقال أن ما يقدر بثمانين بالمئة من أخبار العالم تبثه خمس وكاالت إخبارية 
عالمية هي، إضافة إلى الوكالتين المذكورتين أعاله، وكالة يونايتد برس إنترناشيونال 

األميركية، وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة تاس الروسية.
هذا األمر أثار قلقًا متزايدًا لدى »دول الجنوب«، نبهت إليه هيئة األمم المتحدة، ألنه 
يعني »التحكم في األخبار« من حيث تحديد ما يبث وما يحجب وطريقة صياغة الخبر، 
فعلى سبيل المثال هناك فارق بين أن تصف أفراد حركة مسلحة ما تعمل ضد نظام 

بأنهم »ثوار« أو »متمردون« أو »إرهابيون«.
احتكار األخبار هذا والتحكم في طبيعتها ومضامينها، صار يُخترق جزئيًا بفعل الصحف 
التي تعتمد في جزء من أخبارها على مراسليها، وكذلك اإلذاعات المسموعة، ثم المرئية، 
التي لها القدرة على تشغيل مراسلين في أماكن مختلفة من العالم. ومع ظهور البث 

الفضائي المرئي أخذ هذا الخرق يتسع.
لكن االختراق األهم، في تقديري، هو ظهور المدونين الذين ينشئون قنوات إخبارية 
على »اليوتيوب«. لقد جذبت اهتمامي مؤخرًا بعض هذه القنوات ولفت انتباهي حسن 
تقصي أصحابها ألخبارهم واعتمادهم على ما تورده بعض الصحف في لغات مختلفة 
وما تبثه بعض المحطات التلفزيونية. صحيح أن بعضهم يستخدم لغة منحازة، وحتى 
ساخرة، تنحرف عن اللغة الموضوعية المطلوبة في إيراد األخبار، إال أن هذا ال ينقص من 
أهمية ما يوردونه من أخبار وتحليالت. وإذا جمعنا اختراقات ما أوردناه أعاله فإننا نلمس 
وبرامج  االتصال  تقنيات  تطور  مع  أنه سيتزايد  ونتصور  االتجاه  هذا  في  معقواًل  تأثيرًا 

التواصل فائقة المستوى.

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

لدول  القدم  كرة  كأس  من  األخيرة  الدورة   ،»25 »خليجي 
مميزة،  دورة  البصرة،  بمدينة  عقدت  التي  العربي،  الخليج 
 22 العالم  كأس  كان  وقبل  لي،  أتيح  ما  منها  تابعت  لقد 
بين  التضامن  روح  تجلت  وفيهما  جله،  تابعت  ما  بقطر 
إلى  البشر  حاجة  وأن  القدم كفن ممتع،  كرة  وبرزت  البشر، 
الترفيه كحاجتهم للخبز، وحق ما ينسب للسيد المسيح: أن 

اإلنسان ال يحيا بالخبز وحده.
العراق بكل  25« الحظ أن  ومن هذا فمن تابع »خليجي 
الدورة،  تنظيم  في  مميزة  نكساته وصراعاته، خطى خطوة 
كأس  دورة  في  حصل  مثلما  ــادر،  ن اجتماعي  تكافل  في 
العالم 22 بقطر، وحتى أكثر، والرسالة المرسلة من البصرة 
محنتها  تجاوز  على  قــادرة  المنطقة  شعوب  أن  والدوحة 
محنتها  عن  تقفز  وأنها  عقود،  منذ  خضمها  في  تعيش  ما 
وأن لديها مخزونا إيجابيا فاعال، يوفر ما ال تستطيع توفيره 
ففي  كالفيفا،  كبرى  مؤسسات  وجهود  الطائلة  األمــوال 
ملح  الناس  كانت   22 العالم  كأس  في  كما   »25 »خليجي 

األرض والفعل المميز من أجل السلم والحياة.
روح  انعكست  حيث  سمع،  بما  سُر  بالتأكيد  يرَ  لم  من 
وبتفاصيله  الختام  بحسن  الفوز  أجل  من  البشري  التضامن 
أكثر، وفي هذا عمل كل فرد بالمستطاع إليه سبيال، وديدن 
وصورت  وضعت  الذي  الجحيم  بوتقة  من  الخروج،  الجماعة 

الدرس  ولعل  العراق.  في  الخصوص  وعلى  المنطقة،  فيه 
يترك  ال  كله  يطال  ال  ما  المثل:  يقوله  ما  واألخير  األول 
حفز  ما  متى  عدة،  النار  دائرة  من  للخروج  السبل  وإن  كله، 
ليس  الدرس  وهذا  البشر.  وحيوية  طاقة  من  األدنى  الحد 
أن  األهــم  لكن  كهذا،  لنموذج  خالصة  أو  فحسب  نتيجة 
يكون الحافز لنا والقدوة من أجل النسج على المنوال، وكما 
تباينت  وإن  واحد  فالبشر  الصعب،  باألمر  ذلك  ليس  تبين 
المعطيات والمقاربات، وعادة ما يتداعى الناس للتقليد ألنه 

السهل.
الحكمة  يدرك  الحسنة، من  القدوة  إلى  بحاجة  نعم نحن 
فالمهرجانات  الظالم،  تلعن  أن  بدل  شمعة  َأشعِل  القائلة: 
النار  يطفئ  ال  إنه  الشعوب  تراث  وفي  البشر،  قدم  قديمة 
مثل الماء، وهذا يعني أن جرعة ماء تطفئ سعير ظمأ حارق. 
ما  عمل  أول،  أولى، مشروع  بد من خطوة  ال  ذلك  وليتيسر 
في حده األدنى، فكرة من شاب يافع تدعمها حكمة مجرب 

كهل.
ليبيا، هون ومهرجان خريفها  واحتي  المثل من  وسنأخذ 
استعادت  التي  غــات  ثم  تقريبا،  يتوقف  لم  ما  السنوي 
نموذجين صالحين  اعتبرنا هذين  لو  العام.  مهرجانها هذا 
وآخر  الزاوية،  إقامة مهرجان وطني في  فإنه يمكن  للعمل، 
مسرح  إحياء  ويمكن  مختلفين،  مجالين  في  طبرق،  في 

شحات وكذا صبراتة، بحيث تتنوع المهرجانات وتتفرع على 
وإقليمية  دولية  مسابقات  إقامة  يمكن  كذا  البالد.  مستوى 
النهابة، هناك  األيدي  النظر عن  وبغض  بتكاليف محدودة، 
مالعب في بنغازي وطرابلس يمكن أن يتقاسما كأسا لكرة 
مهرجان  إقامة  ويمكن  ليبيا،  تتبناه  أفريقيا  لشمال  القدم 

دولي للمدن والواحات القديمة في مدينة غدامس.
ومن خالل تجربة في مهرجان درنة الثقافي، تتوافر إرادة 
فليتنافس  أنفسهم ومدنهم، وفي هذا  البشر إلحياء  ورغبة 
بحاجة  فليبيا  كله.  يترك  ال  كله  يطال  ال  وما  المتنافسون، 
ملحة وشديدة ومنطقتها إلى حد أدنى من االستقرار، الذي 
لن توفره اإلرادة السياسية حتى إن أرادت، ألنه أمر متعدد 
بلدة  من  ذلك  ليبيا  شباب  أدرك  وقد  والمسارب،  المشارب 
سينمائي،  مهرجان  إقامة  في  منها  شاب  نجح  التي  مزدة، 
لن  الوطنية  المصالحة  أن  هذه  ومن  إجخرة،  واحــة  إلى 
أي  ورياضية...إلخ،  وثقافية  اجتماعية  أرضية  دون  تكن 
ألنها  ذلك  شعبية،  قاعدة  دون  اجتماعية  مبادرات  دون 
ومنه  نبدأ،  هنا  ومن  اآلن  نحن  سياسية.  مسألة  ليست 
عبر  ودولي،  إقليمي  دعم  الحصول  أجل  من  نعمل  وألجله، 
من  القائل  سيقول  المدني.  والمجتمع  والدول  المؤسسات 
العراقيل ستوضع في الطريق، وأقول لوال  يأذن بذلك، وإن 

وجود الظالم لما بحثنا عن شمعة والسالم.

الميليشيات تمثل مظهر خروج عن القانون أو السياق العام للدولة، 
الدولة واستقرارها لكن على  وهي ال تشكل خطرا فقط على أمن 
وجود الدولة أو األمة من األساس، أو على األقل على سيادة الدولة 
تفتح  ألنها  الوطنية،  مؤسساتها  عبر  القوة  تحتكر  عادت  ما  التي 
بأجنداتها  توجد  كي  لها  الداعمة  الخارجية  للقوى  فروعا  أو  مجاال 
والبعيدين،  القريبين  الجيران  على  خطرا  تخلق  كما  األرض،  على 
العسكري  للدعم  أو  الخارجي  لالجتياح  مــرارا  الدولة  وتُعرِّض 
والمالي الذي يقوض وحدة الدولة واستقرارها، وتزداد خطورة هذه 
الميليشيات حين تكون خادمة لعقائد أيديولوجية عرقية أو مذهبية 

أو جهوية، كما يحدث في لبنان والعراق وليبيا واليمن وسورية.
تُحوِّل الميليشيات المدعومة أو الممولة من الخارج الدولَة إلى 
الفتاكة،  األسلحة  لتجربة  ساحةٍ  أو  المدمرة،  العالم  لنفايات  مكب 
أو مقٍر للصناعات والمختبرات الخطرة، كما حدث مع مخازن نترات 
تغول  فترة  كولمبيا  في  حدث  وكما  بيروت،  ميناء  في  األمونيا 
أوكرانيا  في  يحدث  وكما  العراق،  في  اآلن  يحدث  أو  الميليشيات، 
التي تحولت أرضها إلى قنبلة بيولوجية تشكل خطرا على المنطقة 
أسسها  التي  )النازية(  القومية  الميليشيات  فيها  تتحكم  والعالم، 
الملياردير كولومويسكي والتي ُأدمجت فيما بعد في وزارة الداخلية 

وفي جهاز المخابرات.
»موسكوفسكي  صحيفة  في  ساموديلوفا،  سفيتالنا  كتبت 
مختبرا   16 يعمل  للخبراء،  »وفقا   : اليومية  كومسوموليتس« 
بعضها، حيث  تصنيف  يتم  أوكرانيا.  أراضي  على  أميركيا  بيولوجيا 
المخابر  هذه  أن  والخطير  بالسرية.  قاتلة،  فيروسات  إنتاج  يمكن 

الحيوية ليست في مناطق نائية، إنما بالقرب من المدن الكبيرة«.
حوار  في  نيكولين  إيغور  العسكري  الفيروسات  عالم  ويقول 
لفوف،  في  و3  كييف،  في  منها   4 »هناك  روسية  أبعاد  ببرنامج 
ودنيبروبيتروفسك  وخاركوف،  أوديسا،  في  مخابر  أيضا  ويوجد 
األسلحة  استحداث  حظر  اتفاقية  على  قط  أميركا  تصادق  ولم   ...
تدمير  على  وال  وتكديسها،  وإنتاجها  والتكوسينية  البكتريولوجية 
الخطرة  المختبرات  هذه  بإبعاد  ببساطة  قاموا  لقد  األسلحة.  تلك 
في  رمادية..  منطقة  في  كأنما  تعمل  اآلن  وهي  أراضيهم.  عن 
ما  أحدث  العسكريون  الفيروسات  علماء  يختبر  المختبرات،  هذه 
والحيوانات  البشر  على  محددة:  جينية  مجموعات  على  ينتجونه 
والنباتات. وبالمناسبة، الصين محاطة أيضا بالمختبرات البيولوجية 
األميركية«. ويضيف نيكولين، »على مدى السنوات العشر الماضية، 
للبلدان  بالنسبة  بيولوجية(  )قنبلة  إلى  عمليا  أوكرانيا  تحولت 
فيروس  عينات من  بأن  تفيد  معلومات  استخباراتنا  لدى  المجاورة. 
وقد  خاصة.  حاويات  في  خاركوف  مختبر  إلى  سرا  نُقلت  الجدري 

علماء  تحدث  وفيه،  البنتاغون.  إلى  أرسل  الذي  التقرير  خبر  انتشر 
من  تمكنوا  فقد  مظفرة.  نتائج  عن  األميركيون  الدقيقة  األحياء 
تخليق بنية فريدة من جينوم فيروس الجدري، يمكن أن تتنكر في 
شكل فيروس كورونا. وقد قال رجل األعمال األميركي بيل غيتس 
تبلغ  بوفيات  الذي يتسبب  الجدري،  القادم سيكون  الوباء  إن  أخيرا 

.»90٪
المنافسين مقولة )بحجة جارك  تستخدم أميركا تجاه خصومها 
حروبها  معظم  في  استخدمتها  التي  الحجة  وهي  دارك(  أخــرب 
في  ضروسا  حربا  أشعلت  أن  بعد  واآلن  األرض،  بقاع  في  السابقة 
شرق أوروبا بحجة الدفاع عن جارة روسيا االتحادية، أو كرانيا، تنتقل 
إلى الشرق األقصى لتستخدم جزيرة تايوان الصينية ضد فضائها 
الصيني األوسع، باعتبارها الجارة الواقعة في حب النموذج األميركي 
خوفا من الجارة المتوحشة والشريرة كما يصفها إعالم الغرب، وقد 
تتسبب هذه الحكمة المجنونة في دمار تايوان والتضحية بها من 
ومن  أوكرانيا،  في  كما  األمد،  طويلة  استنزاف  حروب  إشعال  أجل 
أجل اختبار مدى قوة هؤالء المنافسين العسكريين، وفرض عقوبات 
الصين  تظل  ــوال  األح جميع  وفي  اقتصاداتهم،  لضرب  عليهم 
أو  حروب ساخنة  في  أميركا  واجهتها  التي  القوى  كل  عن  مختلفة 
باردة، اقتصادية أو عسكرية. ففي ماذا تختلف الصين؟ ولماذا يتوقع 
الصين  على  الباردة  حربها  في  المتحدة  الواليات  فشل  المحللون 
عدوها  ضد  تبنتها  التي  نفسها  االستراتيجية  تستخدم  باعتبارها 

التقليدي المختلف )االتحاد السوفياتي(؟.
أوال: وفق استراتيجية أميركا للحرب الباردة مع االتحاد السوفياتي 
تبنت احتضان اقتصادات أخرى نامية مثل اقتصاد اليابان واقتصاد 
ألمانيا الناهضتين بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم ما شكله هذان 
إال  المتحدة،  الواليات  اقتصاد  على  تنافسي  خطر  من  االقتصادان 
أن بعبع االتحاد السوفياتي جعلها تتسامح معهما باعتبارهما قالعا 
إقليمية مهمة في وجه الخطر الشيوعي، وهذا ما فعلته أيضا عبر 
تعاونها الحذر مع النموذج الصيني الناهض بعد ذلك، الذي كانت 
يحكمها  الصين  أن  ورغم  الصين«،  »انتعاش  تحببا:  عليها  تطلق 
حزب شيوعي إال أن درء الخطر المارق بخطر يمكن احتواؤه أوهمَ 
الرأسمالي  النموذج  تبني  إلى  أقرب  الصين  بأن  المتحدة  الواليات 
الضفاف  وفي  الجنوب  في  دينج  إصالحات  بعد  الوقت خصوصا  مع 

المقابلة لتايوان.
كتاب  في  يُذكر  كيزا،  دي  وأرنيه  بورشتاين  دانيال  لمؤلَفيه 
)التنين األكبر: الصين في القرن الواحد والعشرين( أنه »في النصف 
األميركيون  السياسة  صناع  اضطر  العشرين  القرن  من  الثاني 
بالقوة  إما  يتصفون،  ممن  والمزاحمين  المنافسين  مع  للتعامل 

االقتصادية )اليابان وألمانيا وغيرهما(، وإما بالقوة عسكريا وسياسيا 
أول قوة عظمى في  السوفياتي سابقا(، ولكن الصين هي  )االتحاد 
عناصر  حيث  من  الصفتين،  تحمل  سوف  والعشرين  الواحد  القرن 
القوة بدرجة عالية إلى حد ما«. يضاف إلى هذا حاليا تغلغل الصين 
تفضل  النامية  الدول  أصبحت  حيث  العالم  من  مختلفة  أقاليم  في 
تبتزها  ال  ألنها  الغربية  على  الصينية  واالستثمارات  الشراكات 
السياسية الضاغطة وال ملفات حقوق اإلنسان، فالصين  بالشروط 
تبشيرية  هواجس  أي  دون  الشركاء  كل  واستفادة  التنمية  لغتها 
على  الصعب  من  تجعل  المعطيات  وهذه  الشراكات.  هذه  ترافق 
القوى الغربية أن تفرض عقوبات على الصين بالقدر الذي فرضته 
على روسيا ألن الصين جزء من شبكة اقتصادية عالمية تؤثر فيها 

وتتأثر بها.
وهو ما يحيل إلى، ثانيا: حيث إن الصين تاريخيا وعقائديا كانت 
أغلبه  في  اقتصادها  ركائز  وحتى  المحلي،  بشأنها  مشغولة  دائما 
)محلية( كما فعلت روسيا في السنوات األخيرة تحسبا ألي نوع من 
قوانين  وفي  الرأسمالي  العالم  في  الصين  انخراط  رغم  العقوبات. 
السوق العالمية، إال أن عقيدتها الكنفوشية الراسخة تعمل كقاعدة 
معنية  فهي  المحسوب،  االندماج  هذا  تحت  ومعرفية  أخالقية 
بتوسيع  معنية  وليست  السياسي،  ونظامها  الداخلي  باقتصادها 
أخرى  أصقاع  في  قوتها  استعراض  أو  الحدود،  خارج  إمبراطوريتها 
من العالم، وهذا ما يجعلها تعتبر هونغ كونغ وتايوان شأنا محليا 
يحدث داخل حدود األمة، وما يجعل تايوان أمرا حساسا بالنسبة لها، 
من جانبَي االقتصاد واألمن القومي. قبل صعود إسبانيا والبرتغال 
كقوى عسكرية تجوب البحار بقرن من الزمان، وقبل بروز أساطيل 
القائد  قيادة  تحت  الصين  كانت  قرون،  بثالثة  وبريطانيا  هولندا 
العسكري البحري جينج تملك أقوى المهارات والتكنولوجيا البحرية 
لصناعة أساطيل تغزو العالم، لكنها ظلت تركز على إمبراطوريتها 
اآلسيوية إخالصا لثقافتها الكونفوشية العريقة التي ما زالت تميز 

حدودها بسور الصين الشاهد على هذه العقيدة.
به  أميركا  تحرشات  لكل  المراوغ  الخصم  هذا  مواجهة  وفي 
لم  المنافس،  الخصم  ضرب  في  التقليدية  ذرائعها  لكل  والمحبط 
تجد إال تايوان، الجارة الحائرة بين امتدادها الصيني الطبيعي وبين 
ديمقراطيتها  في ظل  والتي  الغربية،  بالنماذج  السياسي  ارتباطها 
أوليجارشات اقتصادية حاكمة،  الغرب تشكلت فيها  المنتسخة عن 
وهي وحدها من تستطيع الوصول إلى أعلى هرم السلطة ومفاصل 
الدولة، وهي شبيهة بالميليشيات التي ال تتردد في االستعانة بقوى 
العودة  أحست يخطر  ما  إذا  بالتسبب في حروب مدمرة  أو  خارجية 
إلى الحض الصيني، ذريعة القوى الغربية الداعمة لهذا االنشقاق - 

كما في حرب أوكرانيا - الدفاع عن الديمقراطية.
القطب  ذي  العالمي  النظام  عن  بقوة  يدافع  إعالمي  ضخ  ثمة 
في  الديمقراطية  أن  مع  الديمقراطية،  عن  الدفاع  بحجة  الواحد 
ديمقراطيتها  تدير  التي  الــدول  لكن  التعددية،  تعني  جوهرها 
أن  بمجرد  متوحش  طغيان  إلى  تتحول  حدودها،  داخل  بإعجاب 
تتهدد مصالحها وتخرج من حدودها، وجرائم اإلبادة التي قامت بها 
هذه اإلمبراطوريات الحاملة شعار الديمقراطية في بقاع شتى من 

العالم تشي بهذا التناقض األخالقي المريع.
سوى  الحرب  هذه  من  يعنيني  ال  سابقة،  مرات  في  قلت  وكما 
نظم  بين  الــصــراع  يكون  حين  خصوصا  الموضوعية،  توخي 
ففي  أخالقية،  ال  ديمقراطية  ونظم  ديمقراطية،  ال  أوتوقراطية 
جميع األحوال الحرب مؤثمة وستظل أفظع القذارات التي يقوم بها 
م لنا بها، وكل ما نستطيع التحكم  اإلنسان فوق األرض، وال تَحَكُّ
فيه عقولنا وضمائرنا التي من المفترض أال نجعلها أدوات مطيعة 

لهذا التالعب الخبيث الذي يستخف بعقولنا.
هذا  وفق  للحروب  المحفزة  العامة  للصورة  نظرنا  ما  وإذا 
متمثل  دكتاتور  يحكمها  واحــدة  دولة  العالم  واعتبرنا  الشكل، 
عن  بعيدا  ليس  تصور  )وهــذا  األميركية  المتحدة  الواليات  في 
الدولة  المعارضة في هذه  الوجاهة(، واعتبرنا روسيا والصين هي 
الدكتاتور،  يرفضها  بالطبع  التي  بالتعددية  تطالب  التي  الكونية 
عبر  عليها  بالتضييق  المعارضة  هذه  سيواجه  دكتاتور  وكــأي 
يشعلها،  جانبية  حــروب  في  وإلهائها  االقتصادية،  العقوبات 
في  الفاشية  الميليشيات  أو  تايوان  في  المنشقين  واستثمار 
نشطة  ميديا  وتسليط  المعارضة  هذه  لعزل  محاولة  مع  أوكرانيا، 
مطلق  كشر  وتمثيلها  تماما  لتشويهها  الدكتاتور  عليها  يسيطر 
األوروبية  النظم  من  الدكتاتور  حاشية  بينما  االستقرار،  يهدد 
والغاية فقط  على مصالحها،  غنائي حفاظا  بعمى  تتبعه  المطيعة 
الواحد(  )القطب  العالمي  الدكتاتور  حكم  يستمر  أن  ذلك  كل  من 

مهما كان الثمن.

أن  بعد   1973/4/8 يوم  بيكاسو  بابلو  اإلسباني  الفنان  باريس،  من  عنا  رحل 
وفاته  قبيل  عجيبة.  وحياة  ونحتًا،  رسمًا  يبدع  معظمها  أفنى  عامًا   92 عاش 

بقليل قال في معرض حديث له: »أعطنى متحًفا أمأله إبداعًا..«.
تلك  أن  الدار  فقدرت  أعماله  لجرد  شهيرة  مــزادات  دار  ُكلفت   1974 سنة 
أعوام!  أربعة  بعد  إال  عملها  تنجز  لم  ولكنها  أشهر؛  خمسة  إلى  تحتاج  المهمة 
دوالر  مليون   200 بحوالي  قيمتها  قدرت  ولوحة،  منحوتة   1855 كان  فما خلفه 
 203 تختار  أن  بوزو(  )دومينيك  اسمها  فنية  أعمال  مُقيّمة  ُكلفت  ثم  أميركي. 
كضرائب  الفرنسية  للحكومة  تُسلم  منحوتة،  و191  رسمًا  و1472  لوحات 

مستحقة عن اإلرث الذي تركه بيكاسو.
الفرنسي  الدولة  وزيــر  فاختار  الباذخ،  اإلرث  بهذا  يليق  مكان  اختُير  ثم 
دو  لـ)أوبير  ملًكا   1656 العام  كان  الذي  ساليه(  )هوتيل  الثقافية  للشؤون 
الرابع عشر، فتسمى المبنى بقصر  )الملح( للملك لويس  فونتناي( جابي ضرائب 

الملح!
تذكيركم  دون  من  هذه  الفنية  حكايتي  إتمام  أستطع  لم  ألنني  ومعذرة! 
جبااًل  ليكوم  أحد،  يرسمه  أن  دون  من  يجمعه،  ظل  الذي  )عبدالملح(  بشخصية 
بمدينة  الخيام،  عمر  فندق  فوقها  شيد  الذي  المبنى  وأرض  الحديقة  مكان  في 

بنغازي! واستمر هذا العمل، إلى ما بعد عهد االستعمار اإليطالي لبالدنا!
فإن  هــذا؛  الباريسي  الملح  قصر  الختيار  الناس  انتقاد  من  الرغم  وعلى 
التي  الحقبة  هو  العشرين  القرن  هل  قالت:  القصر،  انتقت  التي  )بوزو(  الشابة 
الفنان  أعمال  تعرض  أن  األجدر  أليس من  نتعايش مع ماضيها؟  أن  ال نستطيع 
في  حياته  يمض  ألم  فيه،  يعمل  كان  الذي  المكان  تشبه  أجواء  في  بيكاسو، 

قصر )غريمالدي( وقصر )فوفنارغ( اللذين كان يعيش ويعمل فيهما؟
وقصور  تاريخهم  يكرمون  البشر  أن  أحسست  لقد  ــرى،  أخ مــرة  ومعذرة 
التاريخية  اإليقونات  ينهبون  وال  ويرممونها،  عليها،  ويحافظون  أجدادهم 
النادرة التي اختفت بقدرة قادر، من عدد من ميادين بالدنا وال يعلم عنها أحد 
سمعت  واآلن  أحد،  يتكلم  ولم  موسليني،  مخلفات  من  أنها  أشيع  زمان  شيًئا! 
أركسيالوس  مخلفات  من  مستمدة  أثريات  من  هو  اختفى  ما  أنها  يقول  من 

660 قبل الميالد يبحث عن نبات السلفيوم الشهير! الذي جاء إلى قورينا سنة 
ومما زاد من حنقي أنني عرفت أنه قبل أن يخصص القصر كمعرض للوحات 
ثم  صاحبه،  وفاة  بعد  للبندقية  سفارة  أصبح  قد  كان  القصر  هذا  وأن  بيكاسو 
العالمية  الحرب  وقبيل  مركزية،  مدرسة  ليصبح  ثرية،  عائلة  إلى  ملكيته  انتقلت 
للهندسة،  مدرسة  أصبح  الحرب  وبعد  البرونز،  لصب  كمصنع  استثمر  الثانية 
فرنسيًا  متحًفا  ليصبح  سنوات  ثماني  وصيانته  لتجديده  البلدية  واحتاجت 
عنه  تنازل  الذي  هو  المنار  قصر  أن  انتبهت  فلقد  اإلسباني!  بيكاسو  للوحات 
الملك إدريس ليكون أول جامعة ليبية في البالد، فلماذا ال يكون متحًفا يحفظ 
أن  نستطيع  اهلل،  رحمه  الملك  نذكر  أن  نريد  ال  كنا  وإن  تاريخنا؟  من  تبقى  ما 
فيها  جُمع  ساحة  كانت  الملك  قصر  ساحة  أن  باعتبار  الحياة،  ملح  قصر  نسميه 
زراعية،  أرض  تكن  لم  فبنغازي  منه،  اجدادنا  وعاش  أيطاليا،  إلى  وصدر  الملح 

لقبيلة معينة ولذلك كانت »رباية الذايح«!
1985 وأصبح  28 سبتمبر  لقد افتتح متحف بيكاسو- اإلسباني- بباريس يوم 
المتطلعين  الطالب  على  وأصبح  شهريًا!  زائر  ألف  و80   70 بين  ما  يستقبل 
تحف  فنون  ودراســة  التكعيبية،  أو  الوردية  أو  الزرقاء،  بيكاسو  فترة  لدراسة 
يريهم  دليل  مع  لزيارة  دورهم  يحين  أن  قبل  أشهر  ستة  ينتظروا  أن  منحوتاته 

األجواء التي حققها مصمم المتحف لتتوافق مع تحف بيكاسو الفنية.
محاطة  حياتها  عاشت  إنها  المتحف،  افتتح  بعدما  )بالوما(  ابنته  قالت  لقد 

بتلك األعمال الفريدة وأنه تشعر في ذلك المتحف وكأنها رجعت إلى بيتها.

محمد عقيلة العمامي

قصر امللح

 اختراق التدفق
 وحيد الجانب

لوال وجود الظالم ملا بحثنا عن شمعة

11www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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ثقافة 12

حق األربعاء عن روايتي »كونشيرتو قورينا إدواردو« و»صندوق الرمل«
محمد الدقاق

فنان التشكيل الساخر عبدالحليم القماطي
وصلت القاهرة رفقة أحد أبناء رفيق طفولتي وصباي. 
سبقني وخرج سريعا من دون سداد رسوم التأشيرة، فيما 
انتظرت دوري ولحقت به! سألته كيف تمكن سريعا من 
إنهاء إجراءاته، أجابني أنه استخدم جواز سفره المصري! 
تعجبت، ثم انتبهت أننا لم نعد نرى أن والدته مصرية، 
بل ليبية وتغني بالعلم! وبحسب القانون المصري تمنح 

الجنسية ألبنائها متى أرادوا ذلك!
األصل  ألن  المصري،  القانون  احترمت  أنني  أعترف 
هي األم، وإن كان النسب للوالد! في ليبيا يختلف األمر؛ 
وبحسب ما علمت أنه حتى اآلن، القانون الليبي ال يمنح 
الوالد ليس ليبيا! أعترف  الليبية عندما يكون  الجنسية 

أنني من أولئك الذين يرفضون هذا القانون.
لم أجد إجابة شافية على هذا القرار الليبي المعيب إاّل 
من لوحة أحد أبرز رسامي الكاركاتير االستاذ عبدالحليم 
للرأي  اللوحة مشاركته حول استطالع  القماطي. كانت 
العام الليبي حول حق أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، 
علما  ألطفالهن،  الليبية  الجنسية  على  الحصول  في 
بأنني ال أعتبرالعرب، خصوصا المصريين أجانب، وهذه 
قناعة شخصية تعززها حقيقية تقول إن المصريين من 
أصول ليبية يبلغ عددهم 12 مليون نسمة، يعني ضعف 
مرتاحون  وهم  تعدادنا، 
أبدا  يتخلفون  وال  للغاية، 
العسكرية  لخدمتهم 
بأصولهم  ويفخرون 

الليبية.
إننا أمة عربية مسلمة 
مصر  وقانون  واحدة، 
األمهات  أبناء  أن  باعتبار 
مصريون  المصريات 
وطني  إنساني  قانون 
رأي  وسمعت  للغاية. 
الحقوقية حنان النويصري 
الذي يقول : »إن الليبيين 
يرفضون منح الجنسية ألنهم خائفون على نقاء العرق 
الليبي...« وهذا هراء فالقانون الملكي الذي منح الجنسية 

لمن ولد في ليبيا وإن اختلفت ديانته!
الذي  هذا  موضوعي  في  »المقدمة«  هذة  ولماذا 
يتناول الفن التشكيلي؟ ألنني ببساطة أخذت بواحد من 
رسومات الفنان عبدالحليم القماطي، وهي التي جعلتها 
أي  عن  يغب  لم  الذي  المبدع  هذا  عن  لمقالتي  عنوانا 
وظلت  الليبي،  الكاريكاتيري  الرسم  تناول  فني  تجمع 
منصات  نحو  ببالدنا  دفعت  وبارزة  ناجحة  مشاركاته 
وخارج  داخل  للغاية  ناجحة  مشاركات  وكانت  الصدارة! 
ليبيا. مع العلم أن هذا الفنان هو أحد ريشتي فن بوابة 

الوسط الساخر، الذي عاصرها منذ صدورها
وهو من مواليد المرج يوم 1975/1/1 ، وهو خريج 
فنون جميلة، بدأ نشر إبداعه الساخر منذ حوالي ثالثين 
وأن  ودولية.  وإقليمية  محلية  صحف  عدة  في  سنة 
األول،  عددها  صدور  منذ  قورينا  عن  تغب  لم  لوحاته 
وأيضا بوابة وصحيفة الوسط. تحصل على العديد من 
شهادات الشكر والتكريم، ونال عددا من الجوائز المحلية 
والدولية، منها جائزة مفتاح بوزيد للصحافة في مجال 
جانب  إلى  لإلبداع،  ليبيا  وجائزة  الكريكاتوري،  الرسم 

تكريمات دولية عديدة ال يتسع المجال لذكرها.

نفسها  الثورة  هذه  انهارت  أن  إلى  بالثورة  سمي  ما 
انكسارات كبيرة. أمام  البالد  وفتحت 

من  ليبية  روائية  فهي  إبراهيم  عائشة  أما 
على  متحصلة   ،1969 عام  وليد،  بني  مدينة  مواليد 
الدراسة  ودبلوم  رياضيات،  علوم تخصص  بكالوريوس 
كمدير  ثم  بالتدريس،  عملت  اإلحصاء.  في  العليا 
المفوضية  وموقع  الليبية،  الثقافة  وزارة  لموقع  تحرير 
مرحلة  في  األدبي  مشوارها  بدأت  لالنتخابات.  العليا 
على  تحصلت  حيث  التسعينيات  في  الجامعية  الدراسة 
المسرحية  الكتابة  مجال  في  للطالب  الدولة  جائزة 

 .1991 العام  في  الزمرد«  »قرية  مسرحية  نص  عن 
ينتهي  العالم   « بعنوان  قصصية  مجموعة  لها  صدرت 
 )2016( »قصيل«  وروايتان:   )2019( طرابلس«  في 
القائمة  إلى  وصلت  التي   )2019( الغزالة«  و«حرب 
 .2020 سنة  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة  الطويلة 
حازت عائشة إبراهيم على وسام اإلبداع لوزارة الثقافة 

.2020 الليبية، عام 
 .1911 وفي رواية »صندوق الرمل«، نحن في العام 
معهد  في  لتوه  تخرج  الذي  كومباريتي،  ساندرو  يركب 
طرابلس  إلى  المتجهة  الباخرة  ميالنو،  في  الصحافة 

العالمية  الجائزة  لترشيحات  الطويلة  القائمة  ضمت 
 16 الثالثاء،  أعلنت،  التي  )البوكر(  العربية  للرواية 
وهما  ليبيتين  لكاتبتين  روايتان  بينها  من  رواية 
عائشة إبراهيم وروايتها »صندوق الرمل«، ونجوى بن 

إدواردو«. وروايتها »كونشيرتو قورينا  شتوان 
لعام  نسختها  في  الجائزة  تحكيم  لجنة  وتكونت 
والروائي  الكاتب  برئاسة  أعضاء،  خمسة  من   2023
ريم  من  كل  وعضوية  األشعري،  محمد  المغربي 
روك،  وتيتز  مصرية؛  وروائية  أكاديمية  بسيوني، 
الطائي، كاتبة  أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة 
وباحثة  روائية  الفاروق،  وفضيلة  عُمانية؛  وأكاديمية 

جزائرية. وصحفية 
ليبية  وروائية  جامعية  أستاذة  شتوان  بن  ونجوة 
»وبر  منها  روائية  أعمال  أصدرت   .1970 مواليد  من 
 )2008( برتقالي«  و«مضمون   )2007( األحصنة« 
فازت  ومسرحية.  قصصية  مجموعات  ثالث  إلى  إضافة 
البجراوية  مهرجان  بجائزة  األحصنة«  »وبر  روايتها 

 .2005 العربية  الثقافة  عاصمة  للخرطوم  األول 
39 كاتبا عربيا تحت سن  واختيرت ضمن أفضل 

األربعين، وأدرجت قصتها »من سيرة البركة 
.»39 أنطولوجيا »بيروت  والبيانو« في 

قورينا  »كونشيرتو  رواية  وتحكي 
إدواردو« قصة فتاة ليبية ونشأتها 

والحرب  السياسة  وتأثير  ليبيا،  في 
البطلة  تنتمي  وأسرتها.  حياتها  على 

أقلية  وهم  يونانية  أصول  من  عائلة  إلى 
الخاصة  ثقافتهم  لديهم  ليبية  عرقية 

متعدد  الليبي  المجتمع  داخل  والمتميزة 
الليبي  المجتمع  نرى  البطلة،  منظور  من  األعراق. 

الثورة  إلى  وصواًل  السبعينيات  سنوات  منذ  وتبدالته 
 .2014 وحرب   2011 سنة  القذافي  أسقطت  التي 
بالثورة  يُعرف  ما  فترة  خالل  األب  مقتل  الرواية  تصف 
وانعكاس  العائلة  مصنع  وتأميم  ليبيا،  في  الثقافية 
األسرة  حياة  على  حدث  الذي  الكبير  االقتصادي  التغير 
يهود  منها  الرواية على عدة مواضيع،  تعرج  وأفرادها. 
الستينيات؛  سنوات  طردهم  أو  خروجهم  وقصة  ليبيا 
االجتماعي؛  النسيج  على  وانعكاساتها  األهلية  الحرب 
والتالقح  لليبيا؛  التاريخي  باإلرث  والعبث  اآلثار  تهريب 
الثقافي والعرقي بين شعوب البحر األبيض المتوسط. 
الرواية ترسم بانوراما التحوالت التي عرفتها ليبيا منذ 

المُرسَل  والثمانين  الرابع  الفيلق  في  كجنديّ  ليبيا، 
الجنديّ  هذا  حكاية  الرواية  تتبع  للحرب.  إيطاليا  من 
في  حبها  في  وقع  طرابلسية  حليب  وبائعة  ساندرو 
معتقلة هي  وأمست  خندق صحراوي،  في  تواجده  أثناء 
اإليطالية،  العقاب  مستعمرات  في  األصغر  وشقيقها 
وقتل  المنشية،  حي  أهل  على  الدمويّ  الهجوم  بعد 
الجيش  من  تسريحه  بعد  ساندرو  فعل  وماذا  أمهما. 
الوثائق  إلى  الرواية  تستند  إيطاليا.  إلى  وعودته 
وإنجليز،  إيطاليين  لصحافيين  المدوّنة  الصحفية 
الذي  عنه  والمسكوت  المُظلم  الجانب  ذلك  لتكشف 
تلك  في  قضت  حيث  اإلنسانية،  ضد  جرائم  إلى  يصل 
جاؤوا  وأطفال،  وأمهات  حوامل  ونساء  فتيات  السجون 
دون  ليبيا،  من  متعددة  مناطق  من  السجن  إلى  بهم 

أو محاكمات. تُهم 
الماضية، فازت رواية »خبز على طاولة  النسخة  وفي 
بالجائزة  النعّاس،  الليبي محمد  للكاتب  الخال ميالد«، 

الخامسة عشرة. في دورتها 
من  الحالية  الدورة  شهدت  الموقع،  وحسب 
وصلوا  الطويلة  القائمة  إلى  ُكتّاب  وصول  الجائزة 
عائشة  وهم  سابقا،  للجائزة  األخيرة  المراحل  إلى 
»حرب  عن   2020 العام  الطويلة  )القائمة  إبراهيم 
العام  الطويلة  )القائمة  جرجيس  أزهر  الغزالة«(؛ 
2020 عن »النوم في حقل الكرز«(؛ لينا هويان 
عن   2015 العام  القصيرة  )القائمة  الحسن 
»ألماس ونساء«( والتي شاركت في ندوة 
اإلبداعية(؛  للكتابة  )ورشة  الجائزة 
القصيرة  )القائمة  شتوان  بن  نشوى 
العبيد«(؛  »زرايب  عن   2017 العام 
العام  القصيرة  )القائمة  الطحاوي  ميرال 
عبد  أحمد  هايتس«(؛  »بروكلين  عن   2011
»حصن  عن   2018 عام  الطويلة  )القائمة  اللطيف 
 2012 العام  القصيرة  )القائمة  التراب«(؛ وناصر عراق 
عن »العاطل«(، كما شهدت هذه الدورة وصول تسعة 
كتّاب للمرة األولى إلى القائمة الطويلة وهم، الصديق 
سوسن  توفيق،  قاسم  التلمساني،  مي  أحمد،  حاج 
أحمد  الحميد،  عبد  فاطمة  ريحان،  ربيعة  حسن،  جميل 

الهرادي. القاسمي، ومحمد  زهران  الفخراني، 
سنوية  جائزة  العربية  للرواية  العالمية  الجائزة 
العربية،  اللغة  في  الروائي  اإلبداع  بمجال  تختص 
التابع  العربية  للغة  أبوظبي  مركز  الجائزة  ويرعى 
اإلمارات  دولة  في  أبوظبي   – والسياحة  الثقافة  لدائرة 
من  بدعم  الجائزة  تحظى  بينما  المتحدة،  العربية 

مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

طرابلس: الوسط

طرابلس: الوسط

القاهرة : الوسط

أقدم حجر جيري بالرونية
اكتشاف

أعرب علماء آثار نرويجيون عن اعتقادهم 
بأنهم اكتشفوا أقدم حجر جيري يحمل 

نقوشا باألحرف الرونية اإلسكندنافية في 
العالم، إذ تعود النقوش المحفورة عليه إلى 

نحو ألَفي عام، 
أي قبل قرون من 

أقدم النقوش 
المعروفة راهنا.
وعثر العلماء 
على هذا الحجر 

الرملي البني في 
مدفن اكتُشف 
في خريف العام 

2021 قرب بحيرة 
تيريفيوردن شمال غرب أوسلو، أثناء أشغال 

بناء خط للسكك الحديد. وأوضح متحف 
»أوسلو« للتاريخ الثقافي أن عملية تحديد 

تاريخ العظام واألخشاب المتفحمة التي عثر 
عليها في مقبرة بجانب الحجر يشير إلى أنه 

نُحت ما بين السنة األولى والسنة 250 

بعد الميالد.
ووصف المتحف هذا االكتشاف بأنه 

»بمثابة حلم للعلماء« المتخصصين بهذا 
النوع من الحجارة.

وكانت األحجار 
الرونية تُنصب عادة 

على أضرحة، وخصوصا 
خالل عصر الفايكينغ، 

وهي تحمل نقوشا 
باألحرف الرونية، 

وهي أقدم أبجدية 
معروفة في الدول 

اإلسكندنافية.
وقالت عالمة 

الرونية كريستل زيلمر لوكالة »إن تي بي« 
النرويجية »كان يُعتقد أن األحجار األولى 
في النرويج والسويد ظهرت قرابة العام 

300 أو 400، ولكن يبدو أن بعض األحجار 
الرونية قد تكون أقدم مما كان يعتقد 

سابقا«.

برملان الطفل الليبي
اجتماع

عُقِد اجتماع تحضيري بمكتب ثقافة 
الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة 

والتنمية المعرفية، من أجل بحث خطوات 
وترتيبات إنشاء 
»برلمان الطفل 

الليبي«، بناء على 
قرار وزيرة الثقافة 
والتنمية المعرفية 

مبروكة توغي 
بإنشاء برلمان 
الطفل الليبي. 

وحضر االجتماع 
اللجنة المشكلة لإلشراف والمتابعة على 

أعمال وآلية الخطة التنفيدية لبرلمان 

الطفل الليبي، بحضور مدير المكتب ومدير 
فرع طرابلس الكبري بوزارة الشباب، 

إسماعيل عبدالمجيد.
كذلك حضر 

الجلسة مدير إدارة 
شؤون الفروع بوزارة 

الشباب، الدكتور 
أحمد المقطوف، 

ومدير مكتب الشباب 
في بلدية بني 

وليد المهندس، 
وائل الجدك، وذلك 
للمشاركة في إعداد خطة عمل النتخاب 

برلمان الطفل الليبي.

تسجيل املواقع الليبية يعزز قيمتها الثقافية
تحدث وكيل وزارة السياحة والصناعات 

التقليدية لشؤون الصناعات التقليدية، 
نصرالدين الفزاني، عن أهمية إدراج 

المواقع الثقافية 
والطبيعية الليبية 

على القوائم الدولية 
واإلقليمية المعنية 

بالتراث.
وأشار الفزاني 

إلى األثر اإليجابي 
للتسجيل في حفظ 

وصون وإدارة 
المزارات والمواقع 
السياحية، معتبرا 

أن »تسجيل المواقع الليبية على القوائم 
العالمية أداة مهمة في الترويج والدعاية، 

ويعزز قيمتها الثقافية والطبيعية، وما 

تنطوي عليه من دالالت ومعان«.
وجاء خالل مشاركته في وضع شاهد 

االعتراف بحوش الحفر لعائلة عمر بلحاج 
ضمن قائمة 

التراث المادي 
لمنظمة العالم 

اإلسالمي للتربية 
والعلوم والثقافة 

»إيسيسكو«، وتقدم 
بالشكر والتقدير 

للجان وفرق العمل 
على جهدهم الذي 

تكلل بإدراج 22 
موقعا ليبيا في 
القائمة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة 

ستضع كل المواقع على خريطة السياحة 
في ليبيا.

نجوى بن شتوان وعائشة إبراهيم
 ضمن القائمة الطويلة للجائزة العاملية للرواية العربية

● عائشة إبراهيم

خريج فنون جميلة بدأ 
نشر إبداعه الساخر 

منذ حوالي 30 سنة 
في عدة صحف محلية 

وإقليمية ودولية

20202020

وصلت
 عام

3939

اختيرت
 ضمن أفضل

كاتبا عربيا 
تحت األربعين

إلى القائمة 
الطويلة 
للجائزة

● نجوى بن شتوان

في ندوة الجمعية الليبية لآلداب بدار  الفقيه

الحرية والحرب والهجرة في التجربة السردية لألديب أبوبكر كهال

يمثل األدب اإلريتري في مجمله صيغة واصفة آلالم الحرب 
والهجرة، ولعل تجربة الروائي أبوبكر حامد كهال تمثل جانبا 
تناقش  تفاصيل  في  خصوصا  المتواصل،  السردي  مدها  من 
بعديها  في  والهجرة  والحرب  واالستعباد  الحرية  موضوعات 

القسري واالختياري.
وما ساعد على اختمار تجربته الكتابية، محطته األثيرة في 
ليبيا وتعرفه على األدباء والكتاب بكل أطيافهم وتوجهاتهم، 
واالقتراب من عوالم التقنية السردية واستيعابها فنيا وموضوعيا، 
لينتج فيما بعد رواياته »رائحة السالح« و»تايتانيكات أفريقية« 

و»بركنتيا«.
ولالقتراب من فضاء كهال وفهم مسارات رحلته الروائية، 
نظمت الجمعية الليبية لآلداب والفنون ندوة أدبية بدار الفقيه 

األفكار  تناولت  أعماله  في  قراءات  خاللها  قدمت  حسن، 
والموضوعات وأسلوب السرد فيها.

منعطف وقضية
وتحدث الكاتب حسين المزداوي عن بعدين في 
محيطه  مع  ثقافيا  تفاعله  الكتابية،  كهال  محطات 

الليبي كعالم جديد قدم إليه نهاية سبعينيات القرن 
علم  في  الجامعية  الدراسة  مواصلته  ثم  الماضي، 

الفيزياء، إال أن القدر كانت له كلمة أخرى.
وكان اتجاهه إلى الكتابة تحت تأثير 

مناخات أصدقائه من األدباء ومطالعته 
الواقعة  العالمية  األعمال  لبعض 
لكن  همنجواي،  مثل  بحوزتهم 
على  مسيطرا  الهجرة  هاجس  ظل 
بنصيحة  أخذ  األيام  ومع  تفكيره، 

رفاقه من الكتاب بضرورة تحويل وجهة الهجرة إلى مناخات 
التاريخ لمعاناته الشخصية، واإلطاللة من خاللها على الواقع 
أعماله  أول  عبر  ذلك  وكان  عام،  بشكل  واإلنساني  اإلريتري 
»المؤتمر«،  مجلة  2004عن  العام  الصادرة  السالح«  »رائحة 
لنيل  أبطالها  وكفاح  اإلريترية  الثورة  لشرارة  توصيف  وهي 

االستقالل.
متطرقا  التجربة  لهذه  تناوله  سياق  في  المزداوي  وواصل 
إلى ما سبقها من تدوينات سردية توثق للكيان اإلريتري، مثل 
الكاتب محمد سعيد ناود صاحب أول رواية إريترية صدرت في 
السودان سنة 1979، وإشارته إلى روايات »لوراي« و»األشرعة« 
ألحمد عمر شيخ، وهو أول من أصدر رواية بالعربية داخل إريتريا.

البطل الجمعي
رواية  في  الفنية  األبعاد  احميدان  إبراهيم  الكاتب  وتتبع 
»رائحة السالح«، حيث يتحول السرد إلى صوت السارد العليم، 
وهم  الجبهة  في  اإلريتريين  المقاتلين  أجواء  لنا  ينقل  الذي 
يصدون الكتائب اإلثيوبية، رغم فارق العتاد بين القوتين، 

ويقدم لنا السارد مشاهد عفوية في تلك الجبهة.
كما  تختفي  الرواية  في  البطل  شخصية  وأضاف: 
الكاتب،  يتبناها  التي  األصوات  تعدد  تقنية  تقتضي 
ويتحول الجميع إلى أبطال، ويصبح محور الرواية هو 
اإلثيوبية،  الكتائب  هجوم  ضد  اإلريتريين  كفاح 
هؤالء  يعيشها  التي  اليومية  والتفاصيل 
من  المدنيون  والناس  المقاتلون، 
الخوف  يعيشون  الذين  حولهم 
والقلق في أجواء الحرب ويتغلبون 
الظروف  على  بصبرهم  عليها، 

القاسية.
وأردف احميدان: بأن السرد 
البيئة  الواقع  على  يعرفنا 

والشوارع،  والوديان  والجبال  والقرى  المدن  كأسماء  اإلريترية 
واألكالت، والعادات االجتماعية، والعالقات بين األفراد، ويقدم 
لنا السارد شخصية سعدية المناضلة التي تستدرج الخائن الذي 
يشي بأعضاء الجبهة لدى القوات اإلثيوبية، بل يشي حتى بعمه، 
تستدرجه إلى أطراف المدينة لتقتله هناك، وتلتحق بالمقاتلين 
بأحد المعسكرات، والمرأة ال تحضر كمناضلة فقط، بل أيضا 

كأم وحبيبة.
أن  دون  الفن  بلغة  الملحمة  هذه  قدم  كهال  أن  وأوضح 
ينزلق في الشعاراتية أو المباشرة أو الكالم العاطفي، بل من 
خالل رسم المشاهد واألحداث عبر سرد ال يخلو من لغة شعرية 
األول  باالسم  االكتفاء  ويتعمد  نابضة،  ذكية  وحوارات  أحيانا 

لشخصياته.

ما بعد االستعمار
منصور  الناقد  يصف  آخر،  جانب  ومن 
بالمهمة  كهال  أبوبكر  تجربة  أبوشناف 
يرى  التي  خصوصا في سرديته »بركنتيا« 
فيها نضوج رؤيته الروائية وإبحارها كتابيا 
عالوة  أنها  مضيفا  احترافية،  أكثر  بصورة 
فهي  والسردي  الفني  إطارها  اكتمال  على 

تعرف بسيرة المقاتلين اإلريتريين مع مجموع أعماله األخرى، 
الثالث  العالم  دول  من  مقاوم  كل  نضال  أيضا  تعكس  وهي 

لالستعمار والعبودية.
وأشار الشاعر أحمد بللو في ورقة له إلى أنه إذا كان أبوبكر 
بعد  ما  مرحلة  يحاكم  فهو  جانب،  من  الشمال  يحاكم  كهال 
االستعمار من جانب آخر، خصوصا محاكمة األنظمة التي تدعي 
الديمقراطية والتحرر، وبذا فإن سؤال الهجرة يطرح على أنظمة 
ما بعد االستعمار، وهنا وإن بدى السؤال سياسيا، فإنه سؤال 
وجودي، فما الذي يجعل األوطان تلفظ أبناءها؟ وما الذي يجعل 

األبناء يغادرون الوطن األم؟.

افتتحت الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 
رسميا، األربعاء، وتستمر حتى 6 فبراير بمشاركة ليبية واسعة، إذ أعلنت 
هذه  في  بها،  تشارك  التي  الكتب  من  بعضاغ  خاصة  ليبية  نشر  دور 

التظاهرة الثقافية السنوية الكبيرة.
وتشهد الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موافقة الهيئة 
تقدمت  التي  النشر  دور  جميع  مشاركة  على  للكتاب  العامة  المصرية 
لدور  المعرض  في  جناح  تخصيص  عن  فضال  المعرض،  في  لالشتراك 
معرض  في  االشتراك  تناسب  إصدارات  لها  ليست  التي  الصغيرة  النشر 
على  المعرض  موقع  وفق  النشر،  صناعة  لدعم  تأكيدًا   ،2023 الكتاب 

اإلنترنت.
في  صفحتها  عبر  والطباعة،  والتوزيع  للنشر  الكون  مكتبة  وأعلنت 
ستكون  والتي  والكتاب،  األدباء  من  مجموعة  مع  تعاقداتها  »فيسبوك« 

حاضرة بجناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
القصة  »أنطولوجيا  كتاب  التالي:  الكتب  إصدارات  التعاقدات،  ضمت 
بدر  شوقي  المصري:  للناقد  العلمى«  الخيال  أدب  في  العربية  القصيرة 
لألستاذ  الليبية«  للهوية  الثقافي  المرجعي  »المعطى  وكتاب  يوسف، 
الدكتور عبدالسالم الدويبي، وكتاب »التجربة البرلمانية الليبية« للباحث 
والمؤرخ سالم الكبتي، وكتاب »سحر أثينا« للكاتب الصحفي عبدالسالم 
الزغيبي، وكتاب »القانون الدولي وحظر التعذيب« لألستاذة سعاد سالم 
المناعي،  الشريف  البدري  للكاتب  اكرسيلفا«  أبوسعد، وكتاب »على نهر 
وكتاب  النويصري،  رمضان  رامز  للشاعر  مالك«  بهيئة  »أبيض  وكتاب 
يوسف  ابتسام  لألستاذة  التكبالي«  خليفة  عند  القصيرة  القصة  »فن 
صفر، وكتاب »أنصاف تبحث عن أنصافها« للقاص والروائي محمد عياد 

المغبوب.
والتي   ،2023 للعام  إصداراتها  عناوين  الوليد، طرابلس،  دار  وأعلنت 

 .3 بصالة   )A66( جناحها  في  بالمعرض،  مشاركتها  ضمن  ستكون 
على  »إضاءات  كتاب  التالية:  الكتب  الحديثة،  اإلصدارات  قائمة  ضمت 
شاكر«،  محمود  للعالمة  السبعة،  األحرف  كتاب 
عرض وتلخيص هشام الشلوي، وكتاب »الحركة 
السنوسية وتأثيرها في إصالح المجتمع الليبي«، 
الدكتور محمد حسين المرتضى، وكتاب  األستاذ 
الرحالة  كتبه  ما  بعض  فيض..  من  »غيض 
والمؤرخون األجانب عن ليبيا والليبيين«، خليفة 
والسياسة«،  »قلمي  وكتاب  المقري،  رحومة 
يونس شعبان الفنادي، 
»إشكالية  وكتاب 
اإللزام والواجب وحقوق 
الفكر  في  اإلنسان 
الدكتور  اإلسالمي«، 
صالح  بوبكر  سليمان 
وكتاب  الحباس، 
المشروعية  »تجليات 
في  العليا  اإلسالمية 
الدستوري«،  الفقه 
عبدالحميد  الدكتور 
وكتاب  الجياش، 
االنتخابي  »النظام 
وانعكاسه على العملية السياسية في ليبيا«، عادل 
رضوان  الفل  »عرجون  وكتاب  بوعجيلة،  الصابر 
وكتاب  التليسي،  محمد  إعداد  أبوشويشة«، 
حسن  ضيف  الدكتور  السياسية«،  »االتجاهات 
إعداد  والفطرة«،  األخالق  مكارم  في  الستين  »األحاديث  وكتاب  جبريل، 
سالم  سياسي«،  منظور  العام:  »الراي  وكتاب  الرباح،  خليفة  بن  محمد 

أحمد العجيل، وكتاب »األحاديث الخمسين النبوية في اإليمان والعقيدة«، 
إعداد محمد بن خليفة الرباح.

األستاذ  المقتبس«،  المنير  شرح  إلى  والملتمس  الراجي  »بغية  كتاب 
بين  الغزل  قصيدة  في  »السردين  وكتاب  بالعو،  علي  محمد  الدكتور 

العصرين األموي والعباسي«، أمينة عبداهلل أحمد الحشاني، و
كتاب »البحث التربوي«، الدكتور الزروق سالم عون، وكتاب »إيندينان، 

وقصص أخرى، عماد المدولي.
عبر  منشورا،  واإلعالن  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الجابر  دار  ونشرت 
القاهرة  بمعرض  انتظاركم  »في  فيه:  جاء  »فيسبوك«،  في  صفحتها 
2023م. جناح  6 فبراير  25 يناير وحتى  الفترة من  الدولي للكتاب خالل 

.»C 5 « اتحاد الناشرين الليبيين، صالة »3« - جناح
علي  لمحمد  وطن«  »ربيع  رواية  المشاركة:  األعمال  بين  ومن 
في  »بحوث  وكتاب  عقيلة  يوسف  ألحمد  »الترجيز«  وكتاب  الشويهدي 
»تالقح  وكتاب  الفالح،  عبداهلل  سالم  الدكتور  المعاصرة«  أفريقيا  تاريخ 
الحضارات – حوار الثقافات حول المتوسط« لفرج العشة، وديوان »حدث 

لم يحدث« لخالد المحجوب، وديون »أتدري« لهند علي الساحلي
من  الـ54  الدورة  في  المشاركة  الليبية  النشر  دور  أجنحة  تضم  فيما 
معرض القاهرة الدولي للكتاب: جامعة طبرق »صالة 3 جناح A23«، ودار 
جناح   3 »صالة  للنشر  الرواد  ودار   ،»A66 جناح   3 »صالة  للنشر  الوليد 
C70«، ودار تويا للنشر »صالة 3 جناح D22«، واتحاد الناشرين الليبيين 

.»C5 صالة 3 جناح«
ودار  العام،  الثقافة  مجلس  الليبيين:  الناشرين  اتحاد  جناح  ويضم 
الفضيل، ودار الحسام، ودار الشعب، و دار ليبيا المستقبل، و دار الفرجاني، 

ومكتبة طرابلس العلمية، ودار البيان الجاب، و دار الحكمة.
شرف،  كضيف  الـ54،  الدورة  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  وتحل 
الراحل صالح جاهين شخصية المعرض، وكاتب األطفال  المبدع  ويكون 
كامل كيالني شخصية معرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل 

ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي.

إصدارات دور النشر الليبية تزين معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسني

تصريح

ما ساعد على اختمار تجربته الكتابية 

محطته األثيرة في ليبيا وتعرفه على األدباء 

والكتاب بكل أطيافهم وتوجهاتهم
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القاهرة ــ الوسط

فن 13

باريس تستقبل »سفاح نابل«
حصل الفيلم التونسي »سفاح نابل« للمخرج 

كريم بالرحومة على عرض استثنائي جديد 
في باريس، الجمعة 20 يناير، وذلك استثمارًا 

لنجاح العرض األول الذي أقيم الجمعة 13 
يناير. »سفاح نابل« من إخراج وسيناريو كريم 

بالرحومة، وبطولة أحمد األندلسي والهادي 
الماجري وبالل سالطنية وميساء ساسي.

فنفن��فنفن توم هانكس »األسوأ«
ُأدرج اسم النجم توم هانكس في 
ثالث فئات من قائمة الترشيحات 

لنيل جوائز »راتزي«، النسخة 
المعاكسة لـ»األوسكار« والتي 

تُمنح ألسوأ إنتاجات العام. واختار 
منظمو هذه الجوائز الساخرة 

الممثل ضمن القائمة المختصرة 
للترشيحات عن دوره كمدير 

ألعمال إلفيس بريسلي في فيلم 
عن سيرته، وعن قيامه بصوته 

بتجسيد شخصية 
نحات الخشب جيبيتو 

في الصيغة 
الجديدة من 

فيلم »ديزني« 
الشهير 

»بينوكيو«.

الفنانة العراقية كلوديا 
حنا تشارك في بطولة 

مسلسل »هابي هالوين« 
والتي تجسد من خالله 
شخصية »هندة« التي 

تنتمي لعائلة ثرية 
وصديقة حنان مطاوع، 

وتكشف الحلقات عن 
طبيعة عالقتها بحنا.

»هابي هالوين« بطولة 
حنان مطاوع ومحمود 

عبدالمغني ومحمد 
كيالني وفرح 

يوسف وسامية 
الطرابلسي، 

سيناريو 
وحوار محمد 
أشرف وإخراج 

أحمد عبده.

كلوديا حنا »ثرية«

النجمة األميركية 
باريس هيلتون تعلن 
عبر »إنستغرام« والدة 
طفلها األول. ونشرت 

هيلتون صورة لطفلها 
مرفقة إياها برمز 

تعبيري لقلب باللون 
األزرق، مع رسالة جاء 
فيها »ال كالم يمكن 

أن يعبر عن مدى الحب 
الذي نكنه لك منذ 

هذه اللحظة«. وذكرت 
وسائل إعالم أميركية 

أن الطفل هو صبي 
وُلد من أم بديلة.

طفل
 باريس األول

أعلن الفنان الليبي عبدالباسط الجارد، الخميس، االنتهاء من 
تصوير مسلسل »في الهوى سوى« في مصر، وهو عمل مصري 

- ليبي مشترك يعرض خالل شهر رمضان المقبل، ويتناول 
العالقة االجتماعية بين الشعبين.

»في الهوى سوى« من تأليف وسيناريو وحوار عبدالباسط 
الجارد، وإخراج المصري حسن السيد، وإنتاج شركة »رمسيس 

المصري«.
وقال عبدالسالم الهواري في تصريح إلى »الوسط« إن 

المسلسل سيكون جاهزًا للعرض خالل شهر رمضان المقبل، 
ويتناول العديد من الموضوعات والمواقف بشكل فكاهي 

ساخر، ويقدمه نخبة من الفنانين من مصر وليبيا منهم: محمد 
عبدالجواد وشريف خيراهلل وحامد شرابي وإكرامي هجرس 

وإنجي شرف وشيماء نصار وعمرو يسري وحسن عيد، ومن ليبيا 
عبدالباسط الجارد وعيد سعيد وخلود نافع وعبدالسالم الهواري 

وحنان سرحان، وسومة محمد.
وأضاف أن المسلسل اجتماعي كوميدي، يتناول العالقة 

االجتماعية بين المصريين والليبيين والنسب بينهم، إضافة إلى 
معالجة قضية التهريب، ويناقش قضايا التهجير ونزوح الليبيين 

إلى مصر، الفتًا إلى أنه يجسد شخصية مهرب بين البلدين.
وكان محروس المصري قد أخيرا تعاقده على إنتاج المسلسل 

بالتعاون مع شركة »المنتجين العرب« التابعة للهيئة العامة 
للخيالة والمسرح والفنون في ليبيا برئاسة محمد البيوضي.

تمهيدا لعرضه في رمضان.. عبدالباسط 
الجارد ينتهي من »في الهوى سوى«

بنغازي: مريم العجيلي

القاهرة ــ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

● كيت بالنشيت● ميشيل ويليامز

● كواليس »في الهوى سوى«

● أندريا ريسبورو ● أنا دي أرماس
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 فيلم كوميدي يتصدر السباق إلى جوائز »األوسكار«

 »توب غن« 
و»أفاتار« 
ينافسان 
على أفضل 
فيلم.. وأنجيال 
باسيت أول 
نجمة تنتمي 
لعالم »مارفل« 
تدخل 
الترشيحات

 بالنشيت ويو ودي 
أرماس وويليامز 

وريسبورو يتنافسن 
على أفضل ممثلة

تامبل أوف دوم« قبل أربعين عاما.
تحظى  آسيوية  امرأة  ثاني  يو  وأصبحت 
ممثلة  أفضل  فئة  في  »أوسكار«  لنيل  بترشيح 

منذ انطالق حدث جوائز »األوسكار« 
مع  يو  وتتنافس  سنة.   95 قبل 
أن  سبق  التي  بالنشيت  كيت 

نالت جائزتي »أوسكار«.
ولم يَِرد اسم أي امرأة سوداء 

الترشيحات  قائمة  في 
عن أفضل ممثلة رغم 

التي  الحظوظ 
تتمتع  كانت 

من  كل  بها 
فيوال ديفيس 

)عن »ذي وومن 
ديدوايلر  ودانييل  كينغ«( 

)عن »تيل«(.
اللواتي  النجمات  أما 

الالئحة  في  أسماؤهن  برزت 
بالنشيت  جانب  إلى 

دي  أنّا  فهن  ويو، 
»بلوند«،  عن  أرماس 
عن  ويليامز  وميشيل 

وأندريا  فيبلمانز«  »ذي 
ريسبورو عن »توليسلي«.

الفردية  الفئات  وفي 
أفضل  فئة  في  رُشح  األخرى، 

فرايزر  براندن  من  كل  ممثل 
فاريل  وكولين  وايل«،  »ذي  عن 

إنيشيرين«،  أوف  بانشيز  »ذي  عن 
بول  »إلفيس«،  عن  بتلر  وأوستن 

ميسكال عن »أفترصن«، وبيل ناي عن 
»ليفينغ«.

فئة  في  باسيت  أنجيال  وبترشيح 
أفضل ممثلة في دور مساعد عن )»بالك 

أول  أصبحت  فوريفر«(،  واكاندا  بانثر: 
نجمة من فيلم ينتمي إلى عالم »مارفل« 

تنال ترشيحا في جوائز »األوسكار«.

وبينما برز اسم ستيفن سبيلبرغ في قائمة 
بصورة  النساء  غابت  مخرج،  أفضل  ترشيحات 
تامة في هذه الفئة، مما أثار سريعا ردود فعل 

عبر مواقع التواصل.
وكان الصحفي المتخصص كاليتن دايفس، 
هي  السنة  »هذه  إن  »فارايتي«  لمجلة  قال 
يتعلق  ما  في  غموضا  السنوات  أكثر  إحدى 

بالترشيحات«، بسبب انضمام أعضاء جدد من 
خارج الواليات المتحدة إلى األكاديمية، يُنسب 
كفيلم  أميركية  غير  نجاحات  البعض  إليهم 
 2020 العام  الجنوبي  الكوري  »باراسايت« 
فيلم  السنة  هذه  األعضاء  هؤالء  ودعم  مثال. 
»آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت« الذي حاز 
األسبوع الماضي 14 ترشيحا في جوائز »بافتا« 

البريطانية.
وتولى الممثالن ريز أحمد )ساوند أوف ميتل( 
وأليسون ويليانز )غيرلز( إعالن قائمة ترشيحات 
الثالثاء  أنجليس، صباح  لوس  من  »األوسكار« 

بالتوقيت المحلي.
وتشهد نسب المتابعة التلفزيونية لحفالت 
توزيع الجوائز بينها »األوسكار« انخفاضا، علما 
السنوات  في  مكافآتها  منحت  األكاديمية  أن 
بشهرة  تحظى  ال  مستقلة  أفالم  إلى  األخيرة 

كبيرة كـ»نومادالند« و»كودا«.
السينمائي  المجال  في  كثر  العبون  ويبدي 
بصورة  الترشيحات  تُوزَّع  أن  في  آمالهم 
 ،2022 لعام  الرائجة  األفالم  بين  متساوية 
والتي كان ينتظرها محبو السينما بحماسة بعد 
األسبوع  نهاية  التذاكر  شباك  وفي  الجائحة. 
من  الثاني  الجزء  عائدات  تجاوزت  الماضي، 
فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كامرون 

عتبة الملياري دوالر حول العالم.
وحقق »توب غان: مافريك« الذي بدأ عرضه 
مضمونا  النجاح  يكن  لم  عندما  مايو  في 
السينما،  صاالت  داخل  للعروض 
مليار  بـ1.5  إيرادات  إجمالي 
كاليتن  ويتوقع  دوالر. 
دايفس احتمال أن يفوز 
بـ»أوسكار«  العمل  هذا 
درامي.  فيلم  أفضل 

تختتم  حفلة »األوسكار« موسما و
سينمائيا ال يزال متأثرا بالجائحة التي بسببها ال 
تزال دور سينما كبرى تواجه صعوبات للتعافي 
بينها مجموعة »سينيوورلد«، ثاني أكبر سلسلة 

لدور السينما في العالم.

بـ11 
ترشيحا

● ميشيل يو

 أفالم باملسابقة العربية في 
»اإلسكندرية للفيلم القصير« 88

للفيلم  السينمائي  »اإلسكندرية  مهرجان  أعلن 
القصير« تفاصيل األفالم المشاركة بالمسابقة العربية 
في دورته التاسعة المقرر انطالقها في الفترة من 16 

إلى 21 فبراير.
»اتصال«  فيلم  تونس  من  المسابقة  في  ويشارك 
األول،  العالمي  عرضه  في  اليعقوبي،  كريم  للمخرج 
ظل  في  الشتوية،  األمسيات  إحدى  في  أحداثه  وتدور 
 »19 »كوفيد  بسبب  الصحي  والحجر  الطوارئ  ظروف 
يخرج االبن الصغير دون اإلعالن عن وجهته. األم قلقة 
وتحاول االتصال به لكنها لم تنجح، وتحث زوجها على 
الخروج والبحث عنه، ويتصاعد التوتر بين األب واألم 

حتى يتحول إلى مواجهة.
روان وليد،  إخراج  األردن يشارك فيلم »حي«  ومن 
في عرضه األول بشمال أفريقيا، ويتناول العمل محاولة 
نفس  في  مختلفين  جيلين  بين  ترابط  لحظة  خلق 
العائلة، األول والثالث، أجداد وأحفاد، في محاولة تقدير 
وإسعاد اآلخر وإلحياء الروابط المشتركة، بغض النظر 

عن ضعف اإلمكانات وصعوبات الرحلة.
أما العراق فيشارك بفيلمين، أولهما »وحيدا أفضل« 
أفريقيا،  بشمال  األول  عرضه  في  برزان،  ريكار  إخراج 
قرر  عامًا،  ستين  العمر  من  يبلغ  رجل،  قصة  ويحكي 
حياة  خلق  كما  اليوم،  عالم  في  الخاص  عالمه  إنشاء 
حياة  قصة  وسماع  زوجته  فقدان  على  بحزنه  خاصة 
من  الخروج  يقرر  النهاية،  وفي  الراديو،  عبر  اآلخرين 

هذه الحياة.
في  عبدالمجيد  عادل  للمخرج  »الصافرة«  وفيلم 
أطفال  ثالثة  عن  ويحكي  األول،  العالمي  عرضه 
ويظهرون  العالمي،  السالم  يوم  احتفاالت  يحضرون 

رد فعلهم. ويشارك أيضًا المخرج الجزائري يازيد ياطو 
بفيلمه »بوملة« في عرضه األول بمصر، وتدور أحداثه 
حول القدر المتقاطع لكريم الصبي الذي يبلغ من العمر 
10 سنوات، ويؤمن بسذاجة بأكثر الخرافات والطقوس 
عبثية التي يمكن أن تحرره من يوم دراسي، ولمياء، 
المعلمة التي ترى حياتها انقلبت رأسًا على عقب من 
قبل والدها الذي يجبرها على الزواج من رجل ال تريده، 
سابق  دون  تركه  على  أجبرت  الذي  جامل،  وصديقها 

إنذار.
ومن السعودية يشارك فيلم »سر برسيم العظيم« 

عرضه  في  ربيع،  سلطان  للمخرج 
األول بشمال أفريقيا، وتدور أحداثه 
رحلة  يخوض  الذي  برسيم  حول 
ويكافح  مناسب،  عمل  عن  للبحث 
يدمر  أن  يمكن  كبير  سر  إلخفاء 
المغربي  المخرج  ويشارك  فرصه. 
الحسين حنين بفيلمه »شرعة« في 
ويدور  أفريقيا،  بشمال  األول  عرضه 
األربعينيات  في  رجل  »أسو«  حول 

وابنته ولكن  زوجته  من عمره متدين ومتطرف يحب 
واألحكام  زوجته  بين  االختيار  معضلة  يواجه  أن  عليه 

اإلسالمية الصارمة والمتطرفة.
حياة  في  يحدث  »ما  فيلم  فيشارك  مصر  من  أما 
نادين« للمخرج عمرو فكري، في عرضه العالمي األول 
وتدور أحداثه حول فتاة تعاني من اضطراب الوسواس 
القهري مما يجعلها تخاف من أشياء كثيرة وال تشعر 

باألمان في حياتها.
أسسته  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
المخرج  ويترأسه  باإلسكندرية،  الفن  دائرة  جمعية 
ومدير  محمود،  موني  الفني  المدير  محمود،  محمد 

المهرجان محمد سعدون.

ينطلق الشهر المقبل.. 

»البستان املوسيقي« يتخطى »إيقاعات األزمات واليأس« بلبنان

مهرجان  عنوان  وهو  السالم«،  »إيقاعات  خالل  من 
شاء  السنة،  هذه  للموسيقى«  الدولي  »البستان 
األزمات  إيقاعات  على  بالموسيقى  »الرد  المنظمون 
واليأس والقهر والفقر والجوع« التي يعانيها اللبنانيون، 
تعاني  دول  من  ومغنين  موسيقيين  تجمع  دورة  في 

الحرب واالحتالل.
ويتضمن المهرجان الذي يفتتح في 23 فبراير ويختتم 
في 19 مارس 19، حفلة متنوعة لموسيقيين عالميين 
ومحليين. وتحضر مقطوعات المؤلف الموسيقي الروسي 
لمرور  إحياًء  المهرجان  حفالت  معظم  في  رخمانينوف 
الكالسيكي  البرنامج  وتتخلل  والدته.  على  عاما   150
المطعّم بالجاز حفلة غنائية لبنانية للفنان جورج خباز، 

وفق »فرانس برس«.
وشددت نائبة رئيسة المهرجان لورا لحود، الثالثاء، 
في مؤتمر صحفي أقيم في فندق البستان )شمال شرق 
بيروت( على عنوان »إيقاعات السالم« الذي ُأطلق على 
هذه الدورة من المهرجان، موضحة أن المقصود منه 
نعيشها  التي  األزمات  إيقاعات  على  بالموسيقى  »الرد 
)...(، إذ نرفض أن نعيش على إيقاعات االنهيار واإلحباط 
واليأس والقهر والفقر والجوع )...( ونصر على أن نقاوم 

بالموسيقى والثقافة واإلبداع«.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي لوكالة »فرانس 
برس« إن هذه النسخة، تلقي الضوء على موسيقيين من 
أوكرانيا وفلسطين وروسيا ولبنان، أي من دول تعاني 
الحدود،  تتخطى  فالموسيقى  واالحتالل.  الحروب  جراء 

وهي لغة توحد الشعوب ويفهمها الجميع.
في  األولى  النائبة  أسسته  الذي  المهرجان  ويقام 

منها التونسي »اتصال«..

البرلمان اللبناني ميرنا البستاني، قبل 29 عاما، في فندق 
»البستان« وتحتضن بعض حفالته كنيستان في بيروت، 

وتمتد نشاطاته هذه السنة إلى صيدا وصور.
األوركسترا  وقائد  للمهرجان  الفني  المدير  وشدد 
اإليطالي جانلوكا مارتشانو على أن المهرجان »يحمل 
والسالم،  الموسيقى  بين  رابط  ثمة  إذ  مهمة،  رسالة 
تخطي  كيفية  في  العالم  في  به  يحتذى  مثال  ولبنان 

المعاناة ونشر اإليجابية«.
الكمان  لعازفة  منفرد  بعزف  المهرجان  ويفتتح 
األميركية من أصل صيني إيللي سو، وترافقها أوركسترا 
من إيطاليا بقيادة قائدة األوركسترا اإليطالية جيانا فراتا. 
أجل  عنوانها »موسيقى من  بحفلة  المهرجان  ويختتم 

السالم« تعزفها أوركسترا »موسيقيي أوروبا الشباب«.
وتحيي عازفة البيانو األوكرانية فالنتينا ليزيتزا حفلة 
في 24 فبراير تاريخ االجتياح الروسي ألوكرانيا. وتقدم 
أوركسترا »موسيقيي أوروبا الشباب« بقيادة باولو أولمي، 
أمسية في صور عنوانها »باسم حفظة السالم« موجهة 

لقوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان )يونيفيل(.
ومن أبرز محطات البرنامج حفلة غنائية شرقية تقدم 
على مدى ليلتين عنوانها »جايي األيام« من إعداد الفنان 
جورج خباز الذي أّلف كلمات األغنيات ولحّن معظمها، 
والحنين  والشعر  والمسرح  الغناء  من  مزيج  »وهي 
إلى  )...( وتحية  للوطن وفيها شق سينمائي موسيقي 
موسيقيين لبنانيين كبار« حسب خباز. وتتميز األغنيات 
على  فنانا   18 نحو  وحضور  متنوعة  موسيقية  بأنماط 
المسرح. ويتضمن البرنامج أيضا حفلة عنوانها »إيقاعات 
من الشرق والغرب« لعازف البيانو اللبناني - الفرنسي 
الفرنسية-  التشيللو  عازفة  ترافقه  الباشا  عبدالرحمن 

األرمنية أستريغ سيرانوسيان.
حفلتين.  مع  موعد  على  الجاز  محبو  سيكون  وفيما 
الجاز  أجواء  عليها  تخيم  والثانية  كالسيكية  األولى 
العاشر  هايدن  قداس  البرنامج  في  يبرز  الشرقي، 
»المناهض للحرب« حسب مارتشانو، والذي ألفه هايدن 
في العام 1796، بينما كانت النمسا في خضم الحرب 
وكانت تخشى االجتياح، تعزفها األوركسترا الفلهارمونية 
اللبنانية بقيادة مارتشانو، ويحييها كورس جامعة »سيدة 

اللويزة« بقيادة األب خليل رحمة.
لألوبرا،  مساحة  سنويا  المهرجان  ويخصص 
ويستضيف في هذه الدورة السوبرانو الروسية المعروفة 
إيلينا ستيكينا. ومن روسيا أيضا، يبرز عازف البيانو الشاب 

ألكسندر مالوفوفيف.

»رجل الخشب« 
في بغداد

فيلم »رجل الخشب« يشهد 
عرضه األول في موطنه 

العراق، الخميس، بالمعهد 
الفرنسي، ومن المقرر حضور 

مخرج الفيلم ومؤلفه قتيبة 
الجنابي والمنتج علي رحيم 

إلى جانب عدد من أهم الرموز 
اإلعالمية في العراق. الفيلم 

من تأليف وإخراج وإنتاج 
وتصوير قتيبة الجنابي، 

وبطولة هنا هيفتر وميهالي 
بالكو، باالشتراك مع رجل 

الخشب.

تصدر الفيلم الكوميدي »إيفريثينغ إيفريوير 
جوائز  إلى  السباق  الثالثاء،  وانس«،  آت  أول 
المقبل  مارس   12 في  توزع  التي  »األوسكار« 
بهوليوود، إذ حصل على 11 ترشيحا من بينها 

جائزة أفضل فيلم.
وتقدم هذا العمل الذي يحكي قصة صاحب 
على  متوازية  أكوان  في  منغمسة  مغسلة 
ذي  أون  كوايت  »آل  الطويل  األلماني  الفيلم 
ويسترن فرونت« )تسعة ترشيحات( والكوميديا 
أوف  بانشيز  »ذي  اإليرلندية  التراجيدية 
»فرانس  وفق  ترشيحات(،  )تسعة  إنيشيرين« 

برس«.
األكاديمية  أعضاء  كافأ  متوقعا،  كان  وكما 
األعمال  الئحة  الختيار  يصوتون  الذين 
»توب  بينها  برواج  حظيت  أفالما  المُرشحة، 
ووتر«،  أوف  واي  ذي  و»أفاتار:  مافريك«  َغن: 
إلى  السينما  رواد  إعادة  على  لمساعدتها 

الصاالت بعد الجائحة.
ورُشّح هذان العمالن لنيل »أوسكار« أفضل 
فيلم، بينما غاب »بالك بانثر: واكاندا فوريفر« 

عن ترشيحات هذه الفئة.
للفوز  المُرشحة  األخرى  األعمال  ومن 
األميركية  السينمائي  المجال  في  جائزة  بأبرز 
والعالمي، فيلم السيرة »إلفيس« عن أسطورة 
موسيقى الروك أند رول وفيلم »ذي فيبلمانز« 
المُستوحى بصورة كبيرة من طفولة ستيفن 
سبيلبرغ وفيلم »تار« الذي تؤدي كيت بالنشيت 
دور البطولة فيه وفيلم »تراينغل أوف سادنس« 
وفيلم  السينمائي«  »كان  مهرجان  في  الفائز 

»وومن توكينغ« الذي يستند إلى عمل أدبي.
وحصل »إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس« 
على أربعة ترشيحات في الفئات الفردية، بينها 
أفضل ممثلة لميشيل يو وأفضل ممثل في دور 
كان  عندما  أدى  الذي  كوان  هو  لكي  مساعد 
طفال أحد األدوار في فيلم »إنديانا جونز أند ذي 

سر برسيم العظيم

فيلم الصافرة
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في المرمىفي المرمى

سرت تستعد الستقبال بطولة القوة البدنية في مارس

الحدث

زين العابدين بركان

 

إخفاقات جديدة قديمة
القدم  كرة  وأزمات  والخيبات  اإلخفاقات  تتواصل 
الليبية وهى أزمات قديمة جديدة أصبحت تتجدد 
مع كل مشاركة ولم نعد منتخب قادرا على المنافسة 
بطولة  وهى  مستوى  البطوالت  أقل  في  حتى 
»الشان« التي غادرنا منافساتها مبكرا وسريعا وما 
يحدث اآلن في المشهد الليبي اآلن كل شىء فيه 
يسير في غير صالح نجاح الرياضة وما هو إال إهدار 
للوقت والمال طالما البالد لم تستقر سياسيا، لكن 
إذا كنا جادين فعال وصادقين في نوايانا إلصالح 
الكرة الليبية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه علينا أن نبدأ 
التي  التي هى األندية  القاعدة  من األساس ومن 
إدارات  النجاح من  مقومات  لكل  أغلبها  تفتقد 
وتولي  التسيير  على  قادرة  ناجحة  مؤهلة 

شؤون القيادة إلى بنية تحتية.
فحين تكون لدينا إدارات واعية ناضجة 
نستطيع أن ننتج وننتخب اتحادات قوية 
وزاري جرىء  قرار  باتخاذ  نبدأ  أن  وعلينا 
على  واإلبقاء  األندية  تقييم  بإعادة 
المؤهل منها وإلغاء األندية التي ليس 
لها دور وفاعلية في النشاط الرياضي 
هى  الخطوة  هذه  أن  وأعتقد 
الخطوة األولى واألهم نحو طريق 
ما  إلنقاذ  ومضٍن  وشاق  طويل 
يمكن إنقاذه وتأتي بعدها باقي 
الخطوات التي ينبغي أن تشارك 
الدولة  مؤسسات  كل  فيها 
هو  المشروع  هذا  أن  باعتبار 
الدولة  مشروع وطني يخص 
هناك  يكون  أن  يمكن  فال 
نجاح للمنتخبات ما لم يسبقه 
مشاركات  مستوى  على  نجاح 
المنافسة  غادرت  التي  أنديتنا 
األول  الدور  من  الموسم  هذا 
فال يمكن أن يكون هناك نجاح 
للمنتخبات ما لم يكن هناك نجاح 
منتخبات  ننسى  القاري. وال  الصعيد  لألندية على 
ونتاج  إفرازات  هى  والتي  والشابة  السنية  الفئات 
سارعت  األخرى  هى  األندية  من  عشوائي  عمل 
بالخروج المبكر ونالت نصيبها من اإلخفاق وهى 
منتخبات أصبحت تظهر في المناسبات ثم تختفي 
إلى جانب الدوري الليبى الضعيف فنيا وهو انعكاس 
ونتاج وحصاد لمشاركة منتخب »الشان« المخيبة 
حيث لم نعد نملك العبين يتمتعون بجودة عالية 
أضف إلى أن الدوري الليبي يزخر بأنصاف وأشباه 
حساب  على  مكانهم  حجزوا  الذين  المحترفين 
لالعبين  الفتقارنا  إضافة  المحليين  الالعبين 
المحترفين الذين ينشطون خارج مالعبنا والقادرين 
على تقديم اإلضافة للمنتخب األول فالعدد قليل 
وال يلبي الطموحات أما عن استمرار اإلخفاقات في 
بالدنا فهى طالت كل المجاالت وال يمكن أن تكون 
الرياضة استثناء لقد أخفقنا في كل شىء وأصبحنا 
الحلقة األضعف وال نتوقع نجاحا قريبا يلوح في األفق 
في ظل هكذا ظروف استثنائية صعبة تعيشها البالد 
التي نتمنى أن يعمّها األمن والسالم واالستقرار 
حتى يمكن أن ننعم برياضة في أجواء ومناخ وبيئة 

صحية تساعد على تحقيق شيء من النجاح.
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● منافسات في القوة البدنية

المعداني،  مختار  سرت  بلدية  عميد  التقى 
للقوة  ليبيا  لبطولة  المنظمة  باللجنة  اإلثنين، 
من  وعدد  أشبيطة  أحمد  برئاسة  البدنية، 
المجلس  وضع  أجل  من  هذا  يأتي  أعضائها، 
االستعدادات  صورة  في  للبلدية  البلدي 
للقوة  ليبيا  بطولة  الستضافة  والتجهيزات 
مطلع  سرت  مدينة  في  ستقام  والتي  البدنية، 
البطولة  تشهد  أن  وينتظر  المقبل،  مارس 
خالل  البلدية  عميد  أكد  حيث  واسعة،  مشاركة 
جميع  وتسهيل  الكامل  ودعمه  موافقته  اللقاء 
إنجاح  أجل  العقبات من  التي ستذلل  اإلجراءات 

الفردية  اللعبة  مستوى  على  األكبر  البطولة 
للقوة  الليبي  االتحاد  وكشف  سبق  ليبيا.  في 
البدنية برنامج البطوالت المحلية، وأيضا أجندة 
المشاركات الخارجية، محليًا حدد االتحاد الفترة 
للبطوالت  موعدا  المقبل  فبراير   4 إلى   1 من 

على مستوى المناطق الثالث لجميع الفئات.
مدينة  في  الغربية  المنطقة  فاعليات  تقام 
الشرقية  المنطقة  بطولة  تقام  بينما  طرابلس، 
بمدينة أجدابيا، وبطولة المنطقة الجنوبية بمدينة 
سبها. وتم تحديد موعد بطولة ليبيا للقوة البدنية 
لجميع الفئات بمدينة سرت في الفترة من 1 إلى 
4 مارس المقبل 2023. وشهد البرنامج تنظيم 
بطولة محمد مخلوق الدولية بليبيا في الفترة من 

27 حتى 30 ديسمبر الماضي.
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من  بجملة  صفوفه  التعاون  فريق  عزز 
لمرحلة  استعدادا  الجديدة،  التعاقدت 
الليبي  الدوري  مسابقة  من  اإلياب 
تعاقدت  حيث  القدم،  لكرة  الممتاز 
اإلدارة مع المدافع الدولي هيثم ضانة، 
قادما من فريق أبوسليم، كما تعاقدت 
الروندي هارونا  مع العب خط الوسط 
الروندي، كما ضمت  قادما من كيغالي 
المهاجم قودوين تشيكا قادما من وفاق 
التعاون  فريق  أن  يذكر  الجزائري،  سطيف 
السادس  المركز  في  الذهاب  مرحلة  اختتم 
المجموعة  منافسات  ضمن  نقطة   12 برصيد 
حركة  الممتاز  الدوري  مسابقة  وشهدت  األولى، 
الالعبين  صعيد  على  االنتقاالت  من  واسعة 
قبل  المدربين  وكذلك  والمحترفين،  المحليين 
انطالق مرحلة اإلياب، وتصدرت اإلعارات المشهد 
دون أن يخلو األمر من إنهاء عقود بعض الالعبين 
األولى:  المجموعة  ففي  جدد،  آخرين  مع  والتعاقد 
التعاون يتفق مع الثالثي محمد عيسى وأحمد التايب 
وهيثم ضانة، واألخضر يتعاقد مع أحمد الحاسي وطارق 
السعيطي، بينما أتم النصر صفقة محمد شكري قادما 
طرابلس  األهلي  الثانية  المجموعة  وفي  دارنس،  من 
العيوني  هيثم  المدافع  التونسي  المحترف  أتم صفقة 
قادما من المصري البورسعيدي، واستغنت إدارة النادي 
إبراهيم  المحترف  بينهم  من  الالعبين،  من  عدد  عن 
تاندي، وتدرس إدارة السويحلي تغيير بعض الالعبين، 
أما أبوسليم تعاقد مع المهاجم يعقوب عبداهلل قادما من 
أساريا، وستكون هناك صفقات أخرى في كل فرق دوري 
الممتاز قبل إغالق موسم االنتقاالت الشتوية، وقبل 

انطالق مرحلة اإلياب.

سرت - محمود الصالحي

»التراضي« يفتح باب رحيل مارتينز بهدوء من تدريب »فرسان املتوسط«
اإلخفاق في »شان 2023« يقضي على اآلمال الفرنسية باالستمرار مع الكرة الليبية قبل تصفيات »كان« ساحل العاج

كورنتان  الفرنسي  المدرب  مع  القدم  كرة  اتحاد  اتفق 
الفنية  القيادة  رأس  على  خدماته  إنهاء  على  مارتينز 
للمنتخب الليبي األول لكرة القدم »فرسان المتوسط«، 
األمم  كأس  بطولة  من  األخير  الخروج  خلفية  على 
بحسب   ،»2023 »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 
االتحاد  فإن  بالجزائر،  »الوسط«  قناة  مراسل  أورده  ما 
مارتينز  كورنتان  الفرنسي  مع  التفاق  توصل  الليبي 
األمر  كان  كما  أزمات  لتفادي  بالتراضي  عقده  إلنهاء 
خافيير  اإلسباني  أبرزهما  أجانب  سابقين  مدربين  مع 
التقدم  لهما  سبق  اللذان  باكيتا  والبرازيلي  كليمنتي 
مستحقاتهما  على  للحصول  الكرة  اتحاد  ضد  بشكوى 
المالية، وشارك المنتخب الليبي في كأس األمم لالعبين 
المحليين، قبل أن يودع منافساتها من دور المجموعات، 
في  اإلثيوبي  المنتخب  على  وحيد  وفوز  خسارتين  بعد 

المجموعات. ختام 

ترقب لمشوار »كان ساحل العاج«
أمم  إلى  الصعود  منافسات  ليبيا  منتخب  وينتظر 
أفريقيا »كان«، وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 
الوطني  المنتخب  وضعت   ،»2023 العاج  بـ»ساحل 
وغينيا  تونس  منتخبات  رفقة  العاشرة  المجموعة  في 
يهدف  عامًا(   53( مارتينز  وكان  وبوتسوانا،  االستوائية 
أفريقيا  أمم  كأس  إلى  المتوسط«  »فرسان  قيادة  إلى 
أفريقيا لالعبين  أمم  العاج، بعد كأس  2023 في ساحل 
التدريبي  سجله  زيادة  في  أمال  الجزائر،  في  المحليين 
حيث سبق أن درب مارتينز موريتانيا بين 2014 و2021 
أمم  كأس  من  تاريخها  في  نسختين  أول  إلى  وقادها 
برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف  لذا  أفريقيا، 
مارتينز  مع  التعاقد  سابق  وقت  الشلمانيفي  عبدالحكيم 
المرحلة  في  عليه  للرهان  المتوسط«  »فرسان  لقيادة 
تنظيم  إعادة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وقرر  المقبلة. 
بعد  القدم  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز 
تكليف  وقتها  الكرة  اتحاد  وأعلن  مارتينز،  مع  التعاقد 
المساعد  المدرب  مهام  المريمي  عمر  الوطني  المدرب 
الدولي  الالعب  إلى  المنتخب  إداري  مدير  وإسناد مهمة 
السابق علي األسود، قبل أن تأتي النتائج بشكل مخيب 

لآلمال.

انتقادات لمارتينز قبل النتائج الرسمية
الفرنسي  أداء  رياضية  شخصيات  عدة  وانتقدت 
الدورة  افتتاح  في  أوغندا  مباراة  بعد  مارتينز،  كورنتان 
بالتعادل  انتهت  التي  بنغازي،  في  الودية  الدولية 
سبق  كما  كبيرًا،  خطًأ  معه  التعاقد  واعتبرت  السلبي، 
بعد  نفسها،  االستياء  حالة  الرياضي  الوسط  شهد  أن 
مباراته  نتيجة  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  فقد  أن 
أمم  تصفيات  في  لصفر  بهدفين  االستوائية  غينيا  أمام 

أفريقيا ضمن سباق الترشح للنهائيات.

تراجع سريع في بطولة »شان 2023«
وواجه منتخب ليبيا األول لكرة القدم نظيره اإلثيوبي، 
المجموعة  منافسات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  ضمن 
المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة  في  األولى 
»شان 2023« المقامة بالجزائر، وهي مباراة غير مؤثرة 

أول  في  الخسارة  بعد  المتوسط«  »فرسان  مشوار  في 
ثم  بهدف  الجزائر  البطولة  مستضيف  أمام  مواجهتين 
فرص  لتنعدم  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة  موزمبيق 
وعبر  التالي،  للدور  التأهل  في  الوطني  الفريق  وحظوظ 
للخسارة  الشديد  حزنه  عن  مارتينز  كورنتان  الفرنسي 
أمام موزمبيق، قائال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة 
على  وحصلنا  األول،  الشوط  في  التقدم  هدف  »سجلنا 
عدة فرص لتسجيل هدف ثانٍ، لكننا لم ننجح في ذلك، 
وفي الشوط الثاني تغير كل شيء، ولم يكن األداء متزنًا، 
واستقبلنا هدفين ولم ننجح في الرجوع بالنتيجة وسجلنا 
على  الضغط  نحسن  لم  فقط،  النتيجة  به  قلصنا  هدفًا 
كبيرة،  فوجدنا صعوبات  مساحات،  وتركنا  الكرة،  حامل 
غياب محمد التوهامي الذي قدم أداء دفاعيا ممتازا أمام 
المباراة  أثر في وسط الملعب ولم نقحمه خالل  الجزائر 
مارتينز  كورنتان  الفرنسي  لينتظر  اإلصابة«،  بسبب 
تحديد مصيره بعد اإلخفاق في بطولة سبق أن توج بها 

»فرسان المتوسط« في العام 2014.

تصريحات مثيرة قبل منافسات الجزائر
قبل البطولة خرج مارتينز بتصريحات قال فيها: »راٍض 
تونس،  في  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  معسكر  عن 
والكونغو  العاج  ساحل  أمام  ناجحتين  تجربتين  خضنا 
للصفحة  تصريحاته  في  مارتينز  وأضاف  الديمقراطية«. 
الرسمية التحاد كرة القدم الليبي عبر »فيسبوك« قائال: 
قبل  للفريق  جيدين  وتجهيزا  تحضيرا  كانتا  »الوديتان 

الوديات،  نتائج  تهمني  وال  الشان،  منافسات  خوض 
الالعبين  جميع  وقدرات  إمكانات  على  أكثر  فتعرفنا 
إلى  وتوصلنا  األخطاء  من  العديد  وعالجنا  وجاهزيتهم 
لكل  جاهزون  ونحن  تجانسا،  واألكثر  األقرب  التشكيل 

البطولة«. مباريات 
الفريق،  لالعبي  اختياراتي  كل  عن  »راٍض  وأكمل: 
حاليا،  الليبي  الدوري  في  واألفضل  األبرز  أنهم  وأرى 
مرحلة  ألبعد  الوصول  هو  الشان  بطولة  في  وهدفنا 
نهائية  مباراة  ستكون  سنخوضها  مباراة  وكل  ممكنة، 
خاللها  سنكتشف  البطولة  في  والمشاركة  حاسمة 
وتعزيز  لتدعيم  البارزين  المحليين  الالعبين  من  العديد 
صفوف الفريق واالعتماد عليهم فى تصفيات الـ)كان(«. 
»لديّ  قائال:  حديثه  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  واختتم 

التي سنواجهها  المنتخبات  كافية عن كل  فكرة 
الجمهور  وأعد  مجموعتنا،  ضمن  )الشان(  في 

جهدنا  قصارى  سنبذل  بأننا  ليبيا  في  الرياضي 
العبي  مع  الوقوف  منه  ونأمل  إسعادهم،  أجل  من 

الفريق ودعمهم وتشجيعهم«.

ليبيا تشارك رغم التهديد باالنسحاب
بعد  البطولة،  في  مشاركتها  أكدت  ليبيا  وكانت 

لكرة  الليبي  االتحاد  قبل  من  باالنسحاب  التهديد 
المالية  المشكلة  وحل  المالية،  الضائقة  بسبب  القدم، 
عبدالشفيع  الوزير  أكد  حيث  الرياضة،  وزارة  قبل  من 
الجويفي وقتها أن الوزارة سوف تتكفل بجميع مصاريف 
الرياضة  وزير  وخرج  البطولة.  في  للمشاركة  المنتخب 
أزمة  عن  مهمة  بتصريحات  الجويفي  عبدالشفيع  الليبي 
المنتخب الوطني »فرسان المتوسط«الذي كان متواجدًا 
الجزائر للمشاركة  إلى  التوجه  في معسكر بتونس قبل 
»شان  المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة  في 
التسعين«  »في  لبرنامج  هاتفي  اتصال  في   ،»2023
على قناة الوسط »WTV«. وقال الجويفي »إن أزمة 

اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وإن 
بالمصاريف  ستتكفل  الرياضة  وزارة 
المنتخب  لمشاركة  الكاملة  المالية 
الوطني )فرسان المتوسط( في بطولة 

المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم 
)شان 2023( بالجزائر«.

القاهرة - الوسط

● »فرسان المتوسط« في بطولة الشان بالجزائر

اتحاد الكرة يعيد رحلة البحث عن 
مدرب جديد قبل بدء منافسات 

المجموعة العاشرة رفقة منتخبات 
تونس وغينيا االستوائية وبوتسوانا

خليفة بن صريتي يكتب لـ »الوسط«:

مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا
        من بطولة »الشان« األفريقية

انتخب رئيس االتحاد الليبي للتجديف والكانوي نورالدين الكريكشي، نائبًا لرئيس ◆
المكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي للتجديف، في اجتماع مجلس إدارة االتحاد عن بعد، 

ليضاف هذا االختصاص إلى جانب عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة االتحاد األفريقي 
للعبة، ووفقا للنظام األساسي لالتحاد األفريقي للتجديف، فإنه يتم انتخاب رئيس 
المكتب التنفيذي من قبل مجلس إدارة االتحاد الذي يضم في عضويته 16 دولة، 

ويأتي الفوز نتاجا للجهود التي يقوم بها االتحاد الليبي للتجديف في سبيل 
االرتقاء بالرياضة والسعي لتطويرها، عن طريق التمثيل الخارجي، واالنضمام 

لعضوية االتحادات والمؤسسات العربية واألفريقية، وكذلك الدولية.

طالب العب فريق المدينة والمنتخب الليبي لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي ◆
عبدالباسط محمود، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي بعد سلسلة اإلخفاقات 

المتتالية للمنتخبات الوطنية، وآخرها الخروج المخيب من دور المجموعات لبطولة أمم 
أفريقيا لالعبين المحليين »شان 2023«، وقال عبدالباسط في تصريح إلى جريدة 

»الوسط«: »كرة القدم تعاني بسبب وجود شخصيات غير قادرة وليست مقنعة، 
تهيمن على اتحاد الكرة الليبي، ووصلت بالمحاصصة ، وليس لديها أي فكر 
كروي«. ودعا إلى التحرك بشكل عاجل إلبعاد هذا االتحاد، الذي لم يقدم إال 

اإلخفاق وراء اإلخفاق، مؤكدا أن ما حصل ببطولة أفريقيا األخيرة مهزلة. ●  الكريكشي

●  ضانة

●  مارتينز

الطائرة  للكرة  الليبي  الدوري  سداسي  شهد 
الرابعة،  الجولة  بعد  وتشويقا،  وإثارة  قويا  تنافسا 
وأقرب  بالصدارة  انفراده  السويحلي  فريق  وواصل 
بينما  طرابلس،  واألهلي  بنغازي  األهلي  مالحقيه 
المصراتي  االتحاد  وبات  والنصر،  الجزيرة  تعثر 
نتائج  الرابعة  الجولة  وشهدت  الحسابات،  خارج 
مثيرة، ففي أولى المباريات بين فريقي السويحلي 

والجزيرة، تواصلت ألربعة أشواط.
طرابلس  األهلي  بفوز  انتهت  المباريات  ثاني 
رد،  دون  أشواط  بثالثة  المصراتي  االتحاد  على 
كانت نتائجها )25-23(، )25-19(، )25-16(، وفي 
بنغازى  األهلي  فريقي  بين  المباريات جمعت  ثالث 

األول  شوطها  أشواط،  ألربعة  وتواصلت  والنصر 
انتهى لصالح األهلي بنغازي بفارق نقطتين )27-
بفارق  النصر  بتفوق  انتهى  الثاني  والشوط   ،)25
ليتفوق  بنغازي  األهلي  وعاد   ،)23-25( نقطتين 
-25(  ،)15-25( والرابع  الثالث  الشوطين  بنتيجة 
أشواط  بثالثة  المباراة  بنتيجة  أيضا  ليتفوق   ،)22

مقابل شوط واحد.
والسويحلي،  طرابلس  األهلي  فريقا  ويشارك 
الطائرة  لكرة  العربية  البطولة  في  ليبيا  ممثال 
 18 بين  ما  الفترة  في  القاهرة  في  ستقام  والتي 
وأوضح   .2023 مارس  من  الثاني  وحتى  فبراير 
المدير اإلداري لالتحاد العربي لكرة الطائرة، ماجد 
عبداهلل، انتهاء مهلة الترشح للمشاركة في بطولة 
األندية العربية والتي حددها االتحاد المصري لكرة 

الطائرة، واعتماد مشاركة 16 فريقًا.

تأهل السويحلي واألهلي بنغازي
واألهلي طرابلس في »سداسي الطائرة«

طرابلس - محمد ترفاس

أرطيبة ينضم للصفقات 
الجديدة في األخضر

التعاقد مع  إدارة نادي األخضر في  نجحت 
المدافع والظهير األيسر مجدي أرطيبة، 
قادما من فريق دارنس، وعزز فريق 
األخضر صفوفه، استعدادا لمرحلة 
الممتاز  الليبي  الدوري  إياب 
بعدة  »الكونفدرالية«  وكأس 
الزوي  أكرم  بينهم  من  العبين، 
الحاسي  وحمد  السعيطي  وطارق 
والمحترف الغاني ريتشموند بواكي، وجرى 
االستغناء عن عدد من الالعبين، كما تعاقدت 
المدرب محمد رزقي، ليكون مديرا  اإلدارة مع 
نادي  في  القدم  لكرة  الناشئين  لقطاع  فنيا 
األخضر، وانتقل المهاجم الدولي أكرم الزوي من 
فريق الهالل إلى األخضر خالل االنتقاالت الشتوية 
وقبل انطالق مرحلة اإلياب من مسابقة الدوري الليبي 
الالعبين  الزوي من  القدم، ويعد أكرم  الممتاز لكرة 
ليبيا وخارجها، حيث  ناد داخل  أكثر من  الذين مثلوا 
احترف في األردن مع فريق الفيصلي، ولعب محليا لفريق 
مرحلة  مباريات  واختتمت  فرق.  وعدة  والهالل  االتحاد 
الذهاب في الموعد المقرر لها من قبل لجنة المسابقات 
بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم »دورينا«. وجاء ترتيب 
المجموعة األولى: األهلي بنغازي 16 نقطة بطل مرحلة 
فريق  الثاني  والترتيب  األولى،  المجموعة  في  الذهاب 
النصر برصيد 15 نقطة، ودارنس 15 نقطة، واألخضر 13 
نقطة، والصقور 12 نقطة، والتعاون 12 نقطة، والهالل 
10 نقاط، والصداقة 10 نقاط، والتحدي 7 نقاط، وشباب 
الثانية: االتحاد  الجبل 4 نقاط. وجاء ترتيب المجموعة 
23 نقطة بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية، 
وأبوسليم 16 نقطة، واألهلي طرابلس 15 نقطة، 
والسويحلي 12 نقطة، وأساريا 11 نقطة، واألولمبي 
والمحلة  والخمس  نقاط،   9 والمدينة  نقاط،   10

واالتحاد المصراتي 6 نقاط لكل منها.

● األهلي طرابلس في منافسات الطائرة

● أرطيبة

عادت بعثة فريقنا الوطني لكرة القدم من 
الجزائر، بعد خروجها من التصفيات األولى 
»شان  للمحليين  أفريقيا  أمم  بطولة  من 
وسائل  مختلف  رشحتهم  أن  بعد   ،»2023
الفريق  للتأهل في مجموعتهم مع  اإلعالم 
منتخب  أمام  خسارتهم  لكن  الجزائري؛ 
عالميا   140 الترتيب  صاحب  موزمبيق 
عند  العادة  هي  وكما  ذلك،  عن  أبعدتهم 
حدوث اإلخفاقات المتكررة والنتائج السلبية 
يقوم االتحاد العام بتهدئة الشارع الكروي 
حيث  المذل؛  للخروج  فداء  كبش  بإيجاد 
الفرنسي  المنتخب  مدرب  عقد  إنهاء  جرى 

بالتراضي.
هو  ليس  المدرب  تغيير  أن  العلم  مع 
من  العديد  االتحاد  هذا  غير  فقد  الحل، 
المدربين المحليين واألجانب دون أن تتغير 
مختلف  في  الليبية  للفرق  السلبية  النتائج 
يكمن  الحقيقي  الخلل  ألن  وذلك  المراحل 
في وجود هذا االتحاد الذي لم يوفقه اهلل، 
ألنه جاء بطريقة ملتوية أقرها حتى القضاء 
ولكونه يصر على البقاء والسير على نفس 
ضرر  رغم  الدوري،  فرق  عدد  بزيادة  النهج 
ذلك على الكرة المحلية والمنتخب، وليس 
لديه مخطط علمي يسير عليه فاالرتجالية 
أي  تتوقعوا  ال  ولهذا  العملي  سلوكه  هي 
القادم.  المدرب  كان  مهما  إيجابية  نتائج 

وحتى ال نظلم هذا االتحاد فقد قام بشراء 
اللعب  إعادة  في  ونجح  العام  لالتحاد  مقر 
لألندية والمنتخب في مالعب ليبية وأخيرا 
قام بإنجاز كبير بإعالنه عن مسابقة لرسم 
الكأس  بطولة  وكأس  الدوري  كأس  شعار 
ألف   100 مجموعه  هو  بما  والميداليات 
دينار، وما يحدث في كرتنا المحلية مسؤولة 
األولمبية  واللجنة  الرياضة  وزارة  أيضا  عنه 
السلبية  من  الكثير  يغمرهما  اللتان 

والالمباالة وهدر األموال.
لو كان لدينا قيادات رياضية مؤهلة قادرة 
على تغيير الواقع الرياضي لما وصلت األمور 
إلى هذا الحد لكن السلبية والفوضى وتزوير 
االنتخابات في شتى المواقع جعلت رياضتنا 
تنحدر من سيئ إلى أسوأ، ولعل خير دليل 
على ذلك نتائج بطولة »شان 2023« التي 
تحصل »فرسان المتوسط« على بطولتها 
بجنوب   2014 العام  الثالثة  دورتها  في 
أفريقيا مقارنة مع خروجهم من التصفيات 
األولى في البطولة الحالية.. إننا لسنا ضد 
تجري  التي  العمل  طريقة  ضد  وإنما  أحد 
في الهيئات الرياضية وعدم وجود جمعيات 
عمومية حقيقية أو دولة وقضاء يحاسب كل 
اإلدارية  واللوائح  النظم  على  يتطاول  من 
رياضتنا  على  اهلل  يفرج  أن  وإلى  والمالية 
أمرها  على  المغلوبة  وكرتنا  المنكوبة 

في  كفاءات  اهلل  لها  ويسخر 
وتشعر  المسؤولية  مستوى 
بأحاسيس الجماهير الكروية 
السلبية  بالنتائج  وتأثرها 
خالل  من  تأتي  أن  على 
يكون  وال  نزيهة  انتخابات 
همها السفريات ومصاريف 

إن  الصعبة.  بالعملة  الجيب 
يهمهم  ال  الحاليين  المسؤولين  شعار 
أصوات  وال  الرياضي  الشارع  في  يقال  ما 
اإلعالم وال كلمة أصحاب النفوس الطيبة 
بالدنا  في  الرياضة  حال  يؤلمهم  الذين 
وليذهب من ال يرضون بهذا الواقع إلى 
في  المهيمنة  القيادات  وستظل  الجحيم 
مختلف المواقع الرياضية تنعم بالسعادة 
من خالل هذا الواقع المؤسف والنتائج غير 
بالكراسي  المتشبثة  والوجوه  المرضية 
تتواجد مع كل انتخابات تصاحبها سلبية 

أجهزة الدولة التي إما أن تكون غافلة عما 
بطريقة  مشاركة  أو  الرياضة  في  يحدث 
الفيلم  هذا  بتكرار  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
من  على  حسرة  ويا  رياضتنا  في  السمج 

رحلوا من القيادات السابقة الذين أعطوا 
وتركوا  وتطوعا  حبا  الكثير  للرياضة 
الصيت الطيب الذي سوف يخلد ذكراهم 
من جيل آلخر لما قدموه للرياضة والوطن.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

مأزق جديد
حال كرة القدم الليبية حاليا وهى تعيش 
قوية  مطالبات  ظل  في  كرويا  مأزقا 
الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  باستقالة 
لكرة القدم الرافض حتى اآلن لالستقالة 
دعوات  رغم  اآلن  الساعة  حديث  وهى 
وأغلب  واإلعالميين  األندية  بعض 
باالستقالة  عام  بشكل  الرياضي  الوسط 
سلسلة  بعد  وذلك  الوجه،  ماء  وحفظ 
بطولة  في  لآلمال  المخيبة  النتائج 
بالجزائر  »الشان«  للمحليين  أفريقيا 
وسلسلة  للبطولة  األول  الدور  ومغادرة 
مستمرة  الوطنية  المنتخبات  إخفاقات 

الرياضي. الوسط  أثار حفيظة  مما 
ويرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة 
العمومية  الجمعية  من  منتخبون  أنهم 
لالتحاد ولهم عامان حتى اآلن ويريدون 
األربع  نهاية  حتى  عامين  االستمرار 
سنوات وهى المدة القانونية النتخابهم.

الكرة  بوصول  األكبر  والمشكلة 
الليبية لهذا المأزق هو عدم وجود قبول 
والوسط  القدم  كرة  اتحاد  بين  حاليا 
واالستياء  الكبيرة  النقد  وحالة  الرياضي 
قضية  ووجود  االتحاد  مجلس  أداء  من 
عام  منذ  الليبية  المحاكم  في  تدور 
مجلس  انتخابات  بطالن  بسبب  ونصف 
الشكوى  قدم  من  يرى  ما  حسب  اإلدارة 

قضائيا. متقدمة  لمرحلة  التي وصلت 
وأعتقد أنه إذا كان مجلس إدارة اتحاد 
بجمعية  وجاء  منتخب  أنه  يرى  الكرة 
صاحبة  وهى  خاللها  من  فقط  ويرحل 
ناديا   120 خالل  من  والتشريع  السلطة 
المشكلة  فإن  العمومية  الجمعية  تمثل 
خاصة  الليبية  الكرة  في  أيضا  األكبر 
االستقالة  ثقافة  غياب  عامة  والرياضة 
طموحات  تحقيق  عدم  عن  واالعتذار 
سنوت  من  ثقافة  وهى  الرياضي  الوسط 
هناك  ستكون  ترسيخها  تم  ولو  طويلة 

الرياضية. العقلية  في  نقلة 
والنقد  التخبط  من  الحالة  وهذه 
الرياضة  على  عام  بشكل  تؤثر  واالستياء 
ولن  للعيان  واضحة  وأصبحت  الليبية، 
وحالة  الرياضي  المستوى  بتطور  تسمح 
األمور  ستجعل  الكرة  اتحاد  مع  الجفاء 
وزارة  من  مطبق  صمت  ظل  في  تتفاقم 
وهى  يعنيها  ال  األمر  وكأن  الرياضة 
الرياضي  النشاط  على  المشرفة  الوزارة 
بيانا  تصدر  أو  ساكنا  تحرك  لم  والتي 
مثير  أمر  وهو  الحالة  فيه  تشخص 

لالستغراب.
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لكرة  الدولية  دبي  بطولة  باإلمارات  الجمعة  تنطلق 
الوحيد  ليبيا  ممثل  النصر  فرق،   10 بمشاركة  السلة 
األولى  المجموعة  في  القرعة  أوقعته  البطولة  في 
رفقة فرق الوحدة السوري وستورنج الفلبيني ومنتخب 
اإلمارات ودينامو اللبناني، وتشكلت المجموعة الثانية 
من الرياضي اللبناني وبيروت اللبناني وسال المغربي 
مباريات  وتجرى  العراقي،  والنفط  التونسي  واألفريقي 
الليبي  النصر  يناير،   27 الجمعة  البطولة:  في  النصر 
سيلتقي مع الوحدة السوري، والسبت 28 يناير يتبارى 
يناير   30 واإلثنين  الفلبيني،  ستورنج  نادي  مع  النصر 
يناير   31 والثالثاء  بيروت،  دينامو  فريق  النصر  يواجه 

سيجمع اللقاء النصر مع منتخب اإلمارات.
الموسم  هذا  السلة  لكرة  الليبي  الدوري  وشهد 
ففي  مسبوقة،  غير  متواضعة  ونتائج  مخيفا  تراجعا 
الناديين  والشباب،  االتحاد  بين  األخيرة  المواجهات 
العريقين في اللعبة، جاء الشوط األول بنتيجة )8-9(، 
الشباب  أضاف  دقائق،  عشر  خالل  الثاني،  الربع  وفي 
خمس نقاط فقط واالتحاد أربع نقاط فقط، وبالقاعة 
األولى  المباراة  مباراتان،  جرت  بطرابلس  الكبرى 
كان  األول  الربع  طرابلس،  واألهلي  المدينة  جمعت 
13 نقطة،  الفريقين  نقاط  فيه سلبيا ومجموع  اللعب 

 ،)6-7( سلة  نصف  بفارق  المدينة  بتقدم  وانتهى 
الذي  طرابلس  لألهلي  األفضلية  كانت  الثاني  والربع 
األهلي  ليتقدم  للمدينة،   14 مقابل  نقطة   23 أضاف 

طرابلس )29-21(، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف 
األهلي طرابلس 30 نقطة مقابل 24 للمدينة، لتنتهي 
أدار   ،)45-59( بنتيجة  األهلي طرابلس  بفوز  المباراة 

األمير  وعلي  عبداهلل  إبراهيم  التحكيم  ثالثي  المباراة 
والمسجل  المخشخش،  نجاة  والمسجل  حمودة  وأمير 
حسونة،  فتحي  والميقاتي  الصوادق  خالد  اإللكتروني 

وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم.
الناديين  والشباب  االتحاد  جمعت  الثانية  المباراة 
ضعف  أظهرت  الليبية،  السلة  كرة  لعبة  في  العريقين 
وتدني مستوى اللعبة، الربع األول انتهى بفارق نصف 
الثاني كان متواضعًا أيضًا  )9-8(، والربع  سلة لالتحاد 
فالشباب أضاف خمس نقاط فقط، واالتحاد أضاف أربع 
نقاط، لينتهي الشوط األول في زمن 20 دقيقة كاملة 
بالتعادل )13-13(، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف 
المباراة  لتنتهي  نقطة،   23 مقابل  نقطة   26 الشباب 
بفوز الشباب )39-36(، أي الـ40 دقيقة من زمن المباراة 
كل  في  نقاط  عشر  إلى  التهديفي  المعدل  يصل  لم 
التحكيم هيثم  أدار مباراة االتحاد والشباب ثالثي  ربع، 
فتحي  والميقاتي  عبداهلل  وأيمن  سالم  وعمر  الساروي 
حسونة، والمسجل اإللكتروني بشير مخزوم، والميقاتي 
األمير.  علي  ثانية   24 وميقاتي  خليفة،  عبدالهادي 
وبقاعة مدينة المرج جمع اللقاء المروج وضيفه األهلي 
بنتيجة  بنغازي  لألهلي  والثاني  األول  الربعان  بنغازي، 
)30-22(، والربع الثالث كانت األفضلية فيه للمروج الذي 
أضاف 26 نقطة مقابل 15 لألهلي بنغازي ليتقدم المروج 
بفارق ثالث نقاط )48-45(، والربع الرابع كان األكثر إثارة 
وتشويقًا، وانتهى بفارق ست نقاط لألهلي بنغازي )27-

 ،)69-72( المباراة  21(، ليتفوق األهلي بنغازي بنتيجة 
وخالد  الورفلي  الملعب جالل  حكام  ثالثي  المباراة  أدار 
أحنيش وإبراهيم البرعصي وحكام الطاولة المسجل أحمد 
بلقاسم، والمسجل اإللكتروني علي بوهديمة، والميقاتي 
وراقبها  أيمن بركة،  ثانية   24 علي بوتركية، وميقاتي 
فنيا أحمد البرعصي. وعقدت الجمعية العمومية لالتحاد 
طرابلس،  بمدينة  طارئًا  اجتماعًا  السلة  لكرة  الليبي 

برئاسة فؤاد برغش، بحضور 
الرياضة  وزارة  وكيل 
ومدير  أبونوارة،  جمال 
الرياضة  شؤون  إدارة 
عبدالرزاق  بالوزارة 
ملوس، ومندوب اللجنة 

نوري  الليبية  األولمبية 
الزراع. وخُصص االجتماع 

الصعوبات  لمناقشة 
يواجهها  التي 
الليبي  االتحاد 
بسبب  السلة  لكرة 

المالي  الدعم  توقف 
متتاليين،  لموسمين 

بدء  على  والتأكيد 
مواعيدها  في  البطوالت 

المحددة.

حققنا المركز الثاني دون أن 
نصرف 800 ألف دينار 
بعكس األهلي بنغازي 

واألخضر اللذين صرفا 
46 مليون دينار

طرابلس - محمد ترفاس

● النصر في منافسات السلة

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
لم أحصل على مستحقاتي وأنا مسامح.. وسعدت جداً بستة أشهر قضيتها مع جماهير »األنيق«

قائاًل عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: »هم 
من أعتبرهم الداعم الرئيسي والدئم لنادي دارنس 

القلب النابض لمدينة درنة«.
ولالعبين  لي  السند  أيضًا  هم  »كانوا  وأضاف 
وال  كنت  أنني  اهلل  ويشهد  الموسم،  بداية  منذ 

بنادي  األول  القدم  كرة  لفريق  الفني  المدير  أكد 
دارنس، المصري مصطفى مرعي، أن رحيله عن 

تدريب الفريق »األنيق« خالل فترة االنتقاالت 
أن  إال  رغبته،  دون  جاء  الحالية  الشتوية 

واألجواء  بالفريق  المحيطة  الظروف 
على  أجبرته  التي  هي  السلبية 
وقال  الصعب.  القرار  اتخاذ 
تصريحات  في  مرعي 
»الوسط«:  إلى  خاصة 
البداية  في  »أشكر 
والجمهور  اإلدارة 
فكانوا  والالعبين، 

لي  داعم  خير 
تجربتي  خالل 

لكن  دارنس،  مع 
الحالية  الظروف 

الرحيل  على  أجبرتني 
فيكفي  الكبير،  الباب  من 

الفريق  دارنس  أن  أقول  أن 
جميع  أن  حين  في  يتجمع،  لم  الذي  الوحيد 
من  جيد  بشكل  استعدت  المنافسة  الفرق 
حين  في  والوديات،  المعسكرات  خالل 
ضعف  ورغم  هذا،  لكل  افتقر  دارنس  أن 

اإلمكانات الفارق بينا وبين األهلي بنغازي 
مليون   23 صارف  وهو  واحدة،  نقطة 

ألف   800 إال  نصرف  لم  بينما  دينار، 
دينار«.

ضعف اإلمكانات المالية أزمة
الفريق  »نحن  مرعي  وأضاف 
القيد  عليه  أغلق  الذي  الوحيد 
قدمنا  ذلك  ورغم  والدولي،  المحلي 
المركز  دارنس  واحتل  جيدة  نتائج 
في  أنه  حين  في  حاليًا،  الثاني 

وصارع  يعاني  كان  الماضي  الموسم 
على  واحدة،  بنقطة  ونجا  الهبوط 

تحققت  الموسم  هذا  تمامًا  العكس 
على  وتفوقنا  ومهمة،  كبيرة  نتائج 

فريق بحجم األخضر الذي يشارك أفريقيا 
ورغم  دينار،  مليون   23 أيضًا  بصرف  وقام 

بُد  ال  كان  هذا  كل  أمام  عليه،  نتفوق  ذلك 
أن أحافظ على رصيدي مع الجماهير والنادي 
مع  حديثه  مرعي  واختتم  الرحيل«.  بقرار 
دارنس،  جماهير  »أعشق  قائاًل  »الوسط« 
عشت معهم أجمل ستة أشهر، وبالمناسبة لم 

أحصل على مستحقاتي، وأنا مسامح«.

بيان شكر للجماهير بعد المساندة
في  االستمرار  عدم  مرعي  مصطفى  وأعلن 
مهمته، موجهًا الشكر إلى جمهور نادي دارنس، 

وبيتي  أهلي  بمثابة  أعتبرهم  زلت 
معهم  أشعر  لم  وأنني  الثاني 
لكي  أسف  بكل  لكن..؟  بغربة، 
مبنيًا  يكون  أن  يجب  النجاح  يستمر 
ونظرًا ألنني  ثابتة  وقواعد  على أسس 
ومن خالل مهنتي أحاول تغذية طموحي 
الصعوبة  من  »أجد  وأوضح  محدود«.  الال 
متمنيًا  دارنس،  نادي  في  مشواري  استكمال 
إلى  ووصوله  لألنيق  النجاح  دوام  قلبي  كل  من 

أعلى المنازل«.
واختتم مرعي حديثه قائاًل »أخيرًا أشكر جهازي 
مشوار  شاركوني  الذين  الالعبين  وجميع 
ولم  الصبر  درجات  بأعلى  وتحلوا  النجاح 
لرفعة  مجهود  أو  عرق  بنقطة  يقصروا 
نادي دارنس.. وأتمنى لمجلس اإلدارة 

التوفيق فيما هو قادم«.

مستوى  عــلــى  تــغــيــيــرات 
المنتخبات الوطنية

»الميركاتو  مع  تزامن 
انتقاالت  الخاص بسوق  الشتوي« 
الدوري  مسابقة  في  الالعبين 
تغيير  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
المنتخبات  صعيد  على  مغاير  آخر 
قرر  حيث  المختلفة،  الوطنية 
االتحاد الليبي لكرة القدم حل أطقم 
األولمبي  السنية  الفئات  منتخبات 
تحت  الشباب  ومنتخب  عامًا   23 تحت 
17 عامًا، بسبب  20 عامًا والناشئين تحت 
سوء النتائج في المنتخبات الثالثة، كما أصدر 
12 بسحب  القرر رقم  الليبي لكرة القدم  االتحاد 
قرار استحداث مسابقة )ب( للدوري الممتاز، وشمل 
الوطنية  المنتخبات  لمدربي  التجديد  عدم  القرار 
المالية؛  لألزمة  األمر  إرجاع  رافضًا  السنية،  للفئات 
منتخب  أن  إلى  ويشار  النتائج،  تواضع  بسبب  إنما 
البرعصي  الوطني محمد  المدرب  الناشئين بقيادة 
تحت  الشباب  منتخب  وكذلك  نتائج،  أي  يقدم  لم 
قيادة المدرب عياد القاضي، واألمر نفسه للمنتخب 

األولمبي بقيادة المهدي أبوشاح.

لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد  جانبه،  من 
القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن المكتب التنفيذي 
مختلف  لمدربي  اختياراته  في  النظر  سيعيد 
منتخبات  وهي  الثالث،  للمنتخبات  السنية  الفئات 
الشلماني  وأوضح  واألولمبي،  والشباب  الناشئين 
في تصريح إلى »الوسط« أن المهمة المكلفة بها 
في  المشاركة  بانتهاء  انتهت  الفنية  األجهزة  هذه 
المقبلة  القريبة  المرحلة  وأن  السابقة،  البطوالت 
اختيار  في  جديدة  فنية  بمعايير  العمل  ستشهد 
في  أخفقت  التي  المنتخبات  لهذه  الفنية  األطقم 
المنافسات  من  وخرجت  إيجابية  نتائج  تحقيق 

الدولية مبكرًا.

األهلي بنغازي يعلن استقدام الدريدي
عن  النقاب  بنغازي  األهلي  نادي  إدارة  وكشفت 
الطاقم الفني الكامل لفريق كرة القدم األول والذي 
وضم:  التونسية،  الجنسية  أعضائه  جميع  حمل 
المدرب  ومساعد  الدريدي  لسعد  الفني  المدير 
بن  قابيل  المرمى  حراس  ومدرب  محمد  بن  وليد 
وأخصائي  صالح،  بن  الدين  نور  بدني  ومعد  نجم 
بنغازي  األهلي  صفحة  بحسب  بنور،  قاسم  الفريق 
»األهلي  نادي  أعلن  أن  وسبق  »فيسبوك«،  عبر 
في  الدريدي  لسعد  التونسي  تعيين  بنغازي«، 
فسخ  إعالن  من  قليل  بعد  الفني،  المدير  منصب 
شهاب  التونسي  المدرب  مع  بالتراضي  التعاقد 
الليلي  مع  التعاقد  فسخ  عن  اإلعالن  وجاء  الليلي، 
وتعيين الدريدي. كانت آخر تجارب لسعد الدريدي 
المغربي،  خريبكة«  »أولمبيك  نادي  مع  التدريبية 
المهمة في  والتي استمرت عدة شهور، منذ تولي 
بالتراضي،  التعاقد  فسخ  قبل  الماضي،  أغسطس 
خالل  انتصار  أي  الفريق  تحقيق  عدم  ظل  في 
8 جوالت، بواقع خمسة هزام  الحالي بعد  الموسم 

و3 تعادالت، احتل بها المركز الخامس.
وقال المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم األول 
الدريدي،  لسعد  التونسي  بنغازي،  األهلي  بنادي 
خالل المؤتمر الصحفي الذي شهد تقديمه لوسائل 
اإلعالم الليبية: »سعيد بوجودي لتدريب فريق بحجم 
النادي  رئيس  باتصال  سعدت  كما  بنغازي،  األهلي 
وطموحاتي  المهمة،  على  لالتفاق  السعيطي  خالد 
كبيرة وبال حدود وسنعمل جميعا لوضع الفريق على 
منصات التتويج«. وأضاف »شاهدت الفريق من قبل 
الليبية، حيث  الكرة  الكثير عن  وأعلم  األخضر،  أمام 
سبق أن تلقيت عروضا من أندية ليبية، وكنت قاب 
واألهلي  االتحاد  تدريب  تولى  من  أدنى  أو  قوسين 
طرابلس«. وأكمل الدريدي قائال »تنتظرنا خالل فترة 
التوقف الحالية مرحلة إعداد قصيرة من ثالث مراحل، 
وستشهد المرحلة الختامية إقامة ثالث مباريات ودية 
على األقل، للتعرف أكثر على الالعبين، قبل االنتظام 
ومنذ  الممتاز«.  الدوري  بمسابقة  اإلياب  مرحلة  في 
العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: 

والبنزرتي  والقابسي  التونسي  »الملعب 
المنستري  واالتحاد  والصفاقسي 

واألفريقي والنجم الساحلي«.

القاهرة – الوسط

خالل حديثه لـ»الوسط«

●  مرعي

سلة النصر في دولية دبي واالفتتاح أمام الوحدة السوري.. الجمعة

الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  تعود 
مجددا  للظهور  »دورينا«  القدم  لكرة 
تعود  كما  اإلياب،  مرحلة  خالل  من 
الوسط  قناة  شاشات  على  المتابعة 
»الوسط«  جريدة  وتقدم   ،»WTV«
والنقل  التحليلي  االستوديو  مواعيد 
النحو  على  ليبيا  بتوقيت  األول  لألسبوع 

التالي:

الخميس 2 فبراير 2023
التعاون × األخضر - ملعب إجدابيا - 

)HD( الساعة 3:00 نقل
 - المصراتي  االتحاد   × أبوسليم 
نقل   3:30 الساعة   - أبوسليم  ملعب 

»SD( »WTV2(
ملعب   - السويحلي   × الخمس 

الخمس - الساعة 3:30 - تسجيل
التحدي × شباب الجبل - شهداء بنينا 

»SD( »WTV2( الساعة 6:00 نقل -

الجمعة 3 فبراير 2023
ملعب   - طرابلس  األهلي   × أساريا 

)HD( الزاوية - الساعة 3:00 استوديو
طبرق-  ملعب   - النصر   × الصقور 

»SD( »WTV2( الساعة 3:00 نقل
المحلة × المدينة - ملعب أبوسليم- 

الساعة 3:30 - تسجيل
الصداقة - شهداء  األهلي بنغازي × 

)HD( بنينا - الساعة 5:30 استوديو

السبت 4 فبراير 2023
االتحاد × األولمبي - ملعب أبوسليم 

)HD( الساعة 3:00 استوديو -
 - بنينا  شهداء   - دارنس   × الهالل 

)HD( الساعة 6:00 نقل
على   )WTV( الوسط  قناتي  تردد 

أعلن نادي شباب الجبل تعليق مشاركته 
في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة 

القدم »دورينا«، في بيان نشره على صفحته 
بـ»فيسبوك«؛ بسبب ما وصفه بتعرضه 

لـ»الظلم«، وذكر النادي في بيانه »عندما 
تُظلم األندية ويخفى حقها في وضح النهار 
يصمت اإلعالم دون التفوه بكلمة، وعندما 

يُدعم نادي بعينه دون غيره لن تجد من 
يدافع عن تكافؤ الفرص ومصير الدوري في 

ظل وجود هذه الفروقات«.
وأضاف: »يجرى دعم بعض أندية بعينها، 

بينما ال تستطيع أندية أخرى التنقل للعب 
المباريات، رغم أنها تمثل مدنا ليبية عريقة«. 

واختتم شباب الجبل بيانه بإعالنه تعليق 
مشاركته في الدوري؛ بسبب ما يحدث من 

»استحقار لبعض المؤسسات الرياضية 
وتقويض حظوظها بل وإعطاء حقها للغير«، 
بحسب البيان. وأشار إلى أن عودته لمسابقة 

الدوري مرهونة بتبني الدولة خطة حقيقية 
لتطوير المنظومة الرياضية الليبية، وتطبيق 

مبدأ المساواة بين جميع األندية.
وأعلنت أندية دارنس والمدينة والخمس 
تعليق مشاركتها في مسابقة الدوري الليبي 

الممتاز لكرة القدم »دورينا«، بعد بيان 
نادي شباب الجبل الذي أعلن فيه انسحابه 

من المسابقة، ونشرت األندية الثالثة 
بيانات على صفحاتها بـ»فيسبوك« أعلنت 
فيها االنسحاب من المشاركة في الدوري 

الممتاز، لألسباب نفسها التي ذكرها نادي 
شباب الجبل في بيانه.

شباب الجبل يعلق 
المشاركة في الدوري

»الوسط« تستعرض املواعيد الكاملة للنقل املباشر 

تونسي ونيجيري وأنغولي.. أحدث صفقات األهلي طرابلس في »امليركاتو الشتوي«

النايل سات
 |  WTV1(: HD 11096( تردد 

أفقي | 27500 | 6/5
 |  WTV2(: SD 10815( تردد 

أفقي | 27500 | 7/8
نقل  وضعنا  بأننا  نفيدكم  كما 
مباراة »التحدي وشباب الجبل« يوم 
الخميس الساعة 6:00 بتوقيت ليبيا 
نظرًا   ،»SD( »WTV2( تردد  على 
برنامج  حلقة  موعد  مع  لتزامنها 

 )HD( التي ستبث على تردد »X90«
إلى فقرة  العادة، باإلضافة  كما جرت 

حاالت  لتحليل   )  VAR STOUDIO(
االستوديوهات  بنهاية  التحكيم 
والسبت،  الجمعة  يومي  التحليلية 

وسيكون زمنها )-10 15 دقيقة(.

أعلنت إدارة نادي األهلي طرابلس دعم صفوف فريق كرة 
القدم األول عبر الصفقة الثالثة، بعدما أتم رئيس النادي 
الدولي  األنغولي  مع  والتعاقد  االتفاق  أبوعون  ساسي 
الحالية  االنتقاالت  فترة  هيرينيلسون كارمو كافالو خالل 
»الميركاتو الشتوي«، ووصل األنغولي الدولي هيرينيلسون 
كارمو كافالو إلى ليبيا وظهر رفقة رئيس مجلس اإلدارة 
ساسي أبوعون فور وصوله العاصمة طرابلس استعدادا 
بحسب  طرابلس،  األهلي  إلى  انتقاله  إجراءات  إلتمام 

الصفحة الرسمية لنادي األهلي طرابلس عبر »فيسبوك«.
سبق أن تعاقدت إدارة نادي األهلي طرابلس في بداية 
التونسي  المدافع  مع  رسميا  الجارية  الشتوية  االنتقاالت 

البورسعيدي،  المصري  نادي  من  قادما  العيوني  هيثم 
المدافع التونسي هيثم العيوني »31 عاما« يجيد اللعب في 
مركز قلب الدفاع األيسر، ولعب اليعوني في عدة أندية من 
بينها شبيبة القيروان، أوليمبيك سيدي، النجم الساحلي، 

الملعب التونسي، المصري البورسعيدي.
مع  الثانية  الصفقة  اإلدارة  تتمم  أن  قبل  هذا  يأتي 
الدوري  أبرز هدافي  أحد  إيبوكا،  النيجيري جون  المهاجم 
الرسمية:  الصفحة  وقالت  القدم.  لكرة  الممتاز  المصري 
»أنهى رئيس مجلس إدارة النادي األهلي ساسي أبوعون 
نادي  رئيس  نائب  مع  اتفاقهما  المشاي  محمد  ونائبه 
مع  التعاقد  حول  أبوالعينين،  طارق  كليوباترا  سيراميكا 

اإلعارة حتى  إيبوكا، على سبيل  النيجيري جون  المهاجم 
نهاية الموسم.. إيبوكا العبا للزعيم«.

جاء تعاقد األهلي طرابلس مع إيبوكا، دون ذكر المقابل 
»ديربي  القمة  مباراة  إقامة  توقيت  نفس  في  المالي، 
واألهلي،  الزمالك  المصرية  الكرة  قطبي  بين  القاهرة« 
والتى انتهت بفوز األخير )3-0( في الدوري الممتاز، وزعمت 
وسائل إعالم مصرية أن تعاقد األهلي طرابلس جاء كضربة 
وفي غفلة من انشغال الزمالك بالقمة، حيث كانت تدور 
مفاوضات مع الالعب، تمهيدا النتقاله خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية الجارية في يناير.
الليبي  الدوري  في  المدربين  تغيير  حركة  وتتواصل 

الدور  نهاية  مع   »48« رقم  القدم  لكرة  الممتاز 
طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  وأكدت  األول، 
مدرب  استمرار  أبوعون  ساسي  برئاسة  الجديدة 

الجبال  فتحي  التونسي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
الجاري. جاء ذلك خالل اجتماع  الموسم  حتى نهاية 

لنفي  جاء  والذي  الفريق  مدرب  مع  النادي  رئيس 
شائعة رحيل الجبال والتي ظهرت خالل األيام األخيرة، 

بأن اإلدارة الجديدة سوف تتعاقد مع المدرب التونسي 
نادي  إدارة  وتعاقدت  الجبال،  لخالفة  الشعباني  معين 
لتدريب  الدهماني  عماد  الوطني  المدرب  مع  الخمس 

الفريق، بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم.
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 ما مضمونها وما جديدها؟
 من صاحب المصلحة في عرقلتها؟

 متى يحدث اصطفاف إقليمي حولها؟

 لماذا تتحفظ بعض الدول عليها؟
 أين قضية توحيد المؤسسة العسكرية منها؟

 كيف يمكن التنسيق بينها وبين الجهود الدولية؟

»املساعي الجزائرية«
++HH55

 كل شيء كل شيء

الرياضي إبراهيم املصري
المصري،  إبراهيم  الطائر  المرمى  حارس  عنا  رحل  األيام  هذه  مثل  في 
الذي ولد في بنغازي سنة 1939 وعشق كرة القدم منذ طفولته، انضم 
1957 إلى فريق األهلي  1956، ثم انتقل سنة  إلى فريق التعاون سنة 
عبدالعال  القدير  المرمى  وحارس  المدرب  خبرة  من  فاستفاد  بنغازي، 
أفضل  ليلعب  مالطا  إلى  الفريق  مع  سافر   1959 العام  في  العقيلي. 
الجرائد  وصفته  حيث  و»فاليتا«؛  »الحمرون«  فريق  ضد  مبارياته 
حارس  اختُير   1961 العام  في  الطائر.  بالحارس  بمالطا  الرياضية 
الثالثة  العربية  الليبي لكرة القدم في منافسات الدورة  مرمى المنتخب 
الهالل.  فريق  إلى  انتقل   1962 العام  وفي  فبرز في مهمته.  بالمغرب، 
الليبي  المنتخب  مرمى  حارس  الثانية  للمرة  اختُير   1965 العام  وفي 
العام  وفي  بمصر.  أقيمت  التي  الرابعة  العربية  الدورة  في  المشارك 
1966 انضم إلى فريق االتحاد بطرابلس. وفي العام 1967 انضم إلى 
فريق ألماني بمدينة بريمن، ثم حرس مجددًا مرمى المنتخب الوطني. 

النجمة. التالي لعب لفريق  العام  وفي 
أن  إلى  فيه،  واستقر  الهالل  نادي  إلى  عاد  السبعينيات،  مطلع  في 

2017/1/15 ليوسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه. رحل عنا يوم 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

صحيحًا،  وصفًا  وكان  عذاب.  من  قطعة  بأنه  السفر  وصفوا  قديمة،  عهود  في 
غير قابل لنقاش، أو محط جدال. لكن بفضل التطور اإلنساني، وتراكم التقدم 
العلمي، لم يعد السفر كما وُصف. بل صار، بمرور الوقت، متعة مشتهاة، وسياحة 

ضرورية يتطلبها العقل والبدن والروح والوجدان.
أو  أقدامهم،  على  سيرًا  قديمًا  المسافرون  يقطعها  كان  التي  المسافات 
والسيارات  الطائرات  صارت  وأشهر،  أسابيع  في  دواب،  ظهور  على  محمولين 
صناعة  إلى  السفر  وتحول  محدودة.  ساعات  في  تقطعها  الحديثة  والحافالت 

عالمية هائلة ومربحة، تدر األموال على أصحابها.
19« باألرض، تمكن  الوباء الفيروسي »كوفيد-  في السنوات التي حل فيها 
ذلك الفيروس اللعين، خالل أسابيع قليلة، من وضع عصي في دواليب الحياة 
وتعطيلها موقتًا. وفيما يخص السفر، تمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. 

وأضحى السفر، كما كان في العهود القديمة، قطعة من عذاب، وأسوأ.
مقابر  مثل  أضحت  ومهابطها  المسافرين.  من  خلت  العالم  مدن  مطارات 
ومراكز  فيها،  المسافرين  صاالت  وتحولت  حياة.  بال  هامدة  جاثمة  لطائرات 
النقاط الحدودية إلى مقار حجر صحي، ال ينفذ المسافرون منها إال بشق األنفس، 

إن أفلحوا.
الفيروس اللئيم كان عدوانيًا. ومثل جيش زاحف 
غير مرئي، ال يقبل بأسرى. بل يقتل كل من يلقاه 
في طريقه، وكأنّه جيش جنكيزخان الوحشي. إال 
لنا حقيقة مهمة كنا  أنه، من جهة أخرى، كشف 
الحديثة، بكل  البشرية  الحياة  أن  نسيناها. وهي 
ليست  وامتيازاتها،  وتقنيتها  وعلمها  تطورها 
بضمان صك مصرفي مصدق، ومن الممكن جدًا 
واحدة،  ضربة  وفي  وليلة،  يوم  بين  تُخسر،  أن 
من قنبلة نووية أو هيدروجينية أو من فيروس ال 
يرى بالعين المجردة. الفيروس اللئيم علمنا درسًا 

ال ينسى، وهو أن الدور الفخمة، والبيوت األنيقة، والعمارات الشاهقة بشققها 
العديدة، من الممكن جدًا، بين لحظة وأخرى، أن تتحول إلى سجون، ال يستطيع 
ساكنوها مغادرتها، والخروج إلى الشوارع، خوفًا من أن يقتنصهم عدو متربص 

غير مرئي، ويقضي عليهم.
تلك األيام واألسابيع والشهور المريرة- اهلل ال يردها- وّلت وانقضت، والحمد 
الباحثون  هلل، لكن مرارتها احتلت جزءًا من ذاكرة كل فرد منا، بعد أن تمكن 
واقية،  أمصال  اكتشاف  من  قصيرة،  زمنية  فترة  في  العلمية،  المختبرات  في 
إلى سابق روتيننا  ثانية فرصة استعادة ما فقدناه، والعودة تدريجيًا  لنا  أتاحت 
الحياتي، وعودة الطمأنينة والسكينة إلى نفوسنا. وانقشع موقتًا غمام التهديد 
بالموت عن سمواتنا. وعاد، من جديد، تحليق الطائرات في األجواء، بحمولتها 
ما سلبه  ثالث،  قرابة سنوات  تواصلت  معاناة  بعد  واستعدنا،  المسافرين،  من 

الفيروس منا عنوة.
وجعلنا  قديم،  إلى عشق  عاشق  يعود  كما  السفر،  إلينا  عاد  هجر طويل  بعد 
نغني طربًا مع نجاة الصغيرة، ما كتبه نزار قباني، ولحّنه محمد عبد الوهاب: »ما 

أحلى الرجوع إليه«.
تذكرت كل ذلك، وأنا أعد العدة استعدادًا للسفر، قاصدًا مدينة القاهرة أليام 
قليلة، لحضور بعض من أنشطة معرض كتابها الدولي السنوي. وليس غريبًا أن 
يقترن السفر إلى قاهرة المعز بالكتاب. القاهرة والكتاب صنوان. من منا زارها 
مرة ولم يعد محماًل بحقائب مليئة بزاد من كتب؟ من منا عاش بها فترة قصيرة 
مناشط قصورها  على حضور  ويحرص  مكتباتها،  زيارة  يدمن  ولم  الزمن،  من 
الثقافية؟ من منا سار في شوارعها وال يتذكر الكتاب والشعراء والروائيين الذين 
ساروا على أقدامهم، يومًا ما، على ذات األرصفة، في نفس الشوارع، في وسط 

البلد؟
لذلك، فإن مجرد ذكر اسم تلك المدينة التاريخية في حديث يستدعي فوريًا 
صارت  للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  وزيارة  والمكتبات.  الكتب  الذاكرة  في 
بمرور الوقت، وتعاقب الدورات، تقليدًا ثقافيًا سنويًا مثل موسم حج، يستقطب 
ويتدارسوا،  ويتناقشوا،  ويتعارفوا،  ليلتقوا،  عميق،  فج  كل  من  الكتب  عشاق 

ويقتنون آخر إصدارات دور النشر والطباعة، من جميع أنواع المعرفة.
ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إلى السفر.

ما أحلى الرجوع إليه

منذ  الماء  تحت  المفقودة  األمازيغية  تيبودا،  مدينة  وجود  تأكد 
أميركي  أبحاث  التقطها مركز  آالف سنة، من خالل صور  ثمانية 
إحداثيات  على  بناء  الصناعية،  األقمار  باستخدام   2010 العام 
من الباحث شوقي معمر المختص في مجال استكشاف المخابئ 
على  مشاهدته  يمكن  ما  أجمل  من  تيبودا  وتعد  والكهوف. 
البعض،  بعضها  على  المفتوحة  األقواس  تلك  وخاصة  اإلطالق، 
حيث يستطيع الزائر الدخول والتجول داخل غرف كانت مسكونة 
تلك  في  سكانية  تجمعات  وجود  يؤكد  وما  السنين،  آالف  قبل 
على  الملقاة  التاجية  واألعمدة  والقناديل  الجرار  وجود  المدينة 
شاطئ  عن  متر   300 مسافة  األثرية  المدينة  وتبعد  األرض. 
عن  غربا  كيلومترات  أربعة  حوالي  بدوره  يبعد  والذي  تيبودا، 

المركز. زوارة 
يفيد  المستوطنة  تلك  غرق  أسباب  حول  العلمي  واالستنتاج 
من  كبيرا  جزءا  ضرب  عام  آالف  ثمانية  قبل  تسونامي  بوقوع 

ساحل ليبيا، نتج عن ثوران بركان في جزيرة سيشيليا.
الحمم  ما مساحته عشرة كيلومترات من  ألقى  البركان  وهذا 
ارتفاع  وصل  مد  موجة  سبب  الذي  األمر  المتوسط،  البحر  في 
أمواجها من 30 إلى 40 مترا دمرت السواحل المطلة على البحر 

اليوم. المياه حتى  المتوسط، ولم تنحصر تلك 

تذكرت كل ذلك 
وأنا أعد العدة 

استعدادًا للسفر 
قاصدًا مدينة 

القاهرة أليام قليلة 

تيبودا.. املدينة األمازيغية املفقودة تحت املاءتيبودا.. املدينة األمازيغية املفقودة تحت املاء

 نواة األرض تتحرك
في االتجاه املعاكس

رأت دراسة نُشرت، اإلثنين، 
في مجلة »نيتشر جيوساينس« 

أن نواة األرض، وهي كرة 
مشتعلة بحجم »بلوتو« 

يمكنها التحرك بحرية داخل 
غالف سائل يشكل النواة 

الخارجية، قد تكون توقفت 
عن الدوران، وربما بدأت 

تتحرك في االتجاه المعاكس، 
في استنتاج سيصعد الجدل 

القائم بين االختصاصيين 
حول هذه المسألة. ويتألف 

هذا »الكوكب الموجود داخل 
كوكب األرض« من الحديد 
بصورة رئيسية، ويقع على 
عمق 5 آالف كيلومتر تحت 

سطح األرض.
الدقيقة  العملية  وتشكل 

لدوران النواة محل نقاش، 
ألن المعلومات المحدودة 

المتوافرة تستند إلى تحاليل 
الزلزالية  دقيقة للموجات 

الناجمة عن الزالزل األرضية 
عندما تمر عبر مركز الكوكب.

عناكب البحر تعيد 
تكوين أجسامها
أظهرت دراسة نُشرت، 

اإلثنين، أن عناكب البحر التي 
تسمى علميا »بيكنوغونيدا« 
تستطيع إعادة تكوين أجزاء 

من أجسامها في حال تعرضها 
للبتر، ال األطراف البسيطة 

فقط، مما يمهد الطريق 
الكتشافات جديدة بشأن 

التجدد. وقال غيرهارد شولتز 
من جامعة »هومبولت« 

المرموقة في برلين، وهو 
أحد المعدّين الرئيسيين 

للدراسة التي نشرت في مجلة 
»بروسيدينغز أوف ذي ناشيونل 

أكاديمي أوف سيانسز«، إن 
»أحدا لم يكن يتوقع« هذا 
األمر. وأضاف »كنا أول من 

أظهر أن ذلك ممكن«. ومن 
المعروف أن عددا من أنواع 

المفصليات كحشرات المئويات 
والعناكب أو غيرها من 

الحشرات، تستطيع إعادة إنتاج 
أحد أرجلها في حال فقدانها.

أقوالهمأقوالهم

»بريطانيا تدعو إلى توسيع 
المحادثات بين »النواب« 

و»الدولة« مع التركيز على حل 
العقبات السياسية والقانونية«

 سفيرة بريطانيا لدى ليبيا 
كارولين هورندال

»فرنسا دعمت اإلرهابيين في ليبيا 
 وبعض الدول األفريقية«

 وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»جميع األطراف لها مصلحة في 
إيجاد مخرج لألزمة الليبية أوروبا 
تخيفها الهجرة وأفريقيا يخيفها 

المتطرفون«.

 رئيس الكونغو برازافيل 
دونيس ساسو نغيسو

»حل أزمة المهاجرين في ليبيا 
والمتوسط يمر عبر دول الشرق 

األوسط والخليج«

 وزير الدفاع اإليطالي 
غويدو كروسيتو

رونالدو،  كريستيانو  العالمي  القدم  كرة  نجم  صديقة  جورجينا،  األزياء  عارضة  خطفت 
توزيع جوائز »Joy awards«، في  لحفل  الثانية  الدورة  الجميع خالل حضورها  أنظار 

العاصمة السعودية الرياض.
مرتدية  أنيقة،  بإطاللة  جورجينا  وظهرت 

فستانًا طوياًل بأكمام طويلة باللون الكحلي 
غامق، وغطت شعرها بالوشاح الخليجي.

جائزة  تقديم  في  جورجينا  وشاركت 
 2023 للعام  عربية  رياضية  أفضل 
التنس  بطلة  عليها  تنافست  والتي 
جابر،  ــس  أن العالمية  التونسية 
بسنت  المصرية  القوى  ألعاب  وبطلة 
حميدة، والعبة التنس السعودية يارا 
الحقباني، والسباحة السعودية مريم 

األخيرة  لتفوز  الدن،  بن  صالح 
بالجائزة.

النصر  ــادي  ــ ن ــان  ــ وك
مفاجأة  فجر  السعودي 

كــبــيــرة بــتــعــاقــده مع 
رونالدو،  كريستيانو 
حر  انتقال  صفقة  في 
خالل فترة االنتقاالت 
وانضم  الشتوية. 

رونــــالــــدو إلــى 
عدة  بعد  النصر 
ورحيله  أزمــات 
مانشستر  عــن 
بفسخ  يونايتد 

ــد بــعــد  ــقـ ــعـ الـ
ــرة  ــوت ــت ــرة م ــتـ فـ

من  نــاريــة  وتصريحات 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي ضد 

المدرب واإلدارة.

جورجينا تخطف األنظار 
بغطاء للرأس
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