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استمرار

فضاء

وسط تعافي أسعار النفط العالمية 
الوزارية المشتركة  أوصت لجنة المراقبة 

لتحالف »أوبك+« باإلبقاء على اإلنتاج 
الحالي للمجموعة دون تغيير  النفطي 

في اجتماعها االفتراضي، األربعاء.
اجتماع لجنة المراقبة التي تضم 

الدول األعضاء في »أوبك« ومنتجين 
غير أعضاء بقيادة روسيا، جاء بعد 

اتصال هاتفي جرى بين ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان والرئيس 

الروسي فالديمير بوتين، بحسب بيان 
للكرملين.

اللجنة أبقت على إقرار خفض اإلنتاج 
بمليوني برميل يوميًا في أكتوبر 

الماضي.

نفط

8 نجوم
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بحثًا عن طاقة ليبيا ودور سياسي أكبر.. إيطاليا وأملانيا على خطى واشنطن

سالمة
بحوالي  تقدر  اختالس  عمليات  بسبب 

300 مليون دوالر، أصبح رياض 
لبنان  لمصرف  حاكم  أول  سالمة 

من  جنائي  لتحقيق  يخضع  المركزي 
هذه  سالمة  وينفي  أوروبيين.  قضاة 

غسل  تهم  من  وغيرها  التهمة، 
نيابة  له من  التي وجهت  األموال 
إلى  مستندًا  لبنان،  جبل  استئناف 
رئيسا  منها  بارزة  شخصيات  دعم 

الموقتة.  والحكومة  النواب  مجلس 
أساسيًا في  ركنًا  رياض سالمة كان 

بعد  رئيسية  قوى  مصالح  خدم  نظام 
المصرف  يترأس  حيث  األهلية،  الحرب 

انتهت  عقود،  ثالثة  منذ  المركزي 
تحميه  فهل  المالي.  النظام  بانهيار 
على  السقوط حرصًا  القوى من  هذه 
أن  أم  مصالحها، 

األوروبي  الضغط 
ن  سيكو

أقوى؟

اكتشف علماء الفلك 8 نجوم رجحوا أن 
تكون إشارات ناتجة عن حضارات خارج 

كوكب األرض.
في  دراستهم  نتائج  نشروا  العلماء 

العلمية   Nature Astronomy مجلة 
نظام  »وضعنا  العلماء:  وقال  الفلكية. 
بالبحث  يسمح  الذي  الصناعي  الذكاء 

أن تبعث بها  عن إشارات يحتمل 
تكنولوجيا  ذات  متطورة  حضارات 

السلكية.  موجات  داخل  عالية 
8 إشارات فريدة من  واستطعنا فرز 

نوعها وردت من خارج األرض لم 
رصدوها«. أن  الفلك  لعلماء  يسبق 

 عبدالله باتيلي يستعني بـ »دول الجوار« لتسوية األزمة الليبية

تفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة مع »حكومة الدبيبة«

عدد النازحين 
من جنوب إثيوبيا 
إلى شمال كينيا، 

جراء الجفاف، 
وتتهددهم 

المجاعة.
)برنامج الغذاء 

العالمي(

22
مليون
شخص

في خطوة تهدف إلى ضمان تغذية جيدة 
األغذية  برنامج  قام  المدارس،  ألطفال 
غذائية  وجبات  بتوزيع   »WFP« العالمي 
مدرسية على التالميذ في بنغازي، ضمن 
آالف  ثمانية  على  الوجبات  لتوزيع  خطة 

تلميذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
األغذية  ببرنامج  التواصل  مسؤول 
»توزيع  أن  أوضح  أبوغرارة  عالء  العالمي، 
ألطفال  الصحية  المدرسية  الوجبات  هذه 
13 مدرسة ابتدائية في بنغازي يوميا يأتي 
ضمن مشروع المطبخ المركزي بالتعاون 
بين برنامج الغذاء العالمي ووزارة التربية 
األغذية  برنامج  فريق  وقــام  والتعليم«. 
العالمي في ليبيا يرافقه وفد من منظمة 
فرع  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  األمم 
بمدينة  مشتركة  ميدانية  بمهمة  ليبيا 
المركزي  المطبخ  زاروا  حيث  بنغازي؛ 
ومركز  قاريونس،  مدرسة  في  الموجود 

تنمية الطفل«.

قالت  الــمــاضــي  يناير  مطلع  وفــي 
 32 إن  السنوي  تقريرها  في  »يونيسف« 
الحاد في  التغذية  يعانون سوء  ألف طفل 
تفاقم ضعف  المنظمة من  وحذرت  ليبيا، 

األطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، 
والتقزم  الهزال  معدل  ارتفاع  إلى  مشيرة 

لدى األطفال دون الخامسة.
ليبيا  أن  كشفت  األممية  المنظمة 

التي  األوسط  الشرق  في  الوحيدة  الدولة 
أشواًطا  قطعت  وقد  أطفال،  منحة  لديها 

كبيرة لتنفيذها بشكل شبه كامل.
تطورات  أهم  للمنظمة  تقرير  ورصد 
حيث  ليبيا،  ألطفال  االجتماعية  الحماية 
بالمدارس  االلتحاق  مستويات  ظلت 
مرتفعة. ومع ذلك، دعا التقرير إلى مراجعة 
شاملة للنظر في دمج األطفال ذوي اإلعاقة 
في نظام التعليم الرسمي، إلى جانب دمج 
التدريس،  نظام  في  المتنقلين  األطفال 
لألطفال  سريع  تعليمي  مسار  وتطوير 
تدريب  سياسة  وتطوير  المدرسة،  خارج 

المعلمين قبل وخالل الخدمة.
ارتفع  والتغذية،  الصحة  مجال  وفي 
دون سن  لألطفال  والتقزم  الهزال  معدل 
وفيات  معدل  انخفاض  مقابل  الخامسة، 
20 حالة  الخامسة من  األطفال دون سن 
آخر  خالل  وذلك  حالة،   11 إلى  األلف  في 

11 عاما.

أثارت الجدل والشكوك وبررتها حكومة الدبيبة

 »صفقة إيني« تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
معارضو  ترجم  هكذا  البقاء«،  مقابل  »النفط 
توقيع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد 
»إيني«  التي عقدتها مع شركة  الصفقة  الدبيبة 
اإليطالية العمالقة، بحضور رئيسة الوزراء اإليطالية، 
لطرابلس،  األخيرة  زيارة  خالل  ميلوني،  جورجيا 
الزيارة، وإبرام  ورغم مرور نحو أسبوع على هذه 
صفقة الثمانية مليارات دوالر، لتطوير حقلي غاز 
يتوقف  لم  الجدل  أن  إال  الليبية  السواحل  قبالة 
بشأن ظروف التوقيع على هذه الصفقة، ال سيما 
أنها جرت في غياب وزير النفط محمد عون، ورافق 
ذلك اتهامات بالتفريط في المكتسبات الوطنية 
له عواقب  ما قد تكون  األجنبي،  الشريك  لصالح 
احتجاجية في الداخل ستعود بالسلب على قطاع 

النفط، المصدر الرئيسي لقوت الليبيين.
واضطر الدبيبة أمام حدة الجدل إلى الرد خالل 
جلسة لمجلس الوزراء في مدينة الجميل، األربعاء، 
والحديث عن أسباب توقيع حكومته على االتفاقية، 
بتأكيد الحاجة إلى إعادة تفعيل مشروعات تتعلق 
بالغاز، كانت مجمدة منذ 2008 وتطويرها بشكل 
عاجل ألن التأخر في تنفيذها كان يعني أن ليبيا 
ستتحول خالل العام 2027 من دولة مصدرة للغاز 

إلى مستوردة له وفق مبرراته.
وتهدف االتفاقية إلى ضخ 59 مليون قدم مكعب 
يوميا من الغاز بالشراكة بين المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية وشركة الطاقة اإليطالية »إيني« ومن 
شأنها أن تضمن لروما، الشريك االقتصادي األكبر 
لليبيا بحجم تبادل تجاري يصل إلى 15 مليار دوالر، 
تدفقات غاز حتى ال تتأثر بالحرب الروسية األوكرانية.

لكن االتفاقية وما رافقها من جدل سرعان ما 
وبدأ  الليبي،  النفطي  القطاع  ألقت بظاللها على 
ذلك بإطالق نائب رئيس ما يسمى المجلس األعلى 
لقبائل ليبيا في النفط والغاز والمياه، السنوسي 
الحليق، اإلثنين، تهديدات باتخاذ خطوات تصعيدية 
خالل األيام المقبلة احتجاجا على االتفاقية، واصفا 
إياها بـ»غير القانونية، والالشرعية«، ما يعيد إلى 
األذهان األجواء التي رافقت التوقيع في وقت سابق 
على اتفاقية في السياق نفسه مع شركة »توتال« 

الفرنسية.
وأعلن الحليق عن خيار اللجوء إلى إغالق الحقول 
والموانئ النفطية، وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا 

والجنوب  سرت  في  الواقعة  المناطق  كامل  في 
الشرقي. وفي مؤشر ذي صلة أقدم محتجون بمجمع 
مليتة على إقفال خط الغاز المصدر إليطاليا لمطالبة 
المؤسسة الوطنية للنفط بتعيينهم، ما تسبب في 

تخفيض الضخ في خط »غرين ستريم«.
وأعلن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  مع  باالتفاق 
فرحات بن قدارة، تكليف الديوان لمكتب استشاري 
بعض  وتدقيق  فحص  عمليات  يتولى  ــي  دول
االتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها، في 
خالد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيسا  أكد  وقت 
المشري، وهيئة الرقابة اإلدارية، سليمان الشنطي، 
أهمية التحقيق في مدى مطابقة بعض اإلجراءات 

والعقود، خاصة المتعلقة بقطاع النفط.
دار  عقر  من  جاء  فقد  الالفت  التشكيك  أما 
الذي  عون  محمد  الوزير  لسان  وعلى  الحكومة، 
قال »إن االتفاقية جرت بطريقة مخالفة للتشريعات 
النفط  قانون  في  عليها  المنصوص  القانونية 

وقانون تأسيس المؤسسة«، وقال عون الذي سبق 
أن ُأبعد عن حضور فعاليات التوقيع على اتفاقيات 
الطاقة مع الحكومة التركية في أكتوبر الماضي، 
»إن ليبيا ال تمتلك فائضا كبيرا من الغاز لتصديره 
إليه بشأن تشغيل  إلى أوروبا وال تزال في حاجة 

محطات الكهرباء، وحسب المخطط ستأخذ زيادة 
اإلنتاج فترة من ثالث إلى خمس سنوات«.

ويربط متابعون للملف الليبي االتفاقية بأهداف 
سياسية يسعى إليها الدبيبة، على رأسها الحصول 
على اعتراف أجنبي آخر بشرعية حكومته وبقائه على 
الحسن  محمد  جعل  ما  التنفيذية،  السلطة  رأس 
في  الملكي  النظام  إبان  العهد  ولي  نجل  الرضا 
ليبيا يخرج عن صمته، ويغرد عبر حسابه في موقع 
لبيع  محاوالت  لـ»أي  التصدي  إلى  داعيا  »تويتر« 
القلة«،  لمصالح  رهنا  جعلها  أو  البالد  مقدرات 
األزمة  أمد  إطالة  تحاول  قلة  هناك  »أن  مضيفا 
أو جني مكاسب بال غطاء شرعي أو دستور يحدد 

المسؤولية الوطنية كدستور المملكة الليبية«.
يأتي ذلك فيما تشهد األزمة الليبية شيئا من 
الحراك السياسي الدولي، يقوده الطرف األميركي 
انتخابات  بإجراء  بما يسمح  المناخ  تهيئة  باتجاه 
آمنة في أقرب وقت، فقد استضاف القائم بأعمال 
السفارة األميركية في طرابلس، ليزلي أوردمان، آمر 

»الكتيبة 55« معمر الضاوي من منطقة ورشفانة 
مناقشة  عقب  طرابلس،  العاصمة  غرب  جنوب 
العامة  القيادة  قائد  مع  األميركي  الدبلوماسي 
الماضي،  الشهر  بنغازي  المشير خليفة حفتر في 
وبحضور نائب قائد القوات الجوية األميركية في 
أفريقيا الجنرال جون دي المونتاني، أهمية إعادة 
توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة.

وال يخفي التحرك األميركي التركيز على التعامل 
مقدمتهم  وفي  ليبيا،  في  المرتزقة  مصير  مع 
أيضا  يأتي  هنا  الروسية، ومن  »فاغنر«  مجموعة 
الضغط األميركي على األطراف الليبية للتوصل إلى 
سلطة سياسية وعسكرية موحدة، ومن المنتظر في 
السياق أن يجري رئيس أركان قوات حكومة الوحدة 
الموقتة، محمد الحداد، خالل أيام أول زيارة من 
نوعها لمدينة بنغازي بهدف عقد اجتماع مؤجل 
العامة،  للقيادة  التابعة  القوات  أركان  رئيس  مع 
الفريق عبدالرزاق الناظوري، استكماال الجتماعات 

سابقة جمعتهما في سرت وطرابلس.
وعلى المستوى األممي يواصل المبعوث، عبداهلل 
والكونغو  المغرب  شملت  إقليمية  جولة  باتيلي 
برازافيل وقبلها الجزائر الستطالع مصير العملية 
السياسية في ضوء تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن 
االنتخابات.  إلجــراء  الممهّد  الدستوري  اإلطــار 
وردا على الشائعات نفت البعثة األممية اعتزامها 
تنظيم ما يسمى ملتقى »جنيف 2« على غرار ملتقى 
ترويج  خلفية  على  وذلك  عامين،  قبل  »جنيف1« 
حوار  لجنة  نحو تشكيل  دولي  توجه  مزاعم حول 
جديدة  وحكومة  رئاسي  مجلس  الختيار  جديدة 

تدير شؤون البالد.
وبالتزامن تسعى القاهرة مجددا إلى جمع رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة 
بشأن  القائمة  الخالفات  لتسوية  المشري،  خالد 
شروط الترشح لالنتخابات، وسط ترقب الموقف 
الرسمي للبرلمان بعد إعالن مجلس الدولة انتهاءه 
من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب القيادية 
ليبيا  مصرف  شاغلي  اختيار  آلية  على  ومصادقته 
المحاسبة  وديوان  االنتخابات،  وهيئة  المركزي 

والمناصب األخرى.
غير أن شريحة كبرى من الليبيين ترى في كل ما 
سبق مراوحة لألزمة، ونوعا من اللعب على عنصر 
الوقت من أطراف األزمة، غايته ضمان البقاء في 

صدارة المشهد لمدد أطول.

تهديدات قبلية باتخاذ خطوات 
تصعيدية خالل األيام المقبلة 

احتجاجا على االتفاقية

التشكيك الالفت جاء من عقر دار 
 الحكومة وعلى لسان الوزير 

محمد عون

طرابلس، بنغازي، روما، القاهرة: الوسط

● بن قدارة يوقع مع رئيس شركة »إيني« اتفاق الطاقة مع الجانب اإليطالي، طرابلس، 28 يناير 2023 )حكومة الدبيبة(

»فيتش« تتوقع انتعاش الصادرات النفطية ونمو الناتج املحلي

التابعة  سوليوشنز«  »فيتش  شركة  رسمت 
صورة  االئتماني  للتصنيف  »فيتش«  لوكالة 
متفائلة لالقتصاد الليبي خالل العام 2023، 
الوضع  فــي  التحسن  يــؤدي  أن  متوقعة 
السياسي في ليبيا إلى زيادة صادرات النفط 
نشر  لها  تقرير  في  الشركة  ورجحت  الخام. 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  توسع  يناير  أواخر 
العام  في   % 19.7 بنسبة  لليبيا  الحقيقي 
بانتعاش  أساسي  بشكل  مدفوعا   ،2023
بحوالي  يقدر  انكماش  بعد  النفط  صادرات 

12.9 % في العام 2022.
المرتقب  السياسي  االستقرار  ويسمح 
بانتعاش إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تعافي 
الصادرات والتي تمثل أكثر من 90.0 % من 
الذي  للتقرير  ووفقا  البالد،  مداخيل  إجمالي 

توقع نمو إنتاج النفط بنسبة 6.9 %.
تسهيل  إلى  الصادرات  انتعاش  ويــؤدي 
على  يساعد  مما  األجنبية،  العمالت  تراكم 
استقرار قيمة الدينار وزيادة الطلب على السلع 
والخدمات المستوردة وسيتضاعف هذا بسبب 
انخفاض أسعار المواد الزراعية )تمثل المواد 
الغذائية أكثر من 25 % من إجمالي الواردات( 
أسعار  متوسط  بانخفاض  توقعات  مقابل 

القمح بنسبة 18.8 % في العام الجاري أيضا.
األسعار  نمو  استقرار  أن  الشركة  ورأت 
الليبية  والشركات  للمستهلكين  سيسمح 
للسلع  دخلهم  من  أكبر  حصة  بتخصيص 
باإلضافة  الــواردات.  نمو  يدعم  ما  األجنبية، 
إلى ذلك، فإن ما تصفه بـ»شرعية« حكومة 

إلى  وصولها  وإمكانية  الوطنية  الوحدة 
عائدات  ــادة  زي جانب  إلــى  العامة  األمــوال 
التصدير سيرفع من حظوظها لتوقيع عقود 
في  سيما  ال  األجنبية،  الشركات  مع  جديدة 

قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
تفاصيل ص 9

طرابلس- الوسط

لتحسني الصحة.. وجبات مدرسية »عاملية« لتالميذ ليبيا

●  النفط قاطرة االقتصاد الليبي

● فريق اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي معا في بنغازي، 30  يناير 2023

كل شيء
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إصدارات وفعاليات ليبية إصدارات وفعاليات ليبية 
بمعرض القاهرة الدولي بمعرض القاهرة الدولي 

للكتابللكتاب

اعتقال 5 متهمني بتعذيب 
مهاجرين في ليبيا

انتهى تحقيق أجرته الشرطة 
اإليطالية باعتقال خمسة أشخاص، 
ثالثة بنغاليين وسودانيين اثنين، 
بتهمة التعذيب في مراكز احتجاز 

للمهاجرين في ليبيا، بناًء على تحقيق 
باشرته السلطات مع الجئين. وألقي 

القبض على المتهمين الخمسة 
في 24 يناير الماضي بعدما نزلوا 
في جزيرة المبيدوزا اإليطالية في 

ديسمبر مع المهاجرين الذين 
تعرضوا للخطف والتعذيب، وفق ما 

بثته وكالة »أنسا« اإليطالية األربعاء.
وأظهرت معاينة الشرطة لبعض 

الضحايا وجود ندوب واضحة على 
أجسادهم جراء التعذيب، فيما تعرض 

معظمهم للضرب بالعصي والجلد 
باألحزمة في مراكز االحتجاز الليبية، 
حسب التحقيق. وتالحق المتهمين 

قضية التحريض على الهجرة غير 
المصرح بها والتعذيب والخطف 
من أجل االبتزاز. وأفاد عدد من 

المهاجرين ومعظمهم من مواطني 
بنغالدش تعرضهم للعنف في ليبيا 
في مراكز سرية احتُجزوا فيها قبل 

مغادرتهم إلى صقلية اإليطالية.
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»ميركاتو شتوي« »ميركاتو شتوي« 
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نجح النجم الهندي شاروخان مع فيلمه »باتان« في تحطيم األرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي بعد انطالق 
عروضه األسبوع الماضي، وحقق »باتان« للمخرج سيدهارت أناند أعلى مداخيل على اإلطالق لفيلم هندي في اليومين 
األول والثاني من عروضه في الهند، مما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت أخيرا نتائج سيئة، وأفاد المحلل تاران 
أدارش عبر تويتر األحد بأن الفيلم حقق 2.5 مليار روبية )30 مليون دوالر( في األيام الخمسة األولى لعرضه في دور 
السينما، وتجاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم مليار روبية )13,7 مليون دوالر( في ثالثة أيام، بحسب شركة 
»ياش راج فيلمز« التي أنتجت الفيلم، وكان الجمهور يترقب إطالق »باتان«، وهو أول فيلم من بطولة شاروخان 
منذ أربع سنوات، ويؤدي الممثل )57 عاما(، والذي يطلق عليه معجبوه في كل أنحاء الهند لقبي »الملك خان« 
و»بادشاه«، دور البطولة إلى جانب الممثلة ديبيكا بادوكون وممثل أفالم الحركة جون أبراهام، وتعاني أفالم 

بوليوود الناطقة بالهندية صعوبات كبيرة منذ إعادة فتح دور السينما بعد الجائحة.
وقال أكشاي راتي، وهو صاحب شبكة دور سينما، اإلثنين، إن »النجاح غير المسبوق لـ باتان مؤشر مهم إلى 
االتجاه الذي تسلكه صناعة السينما الهندية«، والحظ أن »ثمة عودة إلى المدرسة القديمة التي تقوم 
على السينما في الصاالت كتجربة مجتمعية«، مشيرا إلى أن دور السينما تعول على األفالم الهندية، 
وتعرضت أفالم بوليوود التي تضم ممثلين مسلمين كشاروخان في األشهر األخيرة لحمالت ودعوات 

إلى مقاطعتها شنها نشطاء من اليمين القومي الهندوسي على شبكات التواصل االجتماعي.

قناة »T-Series« تحقق أعلى مشاهدة على »يوتيوب«

قلق من »تزايد االستخدام املسيء« ألداة مخصصة الستنساخ الصوتقلق من »تزايد االستخدام املسيء« ألداة مخصصة الستنساخ الصوت
أعلنت شركة »إيلفن البز« الناشئة التي طرحت أداة استنساخ للصوت مستخدمة برمجيات الذكاء 
الصناعي، أنها رصدت »تزايدا في االستخدام المسيء« لبرنامجها في وقت ينتشر التالعب 
الصوتي عبر اإلنترنت، وأطلقت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا، في اآلونة األخيرة، نسخة 
تجريبية من منصتها إلنشاء »أدوات تنتج كلمات بأصوات قريبة جدا من الواقع« بعدما 
تمكنت من جمع مليوني دوالر، وفق »فرانس برس« وتشارك مستخدمون من صفحة »4 
شان« المجهولة رسائل جرى إنشاؤها باستخدام البرنامج وفيها أصوات مزيفة لعدد من 
المشاهير بينهم الممثلة البريطانية إيما واتسون واإلعالمي األميركي جو روغان، بهدف 
جعلهم ينطقون جمال تنطوي على عنصرية وتمييز جنسي ورهاب المثلية وفي إحدى 
هذه الرسائل، يُسمع صوت مماثل لصوت إيما واتسون وهو يقرأ مقطعا من كتاب 
»كفاحي« ألدولف هتلر، فيما يُسمَع في رسالة أخرى صوت مشابه لصوت المحلل 
األميركي بن شابيرو يهدد باغتصاب النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وُأسيء أيضا 
استخدام صوتي المخرجين كوينتن تارانتينو وجورج لوكاس، وغردت »إيلفن البز«، 
اإلثنين، »نرغب في حل هذه المشكلة من خالل اعتماد إجراءات حماية إضافية«، 
المستخدم،  هوية  تحديد  عملية  تعزيز  الناشئة،  الشركة  اقتراحات  بين  ومن 
والتحقق بشكل أفضل من حقوق الملكية الفكرية للنماذج، واعتماد إجراءات 
تحقق يدوية، و»إيلفن البز« هي واحدة من شركات عدة تتولى تطوير برامج 
تستند إلى برمجيات الذكاء الصناعي ويمكن ألي كان استخدامها، وحظيت 
هذه األدوات باهتمام كبير منذ أن أطلقت شركة »أوبن ايه إي« في نهاية 
العام الفائت، روبوت المحادثة »تشات جي بي تي« القادر على اإلجابة على 
مجموعة متنوعة من األسئلة وكتابة نصوص. إال أن هذه البرامج مصحوبة 
بمخاوف مرتبطة بتقنية »ديب فايك« )التزييف العميق( التي تقوم على 

إجراء تالعبات رقمية بصور أو أصوات إلى حد التطابق مع الواقع.

شاروخان يحطم الرقم القياسي ألعلى إيرادات بوليوودشاروخان يحطم الرقم القياسي ألعلى إيرادات بوليوود

تصدرت قناة »T-Series« الهندية أعلى نسب المشاهدة هذا األسبوع على موقع 
الفيديو األشهر »يوتيوب« حيث سجلت أكثر من 745 مليون مشاهدة، بينما حلت 
في المركز الثاني قناة »Aja Kitchen« الهندية بواقع 578 مليون مشاهدة، وفي 
الترتيب الثالث جاءت قناة »Cocomelon - Nursery Rhymes« األميركية التي 
حققت 528 مليون مشاهدة، بالمقابل تواجدت قناة »KIMPRO« الكورية، في 
المركز الرابع بنحو 511 مليون مشاهدة، أما الترتيب الخامس فكان من نصيب قناة 
موقع »Scottsreality« الهولندي والذي حقق 472 مليون مشاهدة، وفقا لتصنيف 

موقع »Tubefilter« لقياس مشاهدات الفيديو عبر اإلنترنت.
وضمت قائمة األعلى مشاهدة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب« 50 قناة حيث 
شملت القائمة 16 قناة تبث من الواليات المتحدة األميركية، بينما عشر قنوات من 

الهند، وأربع قنوات من روسيا وتركيا، وثالث قنوات من اليابان وكوريا 
الجنوبية، وقناتان من باكستان وفيتنام، وقناة واحدة من كل من : فرنسا، 

والتفيا، ومولدوفا، وهولندا، وتايوان، واإلمارات العربية المتحدة.
ثالثة  بواسطة   2005 سنة  فبراير   14 في  »يوتيوب«  موقع  وتأسس 

موظفين سابقين من شركة »باي بال« هم تشاد هيرلي وستيف تشين 
وجاود كريم، في مدينة سان برونو، حيث يعرض عبره محتوى يتنوع بين 

مقاطع األفالم، والتلفاز، والموسيقى، وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهواة، 
والمحترفين في مختلف المجاالت. وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة »غوغل« 

أميركي، أي ما يعادل  1.65 مليار دوالر  الموقع مقابل  التوصل التفاقية لشراء 
1.31 مليار يورو.

لوقفه..  فعله  يمكننا  ما  هناك  يكون  »لن 

الفضول  تثير  جملة  الجميع«،  يقتل  قد 

والرعب أشار إليها خبراء من جامعة أكسفورد 

الصناعي.  الذكاء  حدود  زيادة  مخاطر  عن 

فيها  يصبح  التي  الحالة  من  حذروا  وحينها 

الذكاء الصناعي أكثر منا ذكاء، فمن المرجح 

جاء  الجميع،  على  كبيرا  تهديدا  يشكل  أن 

»اختيار  للجنة  إخطار  إطار  في  التحذير  هذا 

العلوم والتكنولوجيا« العالمية، بأن الوصول 

الذكاء  باسم  المعروفة  المرحلة-  هذه  إلى 

نهاية  بحلول  يحدث  قد   – الخارق  الصناعي 

القرن، وفقا لما ذكرته جريدة »ديلي ميل«، 

»مايكل  هو  للتحذير  المُقدم  الدكتور 

سماه  الذي  اآللي،  التعلم  أستاذ  أوزبورن«، 

»سباق التسلح الحرفي« بين الدول القومية 

وشركات التكنولوجيا، من ثم دعا إلى تنظيم 

عالمي يساعد على منع شركات التكنولوجيا 

ألن  السيطرة،  عن  خارجة  أنظمة  إنشاء  من 

الضرر سيصيب الجميع، فيمكن أن تنتهي بـ 

»القضاء على الجنس البشري بأكمله«، وكجزء 

من تحقيق حكومي بشأن حل هذه األزمة، تم 

االستماع إلى األدلة، والمخاطر التي يشكلها 

استخدامه  يمكن  وكيف  الصناعي  الذكاء 

بطريقة أخالقية ومسؤولة بالمستقبل.

الصناعي »قد يقتل البشر«خبراء يحذرون من الذكاء 

»ميتا« تعيد ترامب إلى »فيسبوك« و»إنستغرام«
ستعيد  أنها  االجتماعي،  للتواصل  العمالقة  »ميتا«  شركة  أعلنت 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  حسابي  تفعيل  قريبا 
بعد  جديدة،  حماية  قواعد  وفق  و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  على 
على   2021 العام  أنصاره  اعتداء  أعقاب  في  حظره  من  عامين 
رئيس  كليغ،  نيك  عن  صادر  بيان  وقال  »الكابيتول«،  مبنى 
ترامب  السيد  حسابي  تفعيل  »سنعيد  الدولية:  للشؤون  »ميتا« 
مضيفا  المقبلة«،  األسابيع  في  و)إنستغرام(  )فيسبوك(  على 
لمنع  جديدة  حماية  قواعد  مع  ستترافق  الحسابين  إعادة  أن 
الحسابات  استعادة  توفر  أن  الممكن  ومن  المخالفات،  تكرار 
انتخابات  خوض  يعتزم  أنه  نوفمبر  في  أعلن  الذي  لترامب،  دفعة 
مليون   34 ويتابع   .2024 العام  في  مجددا  األميركية  الرئاسة 
على  متابع  مليون   23 له  بينما  فيسبوك،  على  ترامب  شخص 
السياسي  للتواصل  رئيسية  وسائل  يعتبران  والتطبيقان  إنستغرام. 

التبرعات. وجمع 
قادة  مع  الشركة  تعامل  لكيفية  جديدة  سابقة  القرار  ويشكل 
لعام  األميركية  الرئاسة  انتخابات  مسار  يغير  قد  أنه  كما  العالم، 
رئيس  كليغ،  نيك  عن  الموقع  ونقل  إكسيوس.  لموقع  وفقا   ،2024
أن  يتعين  أنه  دائما  »اعتقدنا  قوله:  ميتا،  بشركة  العالمية  الشؤون 

األشخاص  إلى  االستماع  من  األميركيين  تمكين  يجرى 
في  نقف  أن  نريد  ال  البالد  قيادة  يريدون  الذين 

على  ميتا  حثوا  قد  الديمقراطيون  وكان  ذلك«،  طريق 
نشر  »يواصل  أنه  أساس  على  ترامب  على  الحظر  تمديد 

بالديمقراطية«  مضرة  مواقف  وتبني  مضللة  معلومات 
األبيض  للبيت  للعودة  حملته  شهرين  قبل  ترامب  وأطلق 

لموقع  الجديد  المالك  ماسك،  إيلون  وأعاد   ،2024 العام  في 
في  الموقع  على  ترامب  حساب  تويتر،  االجتماعي  التواصل 

منذ  تغريدات  أي  ينشر  لم  ترامب  أن  من  الرغم  وعلى  نوفمبر 
على  االستمرار  يفضل  إنه  قائال  تويتر،  على  حسابه  استعادة 

الناطق  فإن  سوشل،  تروث  اسم  يحمل  الذي  الخاص  تطبيقه 
األسبوع  في  ديجيتال  نيوز«  »فوكس  لشبكة  قال  حملته  باسم 

لحملة  مهمة  أداة  »ستكون  فيسبوك  إلى  العودة  إن  الماضي 
تروث  تطبيق  على  منشور  وفي  الناخبين«،  إلى  للوصول   2024

تطبيقات  على  حساباته  تشغيل  إعادة  على  ترامب  علق  سوشل، 
حالي  لرئيس  مجددا  الشيء  هذا  مثل  يحدث  أال  ينبغي   « قائال  ميتا 

سيبدأ  كان  إذا  ما  إلى  يشر  ولم  العقاب  يستحق  ال  آخر  شخص  أي  أو 
سيبدأ«. متى  أو  أخرى  مرة  ميتا  منصات  على  النشر 
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بناء  الفيروسات  من  الحماية  برمجيات  تقييم  مهمة  عد 
العدد  عليه بسبب  تبدو  أعقد مما  أدائها فقط مهمة  على 
تظهر  والتي  أصال  الموجودة  الخبيثة  للبرمجيات  الهائل 
فيروسات  مضاد  أي  اختبار  يمكن  ال  وبينما  لكن  يوم.  كل 
المستقلة  المؤسسات  اختبارات  جميع  تشير  كامل،  بشكل 
المختصة باختبار برمجيات الحماية إلى كون »كاسبرسكي 
من  جدا  قريبة  أو  كاملة  عالمات  على  يحصل  بريميوم« 

اختبار وتصنيف. الكاملة في كل 
الخامس والعشرين  مؤخرا أتمت شركة كاسبرسكي عامها 
في مجال الحماية السيبرانية، وبالتزامن مع تلك المناسبة 
لتطبيقات  ومميزة  جديدة  وواجهة  تصميم  هناك  بات 

المختلفة. األمنية  كاسبرسكي 
وتحسين  التطبيقات  واجهة  تجديد  جرى  وبينما  لكن 
كاسبرسكي  يستمر  بها،  الخاصة  اإلضافية  الميزات 
الذي  الفيروسات  باستخدام نفس محرك مكافحة  بريميوم 
العالية في كل تقييم  لطالما حصل على المديح والدرجات 
السنوي  بريميوم  كاسبرسكي  اشتراك  يكلف  عليه،  جرى 
الرخصة  استخدام  ويمكن  أميركيا.  دوالرا   60 يعادل  ما 
برمجيات  وتمتلك  مختلفة  أجهزة  ثالثة  على  الواحدة 
حيث  من  طويلة  سمعة  بالحماية  المتخصصة  كاسبرسكي 
كونها الخيار المفضل لمختبرات فحص البرمجيات الخبيثة.

قاعدة  بناء  على  حريصة  كاسبرسكي  كانت  لطالما  إذ 
بيانات حماية هائلة تسمح بالدفاع بشكل أكثر شموال ضد 
رائدة  الشركة  كانت  لطالما  كما  اإللكترونية،  التهديدات 
وإيقاف  الخبيثة  والبرمجيات  الثغرات  اكتشاف  حيث  من 
اإلصدار  مع  اليوم  األمر  ويستمر  عالية،  بفعالية  انتشارها 
وجرى  بريميوم،  كاسبرسكي  فيروسات  مضاد  من  األحدث 
مختبرات  عــدة  قبل  من  بريميوم  كاسبرسكي  تجربة 
كل  وفي  الماضي.  العام  عبر  الحماية  بتقييم  متخصصة 
من  قريبة  أو  كاملة  عالمات  على  الخدمة  حصلت  اختبار، 
والبرمجيات  الفيروسات  من  الحماية  حيث  من  الكمال 

التهديدات  من  وســواهــا  الفدية  وبرمجيات  الخبيثة 
اإللكترونية.

مصادر  مع  بالتعامل  عالية  فعالية  الخدمة  أظهرت  كما 
بالمحتوى  المعروفة  المواقع  حظر  عبر  الخبيثة  البرمجيات 
المستخدمة  األجهزة  إلى  ملفات  أية  تحميل  من  الخبيث 
تضاف  خبيثة  برمجيات  أية  مع  الفعال  للتعامل  باإلضافة 
فك  نتيجة  أو  الخارجية  التخزين  وحدات  مثل  آخر  بشكل 
لفعاليته  باإلضافة  المشفرة،  المضغوطة  الملفات  ضغط 
من  الخبيثة  والبرمجيات  الفيروسات  منع  في  العالية 
الوصول إلى الحواسيب أصال، يمتلك كاسبرسكي بريميوم 

الموجودة مسبقا. التعامل مع اإلصابات  قدرة عالية على 
الخبيثة  البرمجيات  وإزالـــة  اكتشاف  ذلــك  ويتضمن 
إلى  إضافة  النظام،  على  المثبتة  التجسس  وبرمجيات 
ضحية  كانت  التي  الملفات  من  واسع  طيف  مع  التعامل 
الحصول  تطلب  التجربة،  بعد  الفدية،  برمجيات  معظم 
التطبيق  منح  بريميوم  لكاسبرسكي  الكاملة  الحماية  على 
حماية  التطبيق  يقدم  وبالمقابل  لكن  واسعة،  صالحيات 
التخزين  ووحـــدات  المحلية  الملفات  تشمل  ممتدة 
على  القائمة  الهجمات  من  للحماية  باإلضافة  الخارجية 
البريد  مرفقات  أو  المتصفح  عبر  كانت  سواء  اإلنترنت 

سواها. أو  اإللكتروني 

»كاسبرسكي بريميوم« حل متكامل لألمن اإللكتروني  »#قاطعوا_املنتوجات_السويدية  »#قاطعوا_املنتوجات_السويدية ««
»#قاطعوا_المنتوجات_ هشتاغ  اجتاح 

التواصل  مــواقــع  صفحات  الــســويــديــة« 
بعدما  االجتماعي 
المتطرفين  أحد  قام 
بــحــرق الــمــصــحــف 
ــي  الــــشــــريــــف ف
ــذي  ــد، والـ ــوي ــس ال
العالم  غضب  ــار  أث
ــى حد  إل اإلســالمــي 
عند  ــف  ــوق ــت ي ــم  لـ
النشطاء،  تغريدات 
بل تدخلت في األمر 
حكومية  مؤسسات 
بيانات  وأصــــدرت 
بينها  ــن  م ــة  ــ إدان
الــخــارجــيــة  وزارة 

العربية  الـــدول  مــن  وعـــدد  ليبيا،  ــي  ف
اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة  واإلسالمية، 
رسمي  بيان  في  دعا  الذي  الشريف  واألزهر 
الهولندية  المنتجات  جميع  مقاطعة  إلى 

كافة. بأنواعها  والسويدية 

راسموس  يدعى  متطرف  يميني  سياسي  وقام 
الشريف،  المصحف  من  نسخة  بحرق  بالودان 
مشاركته  أثــنــاء 
في مظاهرة أمام 
التركية  السفارة 
ستوكهولم،  في 
وانــــتــــشــــرت 
النشطاء  دعوات 
ــة  ــبـ ــالـ ــمـــطـ الـ
بـــمـــقـــاطـــعـــة 
الـــمـــنـــتـــجـــات 
وطرد  السويدية 
السفير السويدي 
ــن الــــــدول  ــ مـ
ــة،  ــ ــي ــ ــالم ــ اإلس
مــســتــخــدمــيــن 
مواقع  تصدرت  التي  الهشتاغات  من  عــددا 
»مقاطعة  مثل  ساعات  غضون  في  التواصل 
السويد«،  فــي  ــرآن  ــق ال ــرق  و»حـ الــســويــد«، 
و»غضبة  السويدية«،  المنتجات  و»مقاطعة 

مليارية على حرق المصحف«.

في السابق كانت كل من الصين والواليات المتحدة وعدة دول أخرى قد عملت على تطوير 
أنظمة دفاعية تستخدم الليزر لتضليل أو حتى تدمير الطائرات المسيرة المعادية. لكن وبنظر 
البروفيسور لي شولونغ المسؤول عن المشروع، من الممكن استخدام أشعة الليزر لغاية أخرى هي 
دعم الطائرات المسيرة وإبقائها في الجو ألوقات أطول، تعتمد الفكرة الجديدة على إرفاق ألواح 
طاقة ضوئية عالية التحمل مع الطائرات المسيرة. لكن وبدال من الشحن من الطاقة الشمسية كما 
هو معتاد، يمكن استغالل مساحة أصغر بكثير وتوجيه شعاع ليزر عالي الطاقة على اللوح بشكل 
يتضمن تعقب الطائرة المسيرة وشحنها في الوقت نفسه، يقول فريق األبحاث الصيني أنه قد نجح 
حقا بتجربة تقنيته المخصصة لشحن الطائرات المسيرة. وأنه قد أتم تجربة ناجحة تضمنت شحن 
طائرة مسيرة وتعقبها بشكل آلي تماما باإلضافة إلى تقنية لمعالجة النقل الذكي لإلشارة. وتشير 
الدراسة إلى إمكانات غير محدودة لمجال استخدام الطائرات المسيرة ضوئيا، بالطبع، تتضمن 
عملية الشحن البعيد باستخدام الليزر ضياعات كبيرة للطاقة. إذ إن هناك ضياع أولي عند تحويل 
الكهرباء إلى ضوء، ومن ثم الضياعات الناتجة عن مرور الضوء في الهواء وباألخص عند وجود 
الغبار والمواد المعلقة، وأخيرا هناك الضياع األكبر عند تحويل الطاقة المقدمة من الضوء إلى 
كهرباء تشغل الطائرة المسيرة وتشحن بطاريتها، وفي الوقت الحالي، ال توجد استخدامات واضحة 
للتقنية المقترحة، لكن هناك الكثير من األفكار األولية لما يمكن تنفيذه عبرها. إذ يمكن لنظام من 
هذا النوع أن يتيح وصوال أفضل وأوسع انتشارا للطائرات المسيرة المخصصة لتوصيل البضائع، 
كما يمكن أن يجعل هذه الطائرات أكثر فعالية في عمليات االستكشاف والمراقبة وسواها، بالطبع، 
من المهم التذكير بكون التقنيات التجريبية ال تترجم دائما إلى استخدامات واقعية، ويمكن تأكيد 
ذلك بنظرة سريعة إلى عشرات آالف براءات االختراع لتقنيات أو منتجات تم تصميمها لتكون ثورية 

لكنها مغطاة بالغبار ومنسية اليوم.

شعر الحكمة
اللي ما لقيته في نهار الشده              راك تحسبه وقت الزهاء تمشيله
واللي جفاك وغاب عنك مده              كيف مانساك انسى بأي وسيلــه

حرام تحسبه صاحب عزيز اتعده              وديما عطيلـه القـدر كان قليلـه
قولة مراحب من بعيد اتسده              وبيـدك سالمك من بعيد اوميلــه

علماء صينيون يطورون طائرات 
مسيرة تطير لألبد دون حاجة للشحن

كلمة1000

●  فلسطيني يحمل العلم الفلسطيني خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من غزة.)رويترز(

بينما استمر نظاما »iOS« وأندرويد بالهيمنة 

الذكية منذ ما يزيد عن  الهواتف  على مجال 

األنظمة  العديد من  الزمن، ظهرت  عقد من 

بتحقيق  فشلت  والتي  المحتملة  المنافسة 

جديدا  نظاما  لكن  النطاق.  واسع  انتشار  أي 

الثنائية،  الشراكة  الهند قد يكسر  قادما من 

ضمن مجال محدد على األقل، كشف المعهد 

لنظام  تطويره  عن  للتكنولوجيا  الهندي 

عبر   »BharOS« اسم  يحمل  جديد  تشغيل 

شركة غير ربحية تابعة له. وقال المعهد إن 

النظام الجديد هو جواب لمشاكل الخصوصية 

الحالية،  الهواتف  أنظمة  منها  تعاني  التي 

وباألخص للمستخدمين في مجال الشركات، 

تطبيقات  أية  دون  الجديد  النظام  يأتي 

التطبيقات  مجموعة  أن  كما  افتراضية، 

ومحصورة  للغاية  محدودة  مسبقا  المثبتة 

لدى  يكون  وبالنتيجة  فقط.  باألساسيات 

المستخدمين الخيار النتقاء ما يريدونه عند 

مع  للتعامل  استخدامه  أو  تطبيق  أي  تثبيت 

نوع معين من المهام، كما هو متوقع، يعد 

أندرويد،  نظام  من  اشتقاقا  الجديد  النظام 

جرت  إذ  الكبرى.  التغييرات  بعض  مع  لكن 

المثبتة  والتطبيقات  غوغل  خدمات  إزالة 

مجال  في  اإلعدادات  من  والعديد  مسبقا 

الخصوصية. كما سيكون لدى النظام متجر 

تطبيقات مستقل وخاص به لكن مع قيود، 

يدوي  بشكل  التطبيقات  اختيار  سيجرى  إذ 

وسيكون  النظام،  عن  المسؤولين  من 

ذلك بعد تقييمها والتأكد من كونها 

الخصوصية  معايير  مع  العالية.تتوافق 

ـ»أندرويد«الهند تطلق نظام تشغيل  منافس ل
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مع التركيز على انسحاب الروس..

المتحدة  الواليات  بقيادة  الغربية  القوى  هدف  ينصب  بينما 
وفرنسا على إنهاء النفوذ الروسي في ليبيا ودول الجوار خاصة 
على  الضغط  تنسى قضية  تكاد  والساحل،  أفريقيا  غرب  في 
إلتمام  وحكوماتهم  والسودانيين  التشاديين  المتمردين 

ترحيلهم من الجنوب الليبي إلى دولهم.
على  باتيلي  عبداهلل  ليبيا  لدى  األممي  المبعوث  ويعكف 
جوار  دول  مع  المقبلة  األسابيع  خالل  اجتماع  لعقد  التحضير 
إخراج  لبحث  والنيجر  وتشاد  السودان  وهي  ليبيا،  جنوب 
المقاتلين األجانب والقوات األجنبية والمرتزقة من البالد، بعد 
ترديد مسؤولي هذه الدول عدم رغبتهم في استقبال هؤالء 
إال بشروط؛ مع أن الخرطوم ونجامينا توصلتا مع مجموعات 
من الحركات المتمردة إلى اتفاق سياسي ُكلِل بإدماج بعض 

قادة التمرد في الحكومات االنتقالية.
ففي آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة )5+5( بسرت 
في 17 يناير الماضي كشف باتيلي اعتزام مناقشته القضايا 
المتعلقة بدول الجوار في المنطقة الجنوبية، والقوات األجنبية 
والمرتزقة، إذ جرى التوصل إلى قرار بشأن المضي قدما في 
دول  مع  المقبلة  األسابيع  في  اجتماعات  بعقد  الملف  هذا 
الجوار، داعيا الدول األجنبية إلى سحب قواتها وضرورة إشراك 

دول الجوار إلنهاء وجودهم.
وسيضاف هذا االجتماع الدولي تحت رعاية األمم المتحدة 
قضية  لمعالجة  السابقة  المؤتمرات  عشرات  من  قائمة  إلى 
لزعزعة  مركزا  الليبي  الجنوب  من  تتخذ  موقوتة  قنابل 
االستقرار، دون أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق حازم منذ 
الليبية  األطراف  بين   2020 أكتوبر  الهدنة في  التوقيع على 
يقضي بترحيلهم وتفكيك أسلحتهم مع دمجهم في القوات 

المحلية لبلدانهم.
وبناء على االتفاق السياسي الذي وقعته األطراف التشادية 
قوات  بدأت  الماضي  العام  بالدوحة  الوطني  حوارها  عقب 

والتنمية«  الديمقراطية  أجل  من  القوى  بـ»اتحاد  يسمى  ما 
باالنسحاب من مدينة سبها، باتجاه األراضي التشادية وفق 
في  نوري  محمد  الجنرال  القوى  اتحاد  باسم  ناطق  أعلن  ما 
بيان له تاله وهو محاط بأرتال من السيارات وبعناصر مدججة 

بالسالح قبل أيام.
لالنسحاب  المعلنة  المتمردة  الجماعة  أن  المعلوم  ومن 
جاءت بعد أسابيع من حصول نائب رئيس »اتحاد القوى من 
أجل الديمقراطية والتنمية« المعارضة محمد السليك حالتة 
ضمن  العمراني  والتخطيط  اإلقليمية  التنمية  حقيبة  على 
حكومة الوحدة الوطنية في تشاد التي جرى تشكيلها خالل 
أكتوبر الماضي، وذلك بعدما وقع قادة معارضة اتفاق الدوحة 
في  مسلحا  فصيال  ثالثين  نحو  مشاركة  أتاح  الذي  للسالم 
الحوار الشامل في العاصمة نجامينا من 20 أغسطس إلى 30 

سبتمبر.

تشاد تشكو من مرتزقة روس في ليبيا
الماضي،  يناير  أواخر  للسنغال  زيارته  خالل  له  تصريح  وفي 
حالتة،  السليك  محمد  العمراني،  التخطيط  وزيــر  تجاهل 
في  الموجودين  السودان  أو  تشاد  جنسيات  من  المتمردين 
الجنوب الليبي، وزعم أن بالده محاطة بالمرتزقة الروس في 
الدول المجاورة وهم الذين يسعون للتأثير على نفوذ روسيا 
في أفريقيا. وفي مقابلة مع جريدة »داكار تايمز« السنغالية 
الدول  في  الروس  المرتزقة  وجود  إلى  التشادي  الوزير  أشار 
المجاورة قائال »لدينا الروس في الجنوب )أفريقيا الوسطى(، 
في الشرق )السودان( والشمال )ليبيا(، أنا أتحدث عن فاغنر«. 
بالمرتزقة  تماما  محاطة  تشاد  أن  يعني  ذلك  أن  واعتبر 

الروس«.
لذلك  المنطقة  في  خصوصية  لها  تشاد  أن  ــاف  وأض
االعتبار  يأخذون بعين  أو غيرهم،  الفرنسيون  أو  األميركيون 
الخصوصيات اإلقليمية والتحدي الذي يواجهه التشاديون في 

مواجهة اإلرهاب الدولي.

مقاتلون تشاد في الجنوب الليبي
آالف  سبعة  حوالي  وجود  حقيقة  التجاهل  هذا  يبعد  وال 
ما  وفق  ليبيا  في  الماضية  الثالث  السنوات  خالل  مقاتل 
كشفت »المبادرة العالمية للجريمة المنظمة العابرة للحدود 
مؤكدة   ،2021 للعام  تعود  لها  إحصائية  في  الوطنية« 
صعوبة إحصاء عدد التشاديين المقاتلين النشطين في ليبيا 
والصحراء الوسطى، مع تغير األرقام باستمرار بسبب الوفيات 

والتجنيد المستمر.
إذ تبين من خالل المقابالت مع »المقاتلين« التشاديين 
في ليبيا قيامهم برحالت متعددة األوجه، فيما يعرف باقتصاد 
لديهم  فمعظمهم  الساحل  منطقة  في  اإلجرامي  العمل 
من  نوع  أي  لديهم  ليس  أو  جدا  متدنٍ  تعليمي  مستوى 
خوضهم  بعد  كمرتزقة  العمل  فرص  وراء  ويسعون  التعليم 

تجارب فاشلة كعمال مناجم الذهب أو شبكات الهجرة.
في  الدولي  األمن  مجلس  عن  صادر  تقرير  إلى  واستنادا 

في  زعمت  تشادية  مسلحة  جماعات  فإن  الماضي،  يناير 
أوائل أكتوبر أن عديد الجنود التشاديين انشقوا وعبروا إلى 
أصـول  ومعهم  تشاد  شمال  في  تيبستي  من  انطالقا  ليبيا 
الجنود  الجبهة  ودعت  حساسة.  ووثائق  وأسلحة  عسـكرية 
وأفراد الشـرطة التشاديين اآلخرين إلى االنضمام إلى قتالهم 
ذكرت  وبعدها  تشاد.  في  االنتقالي  العسكري  المجلس  ضد 
وسائل إعالم محلية تشادية بأن رئيس الجبهة بالنيابة اللواء 
عبدالرحمن صالح نجا من محاولة اغتيال من مجهولين في 
أم األرانب بمرزق واتهموا وقوف الجيش الوطني الليبي وراء 
الهجوم. وفي اليوم نفسه اعتقلت قوات الجيش الليبي ثمانية 

مواطنين تشاديين في أم األرانب.

مقاتلون سودانيون
وفي الجارة األخرى السودان، رغم توقيع سبعة فصائل مسلحة 
عسكري  وفد  بحضور  النيجر  دولة  في  الماضي  الصيف  في 

سوداني رسمي وجماعات مسلحة دارفورية على اتفاق لسحب 
قواتها من ليبيا إال أن نشاطهم ال يزال مستمرا، حيث تلخص 
النقاش حول الطرق العملية والجدول الزمني الخاص بعودة 
المقاتلين الموجودين في ليبيا، باإلضافة إلى تجميعهم ثم 
إلى  عودتهم  أو  السودانية  النظامية  القوات  في  إدماجهم 
الحياة المدنية. ومن الجماعات المسلحة المشاركة كل من: 
السودانية  والمساواة  العدل  الثوري وحركة  الصحوة  مجلس 
الجديدة التي يقودها منصور أرباب وهي فصيل منشق عن 
العدل والمساواة، إضافة إلى الحركة الثورية للعدل والمساواة 
والمساواة  العدل  حركة  بجانب  السودان  تحرير  وحركة 
من  واإلصالح.  للتغيير  الثوري  الصحوة  ومجلس  التصحيحية 
عبدالفتاح  السوداني،  السيادة  مجلس  رئيس  بحث  جانبه، 
إدريس  محمد  التشادي،  االنتقالية  الفترة  ورئيس  البرهان، 
تأمين  أيام،  قبل  أنجمينا،  العاصمة  في  اجتماع  ديبي، خالل 
على  المساعدة  إلى  إضافة  البلدين  بين  المشتركة  الحدود 
إحالل السالم في الجارة ليبيا، لكن لم يجر التطرق إلى قضية 

المقاتلين األجانب.
تجربة  على  المحافظة  أهمية  اللقاء  خالل  البرهان  وأكد 
وتبادل  وتطويرها،  التشادية  السودانية  المشتركة  القوات 
يتعلق  فيما  واإلقليمية، ال سيما  الدولية  المحافل  الدعم في 
الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  ليبيا  في  األوضــاع  بتطورات 
وديبي  البرهان  اتفق  لذلك،  إضافة  السودان.  جنوب  ودولة 
على مناقشة تطورات األوضاع في ليبيا والعمل على مساعدة 
الليبيين في إيجاد حل يُفضي للوصول إلى سالم في البالد، 

انطالقا من عالقات حُسن الجوار.
األجانب  المقاتلين  طــرد  ملف  تعثر  مراقبون  ويرجع 
انتهاء  ليبيا منذ  المتواجدين في  الجوار  والمرتزقة من دول 
الدولية والتي  الحسابات  الى  العاصمة طرابلس  الحرب على 
تنصب على المطالبة بضرورة إخراج القواعد األجنبية التابعة 
بانسحاب  فرنسا  تتمسك  فيما  »فاغنر«،  قوات  مع  لروسيا 

القوات التركية.

الوسط: عبد الرحمن أميني
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بحًثا عن الطاقة ودور سياسي أكبر..

لقاء بني السفير األملاني وحفتر.. والبعثة األممية تنفي تشكيل هيئة تشريعية جديدة
أجل  من  ليبيا  في  بثقلها  تلقى  أوروبية  دول  بدأت 
ما  التدخل، خصوصا في ظل  أكبر من  نيل مساحة 
توقف  نتيجة  طاقة،  أزمة  من  العجوز  القارة  تعانيه 
اإلمدادات الروسية والخالف الكبير مع موسكو، منذ 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وحاولت إيطاليا الحصول على المساحة األكبر في 
ليبيا من خالل الزيارة التي بدأتها رئيسة الحكومة 
طرابلس،  إلى  الماضي،  السبت  ميلوني،  جورجيا 
والتي شهدت اتفاقا مثيرا للجدل في مجال الطاقة، 
من   %  38 على  بالحصول  »إيني«  لشركة  يسمح 
رئيس  وقعه  الذي  االتفاق  وهو  للغاز،  حقلين  إنتاج 
مع  قدارة  بن  فرحات  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس 
من  كل  بحضور  »إيني«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس  ميلوني 

عبدالحميد الدبيبة.
زوارق   5 ليبيا  لتسليم  اتفاق  توقيع  جرى  كما 
وزيــري  بين  ــك  وذل ــة،  ــي أوروب بمساهمة  بحرية 
الخارجية اإليطالي أنطونيو تاياني ووزيرة الخارجية 

في حكومة الدبيبة، نجالء المنقوش.

أونماخت في بنغازي
وحاولت ألمانيا استعادة دورها والزخم الذي حصلت 
عليه في أوقات سابقة بتنظيم مؤتمري برلين األول 
والثاني لحل األزمة الليبية، إذ كثف السفير األلماني 
ميخائيل أونماخت، من زياراته في المنطقة الشرقية 

لحل األزمة.
العام  القائد  الماضي  الثالثاء  أونماخت  والتقى 
للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مكتب األخير 
عبر  السفير  وأوضح  بنغازي.  في  الرجمة  بمنطقة 
حسابه على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، إنه 
األزمة،  للخروج من  السياسي  الحل  ناقش مع حفتر 
األممي  المبعوث  جهود  دعم  على  االتفاق  وكذلك 

لدى ليبيا عبداهلل باتيلي.
من جانبها، نفت بعثة األمم المتحدة للدعم لدى 
ليبيا، األربعاء، ما تردد بشأن »تشكيل هيئة تشريعية 
جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدمًا، وذلك 
لألمم  تابعة  أنها  تدعي  مجهولة  منظمة  قبل  من 
هيئة  تشكيل  بشأن  تسريبات  على  ردًا  المتحدة«، 
لبحث  المحلية  األطراف  ممثلي  تضم  جديدة  حوار 
الذي  السياسي  الجمود  لتخطي  الالزمة  السبل 

تشهده البالد والمضي نحو االنتخابات.
في  ألماني  دور  إيجاد  محاوالت  يخص  وفيما 
رئيس  مع  أونماخت  السفير  اجتمع  الراهنة،  األزمة 
يوسف  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون  لجنة 
العقوري في مقر مجلس النواب ببنغازي، فيما شدد 
العقوري على »حرص الجانب الليبي على االستفادة 

الفيدرالي«،  النظام  مثل  األلمانية،  الخبرات  من 
ليبيا  في  الراهن  للوضع  جيد  »حل  أنه  معتبرًا 
الثروة  توزيع  ويضمن  البالد  وحدة  على  يحافظ 

والتنمية بعدالة«.
أن  النواب  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  وأوضح 
على  ركزت  األلماني  السفير  مع  العقوري  مناقشات 
برلين،  مؤتمر  ونتائج  المشترك  التعاون  برامج 
لمواجهة  المشترك  والتنسيق  الهجرة،  ملف  وبحث 

تفاقم األزمة.

أهمية  على  التأكيد  اللقاء  خالل  العقوري  وجدد 
مضيًفا  ليبيا،  في  للعمل  األلمانية  الشركات  عودة 
أن »النموذج األلماني مثال يحتذى به في االقتصاد 
بجهود  مشيدًا  الديمقراطي«،  والتحول  والوحدة 

ألمانيا لدعم السالم في ليبيا.
وأشار العقوري كذلك إلى المشاريع التي تنفذها 
لدعم   »GITZ« الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة 
المشاريع  هذه  أهمية  إلى  الفتًا  المحلي،  الحكم 
وزيــادة  حولها  المعلومات  جميع  توفير  وضــرورة 

وأضاف  برامجها.  تصميم  في  الليبي  الجانب  دور 
عمق  جانبه  من  أكد  أونماخت  ميخائيل  السفير  أن 
متابعة  على  وحرصه  وألمانيا،  ليبيا  بين  العالقات 
نطاق  في  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 
اختصاصه. إلى ذلك، دافع وزير الخارجية اإليطالي، 
سفن  خمس  إيطاليا  تسليم  عن  تاياني،  أنطونيو 
لخفر السواحل الليبي، معتبرًا ذلك »خيارًا صحيحًا 

لمعالجة مشكلة الهجرة«.
وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار 

الصواب  من  أنه  »أعتقد  وقال  المسألة،  هذه  حول 
المسألة  مع  نتعامل  إننا  الهجرة،  مشكلة  معالجة 
)ماتي(  خطة  خالل  من  وذلك  النمو،  عن  بالحديث 

وفق ما قالته رئيسة الوزراء«.
إلى  النظر  عــدم  ضــرورة  على  تاياني  ــدد  وش
أفريقيا »بعيون المستعمرين« وتابع: »نحن بحاجة 
والفقر  واإلرهــاب  المناخ  تغير  ضد  االستثمار  إلى 
استراتيجية  »إلى  الحاجة  على  مشددًا  والمرض«، 
أوروبية«. ونوعت حكومة الدبيبة من تعاونها بين 

لها  األخير  االجتماع  في  وافقت  إذ  وتركيا،  إيطاليا 
هذا األسبوع على منح اإلذن لوزارة الثقافة بالتوقيع 
على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع 
وزارة  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  واعتماد  تركيا، 
العمل والتأهيل ووزارة التشغيل والتكوين التونسية 
في مجال التشغيل وتبادل األيدي العاملة والتدريب 

المهني.

باتيلي يبحث عن داعمين لرؤيته
ويرى المحلل السياسي اإليطالي، دانييلي روفينيتي، 
ليبيا  لدى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  أن 
دوليين  العبين  إشراك  إلى  يسعى  باتيلي  عبداهلل 
سياسية  مبادرة  في  وواشنطن  روما  مثل  ثقل،  ذي 
جديدة إلعادة إطالق عملية االستقرار في ليبيا التي 

توقفت فجأة في الشهور األخيرة.
األممي  المبعوث  مبادرة  أن  روفينيتي  وأضــاف 
تخلق  أن  يجب  حيث  المقبلة،  األسابيع  في  ستقدم 
مسارا جديدا عبر والدة حكومة موحدة تقود البالد 
»ديكود  موقع  إلى  تصريح  حسب  االنتخابات،  إلى 

39« اإليطالي.
رئيسة  زيارة  أهمية  إلى  السياسي  المحلل  وأشار 
الوزراء اإليطالية إلى ليبيا، معتبرا أن المصير الليبي 
ليس  اإليطالية،  الخارجية  السياسة  لقدرات  اختبار 
فقط في هذا الملف بالتحديد، لكن في منطقة البحر 

األبيض المتوسط بأكملها.
زيارة  بعد  جاءت  ميلوني  رحلة  أن  إلى  لفت  كما 
»سي  األميركية  المركزية  المخابرات  وكالة  مدير 
آي إيه« وليام بيرنز إلى ليبيا ثم مصر، وكأنه يؤكد 
الساحة  على  تتحرك  وواشنطن  روما  »تحالفات  أن 
االهتمام  على  تشهد  الزيارة  بأن  ونوه  الليبية«. 
األميركي بما يحدث في ليبيا، إذ إن ما يحدث فيها 

ال يبقى داخلها فقط، بل يمتد للمنطقة بأكملها.
الكبرى«  »األدوار  أهمية  باتيلي  أكد  ذلك،  إلى 
لدول الجوار للمساهمة في إيجاد حل للصراع الليبي، 
موضحا أن زيارته للمغرب تأتي في إطار المساهمة 
في استقرار البالد. وخاطب المبعوث األممي، خالل 
المغربي  الخارجية  وزيــر  مع  عقد  صحفي  مؤتمر 
قادة  اإلثنين،  الرباط،  العاصمة  في  بوريطة،  ناصر 
ليبيا بدعوتهم لضرورة العمل على استعادة األمن 
واالستقرار في أسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل 
المرور لالنتخابات، الفتا إلى الليبيين الذين يسعون 
إليجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من أجل 

تحقيق االستقرار.
عدة  إلى  جولة  أيــام  منذ  باتيلي  عبداهلل  وبــدأ 
والمغرب،  برازافيل  والكونغو  الجزائر  شملت  دول 
مختلف  بين  حــوار  إطــالق  أجــل  من  للدعم  طلبا 
أطراف األزمة لتجاوز معضلة تعثر التوصل إلى إطار 

دستوري لالنتخابات.

إيطاليا وأملانيا تتبعان إيطاليا وأملانيا تتبعان 
واشنطن في االهتمام واشنطن في االهتمام 

بامللف الليبيبامللف الليبي

● هل سيتسلم خفر السواحل الليبي الزوارق اخلمس من إيطاليا ملجابهة مشكلة الهجرة؟

●  قوات فاغنر في ليبيا

محلل إيطالي: باتيلي يبحث عن داعمني لرؤيته لالستقرار



محليات 04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الثامنة
العدد 376 

2 فبراير 2023 م اخلميس

11 رجب 1444 هــ

الطرابلسي يعرض خطة 
»الداخلية« لمكافحة الهجرة 

والتهريب على نظيره اإليطالي

في ختام زيارتها إلى العاصمة الليبية طرابلس 
عدد  مع  لقاءات  وبعد  أسبوعًا،  استمرت  التي 
األمم  بعثة  قالت  البالد  في  المسؤولين  من 
ليبيا،  في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  المتحدة 
إن استجابة السلطات الليبية بشأن التحقيقات 
التي تجريها حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان »لم تكن مرضية«.
بضرورة  الليبية  السلطات  طالبت  البعثة 
العدالة  لتوفير  حاسمة  خطوات  »اتخاذ 
الذين  الضحايا  من  الهائل  العدد  وإنصاف 
يعانون انتهاكات طويلة األمد لحقوق اإلنسان 
وفق  البالد«،  في  الدولي  اإلنساني  والقانون 
بيان أصدرته البعثة في ختام زيارتها إلى ليبيا 
عائالت  صبر  »نفاد  إلى  لفتت  البعثة  الجمعة. 
معلومات  لتقديم  السلطات  من  الضحايا 
وضمان  التحقيقات  عن  المناسب  الوقت  في 
نشرته  الذي  البيان  بحسب  الجناة«،  محاسبة 

بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا األحد.

البعثة األممية تنتقد صمت السلطات الليبية
لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  وقال 
»لقد  أوجار  محمد  المغربي  ليبيا  في  الحقائق 
طوياًل  وقتًا  الضحايا  هؤالء  عائالت  انتظرت 
لتحقيق العدالة. إن السلطات الليبية مدينة لهم 
ومقابلتهم  أحبائهم،  حول  المعلومات  بتبادل 

وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول«.
طلبنا  أيضا  »نحن  أوجار:  محمد  أضاف 
التحقيقات  حالة  على  إجابات  وتكرارًا  مرارًا 
الجسيمة  باالنتهاكات  المتعلقة  المتعددة 
لحقوق اإلنسان، ولكن حتى اآلن لم تكن هناك 

استجابة مرضية« وفق نص البيان.
خالل  ليبيا  زارت  التي  البعثة  خبراء  والتقى 
الجاري بعدد من  يناير   26 إلى   23 الفترة من 
أدلوا  الذين  الضحايا  وممثلي  عليهم  المجني 
نطاق  خارج  القتل  بعمليات  تتعلق  بشهادات 
القضاء والتعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء 
الداخلي  والنزوح  بالبشر  واالتجار  القسري 
على  تحتوي  ومشارح  جماعية  مقابر  ووجود 

جثث ال تستطيع األسر الوصول إليها.
أيضًا  تضمن  الحقائق  تقصي  بعثة  بيان 
عدم استطاعة العديد من الضحايا وممثليهم 
ومصراتة  وسبها  ومرزق  وسرت  بنغازي  من 
التي  الحقائق،  تقصي  بعثة  لمقابلة  السفر 
كان من المفترض أن تزور الضحايا في سبها، 
بسبب عدم سماح السلطات المحلية لهم رغم 

عديد النداءات.

النائب العام لم يلتق بعثة تقصي الحقائق
بعثة  في  األعضاء  الدوليون  الخبراء  وأعرب 
أسفهم  »عن  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم 
العام لتلقي  النائب  لعدم تمكنهم من مقابلة 
رواها  التي  العديدة  الحاالت  عن  معلومات 
الضحايا والتي تقع ضمن واليته للتحقيق وعدم 
ومراكز  السجون  إلى  بالوصول  لهم  السماح 
الرغم  على  البالد،  أنحاء  جميع  في  االحتجاز 

احتل ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مرتبة 
زيارة  شهدتها  التي  المباحثات  خالل  متقدمة 
ميلوني،  جورجيا  اإليطالية  الحكومة  رئيسة 
الليبية  العاصمة  إلى  لها  المرافق  والوفد 

طرابلس.
مذكرة  إقرار  شملت  الزيارة  هذه  نتائج 
والتعاون  الخارجية  وزير  وقعها  تفاهم 
في  نظيرته  مع  تاياني،  أنطونيو  اإليطالي 
نجالء  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الماضي، والخاصة بتسليم  المنقوش، السبت 
من  بتمويل  السواحل  لخفر  قوارب   5 ليبيا 
االتحاد األوروبي، والتي كشفت وكالة »نوفا« 

اإليطالية لألنباء تفاصيلها.
زورقين  تخص  االتفاقية  إن  قالت  الوكالة 
غرار  على  للدوريات   »Corrubia« فئة  من 
السواحل  لخفر  بالفعل  المملوك  الزورق 
الليبي، وثالثة زوارق دورية من طراز »300« 
أنشطة  في  والمتخصصة  حديثا،  المصنعة 
واإلنقاذ؛  البحث  بينها  ومن  البحري،  اإلنقاذ 

والتي يستخدمها خفر السواحل اإليطالي.

اتفاق الطاقة بقيمة 8 مليارات دوالر
رئيسة  زيارة  ضمن  االتفاقية  توقيع  وجرى 
شركة  توقيع  بجانب  اإليطالية،  الحكومة 
ليبيا  في  غاز  حقلي  لتطوير  اتفاقا  »إيني« 
أن  »نوفا«  أضافت  دوالر.  مليارات   8 بقيمة 
 »Sibmmil« اتفاقية الزوارق جزء من مشروع
للحدود  المتكاملة  اإلدارة  لدعم  األوروبي 
صندوق  من  والممول  ليبيا،  في  والهجرة 
 Trust« المسمى  األوروبية  المفوضية 
إيطاليا  تعتبر  والذي   ،»Fund Africa
وزارة  خالل  من  له  الرئيسية  المنفذة  الجهة 

اإليطالية. الداخلية 

محاوالت أوروبية لتقليل تدفقات 
الهجرة من ليبيا

دعم  إلى  يسعى  األوروبي  المشروع 

ليبيا،  في  والهجرة  للحدود  المتكاملة  اإلدارة 
إلى  ويهدف   ،2017 يوليو  في  انطلق  الذي 
المختصة  الليبية  السلطات  قدرات  تعزيز 
في  بما  والهجرة،  الحدود  إدارة  مجاالت  في 
التهريب  ومكافحة  الحدود،  مراقبة  ذلك 
البحر  في  واإلنقاذ  والبحث  بالبشر،  واالتجار 

والصحراء.
وزير  قال  طرابلس،  في  وجوده  وخالل 
إلى  تسعى  بالده  »إن  تاياني  الخارجية 
النظامية«؛  غير  الهجرة  تدفقات  مواجهة 
العمل  أهمية  على  ميلوني  شددت  فيما 
واالتجار  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  على 
فما  الليبية،  الجهود  »رغم  قائلة:  بالبشر، 
إيطاليا  إلى  الشرعي  غير  الدخول  أرقام  زالت 
 ،%50 بنسبة  زادت  وقد  مرتفعة،  ليبيا  من 

إدارة  في  ليبيا  بمساندة  ملتزمون  ونحن 
التدفقات«. هذه 

تاياني: 5 زوارق ممولة من االتحاد األوروبي
اإليطالي  الخارجية  وزير  أعلن  والسبت 
بالده  حكومة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
 5 لتسليم  الموقتة  الوطنية  الوحدة  وحكومة 

زوارق دورية ممولة من االتحاد األوروبي.
حسابه  عبر  تغريدة  في  تاياني  أضاف 
مع  التعاون  »نعزز  »تويتر«:  موقع  على 
غير  الهجرة  تدفقات  لمواجهة  ونسعى  ليبيا، 
وفد  زيارة  هامش  على  وذلك  النظامية«؛ 
جورجيا  الحكومة  رئيسة  برئاسة  إيطالي 

العاصمة طرابلس. إلى  ميلوني 
الصحفي  المؤتمر  في  كلمتها  وفي 

الوحدة  حكومة  رئيس  مع  المشترك 
إن  ميلوني  قالت  الدبيبة،  عبدالحميد 
الوضع  زعزعة  على  تعمل  خارجية  »تأثيرات 
شريك  ليبيا  أن  على  مشددة  ليبيا«،  في 
ميلوني  إليطاليا.  »مطلق«  استراتيجي 
الهجرة  مكافحة  على  العمل  أهمية  أكدت 

»رغم  قائلة:  بالبشر،  واالتجار  الشرعية  غير 
غير  الدخول  أرقام  زالت  فما  الليبية،  الجهود 
وقد  مرتفعة،  ليبيا  من  إيطاليا  إلى  الشرعي 
بمساندة  ملتزمون  ونحن   %50 بنسبة  زادت 

ليبيا في إدارة هذه التدفقات«.

الطرابلسي يعرض خطة وزارته
على بيانتيدوزي

المكلف  الداخلية  وزير  عرض  جهته  من 
عماد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
الطرابلسي، السبت، على نظيره اإليطالي ماتيو 
مكافحة  في  الداخلية  وزارة  خطة  بيانتيدوزي، 
الحدود  وحراسة  وحماية  الشرعية  غير  الهجرة 
التهريب  مكافحة  وكذلك  الشامل،  بمفهومها 
والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود 

األنماط  مواجهة  في  السائد  العقاب  من 
الجسيمة  لالنتهاكات  والمستمرة  الواضحة 
من  كثير  في  ترتكبها  التي  اإلنسان،  لحقوق 

الحاالت الميليشيات«.

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

وفق البيان.
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 
محتجزين  مع  مقابلة   90 من  أكثر  فصلت 
ضد  جرائم  السجون  في  وسابقين  حاليين 
والتعذيب  القتل  في  المتمثلة  اإلنسانية 
والسجن واالختفاء القسري وغيرها من األعمال 

الالإنسانية منذ العام 2016.

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

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

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

وكشف الحقيقة.
هيئة البحث عن المفقودين تستلم

4 بالغات جديدة
للبحث  العامة  الهيئة  تواصل  جهتها  من 
من  بالغات  تلقي  المفقودين  على  والتعرف 
قيد  إدارة  واستلمت  المفقودين،  أهالي 
بالغات   4 اإلثنين،  العامة  بالهيئة  األهالي 
ملفات   4 اإلدارة  وفتحت  مفقودين.  عن 
ألهالي المفقودين، وأخذت 14 عينة من ذوي 

المفقودين المبلغ عنهم.
العينات  هذه  المختبرات  إدارة  وأخذت 
بيانات  قاعدة  ضمن  ووضعها  وراثيًا  لتحليلها 
المأخوذة  العظام  بعينات  لمطابقتها  الهيئة 

من الجثامين مجهولي الهوية.
مفتوحًا،  الحقوقية  االنتهاكات  ملف  ويبقى 
طالما لم تتخذ السلطات المحلية خطوات أكثر 
هذه  ارتكاب  في  المتورطين  لمالحقة  إيجابية 
االنتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية »التسقط بالتقادم«.

»غابة  قاعات  مجمع  في  جرى  اللقاء  واإلرهاب. 
النصر« في طرابلس، على هامش زيارة رئيسة 
والوفد  ميلوني،  جورجيا  اإليطالية  الحكومة 
التقت رئيس  العاصمة، حيث  إلى  المرافق لها 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
المنقوش،  نجالء  الخارجية  ووزيرة  الدبيبة، 

ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
واصفا  اإليطالي،  بنظيره  رحب  الطرابلسي 
الزيارة بأنها »تخدم المصلحة المشتركة بين 
خطة  على  بيانتيدوزي  أثني  فيما  الجانبين«، 
داعيا  األمن،  على  للمحافظة  الداخلية  وزارة 
اجتماع  قبل  إيطاليا  زيارة  إلى  الليبي  نظيره 
المقرر  الوزارتين  المشتركة بين  الفنية  اللجنة 
له في شهر فبراير المقبل، وفق بيان صادر عن 

وزارة الداخلية الليبية.

»تقصى الحقائق«: عائالت الضحايا نفد صبرهم..

 »Sibmmil« جزء من مشروع

انتقادات للسلطات الليبية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان

تفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة مع »حكومة الدبيبة«

طرابلس- القاهرة - الوسط

البعثة: نأسف لعدم تمكننا من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن حاالت عديدة

زورقان »Corrubia« للدوريات وثالثة لإلنقاذ طراز »300« بتمويل أوروبى
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في  الخبيرة  وقالت  المتكررة«.  الطلبات  من 
تريسي  الحقائق  لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة 
روبنسون: »أخبرتنا سلطات الدولة التي التقينا 
بها بجهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه 
الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائالتهم«. 
الخسارة  ترى  أن  »يمكنك  روبنسون  وأضافت 
العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا. ولم تتحقق 
رغبتهم القلقة في تحقيق العدالة، في كثير من 

الحاالت منذ سنوات«.
بياني  شالوكا  البعثة  قال عضو  ومن جهته 
إن »االحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيًا 
كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر 
حريتهم،  من  األشخاص  آالف  حرمان  سبب 
اإلجراءات  اتباع  دون  سيئة،  ظروف  في  وغالبًا 

القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة«.

البعثة تدعو لإلفراج الفوري عن افتخار أبوذراع
الحقائق  لتقصي  األممية  البعثة  خبراء  ودعا 
»لإلفراج  المسؤولين  مع  اجتماعاتهم  في 
في  احتُجزت  التي  أبوذراع،  افتخار  عن  الفوري 
بنغازي قبل أربع سنوات بعد تعليقات انتقادية 
أدلت بها على وسائل التواصل االجتماعي حول 
العسكرة في الشرق، منضمين بذلك إلى خبراء 
فإن  ورد  ما  وبحسب  اآلخرين.  المتحدة  األمم 
أبوذراع في حالة حرجة، وتقول عائلتها إنه لم 
وفق  أشهر«  ثمانية  منذ  بزيارتها  لهم  يسمح 

البيان األممي.
وشكرت بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثة الليبية 
على  جنيف  في  المتحدة  األمم  لدى  الدائمة 
تسهيل زيارتها التي شملت لقاءات مع رئيس 
الوطنية  الوحدة  بحكومة  العامة  األركان 
الخارجية نجالء  ووزيرتي  الحداد  الفريق محمد 
ورئيس  عبدالرحمن  حليمة  والعدل  المنقوش 
المجلس األعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي 

فوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول  والنائب 
النويري وأعضاء من المجلس، ومسؤولين من 

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.
ورحبت بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق 
حكوميون  مسؤولون  وجهها  التي  بالدعوة 
رفيعو المستوى لمواصلة تحقيقاتها وتعاونها 
االنتهاكات  في  للتحقيق  وذلك  ليبيا،  مع 
لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  والتجاوزات 
المرتكبة  الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
في ليبيا منذ العام 2016، بموجب قرار إنشائها 

من مجلس حقوق اإلنسان في يونيو 2020.

جرائم ضد اإلنسانية
الحقائق  لتقصي  المستقلة  البعثة  أن  يذكر 

كشفت في 22 يوليو الماضي أدلة جديدة على 
حرب،  وجرائم  اإلنسانية،  ضد  جرائم  ارتكاب 
ليبيا  في  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  وانتهاكات 

في تقريرها الشامل.
عن  آنذاك  أصدرته  بيان  في  أعربت  البعثة 
مجلس  دعت  التي  الليبية  للسلطات  امتنانها 
بعثة  إنشاء  إلى   2020 في  اإلنسان  حقوق 
حقوق  حالة  في  للتحقيق  الحقائق  لتقصي 
اإلنسان في ليبيا، األمر الذي يعكس استعدادها 
إلقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق 

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

الليبية  السلطات  مع  أيضًا  البعثة  وتعاونت 
بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من 
قانون  انتهاكات  عن  المساءلة  لضمان  ليبيا 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

احتجاز واختفاء وعنف جنسي
جرى  التي  االنتهاكات  بعض  وتشمل 
المدنيين،  على  المباشرة  الهجمات  توثيقها 
القسري،  واالختفاء  التعسفي،  واالحتجاز 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  والعنف 
الحريات  وانتهاكات  والتعذيب،  االجتماعي، 
ضد  واالنتهاكات  واالضطهاد  األساسية، 
اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعين  الصحفيين، 
والمجتمع المدني، واألقليات، والنازحين داخليًا 

وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
يقدم  أن  الدولي  المجتمع  دعت  البعثة 
ليبيا  في  المعنية  للسلطات  الالزم  الدعم 
إلجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير 
ومحاكمة  المزعومة  االنتهاكات  في  الدولية، 
لإلفالت  حد  »وضع  بهدف  عنها،  المسؤولين 

المغربي محمد أوجار: صمت 
حكام ليبيا »غير مقبول«

شالوكا بياني: االحتجاز
التعسفي أصبح متفشياً كأداة 

للسيطرة والقمع السياسي

● محمد أوجار

)أرشيفية(● الطرابلسي يلتقي نظيره اإليطالي والوفد المرافق، طرابلس 28 يناير 2023 ● الزوارق عماد مكافحة الهجرة غير المشروعة بسواحل ليبيا  
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روفينيتي: تسعى إلى إشراك 
روما وواشنطن في مبادرته

بوريطة: المغرب على مسافة 
واحدة من جميع الليبيين

في  المحلية  األطراف  مع  عدة  لقاءات  بعد 
ليبيا، لجأ المبعوث األممي لدى ليبيا، عبداهلل 
األفريقي  واالتحاد  الجوار  دول  إلى  باتيلي، 
لتسوية  محاولة  في  الدولية  القوى  وبعض 

الليبية المستعصية. األزمة 
لدول  الكبرى«  »األدوار  إلى  لفت  باتيلي 
للصراع  حل  إيجاد  في  للمساهمة  الجوار 
في  تأتي  للمغرب  زيارته  أن  موضحًا  الليبي، 

إطار المساهمة في استقرار ليبيا.
مؤتمر  خالل  خاطب  األممي،  المبعوث 
المغربي  الخارجية  وزير  مع  مشترك  صحفي 
اإلثنين،  الرباط،  بالعاصمة  بوريطة  ناصر 
العمل  ضرورة  إلى  بدعوتهم  ليبيا  قادة 
أسرع  في  واالستقرار  األمن  استعادة  على 
إلجراء  المرور  تسهيل  أجل  من  ممكن،  وقت 
يسعون  الذين  الليبيين  إلى  الفتًا  النتخابات، 
إليجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من 

أجل تحقيق االستقرار.
عبداهلل  ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  مبعوث 
إلى  الدوليين  الشركاء  جميع  دعا  باتيلي، 
بما  والعمل  واحد،  بصوت  التحدث  ضرورة 
إلى  الليبي  الشعب  تطلعات  مع  يتماشى 

السالم واالستقرار واالزدهار.
جولة  ضمن  جاءت  للمغرب  باتيلي  زيارة 
ثم  الجزائر  من  األممي  المبعوث  بدأها 
الكونغو برازافيل والمغرب بهدف إطالق حوار 
االنتخابات  إلجراء  يمهد  الليبية  األطراف  بين 

المتعثرة منذ ديسمبر 2021.
المغرب يدعو إلى إدارة توافقية للمرحلة 

االنتقالية في ليبيا
المغربي  الخارجية  وزير  دعا  جهته،  من 
للمرحلة  توافقية  إدارة  إلى  بوريطة  ناصر 
االنتقالية في ليبيا من خالل مؤسسات تحضر 
الحتضان  بالده  استعداد  مبديًا  لالنتخابات، 

جوالت أخرى من الحوار بين الليبيين.
الخاص  الممثل  مع  صحفي،  مؤتمر  وخالل 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  العام  لألمين 
وصل  الذي  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا  لدى  للدعم 
بحل  التذكير  بوريطة  جدد  اإلثنين،  المغرب 
»لن  أنها  رأى  التي  ليبيا  في  الشرعية  مسألة 
الرئاسية  االنتخابات  طريق  عن  إال  تكون 
الشعب  سيختار  بموجبها  والتي  والبرلمانية، 

الليبي سلطة التدبير السياسي في البالد«.
»بالتوافق  أمله  عن  أعرب  المغربي  الوزير 
بفضل  اآلجال  أقرب  في  انتخابات  إجراء  على 

األممية  والمجهودات  الليبيين  حكمة 
لوجود  السياق  هذا  في  متأسفًا  والدولية«، 
لهذه  التحضير  خالل  العقبات  بعض 

االستحقاقات.
حل  بشأن  المغرب  سياسة  حدد  بوريطة 
وبعيدًا  سلميًا  حاًل  تؤيد  والتي  الليبية  األزمة 
سيادة  يحفظ  وبما  األجنبية،  التدخالت  عن 
ساحة  ليبيا  جعل  وضد  الليبية،  األراضي 
دور  دعم  أبرز  كما  الدبلوماسية،  للتجاذبات 
المجتمع الدولي واألمم المتحدة في جهودهم 
هي  األممية  الهيئة  أن  معتبرًا  األزمة،  لحل 
ألي  واالستمرارية  القوة  تعطي  التي  الجهة 

حل لألزمة الليبية.
المغرب لن يقول بشرعية طرف ليبي 

على اآلخر
إن  يقول  المغرب  أن  إلى  بوريطة  وخلص 
الشرعية  ومسألة  انتقالية  مرحلة  »هناك 
يجب  مؤسسات  وهناك  باالنتخابات،  تحسم 
أن  كما  المنطلق،  هذا  من  معها  التعامل 
إلى  المجهودات  هذه  في  مستمر  المغرب 
جانب األمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل« 
المغربية«  »األنباء  وكالة  نقلته  ما  وفق 

الرسمية.

الليبيين  يمنح  »المغرب  أن  أكد  بوريطة 
واحدة من  ويقف على مسافة  للحوار،  مساحة 
أو  الليبيين  بين  يختار  ولن  الليبيين،  جميع 

يقول بشرعية طرف على اآلخر«.

محادثات مع رئيس الكونغو برازفيل
باتيلي  عقد  بيومين  المغرب  زيارة  وقبل 
الكونغو  دولة  رئيس  في  محادثات  جولة 
العام  لألمين  الخاص  الممثل  وكتب  برازفيل، 

باتيلي، على  ليبيا عبداهلل  المتحدة في  لألمم 
لقاء  بشرف  تويتر:»حظيت  بمنصة  حسابه 
نغيسو.  دينيس ساسو  الكونغو  رئيس  فخامة 
مع  مشاوراتي  مستجدات  على  أطلعته  حيث 
المبذولة  والجهود  ليبيا،  في  األطراف  جميع 
الشرعية  واستعادة  واألمن  االستقرار  لتحقيق 
2023«. أضاف  من خالل انتخابات تُجرى في 
تعهد  نغيسو  ساسو  »الرئيس  أن  باتيلي 
المتحدة،  األمم  الكامل لجهود  بتقديم دعمه 
الوضع  استمرار  مخاطر  على  الضوء  مسلطًا 
القائم. كما أكد أن األزمة في ليبيا هي مبعث 
قلق أفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن 

يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها«.
األفريقي  االتحاد  لفريق  رئيسًا  وبصفته 
ساسو  أكد  ليبيا،  بشأن  المستوى  رفيع 
إال  يتحقق  لن  الليبية  األزمة  حل  أن  نغيسو 
ودولي  إقليمي  وبدعم  شاملة  عملية  عبر 
الوطنية  المصالحة  أن  على  إيجابي.مشددًا 
مشاركة  خالل  من  إال  تتحقق  أن  يمكن  ال 
من  الليبيين  األطراف  جميع  قبل  من  إيجابية 

دون شرط أو قيد.
على  »اتفقنا  األممي  المسئول  أضاف 
لالتحاد  التابع  المصالحة  فريق  تواجد  ضرورة 
األفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من 
في  تجارب  راكموا  ممن  األفريقية  البلدان 
الموارد  جميع  له  توفر  وأن  المصالحة،  مجال 
الالزمة لتنفيذ واليته. وقد جددت التأكيد على 

دعم بعثة األمم المتحدة في هذا الصدد«.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  كان 
جولته  استهل  باتيلي،  عبداهلل  ليبيا،  إلى 
جزائرية  مساٍع  عن  وكشف  الجزائر،  بزيارة 
األزمة  حيال  الدولية  المواقف  توحيد  ألجل 

الليبية.
الجزائري  الرئيس  لقائه  عقب  أكد  باتيلي 
الماضي،  قبل  األربعاء  تبون،  عبدالمجيد 
األطراف  لكل  »للسماح  تسعى  الجزائر  أن 

أجل  من  واحد«،  بلسان  بالتكلم  الدولية 
الخروج  من  الليبيين  والدولة  الشعب  تمكين 
عموم  على  بالفائدة  يعود  بما  األزمة  من 
المنطقة، موضحًا أن زيارته إلى الجزائر تاتي 
مساعدتها  لطلب  الجوار  دول  زيارة  إطار  في 
وتمكينها  ليبيا،  في  األمن  استتباب  أجل  من 
التي  األزمة  لتجاوز  الحوار  سبل  إيجاد  من 

طال أمدها.

محلل إيطالي: مبادرة جديدة للمبعوث األممي
السياسي  المحلل  قال  نفسه،  السياق  في 
المسؤول  إن  روفينيتي،  دانييلي  اإليطالي، 
إشراك  إلى  يسعى  باتيلي  عبداهلل  األممي 
وواشنطن  روما  مثل  ثقل  ذي  دوليين  العبين 
إطالق  إلعادة  جديدة  سياسية  مبادرة  في 
في  فجأة  توقفت  التي  ليبيا  استقرار  عملية 

الشهور األخيرة.
روفينيتي كشف أن المبعوث األممي سيقدم 
أن  يجب  حيث  المقبلة،  األسابيع  في  مبادرته 
تخلق مسارًا جديدًا عبر والدة حكومة موحدة 
تقود البالد إلى االنتخابات، حسب تصريح إلى 

موقع »ديكود 39« اإليطالي، اإلثنين.

تحالفات روما وواشنطن
الوزراء  رئيسة  زيارة  أهمية  إلى  وأشار 
معتبرًا  ليبيا،  إلى  ميلوني  جورجيا  اإليطالية 
السياسة  لقدرات  اختبار  الليبي  المصير  أن 
الخارجية اإليطالية، ليس فقط في هذا الملف 
األبيض  البحر  منطقة  في  لكن  بالتحديد، 

بأكملها. المتوسط 
الحكومة  رئيسة  زيارة  أن  إلى  لفت  كما 
زيارة  بعد  جاءت  ميلوني  جورجيا  اإليطالية 
األميركية  المركزية  المخابرات  وكالة  مدير 
»سي آي إيه« وليام بيرنز إلى ليبيا ثم مصر، 
وواشنطن  روما  »تحالفات  أن  يؤكد  وكأنه 

تتحرك على الساحة الليبية«.
األمنية  القضية  إن  السياسي  المحلل  وقال 
تدفقات  مسألة  وخصوصًا  المحك  على 
الهجرة، موضحًا أن الرؤية اإليطالية المتمثلة 
تهدف  أفريقيا  شمال  في  ماتي«  »خطة  في 
أن  يمكن  التي  التنمية  تدفق  تسهيل  إلى 
الرغبة  أن  ورأى  الشرعية،  غير  الهجرة  تبطئ 
المصير  في  الريادة  إلى  العودة  في  اإليطالية 
االستراتيجي،  للتخطيط  أساسي  أمر  الليبي 
التكتيكية  التطورات  مواجهة  في  أيضًا  ولكن 

الجارية في الملف.
روفينيتي شدد على أن الدور اإليطالي بات 
حاسمًا في هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة تجنب 
إيطاليا االختالالت، وأن تتحرك نحو التوازنات 

مع عدم استبعاد أي جهات فاعلة.

بعد اللقاءات المحلية وتأكيد الدعم األفريقي..

باتيلـي يستعيـن
بـ »دول الجوار« 

لتسوية األزمة الليبية

طرابلس- الجزائر- الرباط- 
القاهرة- برزافيل - الوسط

● باتيلي مع بوريطة في الرباط 30 يناير 2023

● ساسو نغيسو مستقبال باتيلي 28 يناير 2023

محلل إيطالي: المبعوث األممي يقدم مبادرة جديدة خالل أسابيع

● تبون خالل مباحثاته● تبون خالل مباحثاته
مع باتيلي مع باتيلي 2525يناير يناير 20232023

رسمت مجلة فرنسية معالم المشهد السياسي في 
طريق  خريطة  ألي  اقتراح  أي  غياب  ظل  في  ليبيا 
تعيد برمجة العملية االنتخابية التي من المفترض 
أن تمهد لفترة انتقالية، في حين باتت تهيمن على 
وسط  شخصيات  خمس  اليوم  السياسي  المشهد 

صمت المجتمع الدولي.
الفرنسية في تقرير   »21 ونقلت مجلة »لوريان 
لها نشر يناير الماضي حول الوضع السياسي بعد 
الخبير  قاله  ما   2021 ديسمبر  انتخابات  تأجيل 
»االنتخابات  بأن  الجويني،  بشير  الليبي  الملف  في 
ليست مجرد ورقة توضع في صندوق اقتراع، إذ إن 
ليبيا ليست مستعدة النتخابات رئاسية وكل القادة 
المجازفة بخسارة مكانه  مسؤولون.. فال أحد يريد 

وما يرتبط به من مزايا عديدة«.
المرشحين  من  ذلك  نحو  أو  مئة  بين  ومن 
أربعة محط اهتمام،  السابقين، ال يزال  الرئاسيين 
بطرابلس،  الموقعة  الوحدة  حكومة  رئيس  وهم: 
القائد  حفتر  خليفة  والمشير  الدبيبة،  عبدالحميد 
ووزير  برقة،  من  جزء  على  يسيطر  الذي  العسكري 
مجلس  ورئيس  باشاغا،  فتحي  السابق  الداخلية 
النواب عقيلة صالح. إضافة إلى سيف اإلسالم نجل 

الزعيم المخلوع معمر القذافي، كما تقول المجلة.
احتماالت هجوم عسكري جديد

لهجوم  احتماال  هناك  أن  الفرنسية  المجلة  وترى 
عسكري جديد، لذلك استقر رئيس الحكومة المكلف 
فتحي باشاغا في مدينة سرت الساحلية في وسط 
البالد، وهي المنطقة األصلية لمعمر القذافي، فقد 
اقترب من المشير حفتر الذي يحميه، حتى لو ظلت 
يرى  المحللين،  تقديرات  ففي  غامضة،  عالقاتهما 
إلرضاء  المحتمل  طروادة  حصان  باشاغا  أن  حفتر 
القوية،  والصناعية  العسكرية  المدينة  مصراتة 
المعادية له بشكل خاص. والحال أن المشير ال يزال 
يسيطر على شرق ليبيا بقبضة من حديد، ففي 31 
أكتوبر الماضي ألقى خطابا أشار فيه إلى أنه سيتخذ 
إلى  مشيرا  الدولة«،  هيبة  »استعادة  قرارات  قريبا 
الخطاب  وهو  البالد،  لتحرير  النهائية«  »المعركة 

تثبيت  يمكنها  حيث  سير،  طرق  مفترقات  بينها 
ليس  هذا  لكن  السيارات،  سائقي  البتزاز  حواجز 
في  متخصصة  الميليشيات  فبعض  األسوأ،  الجزء 
المخدرات والتهريب وتهريب المهاجرين، على أي 
هذه  مع  التكيف  يتعين  أنه  الجميع  فهم  لقد  حال 

األحوال« حسبما نقلت المجلة.
المجتمع الدولي يتفرج

وعادت المجلة إلى 17 نوفمبر 2022، حين خطف 
من  مسعود  أبوعجيلة  محمد  السابق  الضابط 
وهو  معروفة.  مسلحة  مجموعة  يد  على  منزله 
الرجل المتهم بالمشاركة في هجوم لوكربي، وكان 
ليعود  اإلنتربول.  قبل  من  توقيف  مذكرة  موضوع 
محكمة  أمام   2022 ديسمبر   12 في  الظهور  إلى 

أميركية في واشنطن.
العمل  هذا  مثل  »إن  أوروبي  دبلوماسي  وعلق 
معروفة  ميليشيا  قبل  من  ارتكابه  يجرى  الذي 
بجرائمها سوف يُفسد جهود تحويل ليبيا إلى دولة 
الدبيبة  أن  المحللين  عديد  يعتقد  فيما  القانون«. 
ربما أعطى ترخيصا بنقل أبوعجيلة مسعود من أجل 
سئم  أن  بعد  الدولي،  المجتمع  لدى  موقفه  تعزيز 
من المراوغات السياسية ووصول العملية االنتخابية 

إلى طريق مسدود.
عن  شائعات  راجت  ديسمبر  شهر  نهاية  وفي 
صهر  السنوسي،  عبداهلل  بشأن  مماثل  اتفاق 
الداخلي،  لألمن  السابق  والرئيس  القذافي  معمر 
لتورطه  الدولية  العدالة  قبل  من  أيضا  والمطلوب 
المزدوج في هجوم لوكربي وفي انفجار طائرة أخرى 
في صحراء تينيري في العام 1989. غير أن الدبيبة 
قبيلة  هددت  بعدما  للتسليم،  احتمال  أي  رفض 
السنوسي باالنتقام، والتي يقع خزان مياه كبير على 
أراضيها، بدورها فرنسا لم ترد على شائعات تسليم 

هؤالء للواليات المتحدة.
المجتمع  صمت  الفرنسية  المجلة  وانتقدت 
مصالح  وجود  مع  األخيرة  األشهر  خالل  الدولي 
إلى  الوصول  في  مانع  أي  روسيا  ترى  ال  إذ  خفية، 
ترغب  تركيا  مثل  فهي  المتوسط.  األبيض  البحر 
 2011 الموقعة قبل ثورة  العقود  إعادة تفعيل  في 
كما يعلق أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانت 

لويس في مدريد باراح ميكائيل.

»لوريان 21« تشرح كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا
هذه الشخصيات الخمس تهيمن على المشهد السياسي

●  فتحي باشاغا●  سيف اإلسالم القذافي●  عبدالحميد الدبيبة● عقيلة صالح

الذي ُطعم بصور دعاية عسكرية.
حفتر  يقود  أن  احتماالت  من  المجلة  وتقلل 
في  هزيمته  فمنذ  القصير،  المدى  على  هجوما 
طرابلس في العام 2020، والتي تُعزى إلى حد كبير 
المحليين  المؤيدين،  من  الكثير  فقد  األتراك  إلى 
القيام  من  تمكنه  بعدم  ينبئ  ما  وهو  واألجانب، 
بعمل عسكري كبير جديد. وعاد الموقع إلى ديسمبر 
خليفة  المشير  إعالن  حول  شائعات  انتشرت  حين 
حفتر عن انقسام بين فزان جنوبا وبرقة شرقا من 
إن  متسائلة  أخرى.  غربا من جهة  جهة وطرابلس 
كانت انتكاسة واعترافا بالضعف، أو ضغطا خارجيا. 
االحتفال بذكرى  2022 يوم  24 ديسمبر  لكن في 
لرسم  أخيرة«  »فرصة  يمنح  أنه  أعلن  االستقالل 
المسار السياسي وتنظيم االنتخابات. وتلفت المجلة 
إلى أحد كبار شخصيات »التبو« الذين لم تذكرهم 
باالسم الذي قال »يجب أن نتوقف عن االعتقاد بأن 
حفتر يسيطر على كل من برقة وفزان. إنه يسيطر 
أن  غير  استراتيجي،  أمر  وهو  النفط،  مواقع  على 
مجموعات التبو والطوارق هي التي ستسيطر، حتى 

في سبها«.
لم  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  بدوره 
للرئاسة  مرشح  أنه  على  نفسه  تقديم  في  يتردد 

رسميا، حيث يعمل مع حفتر جنبا إلى جنب من أجل 
تعبير  اإلسالميين« حسب  »تخليص طرابلس من 
»لوريان«، لكن بشكل غير رسمي ال يطيق الرجالن 

بعضهما بعضا.
ولتعقيد المشهد السياسي أعلن سيف اإلسالم، 
نجل القذافي، والذي توعد الثوار في 2011 بـ»أنهار 
من الدماء« نفسه مرشحا لالنتخابات الرئاسية في 
تظهر  التي  الصور  انتشرت  وقد   .2021 نوفمبر 
ترشيحه في كل مكان ثم تتابع المجلة أن ما حدث 
صحفية  بيانات  ثالثة  وباستثناء  أسود«،  »ثقب 
يُدل  ولم  مجددا.  معمر  ابن  يظهر  لم  مكتوبة 
بأي تصريح أو خطاب، في حين أن عديد الليبيين، 
على  الفوضى،  من  العقد  هذا  من  المحبطين 

استعداد لدعم عودته.
البلديات  في  السلطة  يكتسبون  القذافيون 
السياسية  الجغرافيا  في  الدكتورة  وقالت  الثانوية 
في  الليبي  الشتات  ملف  على  وتعمل  رهيم،  ثريا 
السؤال في دوائر  إنه »عندما نطرح  مصر وتونس 
القذافي ال يحتاج األمر إلى توضيح، ألن 70 % من 
وحسب  له«.  للتصويت  مستعدة  ستكون  البالد 
الباحث جالل حرشاوي، فإن القذافيين يتسللون إلى 
األجهزة ويكتسبون السلطة في البلديات الثانوية. 

والدليل على أن سيف أصبح يثير قلق رئيس حكومة 
في  له  خطاب  فخالل  الدبيبة،  عبدالحميد  الوحدة 
للمحكمة  »االمتثال  إلى  دعاه   2022 ديسمبر   30
الجنائية الدولية«، علما بأن سيف اإلسالم القذافي 
مطلوب رسميا من قبل المحكمة الجنائية الدولية 
منذ يونيو 2011، بتهم ارتكاب جرائم حرب لدوره 

في قمع الثورة.
ليبيا  في  أنه  للمجلة  المراقبين  أحد  ويوضح 
رسميا،  أو  سرا  وتفكيكها،  التحالفات  بناء  يجرى 
وحفتر  الدبيبة  بأن  مستدال  األحداث  تطور  حسب 
ليسا متضادين تماما، فهما يتصالحان في سرية، 
ففي الخريف الماضي التقى الدبيبة بصدام حفتر، 
كما أنه في المعتاد يتعاون حفتر مع عقيلة صالح، 

ويتعاون الدبيبة مع رئيس المجلس األعلى للدولة 
خالد المشري، غير أن هذا ليس هو الحال دائما.

للدبيبة  الموالين  بمنع  الفرنسي  التقرير  وذكر 
المجلس األعلى للدولة من االجتماع خالل نوفمبر، 
في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن يدرس هذا 
مصير  وبالتالي  التنفيذية،  السلطة  توحيد  األخير 
إلى  المؤدي  الدستوري  واإلطار  الدبيبة  حكومة 

االنتخابات المقبلة.
عن  حديث  تداول  يجرى  أسابيع  منذ  أنه  كما 
السلطات،  توحيد  أجل  من  ثالثة  حكومة  تشكيل 
لكن هل هذا حل مقبول في بلد عارضت فيه كل 
حكومة جديدة تقريبا، منذ 2014 الحكومة السابقة 
المجلس  أطلق  نفسه  الوقت  وفي  تتساءل.  كما 
قادة  الستبدال  للمرشحين  دعوة  للدولة  األعلى 
المؤسسات الرئيسية، مثل ديوان مكافحة الفساد. 
وفي هذا السياق قال أحد الدبلوماسيين إن »الجميع 
الميليشيات  تلعب  وهنا  الكعكة«  من  يريد حصته 

دورا سياسيا.
هذه  »أصبحت  فقد  آخر  مراقب  قول  وحسب 
الميليشيات عصابات تتعاون في ما بينها أو تحارب 
مواردها،  على  وبالتالي  أراضيها،  على  للحفاظ 
فيما  تبيع  أن  على  قادرة  إنها  يقال  ليبيا  ففي 

عبدالرحمن أميني - الوسط

حديث عن هجوم عسكري 
جديد.. وحفتر يرى باشاغا 
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عشرات القتلى وسط أزمة اقتصادية طاحنة

إلى  الباكستانية  بيشاور  مدينة  عــادت 
هجوم  بعد  والعنف،  االنفجارات  دوامــة 
شرطة  مقر  داخـــل  مــســجــدًا  اســتــهــدف 
المدينة وخلف نحو 90 قتيال و150 جريحا.
في  للشرطة  الــعــام  المقر  ومنطقة 
ألشدّ  الخاضعة  المناطق  من  هي  بيشاور 
مقار  وتضم  المدينة  في  األمنية  التدابير 
النصف  وخالل  عدة.  استخبارات  وكــاالت 
تعرّضت  الــمــاضــي،  العقد  مــن  األول 
باكستان  غرب  شمال  تقع  التي  المدينة 
في  ــن  األم لكن  يومية،  شبه  لهجمات 
السنوات  في  كبيرا  تحسّنا  شهد  المدينة 
شهدت  األخيرة،  األشهر  وفي  الماضية، 
المدينة هجمات استهدفت بشكل أساسي 

قوات األمن.
صالة  بدء  من  ثوانٍ  بعد  وقع  التفجير 
العصر، وحصد أرواح العشرات أغلبهم من 
علي  شهيد  الشرطي  قال  الشرطة.  رجال 
يتصاعد،  أسود  دخانا  »رأيــت  عاما(   47(
مشيرا  بنفسي«،  للنجاة  الخارج  إلى  جريت 
إلى أن »صرخات الناس ما زالت تتردد في 

للمساعدة«. كانوا يصرخون طلبا  رأسي. 
منذ  أمنيا  تدهورا  باكستان  وتواجه 
طالبان  سيطرة  منذ  خصوصا  عدّة،  أشهر 
أغسطس  في  أفغانستان  في  السلطة  على 
النسبي،  الهدوء  وبعد سنوات من   .2021
عناصر  تنفذها  التي  الهجمات  تجددت 
تنظيم  من  أو  باكستان  طالبان  حركة  من 
أو  خــراســان،  ــة  والي اإلسالمية-  الــدولــة 

البلوش. من  انفصالية  مجموعات 
طالبان  حركة  نجاح  أن  المحللون  ويرى 
باكستان  وتتهم  الجماعات.  هذه  شجع 
الجماعات  هذه  لبعض  بالسماح  الحركة 
بالتخطيط لهجماتها انطالقا من األراضي 
على  كــابــول  تنفيه  مــا  وهــو  األفغانية، 
باكستان،  طالبان  حركة  ونفت  ــدوام.  ال
أفغانستان،  طالبان  حركة  عن  المنفصلة 
متشددة  أيديولوجيا  تعتنق  ولكنها 

مماثلة، مسؤوليتها عن هجوم اإلثنين.
 2007 في  المتشددة  الحركة  وبــرزت 
المروعة  العنف  أعمال  من  موجة  ونفذت 
اآلالف  عشرات  بحياة  أودت  باكستان  في 
أن  قبل  األمن،  قوات  ومن  المدنيين  من 
شمال  في  القبلية  المناطق  من  تُطرد 
في  الجيش  شنها  عملية  في  البالد  غرب 
في  هجماتها  وتصاعدت   .2014 العام 
تستهدف  أنها  وتؤكد  األخيرة،  األشهر 

قوات األمن فقط، وليس أماكن العبادة.
إثر التفجير، وضعت العاصمة إسالم أباد 
الواقعة  تلك  سيما  ال  البالد،  أنحاء  وسائر 
على الحدود مع أفغانستان في حالة تأهّب 
الحكومة  رئيس  ــال  وق مــشــدّدة.  أمني 
»اإلرهابيين  إّن  بيان  في  شريف  شهباز 
أولئك  استهداف  عبر  الذعر  إثارة  يريدون 
عن  الدفاع  في  بواجبهم  يقومون  الذين 
باكستان�«. وأضاف »أولئك الذين يقاتلون 

باكستان سيُمحون عن وجه األرض«.
وفي نيويورك، دان األمين العام لألمم 
الهجوم  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
مارس  في  عبادة«.  »مكان  على  »المقزز« 
تبنّاه تنظيم  انتحاري  2022، أسفر هجوم 
المحّلي  الفرع  خراسان،  واليــة  داعــش- 
الشيعية  للطائفة  مسجد  على   ، للتنظيم 

وكان  شخصا.   64 مقتل  عن  بيشاور  في 
باكستان  في  دموية  األكثر  الهجوم  هذا 

.2018 منذ العام 
اقتصادية  أزمـــة  ــط  وس ــك  ذل يــأتــي 
الباكستاني  االقتصاد  انهار  إذ  متفاقمة، 
مع  كــامــنــة،  سياسية  ــة  أزمـ بـــمـــوازاة 
وصل  وتضخم  الوطنية  العملة  انخفاض 
عقود.  منذ  مسبوقة  غير  مستويات  إلى 
الصيف  هذا  المدمرة  الفيضانات  وزادت 
الطاقة، الضغوط على  الكبير في  والنقص 

االقتصاد.
الواقعة  الدولة  لهذه  الضخمة  الديون 
 274 حاليا  تبلغ  والتي  آسيا-  جنوب  في 
90 % من إجمالي  مليار دوالر أو ما يقارب 
المتكررة  والصعوبات  الداخلي-  الناتج 
للصدمات  عرضة  تجعلها  سدادها،  في 
آمالها  أبــاد  إســالم  وعلقت  االقتصادية. 
الدولي  النقد  صندوق  مع  االتفاق  على 
الذي توصل إليه المسؤول السابق عمران 
منذ  معلقة  األخيرة  الدفعة  لكن  خــان، 
بسحب  النقد  صندوق  ويطالب  سبتمبر. 
النفطية  المنتجات  على  المتبقي  الدعم 
مليون   220 مساعدة  بهدف  والكهرباء 

المعيشة. تكاليف  تغطية  على  نسمة 
جهودا  تــبــذل  باكستان  زالـــت  ــا  وم
وتكافح  المدمرة  الفيضانات  من  للتعافي 
أرغم  الكهرباء  إمــدادات  في  كبيرا  نقصا 
بعض المصانع على اإلغالق، بما في ذلك 
ويُعزى  المهم.  المنسوجات  تصدير  قطاع 
البالد  أنحاء  جميع  في  الكهرباء  انقطاع 
 12 من  ألكثر  استمر  الذي  األسبوع  هذا 
لكن  التكاليف.  لخفض  إجراءات  إلى  ساعة 
 70 النسيج وحدها  أنه كلف صناعة  يعتقد 

مليون دوالر.

االتحاد  في  عضوًا  دولــة  أوكرانيا  ستصبح  متى 
تأمل  إذ  نفسه  يطرح  يزال  ما  سؤال   .. ــي؟  األوروب
من  وجيزة  فترة  بعد  ذلــك  يتحقق  أن  في  كييف 
التكتل تعتقد  أراضيها، لكن دول  الحرب على  انتهاء 
نظام  يتصورها  التي  بالسهولة  يحصل  لن  ذلك  أن 

زيلينسكي. فولوديمير  الرئيس 
فبراير  في  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بدء  ساهم 
كان  بعدما  االنضمام،  خطوات  تسريع  في   2022
أشهر،  أربعة  بعد  الحين.  ذلك  قبل  نظريًا  المشروع 
وضع  أوكرانيا  التكتّل  في  األعضاء  الــدول  منحت 
طوياًل  الطريق  يزال  ال  لكن  لالنضمام.  المرشّحة 
فولوديمير  رئيسها  رأى  وإن  حتى  أوكرانيا  أمــام 
»نصر«  هو  المرشّحة  الدولة  وضع  أن  زيلينسكي 

وكالة »فرانس برس«. تاريخية«، وفق  و»لحظة 
كييف،  في  أوكرانية–أوروبية  قمة  من  أيام  قبل 
الضغط  مواصلة  على  األوكرانية  العاصمة  تعمل 

التكتل. على 
كوليبا  دميترو  األوكراني  الخارجية  وزير  ويقول 
لالنضمام  السابقة  المفاوضات  بدء  في  يرغب  الذي 
قوية  توقعات  »لدينا   ،2023 العام  نهاية  بحلول 
سياسية  مناورات  تُعيق  بأن  نسمح  أن  يمكننا  ال   ...
يرى  برس،  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  وفي  طريقنا«. 
أن،  بودولياك  ميخايلو  األوكراني  الرئيس  مستشار 
أوروبــا  ستقترح  أوكرانيا،  في  الحرب  انتهاء  عند 
ويوضح  أوكرانيا«.  النضمام  ممكنة  فترات  »أقصر 
مهمًا  ذلك  سيكون  كبيرة.  رمزية  ذلك  »سيحمل 
جدًا ألوروبا قبل كل شيء«، مضيًفا »برأيي، ستكون 
مختلفة  الحرب.  في  تنتصر  بعدما  مختلفة  أوكرانيا 
في  ومكانتها  ألوروبا  بالنسبة  أهميتها  ناحية  من 

أوروبا«.
كبيرة  بسرعة  المرشّحة  وضع  كييف  منح  لكن 
سيكون  المقبلة  ــداث  األحـ تعاقب  أن  يعني  ال 
بروكسل.  فــي  كثيرين  بحسب  السرعة،  بهذه 
توقعات  »إن  أوروبــي  دبلوماسي  مسؤول  ويقول 
يستوفوا  أن  عليهم  لكن   ... جدًا  عالية  األوكرانيين 
مشددًا  االنضمام«،  مفاوضات  لفتح  الشروط  جميع 
المفاوضات  هذه  لبدء  موعد  تحديد  استحالة  على 
بل  من  المبذولة  الجهود  على  سيعتمد  ذلك  ألن 
دمج  يمكننا  »ال  ويضيف  األوكرانيين.  المسؤولين 
بحاجة  نحن  الحرب.  قبل  عليه  كانت  كما  أوكرانيا 

إلى رؤية إصالحات«.
يجب  أولـــى  خــطــوات  سبع  بــروكــســل  ــددت  وحـ
الفساد  مكافحة  حول  خاص  بشكل  تتمحور  اتخاذها 
الزمني  الجدول  هو  ما  لذا،  القانون.  سيادة  وتعزيز 
الواقعي الذي يمكن أن تتبعه كييف في هذه الحالة؟ 
المسؤولين  عزيمة  تثبيط  عدم  على  منهم  حرصًا 

قادة  يبدي  جــدًا،  بعيد  زمني  بجدول  األوكرانيين 
الـ27 حذرًا. الدول 

التكتّل  استراتيجية  أوروبــي  مسؤول  ويختصر 
عــامًــا،   25 يــنــتــظــرون  جعلناهم  »إذا  بــالــقــول 
كبيرة،  بسرعة  إلينا  انضموا  إذا  سنخسرهم. 
السياسة  فــي  الخبير  ويــقــول  أنفسنا«.  سنخسر 
األلماني  المعهد  في  ألوكرانيا  والدولية  الداخلية 
بدأت  »إذا  هارتيل  أندريه  واألمنية  الدولية  للشؤون 
عملية  ستستغرق   ،2024 العام  في  المفاوضات 

أعوام«. إلى سبعة  االنضمام خمسة 
ــور«  دول ــاك  »ج معهد  مدير  ــرى  ي جهته،  مــن 
تمتدّ  »قد  العملية  أن  مايار  سيباستيان  لألبحاث 

أوكرانيا  أن  ويضيف  عامًا«.   15 إلى   10 فترة  على 
مليون   40 سكانها  عدد  يبلغ  زراعــي  عمالق  وهي 
السياسة  إصالح  دون  من  تمويلها  »يستحيل  نسمة 
التماسك«  وصناديق  لالتحاد  المشتركة  الزراعية 
األكبر  الجزء  تستوعب  التي  واإلقليمي  االجتماعي 

األوروبي. لالتحاد  المشتركة  الميزانية  من 
االنضمام  مفاوضات  تبدأ  أن  في  هارتيل  ويشك 
شيء  تقديم  »يجب  أنه  يعتقد  لكنه  العام،  هذا 

.»2023 العام  لألوكرانيين خالل  ملموس 
االنضمام  فكرة  تتضّح  بــدأت  بروكسل،  وفــي 
معالمها  زالــت  ما  وإن  حتى  ألوكرانيا  التدريجي 
باالستفادة  ألوكرانيا  الطرح  هذا  ويسمح  غامضة. 
مرحلة  في  والتمويل  األوروبية  البرامج  بعض  من 
األوروبي  المجلس  رئيس  يقول  حسبما  المفاوضات، 
احتمال  إلى  ويلفت  للفكرة.  المؤيد  ميشال  شارل 
الــدولــة  تراجعت  ــال  ح ففي  العملية.  انعكاس 
منها  تُنتزع  قد  القانون،  المرشحة عن بسط سيادة 

االنضمام. مكاسب  بعض 
سيسمح  التدريجي  االنضمام  أن  إلى  مايار  ويشير 
االتحاد  تقتحم  أن  دون  نفسها  »بفرض  ألوكرانيا 
عملي  حّل  هو  العملية  عكس  وإمكانية   ... األوروبي 
يسمح بالمضي قدمًا وبالحفاظ على الضغط لتنفيذ 

المطلوبة». اإلصالحات 

●   شرطيون يتلقون العالج  غداة تفجير في مسجد داخل مقر شرطة بيشاور، في 31 يناير 2023. )أ ف ب(

باكستان - وكاالت أوكرانيا - وكاالت

طهران - وكاالت
شنته  فاشل  هجوم  على  الغموض  أجــواء  خيمت 
مدينة  في  عسكرية  منشآت  على  مجهولة  طائرات 
اإليرانية  العاصمة  جنوب  كم   414( أصفهان 
طهران(، إذ تقول وزارة الدفاع اإليرانية إن الهجوم 
تحدثت  فيما  صناعيا،  عسكريا  مجمعا  استهدف 
استهداف  عن  وإسرائيلية  غربية  إعالم  وسائل 
مصنع ذخيرة إيراني، وهو القصف الذي تزامن مع 
إلى  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  زيارة 
ما  بشأن  التكهنات  معه  وتباينت  األوسط،  الشرق 
أم  اإليراني  للنظام  إذا كان رسالة ضغط وترهيب 

أنه تسخين لضربة مقبلة.
على غير المعتاد، أعلنت وزارة الدفاع اإليرانية، 
فجر اإلثنين، عن هجوم فاشل على أحد المجمعات 
طائرات  باستخدام  لــلــوزارة  التابعة  الصناعية 
منظومات  أن  إلى  وأشارت  أصفهان.  في  مسيرة 
الدفاع الجوي أسقطت إحدى المسيرات، وحوصرت 
في  الهجوم  يتسبب  ولــم  وانفجرتا،  مسيرتان 

أحد  وقوع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في 
المباني.

الهجوم،  عن  مسؤوليتها  جهة  أية  تعلن  ولم 
وراء  تقف  إسرائيل  إن  قالت  أميركية  صحفا  لكن 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نقلت  إذ  الهجوم، 
جهاز  إن  القول  هويته  عن  تكشف  لم  مصدر  عن 
يقف  من  هو  »الموساد«  اإلسرائيلية  المخابرات 
لم  المنشأة  من  الهدف  إن  وقالت  العملية.  وراء 
الضربة.  أحدثته  الــذي  الضرر  وال  واضحا،  يكن 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  نقلت  وبدورها، 
على  مطلعين  وأشخاص  أميركيين  مسؤولين  عن 
هو  أصفهان  على  الهجوم  نفذ  الــذي  أن  األمــر 
إسرائيل  تعطي  األحيان،  بعض  وفي  إسرائيل. 
أو  هجوم  بشن  مسبقا  تحذيرا  المتحدة  للواليات 
العملية،  بدء  أثناء  األميركيين  المسؤولين  تبلغ 
الحالة،  هذه  في  حدث  ما  الواضح  من  ليس  لكن 

وفق »نيويورك تايمز«.
رونين  المستقل،  االستخباراتي  المحلل  ويقول 
يشير  لالنفجار  الصغير  الحجم  أن  سولومون، 

وأوضح  للذخيرة.  مخزنا  يكن  لم  الهدف  أن  إلى 
قد  الهدف  أن  جورنال«  ستريت  »وول  لصحيفة 

يكون مختبرا أو موقعا لوجستيا عسكريا.
إنها  قال  ما  عربية«  نيوز  »سكاي  موقع  ونشر 
استراتيجيا  هدفا  أصفهان  ضرب  تجعل  عناصر 
الصواريخ  لصناعة  مركزا  أصفهان  تعد  مهما: 

وتطويرها. وأبحاثها  اإليرانية 
متوسطة  صواريخ  تجميع  مثال  فيها  تجري   *

المدى مثل »شهاب« )قادر على ضرب إسرائيل(.
كانت تقارير عديدة قد تحدثت عن إمداد إيران 
 »136 »شاهد  نوع  من  مسيرات  طائرات  لروسيا 

االنتحارية التي استخدمت في حرب أوكرانيا.
في أصفهان أربع منشآت أبحاث نووية صغيرة، 
لكن  عديدة،  سنوات  منذ  إيــران  عليها  حصلت 
وسط  في  كانت  السبت  قصفت  التي  المنشأة 
باألسلحة  صلة  ذات  أنها  يبدو  وال  المدينة، 

النووية.
كما امتنعت إسرائيل عن التعقيب. وقال متحدث 
تعقيب  »ال  اإلسرائيلي  االحــتــالل  جيش  باسم 

منشورات  على  نعقب  ال  التقارير،  هذه  على  لدينا 
لجهاز  األسبق  الرئيس  ياتوم،  داني  لكن  غربية«. 
المصنع  يجعل  »ما  فقال:  )الموساد(  المخابرات 
الذي تعرض للهجوم فريدا من نوعه، هو أنه وفًقا 
تفوق  صواريخ  تطوير  فيه  يتم  اإلعــالم  لوسائل 
إلذاعة جيش  في تصريح  وأضاف  الصوت«.  سرعة 
سريعة  الصواريخ  »ستكون  اإلسرائيلي:  االحتالل 
المتقدمة  للدول  الجوي  الدفاع  أنظمة  أن  لدرجة 

ستواجه صعوبة في ضربها«.
لكن القصف الذي جاء في وقت بالغ الحساسية، 
لبحث  إسرائيل،  في  بلينكن  محادثات  مع  تزامن 
النووي  إيران  برنامج  مواجهة  لكيفية  جديد  سبل 
التي  الضربة  عن  فضال  النووية،  وطموحاتها 
مدير  فيه  كــان  ــذي  ال الــيــوم  نفس  فــي  حدثت 
في  بيرنز،  وليام  األميركية،  المركزية  المخابرات 

إسرائيل.
مع  غموضا  الموقف  تزايد  نفسه،  الوقت  في 
من  بتلميح  ــداث  األح خط  على  أوكرانيا  دخــول 
عبر  بودولياك،  ميخائيل  أوكرانيا  رئيس  مستشار 

موقع »تويتر« قائال إن هجوم الطائرات دون طيار 
على منشأة وزارة الدفاع في أصفهان واالنفجار في 
مرتبطين  يكونا  أن  يمكن  أزارشهر  في  المصنع 
روسية  بمساعدة  ومزاعم  أوكرانيا،  في  باألحداث 

من إيران، وكتب أن »أوكرانيا حذرتك«.
اإليرانية  الخارجية  وزارة  استدعت  المقابل،  في 
يفجيني  طهران،  في  األوكراني  باألعمال  القائم 
موقفها  توضيح  إلى  أوكرانيا  داعية  كرافشينكو، 
الرئاسي  المستشار  بتلميحات  يتعلق  فيما 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأدان  األوكراني. 
لمستشار  واالستفزازي  العدائي  الموقف  اإليرانية 
ووصــف  بــودولــيــاك،  ميخائيل  أوكــرانــيــا  رئيس 
ضد  األخير  التخريبي  العمل  بشأن  تصريحاته 
وطالب  بالريبة.  أصفهان  في  العسكري  المجمع 
األوكراني لهذه  الجانب  كنعاني، بشرح واضح من 

المسألة.
في  واشنطن  بمعهد  الشريك  الزميل  ويقول 
صلة  هناك  أن  يبدو  »ال  نديمي،  فرزين  العاصمة، 
إلى  وأشار  السبت«.  وهجوم  أوكرانيا  بين  مباشرة 

أن إسرائيل كانت على األرجح وراء الضربة، بالنظر 
الموساد »باستخدام طائرات دون طيار  تاريخ  إلى 
اإليرانية«.  والنووية  العسكرية  المواقع  لمهاجمة 
مادية،  أضرار  في  التسبب  إلى  باإلضافة  إنه  وقال 
إلى  »رسالة  إرسال  إلى  تهدف  الهجمات  هذه  فإن 
لديها  )إسرائيل(  أن  مفادها  طهران  في  النظام 
وأن  الحساسة  مواقعها  إلــى  الوصول  إمكانية 

ليست منيعة«. الجوية  دفاعاتها 
الضربة  هذه  تكون  أن  استبعاد  عدم  ورغــم 
فإن  ــران،  إي على  شامل  لهجوم  تسخين  عملية 
إيــران  إلــى  رسالة  أنها  يستبعدون  ال  مراقبين 
بعدما  النووية،  المفاوضات  من  موقفها  لتليين 
الواليات  بين  المباشرة  غير  المفاوضات  فشلت 
المتحدة وإيران للعودة إلى االتفاق النووي المبرم 
برنامج  على  قيودا  يفرض  والــذي   2015 العام 
وهي  عنها،  العقوبات  رفع  مقابل  النووي  البالد 
السابق،  األميركي  الرئيس  منها  انسحب  اتفاقية 
مما  أحادي،  بشكل   2018 العام  ترامب،  دونالد 

دفع طهران للتقدم في تخصيب اليورانيوم.

ـ»دوامة العنف« مجزرة »العصر« تعيد الباكستانيني ل

● لقطة متداولة عبر اإلنترنت لموقع في مدينة أصفهان اإليرانية. )أرشيفية: اإلنترنت(● لقطة من فيديو لالنفجار الناتج عن هجوم بمسيرات على منشأة عسكرية في إيران، في 29 يناير 2023. )أ ف ب(

باحث: يجب تقديم شيء ملموس 
لألوكرانيين خالل العام 2023

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا ستكون 
مختلفة بعدما تنتصر في الحرب

بيشاور أمام كارثة أمنية 
بعد تحّسن كبير في 

السنوات الماضية

تدهور أمني باكستاني 
بعد سيطرة طالبان على 

السلطة في أفغانستان

قصف أصفهان.. رسالة إلى طهران أم بروفة حرب شاملة؟
تزامنت مع زيارة بلينكن وبيرنز

أصفهان هدف استراتيجي وتساؤالت عن التلميح األوكراني

محللون: املفاوضات قد تستغرق 15 عاما

انضمام أوكرانيا إلى االتحاد االوروبي »ال يزال بعيدا«

●  الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي. )أرشيفية: أ ف ب(
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األمطار تنعش الحياة في أهوار العراق

تصاعد العدوان اإلسرائيلي في عالم مشغول بأوكرانيا

لتضرب  الـــســـوداء  الــجــوامــيــس  ــادت  عـ
في  القصب  سيقان  بين  المياه  بحوافرها 
أهوار بالد ما بين النهرين األسطورية في 
أمطار  أنعشتها قليال  أن  العراق بعد  جنوب 
هذه  في  الرعاة  إلى  البهجة  أعادت  شتوية 

بالجفاف. المنكوبة  المنطقة 
أدرجت  التي  الرافدين  بالد  أهوار  عانت 
العالمي  للتراث  »اليونسكو«  قائمة  ضمن 
من الجفاف الذي ضرب العراق خالل الصيف 
نهري  تدفق  وانخفاض  المطر  قلة  بسبب 
أقيمت  التي  السدود  بسبب  والفرات  دجلة 
المجاورتين،  وإيران  تركيا  في  المنبع  في 

وفق وكالة »فرانس برس«.
وجهة  تعد  التي  الجبايش  أهــوار  لكن 
وأهـــوار  ــار  ق ذي  محافظة  فــي  سياحية 
ايران  مع  الحدود  على  الواقعة  الحويزة 
القصب  سيقان  وبين  أنفاسها،  فاستعادت 
رحيم  يتقدم  المتناثرة،  الصغيرة  والجزر 
المياه  وسط  بعصاة،  يدفعه  بقارب  داوود 

الممتدة على مساحة واسعة.
58 عامًا،  البالغ من العمر  يقول الرجل، 
في  الجاموس  تربية  من  رزقــه  ويكسب 
المناطق خالل  الجبايش »جفت هذه  أهوار 
الصيف، لكن اآلن مع المطر ارتفع منسوب 
المياه«. في أهوار الحويزة أو في الجبايش، 

الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  االعــتــداءات  تتزايد 
القدس،  في  فلسطينية  فعل  ردود  مقابل  في  المحتلة 
مما  قتامة  أكثر  السياسي  التقدم  آفاق  أصبحت  أن  بعد 
القوى  تركيز  انصراف  ظل  في  سنوات  منذ  عليه  كانت 

العالمية اآلن إلى حرب أوكرانيا.
القدس  في  الدماء  إراقــة  بعد  إنه  محللون  ويقول 
والضفة الغربية وبعد شهر من وصول أكثر الحكومات 
تتجه  األمــور  فإن  السلطة،  إلى  يمينية  اإلسرائيلية 

لالنزالق إلى دائرة مواجهة أوسع.
على  مستوطنين  سبعة  مسلح  فلسطيني  وقتل 
أطراف القدس مساء الجمعة، بعد يوم من غارة شنتها 
بالضفة  جنين  مدينة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
بينهم  أشخاص  عشرة  بحياة  أودت  المحتلة  الغربية 

سبعة مسلحين.
وجزرا  مدا  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع  وشهد 
ومحادثات  واالنتفاضات  الحروب  من  عقود  مدى  على 
السالم. وفي الوقت الحالي، أصبح لدى إسرائيل عالقات 

مع عدد أكبر من الدول العربية. وفق وكالة »رويترز«.
من  أشهر  بعد  للمواجهات  ــدالع  ان أحــدث  ويأتي 
ألرقام  وفقا  فلسطينيا،   190 أرواح  حصدت  مواجهات 
االحتالل  لحكومة  بيانات  في  وجــاء  المتحدة.  األمــم 
يوم  قتلوا  الذين  السبعة  إلى  باإلضافة  أنه  اإلسرائيلي 
إسرائيليا   29 الماضي  العام  فلسطينيون  قتل  الجمعة، 

وأجنبيا.
بنيامين  الوزراء  رئيس  عودة  منذ  التوترات  وزادت 
قوميين  وجود  مع  ديسمبر  في  السلطة  إلى  نتنياهو 
وتوعدهم  رئيسية،  وزاريـــة  مناصب  في  متدينين 
لدى  الغضب  لمشاعر  وإثارتهم  صرامة  أكثر  بموقف 

الفلسطينيين.
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر  ــارة  زي واتخذت 
بلينكن إلى المنطقة، والمقررة منذ فترة طويلة والتي 
بدأها األحد في مصر، منعطفا مختلفا مع تدهور شديد 
وصرح  أيــام.  بضعة  منذ  األمني  الوضع  في  ومفاجئ 
الوزراء  رئيس  مع  بلينكن خالل مؤتمر صحفي مشترك 
»نحض  محادثاتهما  بعد  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
جميع األطراف اآلن على اتخاذ خطوات عاجلة الستعادة 
الهدوء ونزع فتيل التصعيد«. وقال »نريد أن نتأكد من 
وجود بيئة يمكننا فيها كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق 
لإلسرائيليين  باألمن  الشعور  باستعادة  للبدء  الظروف 

والفلسطينيين على السواء«.
في  السياسة  وأستاذ  الفلسطيني  المحلل  ويقول 
الخطيب،  غسان  الغربية،  بالضفة  بيرزيت  جامعة 
»أعتقد أن هذا التدهور سيستمر وال مفر منه«. وأضاف 
الخطيب أن صعود السياسة اإلسرائيلية الشعبوية أذكى 
المطالبة بإجراءات ال هوادة فيها ضد الفلسطينيين، ما 
الفلسطينية وسيؤدي  الفعل  ردود  إلى مزيد من  يؤدي 

إلى استمرار التصعيد الحالي«.
بن  إيتمار  اإلسرائيلي  القومي  األمن  وزير  ويؤيد 
غفير الذي أثار غضب المسلمين بزيارة الحرم القدسي 
إعــدام  عقوبة  منصبه،  توليه  من  أيــام  غضون  في 
للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين ومنح حصانة 

لجنود جيش وشرطة إسرائيل من المحاكمة.
االستيطان  توسيع  ــى  إل أيضا  غفير  بــن  يسعى 
في  إسرائيل  احتلتها  التي  الغربية  الضفة  في  اليهودي 
حرب العام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون منذ فترة 
طويلة ألن تشملها دولتهم المستقبلية. وتعتبر معظم 
الضفة  في  اإلسرائيلية  المستوطنات  العالمية  القوى 

الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة.
ووعد بن غفير، في كلمة بعد إطالق النار يوم الجمعة 

في  برس«  »فرانس  وكالة  مصورو  رصد 
شاسعة  مساحات  اختفاء  الماضي  الصيف 
من األراضي الرطبة التي حلت محلها تربة 

متصدعة تنتشر فيها شجيرات جافة.
محافظة  في  مسؤول  قال  أكتوبر،  وفي 
»فرانس  لوكالة  والريفية  الفقيرة  قار  ذي 
األهــوار  ــادرت  غ عائلة   1200 إن  بــرس« 
في  العراق  جنوب  في  الزراعية  والمناطق 
كما  المياه،  قلة  بسبب  أشهر  ستة  غضون 
نفقت 2053 جاموسة خالل الفترة نفسها.

التوالي  على  الثالث  للعام  العراق  واجه 
الذعة  حرارة  ودرجات  شديدة  جفاف  موجة 

تجاوزت الـ 
مدير  الكناني،  حسين  المهندس  أقر 
عام مركز إنعاش األهوار واألراضي الرطبة، 
لوكالة  وقال  تدريجي«.  »تحسن  بتسجيل 
مياه  استغالل  »جــرى  ــرس«:  ب »فــرانــس 
الــجــداول  خــالل  مــن  وتحويلها  األمــطــار 
واألنهار« إلى األهوار. وقال الكناني »ارتفع 

لإلسرائيليين.  السالح  تصاريح  منح  بزيادة  الماضي، 
بتدمير  االحتالل  لشرطة  تعليماته  أصــدر  إنه  وقــال 
في  تصريح  دون  بُنيت  التي  الفلسطينية  المنازل 
سنة  حرب  في  إسرائيل  احتلتها  التي  الشرقية  القدس 

.1967
»هذه  إن  قاسم،  حازم  حماس،  باسم  الناطق  وقال 
الخطوات واألساليب لن توقف مقاومة شعبنا المشروعة 
رحيل  حتى  المجيدة  ثورته  وسيواصل  االحتالل،  ضد 

االحتالل ومستوطنيه عن أرضنا«.
تستخدمها  التي  الحادة  النبرة  من  الرغم  وعلى 
الحركة  لم تطلق  التي تسيطر على قطاع غزة،  حماس 
 ،2021 حرب  في  فعلت  كما  إسرائيل،  على  صواريخها 
ويصر نتنياهو على أن إسرائيل ال تسعى إلى التصعيد، 
وترغب في تفادي أي مواجهة جديدة في الوقت الحالي.

35 فلسطينيا، بينهم  لكن بعد مقتل ما ال يقل عن 
العام، ال توجد مؤشرات تذكر  مسلحون ومدنيون هذا 
مداهماتها  إن  إسرائيل  وتقول  التوترات.  انحسار  على 
ضلوعهم  في  المشتبه  استهدفت  الغربية  الضفة  في 
ويصف  الماضي.  العام  إسرائيل  داخل  دامية  بهجمات 
اعتداءات  بأنها  اإلسرائيلية  المداهمات  الفلسطينيون 

على األراضي المحتلة.
المقاوم  نفذه  ــذي  ال الجمعة  مساء  هجوم  وجــاء 
في  عاما   21 العمر  من  البالغ  علقم  خيري  الفلسطيني 
السبت  لعطلة  اإلسرائيليون  فيه  يتأهب  كان  وقت 
يحيون  الذي  )الهولوكوست(  للمحرقة  العالمي  واليوم 
النازيين  أن  يُعتقد  يهودي  ماليين  ستة  ذكرى  فيه 

قتلوهم في الحرب العالمية الثانية.
قال والد خير علقم إن ابنه، مثل غيره من المهاجمين 
له  ليس  المنفردة«،  »الذئاب  من  أنهم  يُعتقد  الذين 
خير  جد  أن  األسرة  وذكرت  متشددة.  بجماعات  صالت 

 50 الجبايش ألكثر من  المياه في  منسوب 
سنتيمترا مقارنة بشهر ديسمبر، وأكثر من 

30 سنتيمترا في الحويزة«.
في يوليو، رصدت منظمة األمم المتحدة 
الحاد  االنخفاض  )الفاو(  والزراعة  لألغذية 
لذلك  ما  إلى  وأشارت  المياه،  مستوى  في 
أكثر من  من »آثار كارثية على سبل عيش 
جواميسها  فقدت  ريفية  أسرة  آالف  ستة 

التي تعد مصدر رزقها الوحيد«.
إن  يناير  مطلع  األممية  الوكالة  وقالت 
الجبايش  التي هطلت على منطقة  األمطار 
انخفاض  أن  مــؤكــدة  خير،  بشرى  تعد 
مستوى ملوحة المياه »أتاح لسكان األهوار 
ولحيواناتهم«.  لهم  المياه  هذه  استخدام 
األمطار  لهطول  »كان  بيان  في  وأضافت 
مربي  على  خاصة  كبير،  إيجابي  تأثير 
في  مهما  تحوال  يمثل  فهو  الجاموس، 
حياتهم بعد أن أصابهم اليأس جراء نقص 
مستويات  إلــى  ــوال  وص المياه  مناسيب 
األسدي،  جاسم  المهندس  لكن  مقلقة«. 
مدير جمعية طبيعة العراق، وهو من سكان 
»المشكلة  أن  إلى  ذلك  مع  يشير  األهوار، 
»األمطار  وأضاف  القادم«.  الصيف  في  هي 
كافية  كميات  تأتينا  ال  تكفي..  ال  وحدها 
السدود  التركي..  الجانب  من  المياه  من 
كميات  فيها  ليست  العراق  في  الرئيسية 

مناسبة وكافية لما تبقى من السنة«.

علقم لقي حتفه في هجوم بسكين منذ ربع قرن. وقالت 
عن  باإلفراج  أمرت  محكمة  إن  إسرائيلية  إعالم  وسائل 
التهامه  اعتقاله  من  شهر  بعد  يهودي،  مستوطن 
بجريمة القتل، قائلة إنه ال توجد أدلة كافية لمقاضاته.
الفور  على  االحتالل  شرطة  باسم  ناطقون  يرد  ولم 
طلبات  على  القضاء  يــرد  ولــم  التعليق  طلبات  على 
بقضية  المتعلقة  المحكمة  وثائق  على  الحصول 
السياسي،  المحلل  الخطيب،  ــال  وق المستوطن. 
الجنود  تصرفات  أججته  الفلسطيني  الغضب  إن 
الجماعات  وليس  اليهود  والمستوطنين  اإلسرائيليين 

الفلسطينية.
»ال  الفلسطينيين  الشباب  أن  الخطيب  ــاف  وأض
يحتاجون إلى حماس، وال فتح، وال ألي أحد لتشجيعهم. 
المستوطنون،  يفعله  ما  فحسب  يشاهدون  إنهم 
ويشاهدون فحسب ما يفعله الجنود اإلسرائيليون وهذا 
يكفي«. ومضى الخطيب يقول »السبيل الوحيد للخروج 
سياسية  عملية  هو  هذه  الفعل  ورد  الفعل  سلسلة  من 
سلمي  بإنهاء  للفلسطينيين  األمل  إعادة  بمقدورها 

لالحتالل«.
الفلسطينيين  من  منسق  رد  ظهور  احتماالت  لكن 
حماس  جماعة  بين  منقسمة  قيادتهم  ألن  محدودة 
بها  المعترف  الفلسطينية  والسلطة  غزة  في  المعزولة 
الغربية.  الضفة  في  الحركة  عن  عاجزة  لكنها  دوليا 
الدولية  األزمات  مجموعة  من  مصطفى  تهاني  وقالت 
»تشهد كل منطقة من الضفة الغربية شكال من أشكال 
االشتباكات المسلحة لكنها ليست تحركات موحدة على 

مستوى جماهيري«.
وقال خالد الجندي، من معهد الشرق األوسط، إن 
العام  في  حدث  ما  األذهان  إلى  يعيد  الحالي  التوتر 
اإلسرائيلي  المعارضة  لزعيم  زيارة  أثارت  حين   2000
فلسطينية  احتجاجات  ــارون،  شـ أريــيــل  حينذاك، 
»كل  الجندي  وأضاف  الثانية.  االنتفاضة  إلى  تطورت 

شرارة«. يمثل  قد  شيء 
السعي  إلى  أمده  طال  الذي  الصراع  هذا  أدى  وقد 
لكن  الدولية.  السالم  جهود  الستئناف  جديد  من 
أوكرانيا  في  الحرب  على  كثيرة  دول  تركيز  مع 
مؤشرات  توجد  ال  المحلية،  االقتصادية  والتحديات 
انزالق  أي  لوقف  خارجية  ضغوط  وجود  على  تذكر 
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على  بنسبة مشاركة محدودة  األسبوع  التونسيون هذا  اقترع 
مشهد  يكرس  وضع  في  الصالحيات،  محدود  جديد  برلمان 
الرئيس قيس  اتخذه مسار  الذي  السلطوي في تونس  الحكم 
2021، ولقي رفضا بالغا من المعارضة، بيد  سعيد منذ العام 
بالغ  مأزقا  يواجهان  والمعارضة  الرئيس  أن  يرون  أن محللين 

الصعوبة.
ومؤثرا  قويا  البرلمان  كان  الماضي،  العقد  مدى  وعلى 
السياسي  التوتر  من  الرغم  وعلى  وعزلها.  حكومات  وعين 
كانت  فقد  الثورة،  بعد  السابقة  البرلمانات  في  حدث  الذي 

لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين.
المنتخب  للبرلمان  ستكون  ذلك،  من  العكس  وعلى  لكن 
تشكيل  وسيكون  محدودة،  سلطات  الماضي  األحــد  يوم 

الجمهورية. الحكومات وإقالتها بيد رئيس 
التونسي من  الشارع  يعيشه  الذي  العام  اإلحباط  وانعكس 
لم  إذ  التصويت،  معدالت  على  البالد  في  السياسي  المشهد 
تتجاوز نسبة المشاركة في الدورة الثانية لالنتخابات النيابية 
المقياس  فيه  المشاركة  نسبة  تعد  استحقاق  في   % 11.3
أدلى  حيث  سعيّد،  قيس  الرئيس  مشروع  لنجاح  األساسي 
ناخب  مليون   7.8 مجموع  من  بأصواتهم  شخصا   887638

مسجلين.
بمقهى  نادال  يعمل  الذي  عاما(   51( العبيدي  محمد  وقال 
المستحيل  »من  التونسية:  العاصمة  في  البرلمان  من  قريب 
في  السياسية  األطــراف  بقية  يشرك  ال  لرئيس  أصــوّت  أن 
البالد،  محافظات  في  كثيرا  المشهد  يختلف  ولم  قراراته«. 
في  عهدتها  التي  الطوابير  من  االقتراع  مكاتب  خلت  حيث 
)جنوب– قفصة  محافظة  وفي   .2021 العام  قبل  ما  انتخابات 

تربطه  مرشح  بانتخاب  عاما(   56( تليجاني  محمود  قام  غرب( 

المرشح،  عمي  ابن  لمساندة  هنا  »أنا  وقال  عائلية.  قرابة  به 
بالتصويت«. لهذا قمت 

الهزيلة،  المشاركة  نسب  على  معاكس  فعل  رد  وفــي 
وصفته  ما  بعد  االستقالة  إلى  سعيد  المعارضة  أحزاب  دعت 
االنتخابات  إن  قائلة  االنتخابات،  في  الكبير«  بـ»الفشل 
البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج 

من األزمة.
األزمة  لتجاوز  الوحيد  األمل  بصيص  أن  مراقبون  ويرى 
السياسية في تونس يتمثل في »مبادرة اإلنقاذ« التي أطلقها 
التونسية  و»الرابطة  للشغل«،  التونسي  العام  »االتحاد 
،و»المنتدى  للمحامين«،  الوطنية  لحقوق اإلنسان«، و»الهيئة 
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية«، )الجمعة( من أجل 

تقديم مقترحات ستعرضها على سعيّد للخروج من األزمة.
وقال رئيس جبهة الخالص الوطني أحمد نجيب الشابي في 
مؤتمر صحفي عقب االنتخابات »أطلب من الحركة السياسية 
والمدنية أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير، وهو رحيل 

قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة«.
ال  تونس  في  المعارضة  أن  مراقبين،  ووفق  المأزق،  لكن 
جبهة  هي  التوجّهات،  مختلفة  كتل  ثالث  إلى  منقسمة  تزال 
والحزب  النهضة،  حزب  يتزعّمها  التي  الوطني  الخالص 
خيارات  عن  تدافع  التي  موسي  عبير  بقيادة  الحرّ  الدستوري 
أحــزاب  ــت  دأب وقــد  اليساريّة.  واألحـــزاب  علي،  بن  نظام 
منذ  سعيد  بقرارات  للتنديد  تظاهرات  تنظيم  على  المعارضة 

أن أقرها، ويالحق القضاء العديد من نشطائها.
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  يتمسك  المقابل،  في 
وصفهم  من  اتهامات  رافضا  عامين،  منذ  بدأه  الذي  بمساره 
أن  يؤكد  هــذا  يصوتوا..  لم   %  90« وقــال  بـ»الخونة«. 

خالل  المؤسسة..  هذه  في  يثقون  يعودوا  لم  التونسيين 
وكان  بالدولة  تعبث  مؤسسة  البرلمان  كان  الماضي  العقد 
دولة داخل الدولة«. وأضاف خالل لقاء مع رئيسة الوزراء نجالء 

بودن »عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي«.

أن  قبل   2021 يوليو   25 في  البرلمان  عمل  سعيد  وعلق 
وهي  بمراسيم،  الحكم  وبدأ  الحكومة  وأقــال  الحقا،  يحله 
جديدا  دستورا  وأقر  انقالب.  بأنها  المعارضة  وصفتها  خطوة 
القائم  السياسي  النظام  أنهى  الفائت  الصيف  استفتاء في  إثر 
السابق  البرلمان  في  نوابا  سعيد  اتهم  ولطالما   .2014 منذ 
أصبح  إنه  وقال  القوانين.  تمرير  مقابل  طائلة  مبالغ  بتلقي 
مسرحا للعراك والتوتر، وابتعد عن خدمة مصالح التونسيين.
أنه  الشريف  يوسف  »كولومبيا«  مركز  في  الباحث  ورأى 
بالحياة  للتونسيين«  التام  االهتمام  عــدم  إلــى  »بالنظر 
كبيرة،  بشرعية  يتمتع  لن  البرلمان  »هذا  فإن  السياسة، 
الهيمنة  من  القوي  الرئيس  سيتمكن   2022 دستور  وبفضل 

عليه كما يشاء«.
اقتصادي  مأزق  مع  تونس  في  السياسي  الغليان  ويترافق 
الدولي  النقد  صندوق  مع  الحاسمة  المفاوضات  تعثر  فاقمه 
الخبير  ورســم  دوالر.  ملياري  بنحو  قــرض  على  للحصول 
»فرانس  لوكالة  تصريح  في  الرديسي  حمادي  السياسي 
»الوضع  إن  قائال  تونس،  حــال  عن  قاتمة  صــورة  بــرس« 

االقتصادي مأساوي والبالد على وشك االنهيار«.
البداية  في  رحبوا  قد  التونسيين  من  العديد  أن  وبــدا 
من  سنوات  بعد   ،2021 في  السلطة  على  سعيد  بسيطرة 
االئتالفات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش 
من  الحد  أو  العامة  الخدمات  تحسين  أو  المحتضر  االقتصاد 
لم  سعيد  إن  يقولون  مراقبين  لكن  الصارخة،  التفاوتات 
بالفساد  التنديد  باستثناء  واضحة  اقتصادية  أجندة  أي  يقدم 
ألقى  والذين  أسمائهم،  عن  يكشف  لم  الذين  والمضاربين 

باللوم عليهم في ارتفاع األسعار.
من  أقل  إلى  النمو  تباطؤ  االقتصادية  األزمة  مظاهر  من 
تزداد  فيما   ،%  15 من  أكثر  إلى  البطالة  وارتفاع   ،%  3
بحرا  الهجرة  إلى  تونسي  ألف   32 دفع  الذي  الفقر  مستويات 

.2022 نحو إيطاليا بشكل غير قانوني العام 

برلمان محدود الصالحيات والشرعية

الرئيس واملعارضة في مأزق.. والشارع التونسي يبحث عن »الطريق الثالث«

تونس - الوسط

األزمة االقتصادية تنتظر »حلول سعيد« بعد هيمنته على   مجلس النواب

الجفاف ترك آثارا كارثية 
على سبل عيش أكثر من 6 

آالف أسرة ريفية

 محلل: الحل هو عملية سياسية 
بمقدورها إعادة األمل للفلسطينيين 

بإنهاء سلمي لالحتالل

المعارضون يواجهون االنقسامات 
والمالحقات القضائية

● رئيس جبهة الخالص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي متحدثا خالل مؤتمر صحفي، 29 يناير 2023. )أ ف ب(● الرئيس التونسي قيس سعيد خالل لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن. )الرئاسة التونسية(



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
تعتزم السعودية استثمارها في 

إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة

قالوا

08

أكدت الشركة الليبية للحديد والصلب، استمرار عمليات تصدير منتجات الشركة، إذ بدأ 
تصدير 10 آالف طن من الحديد المقولب على الساخن.

وأوضحت الشركة أن عمليات التصدير استمرت بوتيرة مميزة لمختلف دول العالم، وبدأ 
ميناء الشركة تصدير الحديد المقولب على الساخن )HBI(، فيما ستتوالى عمليات التصدير 

لتصل الكمية المُصدرة خالل هذه الفترة إجماال لـ64 ألف طن.
وأكد مدير عام التسويق بالشركة وليد بليبلو، االتفاق بين إدارة التسويق الخارجي 
بالشركة وعدد من الشركات األجنبية، على تصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف 
دول العالم. وأشارت الشركة تصدير أول شحنة من هذا االتفاق نهاية يناير الجاري، وتبلُغ 
كميتها 12 ألف طن، على أن تجري عملياتُ تصدير باقي الكميات تباعا خالل األسبوع 

األول من فبراير المقبل.
وأضاف بليبلو: »هناك حركة دؤوبة يشهدها ميناء الشركة، وهو ما يؤكد ويُرسخ 
االستقرار الذي تعيشه الشركة من ناحية تصدير منتجاتها لمختلف قارات العالم في الفترة 
الراهنة«، مشيرا إلى أن منتجات الشركة وصلت إلى 38 دولة بفضل الجودة واألسعار 

التنافسية.

تصدير 10 آالف طن من ميناء شركة الحديد والصلب

التباطؤ سيكون أقصر مما 
كان متوقعًا وسيعوض مع 
العودة للنمو بداية من 
الربيع المقبل

وزير االقتصاد األلماني 
روبرت هابيك
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.7718دوالر أميركي
5.1887يورو

5.8796الجنيه االسترليني
1.2715الريال السعودي
1.2992درهم إماراتي
0.7072اليوان الصيني

2023 /2/1 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 
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مسبوقة،  غير  أزمة  أوروبا  في  الطاقة  منظومة  تواجه 
من   %  80 على  يزيد  ما  العام  هذا  عنها  انقطع  فقد 
إمدادات الغاز الروسي الالزم ألغراض التدفئة والعمليات 
الجملة  أسعار  وارتفعت  الكهرباء،  وتوليد  الصناعية 
 ،2021 العام  أوائل  منذ  15 ضعفا  بنحو  والغاز  للكهرباء 
مما أثر تأثيرا حادا على األسر المعيشية والشركات. وقد 
أن  على وشك  تكون  ربما  فأوروبا  المشكلة سوءا،  تزداد 
األمر  الروسي،  الغاز  بدون  لها  شتاء  فصل  أول  تواجه 
األسعار  أكبر في  ارتفاع  ينطوي على مخاطر حدوث  الذي 

ونقص في الغاز وركود اقتصادي كبير.
من  مجموعة  إصدار  في  األوروبية  الحكومات  وشرعت 
فئات  إحدى  وتهدف  السياسات.  صعيد  على  االستجابات 
التكاليف  ارتفاع  تأثير  من  التخفيف  إلى  السياسات  هذه 
حدودا  ذلك  ويتضمن  والشركات.  المستهلكين  على 
للتنظيم،  تخضع  وتعريفات  التجزئة،  ألسعار  قصوى 
للطاقة،  االستهالك  كثيفة  الشركات  لصالح  دعم  وبرامج 
المال،  رأس  أو  بالسيولة  الطاقة  شركات  ومساندة 
من  أخرى  فئة  وتهدف  التوطين.  عمليات  ذلك  في  بما 
التدابير إلى تحقيق االستقرار على مستوى أسعار الجملة 
سياسات  ذلك  ويشمل  الطاقة.  أمن  وضمان  وخفضها 
للتشجيع على تحقيق وْفٍر في الطاقة وزيادة العرض، بل 
أسعار  خاصة  الطاقة،  لتكاليف  وأيضا وضع حدود قصوى 

للغاز. الجملة 
أولهما  لسببين:  نظيفة،  حلوال  توفر  ال  التدابير  وهذه 
لألسعار  أو وضع حدود قصوى  فالدعم  األهداف،  تضارب 
نتيجة  األساسية  المشكلة  تفاقم  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
للحدود،  العابرة  التداعيات  وثانيهما  الطلب.  ازدياد 
دعم  من  البلدان  أحد  في  المستهلكون  يستفيد  فقد 
أيضا  يؤدي  قد  الدعم  هذا  أن  غير  الطاقة،  استهالك 
ارتفاع  عليه  يترتب  الذي  األمر  االستهالك،  زيادة  إلى 
أسعار الجملة في جميع أنحاء االتحاد األوروبي، واإلضرار 

أخرى. في دول  بالمستهلكين 
إلى  المتاحة  السياسات  لخيارات  تقييمٌ  ويخلص 
المشكلتين  لعالج  منهج  أفضل  أن  وهو  واضح،  استنتاج 

لخفض  الحكومات  بين  الجهود  تنسيق  في  يتمثل 
اإلبقاء  مع  العرض،  وزيادة  الطاقة  على  الطلب 
وحماية  مفتوحة،  الداخلية  الطاقة  أسواق  على 

للمخاطر. المعرضين  المستهلكين 

ومتقلبة مرتفعة  أسعار 
السبب  يرجع 
لالرتفاع  الرئيسي 
أسعار  في  الهائل 
إلى  أوروبا  في  الغاز 
اإلمدادات  انخفاض 
الغاز  ويُعد  الروسية. 
المُسال  الطبيعي 

األساسي.  البديَل  الخيارَ 
الغاز  تكلفة  وازدادت 
بأكثر  المُسال  الطبيعي 
من الضعف منذ الغزو الروسي ألوكرانيا في شهر فبراير.
االرتفاعَ  للكهرباء  الجملة  أسعار  في  الزيادة  وتعكس 
توليد  في  والنقصَ  الطبيعي  الغاز  أسعار  في  الكبير 
والكهرومائية،  النووية  الطاقة  محطات  من  الكهرباء 
تنتجها  التي  بالكهرباء  تكملتها  ينبغي  كان  والتي 
فقد  لذلك  ونتيجة  تكلفة.  األكثر  والغاز  الفحم  محطات 
الطلب  لتلبية  للطاقة  مصدر  أغلى  هو  اآلن  الغاز  أصبح 
ذلك  ويعني  األوروبية.  الكهرباء  أسواق  معظم  في 
يحققون  أقل  بتكلفة  الكهرباء  منتجي  معظم  أن  ضمنا 
بأسعار  البيع  في  تورطوا  قد  يكونوا  لم  )ما  طائلة  أرباحا 

البيع اآلجل(. منخفضة من خالل 
توليد  في  الزيادة  تكن  لم  الحاالت  بعض  وفي 
ونتيجة  الطلب.  لتلبية  كافية  والغاز  بالفحم  الكهرباء 
لذلك فقد ارتفعت األسعار ارتفاعا كبيرا لدرجة أن بعض 
المستهلكين توقفوا عن االستهالك تماما، وهي ظاهرة 
الطاقة  أسواق  وشهدت  الطلب«.  »تحطم  باسم  تُعرف 
العرض  البسيطة في  التغيرات  أن  لدرجة  األوروبية شُحا 
التي  األسباب  هي  وهذه  األسعار.  على  كبيرا  تأثيرا  تؤثر 
للطاقة  الجملة  أسعار  في  الكبيرة  التقلبات  إلى  أدت 

إلى بلوغها معدالت شديدة االرتفاع. باإلضافة 
التشجيع  المطاف  نهاية  في  الوضع  هذا  شأن  ومن 
المتجددة  المصادر  من  الكهرباء  توليد  في  التوسع  على 
المناهج  أحد  ويتمثل  استخدامها.  في  الكفاءة  وزيادة 
التي يمكن اتباعها في عدم اتخاذ أي إجراء سوى تقديم 
الدعم المالي للشركات واألسر المعيشية إلى أن تنخفض 
التكلفة،  باهظ  يكون  قد  المنهج  هذا  أن  غير  األسعار. 
في  المتوقعة  الزيادات  تغطي  أن  الحكومات  أرادت  فإذا 
ستتحمله  ما  إجمالي  يصل  فقد  بالكامل،  الطاقة  تكاليف 
 6 نحو  يعادل  ما  أو  تقدير،  أقل  على  يورو  تريليون  إلى 
األوروبي.  لالتحاد  السنوي  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %
إلى تأخر  الكبير  الحكومي  الدعم  الممكن أن يؤدي  ومن 
سيتطلب  مما  الجديد  األسعار  توازن  مع  التكيف  عملية 
االقتصاد  على  األزمة  تأثير  يصبح  وقد  الدعم.  مزيد 
التضخم،  المالي مدمرا في ظل تسارع  الكلي واالستقرار 
إلى  األوروبي  المركزي  البنك  يدفع  أن  الممكن  ومن 
إلى ذلك،  أكبر. وإضافة  النقدية بشكل  السياسة  تشديد 
من  وحاالت  السيولة  في  نقصا  الطاقة  قطاع  يواجه  فقد 

اإلعسار.
وال بد من اتخاذ إجراء لمعالجة المشكلة من جذورها، 
في  وتقلباتها  الطاقة  أسعار  مستوى  خفض  خالل  من 
اإلجراء  هذا  هو  ما  ولكن  األوروبية.  الجملة  أسواق 

تحديدا؟

»بروغل«  الفكر  مستودع  مدير  هو  زيتلماير  جيرومين   **
أوروبا  في  االقتصادية  البحوث  في  المتخصص 

في  أول  زميل  منصب  يشغل  تاغليابيترا  سايمون   **
»بروغل«

»بروغل«  في  أول  زميل  منصب  يشغل  زاتشمان  جورج   **
في  بحوث  مساعد  منصب  يشغل  هوساف  كونال   **

»بروغل«

الدعم أو وضع حدود قصوى 
لألسعار يمكن أن يؤدي إلى 

تفاقم المشكلة األساسية 
نتيجة ازدياد الطلب

التغلب على أزمة الطاقة

بقلم:  مجموعة كتاب *

●  شاحنة وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  دعا 
»البريقة  شركة  مسؤولي  للنفط 
لتسويق النفط« إلى إنشاء دوّارات للغاز 
والجنوب  بالجنوب  الطهي  وغاز  المسال 
الغربي والجبل األخضر والهالل النفطي.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
النفط  مؤسسة  بمقر  عقد  الذي  للشركة 
مجلس  أعضاء  وبحضور  طرابلس،  في 
إدارة المؤسسة أعضاء الجمعية العمومية.
النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  وأكد 
والجهات  الشركة  بين  التنسيق  ضرورة 
إلى جميع  الوقود  األمنية لضمان وصول 
الشركة  استعرضت  فيما  المواطنين؛ 
2022 ومشروعاتها  أعمالها المنجزة في 
رئيس  بحضور  لـ2023،  وميزانيتها 

إدارة الشركة. وأعضاء لجنة 
إبراهيم  اإلدارة  لجنة  رئيس  وقال 

من  تمكنت  الشركة  إن  ابوبريدعة 
العام  في  مستهدفاتها  أغلب  تحقيق 
تزويد  من  تمكنت  »إذ  الماضي، 
من  باحتياجاتهم  المستهلكين  جميع 
في  المحروقات  ووفرت  المحروقات، 
مناطق  تزويد  انتظام  مع  المناطق  جميع 

طبيعي«. بشكل  الجنوب 
مروعًا  حادًثا  الماضي  العام  وشهد 
ففي  الجنوب،  في  الوقود  نقص  بسبب 
 23 عن  يقل  ال  ما  سقط  أغسطس  أوائل 
قتياًل نتيجة انفجار شاحنة وقود في بلدية 
بنت بيية بعد تدافع للحصول على الوقود 

من الشاحنة.
الطريق  على  الشاحنة  وانقلبت 
وتدافع  وأوباري،  سبها  بين  الرابط 
وعندما  منها،  الوقود  لتعبئة  المواطنون 
الشاحنة  مضخة  تشغيل  أحدهم  حاول 
شرارة  حدثت  سيارة،  بطارية  بواسطة 
الشاحنة،  في  النيران  أشعلت  كهربائية 

الكبير. االنفجار  ليقع 
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االتفاق يخص تطوير حقلين للغاز.. 
وبن قدارة: على الرافضين اللجوء 

للقضاء

 عون: 
حصة الشريك اإليطالي كانت 

30%.. فكيف أصبحت 37 %؟

دوارات للغاز بالجنوب والجبل األخضر
طرابلس، القاهرة- الوسط

المؤسسة  بين  الموقعة  الغاز  اتفاقية  أثارت 
جداًل  اإليطالية  »إيني«  وشركة  للنفط  الوطنية 
طرابلس،  في  الماضي  السبت  توقيعها  بعد  كبيرًا 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحضور 
اإليطالية  الحكومة  ورئيسة  الدبيبة،  عبدالحميد 

جورجيا ميلوني.
مع  الطاقة  اتفاقية  توقيع  إن  قدارة  بن  وقال 
شركة »إيني« اإليطالية جاء بعد »مفاوضات منصفة 
ومصالح  الليبية  الدولة  مصالح  راعت  للطرفين، 

شريكنا االستراتيجي )إيني(«.
مراسم  توقيع  هامش  على  كلمة  في  وأضاف، 
الظروف  جميع  الحسبان  في  »أخذنا  االتفاقية: 
االكتشافات  مجال  في  الجوار  دول  ونشاط  الدولية 

البحرية والمخاطر المحيطة«.

رسالة للشركات العالمية
»إيني«،  مع  االتفاقية  توقيع  قدارة  بن  واعتبر 
»قطاع  بأن  العالمية  الشركات  إلى  رسالة  بمثابة 
النفط خال من المخاطر وينافس بقوة لتعود بالدنا 
حول  والغاز  للنفط  المنتجة  الدول  أبرز  مصاف  إلى 
العالمية  الطاقة  إلى شركات  الدعوة  العالم«، وكرر 
لـ»العودة وبسرعة وبفاعلية لالستكشاف في ليبيا«.
وأشار إلى أن االتفاقية تشمل استثمار 8 مليارات 
دوالر خالل 3 سنوات، خاصة في التركيبين البحريين 
»أ« و»هـ«، مضيفا: »وهي استثمارات لم يشهدها 

قطاع النفط الليبي لمدة تزيد على 25 عامًا«.
غاز  حقول  تطوير  تشمل  االتفاقية  أن  وأوضح 
مكعبة  قدم  تريليونات   6 من  احتياطياتها  تقترب 
من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 و800 مليون 

قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
الرئيس  بمشاركة  االتفاقية  توقيع  وجرى 
التنفيذي لشركة »إيني« اإليطالية للطاقة كالوديو 
والداخلية  الخارجية  ووزيري  والدبيبة،  ديسكالزي، 
المركزي،  ليبيا  مصرف  ومحافظ  حكومته،  في 

ورئيسة الحكومة اإليطالية جورجيا ميلوني.
هل لالتفاقية عالقة بالحرب األوكرانية؟

وكالة  مندوبة  من  سؤال  على  قدارة،  بن  وعلق 

حكومة باشاغا وعون من أبرز الرافضين..

اتفاقية الـ8 مليارات دوالر بني »إيني« ومؤسسة النفط تفجر الخالف داخل القطاع

●  بن قدارة وديسكالزي خالل توقيع اتفاق الغاز بطرابلس

أسباب  حول  المصراتي،  نعيمة  »الليبية«،  األنباء 
مراسم  حضور  عن  عون،  محمد  النفط  وزير  غياب 
)المؤسسة(  عملنا  »إن  بقوله:  االتفاقية،  توقيع 
إلى  يذهب  قانوني  غير  أنه  يرى  والذي  قانوني... 
موجود  غير  طرف  نظر  وجهة  بشأن  أما  القضاء، 

فيمكنك توجيه السؤال إليه«.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي على هامش توقيع 
توقيع  إن  قال  الذي  ديسكالزي،  مع  الطاقة  اتفاقية 
اتفاقية اليوم مع المؤسسة الوطنية للنفط »مبني 
على سنوات من العمل في ليبيا، وليس وليد اليوم، 
اتفاقية  وليست  للطاقة،  اقتصادية  اتفاقية  وهذه 

سياسية«.
التوقيع  توقيت  حول  سؤال  على  ديسكالزي  ورد 
أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  بعد  االتفاقية  على 
قائال:  الروسي،  للغاز  بديل  غاز  إلى  إيطاليا  وحاجة 
»نحن لم نستيقظ اآلن... نحن بقينا هنا )في ليبيا( 

ونعمل هنا منذ 10 سنوات«.
لالستثمار  سابق  اتفاق  تفعيل  االتفاقية  وتخص 
 ،A »استراكشن  المتوسط  البحر  في  غاز  في حقلي 
مكعب،  قدم  مليون   850 إلنتاج   »B واستراكشن 
فيما اعتبر وزير النفط محمد عون أن اإلجراء الحادث 
الجانبين  بين  الندية  إلى  ويفتقد  قانوني  »غير 

الليبي واإليطالي«.
فتح  إن  السبت،  مصور،  تسجيل  في  عون  وقال 
هذا  ألن  خاطئة،  مسألة  كان  »إيني«  مع  التفاوض 
 2008 العام  في  عليه  التفاوض  جرى  الموضوع 
الرئيسية  اللجنة  رئيس  كنت  لجان   5 خالل  من 
»الجوانب  شملت  األخرى  اللجان  أن  موضحا  بها، 
الفنية والمالية والقانونية، عالوة على لجنة وزارية 
مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، 

وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، باإلضافة إلى 
وأضاف   .»2008 سنة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
»لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود 

السابقة«.
منذ  اكتشافها  جرى  المنطقة  هذه  أن  وتابع 
الجانب  تلكؤ  نتيجة  تطويرها  يتم  ولم  السبعينيات 
اإليطالي، وعدم متابعة المؤسسة الوطنية للنفط، 
موضحا أن االتفاق مع الشركة اإليطالية كان ينص 
على أن تكون حصتهم %40 ويجري تخفيضها إلى 
اللجنة  اعتمادها من  10 سنوات، وجرى  30 % بعد 
كانت  المقررة  »حصتهم  متسائال  العامة،  الشعبية 
الجديد؟«،  االتفاق  حسب   %  37 تصبح  كيف   %  30
بين  االستثمارية  المصاريف  »مناصفة  انتقد  كما 

ليبيا والشركة اإليطالية«.
إال  التفاوض  فتح  قدارة  البن  يجوز  »ال  وأضاف: 
مع  االتفاق  »جرى  أنه  إلى  مشيرا  الحكومة«،  بإذن 
الجانب اإليطالي في العام 2008 ورفع هذه التوصية 
من  »طلبت  مضيفا  العامة«،  الشعبية  اللجنة  إلى 
رئيس مؤسسة النفط في مذكرة رسمية أن يتقدم 

بمذكرة بالمبررات القوية إلعادة فتح التفاوض«.
الوحدة  حكومة  في  والغاز  النفط  وزير  وأشار 
صريحة  »مخالفة  االتفاقية  هذه  أن  إلى  الوطنية 
واضحة، وتفريط في حقوق وثروة مكتسبات الدولة 
ارتفاع  مع  خصوصا  مريرة،  مفاوضات  بعد  الليبية 

أسعار الغاز في العام 2008«.
واألسبوع الماضي، أعربت الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا عن استغرابها 
الغامضة«،  بـ»الصفقة  ووصفتها  االتفاقية  من 
رئيسة  به  تتميز  استغاللي  طابع  إلى  مشيرة 

الحكومة اإليطالية.

تفاوض على االتفاق السابق
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  ودافع 
مسعود  »مليتة«  شركة  مالك  لجنة  ومدير  للنفط، 
النفط  مؤسسة  إن  قائال  االتفاقية،  عن  سليمان، 
لم تُوّقع اتفاقا جديدا، ولكن ما جرى تأسيس على 
وطنية  فنية  لجنة  تفاوض  نتيجة  السابق؛  االتفاق 

محايدة.
عون«،  محمد  الوزير  في  نشكك  »ال  وأضاف: 
الحقلين  أحد  دخول  نفسه  الوقت  في  متوقعا 
2026، الفتا إلى  المتعاقد عليهما اإلنتاج في العام 
أن االتفاق يحدد نسبة الشريك اإليطالي عند 30 % 

والنسبة الباقية 70 % للدولة الليبية.
أزمة   2025 في  ستعاني  »ليبيا  وواصل: 
أن  خاصة  المحلي،  الغاز  بمتطلبات  لإليفاء  كبيرة 
قدم مكعب  مليون  لـ600  تحتاج  الكهرباء  محطات 
أعقاب  في  جاءت  االتفاقية  أن  إلى  الفتا  للتشغيل«، 
كبار  من  لجنة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تشكيل 
خبراء القطاع لدراسة كيفية الخروج من هذا المأزق.
 37% إلى  اإليطالي  الشريك  نسبة  زيادة  وعن 
النسبة  تلك  أن  أوضح  الجديدة،  االتفاقية  حسب 
المصاريف  استيفاء  األقصى وفي حاالت  الحد  تعتبر 

تعود النسبة إلى 30%.
الطرف  يلتزم  لم  إذا  حول  تساؤل  على  وردا 
أجاب  دوالر،  مليارات  أربعة  باستثمار  اإليطالي 
أثبت  الذي  اإليطالي  للطرف  ملزمة  »االتفاقية  بأن 
»تغير  أن  إلى  ترجع  التغيرات  أن  معتبرا  جديته«، 

الظروف واألسعار«.
توفير  تسطيع  ال  الليبية  »الدولة  وواصل: 
يوجد  وال  بنفسها،  الحقول  بتطوير  لتقوم  ميزانية 
االتفاقية،  هذه  في  االستمرار  غير  آخر  بديل  لدينا 
أن  معتبرا  الضجة«،  يحتمل كل هذه  والموضوع ال 
االتفاقية »جيدة وفي صالح الدولة الليبية« مقارنة 
جوار،  دول  مع  »إيني«  شركة  بين  االتفاق  بعقود 

خاصة حقل »ظهر« المصري.
االستثمارية  المصاريف  مناصفة  أن  على  ورد 
»كميات  بقوله:  اإليطالية،  والشركة  ليبيا  بين 
المناصفة  المتوقع استخراجها ستعوض قيمة  الغاز 
»االستثمار  بأن  منوها  بالمشروع«،  االستثمار  في 
لمصلحة الدولة الليبية، وفي مصلحة الدولة الليبية 

ومؤسسة النفط«.
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شرعت شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز في تطبيق تقنيات حقول 
النفط الذكية، التي تستهدف إدارة أكثر كفاءة لجميع عمليات اإلنتاج عبر تدفق 

المعلومات بسرعة فائقة من اآلبار إلى غرف المراقبة والتحكم.
وتتيح هذه التقنيات الفرصة لتحسين وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة، ال 
حسب  زلطن،  حقل  مثل  األطراف  مترامية  الحقول  في  استخدامها  عند  سيما 

بيان الشركة على صفحتها في موقع »فيسبوك«، اإلثنين.
بالشركة  للعمليات  اإلدارة  مجلس  التقنيات عضو  تنفيذ هذه  على  وأشرف 
اإلدارات  مختلف  وفنيي  مهندسي  ضم  متخصص  فريق  رفقة  هماد  مصطفى 

واألقسام بالشركة.
وتوفر التقنيات الوقت والجهد ويتجنب من خاللها مشغل اآلبار الكثير من 
غير  أو  مباشرة  وبطرق  إيجابيًا  ينعكس  مما  الميدانية،  والزيارات  التدخالت 
الموارد  وإدارة  التشغيلية  التكاليف  وتقليل  اإلنتاجية  تحسين  على  مباشرة 

البشرية بفعالية أكبر.

تقنيات ذكية في حقول النفط ألول مرة
استقرار أسعار الطاقة يخفض التضخم األوروبي

السعر بالدوالرنوع الخام

85.79برنت

79.42غرب تكساس

80.42دبي

83.45سلة أوبك

85.92خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     2/1/ 2023

ديوان املحاسبة: تكليف مكتب 
دولي لتدقيق اتفاقات نفطية

أعلى طلب على الذهب منذ 11 عامًا

استفاد الذهب من مكانته كمالذ آمن في أوقات األزمات، 
ليصل الطلب عليه الى أعلى المستويات منذ العام 2011 مع 
شراء البنوك المركزية كميات قياسية منه ألول مرة منذ 55 

عامًا.
وبالنسبة للعام 2022 بلغ الطلب العالمي على الذهب 
4740.7 طن بارتفاع 18 % مقارنة مع العام 2021 وأعلى 

مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب التقرير الفصلي الصادر 
عن مجلس الذهب العالمي، الثالثاء، بحسب »فرانس برس«.

لكن الذهب لم يتخلص تمامًا من آثار جائحة كوفيد خاصة 
بالنسبة لالستثمار في السبائك والقطع النقدية والمجوهرات. 
وقالت المحللة لويز ستريت في المنظمة إن »المفاجأة الكبرى 
لهذا العام كانت الطلب القياسي للبنوك المركزية الذي وصل 

إلى أعلى مستوى له منذ 55 عامًا«.
سارعت المؤسسات لشراء الذهب العام الماضي حيث 

زادت مشترياتها أكثر من الضعف خالل عام واحد لتصل إلى 
1135.7 طن. تستخدم البنوك المركزية الذهب »كقيمة 

ثابتة على األجل الطويل« في موازاة احتياطها من العمالت، 
وتقول ستريت »الذهب ال يتأثر في أوقات األزمات«.

كانت هذه العوامل محركًا مهمًا للطلب في 2022، العام 
الذي اندلعت فيه الحرب في أوكرانيا وال سيما المخاوف القوية 

بشأن االقتصاد العالمي في أعقاب وباء كوفيد ومستويات 
التضخم القياسية في العديد من البلدان.

لجهة السعر، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.25 % فقط 
خالل عام، لكن المعدن الثمين شهد قفزة هائلة في مارس 
مع بداية الغزو الروسي ألوكرانيا، تأكيدا على اعتباره مالذًا 

آمنًا.

اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة »على 
تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في 

عمليات فحص وتدقيق بعض االتفاقات والعقود والعمليات 
القائمة عليها« مؤسسة النفط، وفق ديوان المحاسبة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على »فيسبوك« إن 
شكشك وبن قدارة ناقشا خالل لقائهما اإلثنين، الميزانية 

االستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدالت اإلنتاج، 
بإإلضافة إلى ملف المحروقات، واإلجراءات المتعلقة بمراجعة 

االتفاقات، وذلك بحضور اإلدارات المختصة بالديوان.
وأكد شكشك خالل االجتماع الذي عقد بمقر ديوان 

المحاسبة، اهتمام الديوان ومتابعته قطاع النفط، »باعتباره 
المسؤول عن المورد األساسي للميزانية العامة، السيما 

بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب 
المتابعة باستمرار«، مشددًا على ضرورة التركيز على اإلنفاق 

التنموي وتحسين معدالت اإلنتاج.
وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد شكشك لرئيس 

المؤسسة الوطنية للنفط »ضرورة االلتزام بسياسة واضحة 
في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية االحتياج 

الفعلي والحد من ظاهرة التهريب«.
من جانبه، أكد بن قدارة التزام المؤسسة الوطنية للنفط 
بمالحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، وحرصه الدؤوب على 

التعاون مع الديوان، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية واإلفصاح، 
بحسب ديوان المحاسبة.

يأتي ذلك بعد يومين من توقيع بن قدارة اتفاقية مع 
المدير التنفيذي لشركة »إيني« اإليطالية لتطوير حقلي غاز 

شمال غرب طرابلس بقيمة ثمانية مليارات دوالر، في خطوة 
لقيت معارضة من قبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة 

الوطنية الموقتة محمد عون والحكومة المكلفة من مجلس 
النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ويرى عون أن االتفاق األخير بين مؤسسة النفط وشركة 
»إيني« »غير قانوني ويفتقد الندية بين الجانبين الليبي 

واإليطالي«، ويعده »مخالفة صريحة واضحة، وتفريطًا في 
حقوق وثروة مكتسبات الدولة الليبية بعد مفاوضات مريرة، 

خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز في العام 2008«.
أما الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي 

باشاغا، فتقول إن االتفاق بمثابة »صفقة غامضة« ومحاولة 
»إحياء الحكومة الميتة« من خالل »إقحام قوت الليبيين في 

مثل هذه الصفقات«، مستهجنة »السلوك االنتهازي للحكومة 
اإليطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعالقة 

الطيبة بين البلدين« وفق بيان أصدرته قبل يوم من زيارة 
رئيسة الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس.

طرابلس- الوسط

منطقة  في  السنوي  التضخم  معدل  انخفض 
اليورو خالل يناير للشهر الثالث على التوالي إلى 
8.5 %، مقابل 9.2 % في ديسمبر، بفضل استقرار 
اإلحصاء  هيئة  أعلنت  حسبما  الطاقة،  أسعار 

»يوروستات«، األربعاء.
شركة  آراءهم  استطلعت  خبراء  وتوقع 
أسعار  متوسط  يرتفع  أن  »فاكتست« 
وبلغ  يناير.  في   %  9 بنسبة  المستهلكين 

10.6 % بعد  التضخم ذروته في أكتوبر، مسجال 
عام ونصف العام من االرتفاع المتواصل.

 2022 العام  اليورو لمجمل  وبلغ نمو منطقة 
3.5 % بحسب يوروستات، ما يفوق نسبة  نسبة 
 .)%  2.1( المتحدة  والواليات   )%  3( الصين  نمو 
اليورو تخطى  أداء االقتصاد في منطقة  أن  كما 
األوروبية  المفوضية  ذكرتها  التي   %  3.2 نسبة 

في توقعاتها الصادرة في نوفمبر.

تملك فندقًا وقطعة أرض وعمارتين..

»اليكو« ترد على إعالن مصادرة أصول ليبية في أفريقيا الوسطى
األفريقية  لالستثمارات  الليبية  الشركة  أصدرت 
اإلعالن عن مصادرة  السبت، توضيحًا بشأن  »اليكو«، 
في  وبيعها  الوسطى  أفريقيا  في  الليبية  الدولة  أصول 

علني. مزاد 
على  »الوسط«  اطلعت  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
فندق  الوسطى  أفريقيا  في  تمتلك  أنها  منه،  نسخة 
أرض  وقطعة  سكنيتين  وعمارتين  نجوم،  خمسة 
منحتها  قروض  مقابل  الليبية  الدولة  عليها  حصلت 
البلدين  بين  موقعة  اتفاقية  بموجب  األفريقية  للدولة 

2007، لحماية وتشجيع االستثمار. العام  في 
واتهم البيان موظفًا معارًا إلى شركة »اليكو« أفريقيا 
عند  الشركة  إدارة  باالمتناع عن تسليم مهام  الوسطى 
انتهاء مدة إعارته، واالستيالء على إدارتها، والتورط في 
للقوانين  مخالفة  قرارات  واتخاذ  قانونية  غير  ممارسات 
االنقسام  مناخ  مستغاًل  للعمل،  المنظمة  واللوائح 
الليبية  الدولة  مؤسسات  طال  الذي  واإلداري  السياسي 

في الفترة من 2016 إلى 2018.

مخالفات موظف سابق
الموظف  ارتكبها  مخالفة  ممارسات  البيان  ورصد 
المشبوهة«  وعالقاته  »نفوذه  مستخدمًا  السابق 
عن  ممثلين  ترحيل  ومنها  الوسطى،  أفريقيا  بدولة 
أكثر  في  المطار  من  »اليكو«  وشركة  الليبية  الدولة 
من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع 

الوسطى. أفريقيا  في  االستثمارات 
شخصيات  مع  مشبوهة«  »اتفاقات  إبرام  عن  فضال 
عوائد  وتسخير  الوسطى  أفريقيا  بدولة  متنفذة 
مستشار  بينهم  )من  ذممهم  لشراء  االستثمارات 
تضمن  شخصية  مصالح  وتحقيق  الدولة(  لرئيس 

وتوريط  البيان،  تعبير  حد  على  وجوده،  استمرار 
مع  المخاطر  عالية  ضخمة  التزامات  في  الشركة 
بينها  من  ومصارف،  تجاريين  وخصوم  موردين 
المحلية  البنوك  أحد  مع  قرض  اتفاقية  في  الدخول 
مزورة  بإجراءات  دوالر  ماليين  الثمانية  تتجاوز  بقيمة 
ودون  بها  المعمول  االقتراض  إلجراءات  ومخالفة 
الذي  القرض  هذا  وتعثر  للشركة،  العامة  اإلدارة  علم 

وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ماليين دوالر.
الليبية  للمؤسسة  اإلعالمي  المستشار  ولفت 
لالستثمار، لؤي القريو، في تصريح إلى »الوسط« إلى 
اتخاذ »اليكو« عديدًا من اإلجراءات لحماية استثمارات 
 2019 العام  في  تقدمها  بينها  من  أفريقيا،  في  ليبيا 
السابق،  المدير  ضد  العام  النائب  مكتب  إلى  بشكوى 

الشرطة  من  حمراء  جلب  بطاقة  استصدار  إلى  أدى  ما 
»اإلنتربول«. الدولية 

قاموا  أشخاص  ضد  بشكوى  الشركة  تقدمت  كما 
الوسطى  أفريقيا  في  إدارتها  على  للسيطرة  بإجراءات 
على غرار ما قام به مديرها السابق. فضال عن إحاطتها 
بتقارير  الليبية  بالدول  والرقابية  السيادية  الجهات 
باستثمارات  المتعلقة  األوضاع  مستجدات  عن  دورية 

بها. المحدقة  الوشيكة  والمخاطر  الشركة 
إلى جانب ذلك، زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة 
 ،2021 سبتمبر  في  السياسية  للشؤون  الوزارة  وكيل 
والجهات  الدولة  برئاسة  والتقى  الوسطى،  أفريقيا 
السابق  المدير  وضع  في  ونجح  المختصة،  السيادية 
للشركة تحت اإلقامة الجبرية بأحد العقارات المملوكة 

وفي  الجلب.  بطاقة  وفق  لتسليمه  تمهيدًا  للشركة، 
الرئاسي  المجلس  من  آخر  وفد  زار   ،2021 ديسمبر 
سلطة  وأكد  الدولة،  برئاسة  والتقى  الوسطى  أفريقيا 
بشركة  المتعلقة  القرارات  كل  اتخاذ  في  »اليكو« 
سجل  استخراج  جرى  الزيارة  وعقب  الوسطى،  أفريقيا 
من  المخولين  القانونيين  الممثلين  باسم  تجاري 
اإلدارة العامة، والتمكن من استرجاع الفندق وتمكين 
مباشرة مهامهم  في  الشركة  المخولين من  الممثلين 

إدارتها. مجلس  وتفعيل 

مصالح تداخل 
قال  اآلن،  الشركة  استثمارات  وضع  وبخصوص 
آلت  ما  تستغرب  لم  »اليكو«  إن  لـ»الوسط«  القريو 
وصواًل  الوسطى  أفريقيا  في  استثماراتها  أوضاع  إليه 
وبيعها  الليبية  األصول  بمصادرة  إعالن  صدور  إلى 

العلني. بالمزاد 
بين  المصالح  لتداخل  نتيجة  جاء  ذلك  أن  وأوضح 
المتنفذة  الشخصيات  وبعض  المعار  السابق  المدير 
العدل،  وزارة  في  وبالتحديد  الوسطى  أفريقيا  في 
االستمرار  عبر  معه  بالتواطؤ  المحلية  السلطات  متهمًا 
رغم  له؛  األمنية  الحماية  وتوفير  به  االعتراف  في 

المذكورة سلفا. واإلجراءات  الخطوات 
الليبية  الشركة  أن  على  شدد  القريو  لكن 
حماية  في  مستمرة  »اليكو«  األفريقية  لالستثمارات 
أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، وتعمل على 
إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع 
بموجبها  جرى  التي  اإلجراءات  غرار  على  االستثمار، 
غينيا  تنزانيا،  في  أخرى  وممتلكات  أصول  استرجاع 
السيادية  الجهات  وحض  السنغال،  غامبيا،  كوناكري، 
أصول  حماية  في  به  المناط  دورها  لعب  على  الليبية 

بالخارج. الدولة  واستثمارات 

● شكشك في اجتماعه مع بن قدارة

●  بعض ممتلكات الشركة الليبية لالستثمارات األفريقية

الوسط- عبدالرحمن أميني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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تقرير »فيتش«: قبضة حكومة الدبيبة 
تسهل عودة الشركات العالمية

تحذير من وقوع اضطرابات أمنية 
قد تعوق قطاع النفط

مؤشرات متفائلة لالقتصاد ترسمها وكالة »فيتش«:

زيادة صادرات النفط واستقرار قيمة الدينار في زيادة صادرات النفط واستقرار قيمة الدينار في 20232023
لوكالة  التابعة  سوليوشنز«  »فيتش  شركة  تتوقع 
التحسن  يؤدي  أن  االئتماني  للتصنيف  »فيتش« 
صادرات  زيادة  إلى  ليبيا  في  السيىاسي  الوضع  في 
الجاري،  العام  خالل  العام  اإلنفاق  وزيادة  الخام  النفط 
خارج  االقتصاد  على  إيجابية  مباشرة  غير  تأثيرات  مع 
المحروقات، مقدمة ثالثة عوامل تعزز من توجه حكومة 

الوحدة الموقتة نحو توقيع عقود جديدة مع األجانب.
يناير  أواخر  نشر  لها  تقرير  في  الشركة،  وترجح 
الماضي، توسع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لليبيا 
بنسبة 19.7 % في العام 2023، مدفوعا بشكل أساسي 
بحوالي  يقدر  انكماش  بعد  النفط  صادرات  بانتعاش 

12.9 % في العام 2022.
المرتفعة  السياسي  اليقين  عدم  حالة  أن  حين  في 
للبالد  االقتصادية  التوقعات  على  التأثير  في  ستستمر 
بسبب وجود حكومة الدبيبة في طرابلس في مواجهة 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب في سرت، حسبما 
جاء في التقرير الصادر حول احتماالت تحسّن االستقرار 

السياسي في ليبيا وانتعاش إنتاج النفط.

انتعاش الصادرات سيؤدي إلى نمو قوي
كما سيسمح االستقرار السياسي المرتقب بانتعاش 
والتي  الصادرات  تعافي  إلى  يؤدي  مما  النفط،  إنتاج 
البالد،  مداخيل  إجمالي  من   %  90.0 من  أكثر  تمثل 
بسبب  المستمرة  االنقطاعات  تسببت  للتقرير  ووفقا 
الحصار المفروض على حقول اإلنتاج ومحطات التصدير 
 .2022 العام  في   %  6.2 بنسبة  اإلنتاج  انكماش  في 
بينما في العام 2023 من المرجح أن تحدث اضطرابات 

حكومة  بين  المفاجئة  التوترات  اندالع  بسبب  موقتة 
ذلك  ومع  ليبيا،  شرق  في  ومنافسيها  الوطنية  الوحدة 

تتوقع »فيتش« أن ينمو إنتاج النفط بنسبة 6.9 %.

إلى  اإلنتاج سيتراجع  لزيادة  اإليجابي  التأثير  أن  غير 
حد ما بسبب ضعف الطلب الخارجي في منطقة اليورو 
)التي تتلقى حوالي 54.0 % من صادرات النفط الليبية( 
المنتجات  على  الصناعي  الطلب  ينخفض  أن  ينتظر  إذ 

النفطية.
الصادرات  انتعاش  سيؤدي  الدولي  التقرير  وحسب 
يساعد  مما  األجنبية،  العمالت  تراكم  تسهيل  إلى 
السلع  على  الطلب  وزيادة  الدينار  قيمة  استقرار  على 
والخدمات المستوردة وسيتضاعف هذا بسبب انخفاض 
من  أكثر  الغذائية  المواد  )تمثل  الزراعية  المواد  أسعار 
بانخفاض  توقعات  مقابل  الواردات(  إجمالي  25 % من 

متوسط أسعار القمح بنسبة %18.8 في العام 2023.
سيسمح  األسعار  نمو  استقرار  أن  الشركة  رأت  كما 
أكبر  الليبية بتخصيص حصة  والشركات  للمستهلكين 
الواردات.  نمو  يدعم  مما  األجنبية،  للسلع  دخلهم  من 
حكومة  بـ»شرعية«  تصفه  ما  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العامة  األموال  إلى  وإمكانية وصولها  الوطنية  الوحدة 

إلى جانب زيادة عائدات التصدير سيرفع من حظوظها 
لتوقيع عقود جديدة مع الشركات األجنبية، ال سيما في 

قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

استقرار الدينار يدعم الطلب على الواردات
السياسي  االستقرار  يؤدي  أن  الشركة  تتوقع  كما 
أيضا إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات 
لهذا  المخصصة  الميزانية  مع  جنب  إلى  جنبًا  المحلية 
العام. فوفقا لمصرف ليبيا المركزي ارتفع اإلنفاق العام 
في العام 2022 بنسبة 49.0 % إلى 127.9 مليار دينار 
ليبي. وعليه فإن اإلنفاق الحكومي سيرتفع بمقدار 2.9 
نقطة مئوية للنمو الرئيسي في العام 2023، أعلى من 

2.1 نقطة في العام 2022.
سيغذي  القوي  الحكومي  اإلنفاق  أن  التقرير  وأكد 
دعم االستهالك الخاص، إذ يعتقد أن السلطات ستنفق 
إجمالي  من   %  36.8( الرواتب  على  إيراداتها  معظم 
اإلنفاق في العام 2022( وعلى المنح المالية لدعم كل 

من السكان والمؤسسات العامة الهشة في البالد.
وترى »فيتش« أن تخفيف ضغوط التضخم وتحسين 
مثل  الرئيسية  الساحلية  المدن  في  األمنية  البيئة 
طرابلس ومصراتة وزليتن وطبرق وبنغازي وسرت، من 

آثار جانبية  المستهلكين، مع  أن يدعم معنويات  شأنه 
إيجابية على اإلنفاق.

البناء،  قطاع  في  التقدم  بعض  حدوث  يرجح  وبينما 
لكن معظم نمو االستثمار سيحدث في االقتصاد النفطي. 
ففي نوفمبر 2022، زادت شركة توتال إنرجي الفرنسية 

حصصها في حقل امتياز الواحة في ليبيا.

عودة الشركات العالمية
على  الدبيبة  حكومة  قبضة  أن  »فيتش«  وتعتقد 
النفط  شركات  عودة  تسهيل  إلى  ستؤدي  السلطة 
في  االستثماري  النشاط  ودعم  السوق،  إلى  العالمية 
المؤسسة  بمضي  توقعات  وسط  المحروقات،  قطاع 
الوطنية للنفط في خطط توسيع طاقتها اإلنتاجية نحو 
الهدف طويل األجل البالغ 2.1 مليون برميل في اليوم، 
بعد تحويل تراكمي لألموال قدره 34.3 مليار دينار إلى 

الحكومة في العام الماضي.
لكن تميل المخاطر التي ساقتها »فيتش سوليوشنز« 
على  الشرق  في  الفاعلة  األطراف  تأثير  احتماالت  إلى 
قطاع الطاقة إذ يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مستمرة 
مماثلة لتلك التي شوهدت في العام 2022. وقالت إنه 
إذا شعر قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، 
حصار  بفرض  يأمر  قد  خطر،  في  السياسي  نفوذه  بأن 
حكومة  من  االمتيازات  النتزاع  النفط  صادرات  على 

الوحدة الوطنية.
وأشارت إلى احتمال وقوع جزء كبير من البنية التحتية 
الموالون  عليها  يسيطر  مناطق  في  ليبيا  في  النفطية 
لحفتر. مثل هذا الحصار سيكون له تأثير سلبي شديد 
قد  مما  النفطي،  وغير  النفطي  االقتصاد  من  كل  على 

يدفع إلى تعديل توقعات النمو.
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سالم الكبتي

رافد علي

لم تكن الخطوات سهلة تلك األيام
قصيرة  بسنوات  ليبيا  استقالل  إعالن  عقب 
دون  صــراحــة  تتجه  الــخــطــوات  تلك  بـــدأت 
التحديث  نحو  كثيرا  نفسها  عــن  تعلن  أن 
ومغلقا  متخلفا  يزال  ال  المجتمع  كان  والتطوير. 
يتهيب  البعض  وكان  نفسه.  على  قوقعة  مثل 
بالتريث  وينصح  ويخشاه  التطوير  ذلك  من 

وتحقيقه بتؤدة وهدوء كبيرين.
بهذا  السير  مــن  ــد  ب ال  كــان  ذلــك  ومــع 
ينتظر  رعويا  أغلبه  في  يبدو  الــذي  المجتمع 
من  ويقترب  المساعدات  على  ويعيش  المطر 
وهنا  والــكــوارث.  ــات  األزم لحظات  في  بعضه 
في  التطوع  الرسالة.  بهذه  المخلصون  نهض 
والمشاركة  وتنظيمه  الخيري  والعمل  التدريس 
في  الصحف  شرعت  ــوجــوه.  ال كــل  عبر  فيه 
مناطق  عن  والكشف  التنوير  من  المزيد  نشر 

الظالم.
في  المحلية  ــات  اإلذاعـ محطات  وشــاركــت 
ومحاولة  المجتمع  مشاكل  مــن  ــراب  ــت االق

عالجها.
وواصـــل  الــريــاضــيــة  الـــنـــوادي  انتظمت 
تعليمهم  البالد  خــارج  للدراسة  الموفدون 
النهوض  في  ليشاركوا  تباعا  إليها  والعودة 
الثقافة  بقايا  فترة صعبة.  التحديث خالل  بهذا 
والتقاليد  السائدة  والمفاهيم  العالقة  القديمة 

والخطاب اليومي المسيطر على العقول.
الكشفية  الحركة  هنا  برزت  كله  هذا  ووسط 
الجديدة  الليبية  للحداثة  معلما  ليبيا  في 
وعاء  في  الليبي  الشباب  جمع  وعنوانا  والتطور 
والتعصب  اإلقليمية  بعيدا عن  الوطنية  الوحدة 
لالنتماء  وواضحا  قريبا  معنى  ظلت  والتفرقة. 
الصادق الذي ال يلغي أحدا أو يقصيه وال يعني 

أبدا في جانبه الواضح التعصب واالنغالق.
هذه  كل  االستقالل  إلى  الوصول  فتح  لقد 
األبواب وأتاح المجال واسعا ورحبا أمام أصحاب 
والدولة.  الوطن  بناء  في  لإلسهام  األفكار 
البالد تحتاج فعال إلى تظافر كل الجهود  كانت 
تسعى  التي  المبادرات  ومساندة  وتوحيدها 
للنهضة والسير نحو النور. كما أضاء االستقالل 
كانت  التي  المعتمة  ــدروب  ال األمــر  واقــع  في 
واألسر  للنخب  العودة  أضاء  الوطن..  تحاصر 
لها  رحبا  المجال  وأتاح  االحتالل  فترة  المهاجرة 
أو  شروط  أو  قيود  دون  والبناء  االنطالق  في 

تصنيفات.
كان المهاجرون في أغلبهم عانوا من مرارة 
لقد  الليبي.  وطنهم  عن  واالغــتــراب  اإلذالل 
تشتتوا بفعل االحتالل في الدول المجاورة لكن 
يتأخروا  ولم  الوطن  داخل  وقلبهم  عقلهم  ظل 
والطرق.  الوسائل  بشتى  خارجه  نضالهم  في 
على  التاريخ  مصادر  في  للجميع  معروف  ذلك 

لحظة  وليد  السياسي  اإلسالم  مصطلح  يكن  لم 
العشماوي  سعيد  محمد  للمستشار  فارقة  كتابية 
ذاته  االســم  حمل  كتاب  في  علنيا  أخرجه  الــذي 
عرف  فلقد  الماضي،  القرن  من  األخير  بالثلث 
االستشراق الفرنسي ذات المصطلح بذات اللحظة 
 1931-1841 لوبون  غوستاف  فكان  تقريبا، 
الجامعة  أروقة  في  المصطلح  يستخدم  ما  كثيرا 
الشهير  الثقافي  وبصالونه  الندوات  وكواليس 
عربية  مدن  فيه  عانت  الذي  الوقت  في  حينها، 
كثيرة. كان التزواج اإلسالمي في أفغانستان حالة 
إسالميا  الديني  التطرف  لنهج  محوري  استالد 
تحت حماية ورعاية دولية، ونقص تعاطي أنظمة 
العرب السياسية مع نمو التطرف ببالدهم بتدابير 
تدابير  تعزيز  حساب  على  والمكاشفة،  الثقافة 

المعالجات األمنية.
مناهضة  إعالمية  حمالت  من  اليوم  يُجرى  ما 
عام  بشكل  السياسي  واإلســالم  الديني  للتطرف 
التعاطي  في  الشعوبية  لنقطة  الوصول  يجسد 
اإلسالمي،  بالعالم  والتطرف  اإلرهاب  قضيتي  مع 
انهمكوا  قد  المسلمين  أن  بالمطلق  يعني  وال 
والتاريخ  الهوية  مع  ورصينة  حقيقية  مكاشفة  في 
اإلشكالي،  لحاضرنا  حقيقي  وعي  لخلق  والواقع 
الضيقة  انتماءاتنا  خنادق  في  التمترس  ونفضل 
والمسيسة دينيا، كسني وشيعي من جهة، وديني 

ودنيوي من جهة أخرى.
وتغيرها  المجتمعات  تقود  التي  هي  فالعاطفة 
»سيكولوجيا  مفاهيم  ــق  وف العقل  مــن  أكثر 
ممتنعا  الديني  الخطاب  وبقي  الجماهير«، 
فكريا  دولتها  نقد  وتجنب  ــش،  داع تكفير  عن 
وبشفافية ضمن تفاعلية رصينة وفاعلة أمام هول 

ما جرى ويجري.
بالمنطقة  اإلسالمية  التيارات  معارضة  رغم 
بكونه  السياسي،  ــالم  اإلس لمصطلح  العربية 
الذي  اإلسالم،  تجزئة  على  يقوم  وافدا  مصطلحا 

اختالفها ومن الصعب إنكارها أو إهمالها.
األســر  مــن  مجموعة  كانت  ــوام  األعـ تلك 
ولبنان  سورية  الشام..  ديار  في  أقامت  الليبية 
أيضا  اإلســهــام  في  أفــرادهــا  أغلب  نجح  وقــد 
بالمرافق  العمل  في  األقطار  تلك  نهضة  في 
على  واألمثلة  والفنية..  والعسكرية  المدنية 

ذلك كثيرة.
بيروت  من  وصــل   1953 العام  ــر  أواخ في 
علي  األستاذ  البحر  طريق  عن  اإلسكندرية  إلى 
في  المولود  الليبي  المواطن  الزائدي  خليفة 
الخمس والمهاجر مع والده وأسرته إلى لبنان.

في  المشهورين  القادة  من  لبنان  في  كان 
وكانت  روادهــا.  ومن  المسلم  الكشاف  حركة 
هذه الشهرة في واقع األمر تسبقه على الدوام 
المجال  في  ومؤلفاته  وخبرته  من خالل سيرته 

والتربوي. الكشفي 
الليبية  الوطنية  بالحركة  صلة  على  وكان 
الليبية  للجالية  راع  بمثابة  في مهجره كما ظل 
وطنه  أهل  من  القادمين  مع  ويتواصل  هناك 
كان  واالستقبال.  والضيافة  بالترحاب  ليبيا  في 
بيروت  في  األميركية  بالجامعة  يدرس  أغلبهم 
أو  تدريبية  دورة  في  للمشاركة  إليها  يأتي  أو 

حلقة علمية.
أخرى  بيروت  الزمن..  ذلك  في  بيروت  كانت 

من كل الوجوه!
إلى  بحماس  جــاء  اللبناني  الــزائــدي  هــذا 
اإلسكندرية  في  أقاربه  عند  أياما  بقى  وطنه. 

ومطروح.. عائلة الشويهدي وعائلة قليصة.
يعتري  الذي  الحماس  ذلك  عن  لهم  تحدث 
طريق  عن  بنغازي  إلى  الحقا  به  ووصل  نفسه 
الطريق  يتلمس  أن  حاول  أياما.  بها  ظل  البر. 
والية  مسؤولي  لكن  كشفية  فرقة  ليؤسس 
في  كانت  ومهذبا.  جميال  ردا  ردوه  برقة 
المختار  عمر  جمعية  تجربة  تــزال  ال  األذهــان 
1951منذ  يوليو  في  حلت  التي  وكشافتها 
وقد  ساخنا  يزال  ال  الجرح  كان  مضيا.  عامين 

يفور!
الوطني  الجمعية في بنغازي والمؤتمر  كانت 
يعتمد  كشفيا  نشاطا  تشهدان  طرابلس  في 
كثيرا  يركز  وال  السياسي  الحماس  العموم  في 
التربوي  الجانب  على  ومناهجه  برامجه  في 
الكشفية  الحركة  تتوخاه  ــذي  ال والنفسي 
بقيادة   1907 العام  تأسيسها  منذ  العالمية 

اللورد بادن باول.
إلى  سيأتي  التأسيس  هذا  من  عامين  بعد 
قادة  من  الحقا  ويصبح  الزائدي  علي  الدنيا 

الكشف الذائعي الصيت في الوطن العربي.
يعرف  كان  إحباط.  أو  هزيمة  بأية  يشعر  لم 
بنود  ضمن  تقول  التي  الكشفية  الحكمة 
بالصعاب(.  ويهزأ  يبسم  )الكشاف  شريعتها 

يُعتقد التيار المحافظ بشموليته كمنظومة عامة 
عام،  كمفهوم  ترسخ  المصطلح  أن  إال  وجامعة، 
الطرح  في  حاد  لقصور  النقدية  بداللته  مشيرا 
والتي  الدولة،  بناء  في  التيارات  لهذه  السياسي 
جادل أنصار التيار المحافظ، في أحيان كثيرة، بأن 
أخالقية  نزعة  زرع  ألجل  للسياسة  يأتي  اإلسالم 
األكاديمي  الطرح  نفاه  الذي  األمر  السياسية،  في 
عبر  الحداثة،  أخالق  نقد  خالل  من  المرات  عديد 
لزرع  الرامية  الدهرانية«  »بــؤس  بـ  المجادلة 
عبر جدلية  أو  ذاتها،  الحداثة  في  روحانية  جرعات 
الحداثة  دولة  تنتقد  التي  المستحيلة«  »الدولة 
بشكل موسع وشامل، وتجادل التيارات اإلسالمية 
المسيسة، بكل أطيافها، بأنها لن تفلح في خلق 
لمحة  هذه  الراهنة.  الحداثية  بطبيعتها  دولــة 
التيار  بين  الــجــدال  حالة  عن  ومــوجــزة  سريعة 

الديني ونقاده من الناحية النظرية.
في  السياسي  لــإلســالم  العملي  الــواقــع  أمــا 
فهو  أخرى،  جهة  من  السلطة،  وممارسة  الحكم 
في  ذلك  ويتجلى  وبيّن،  ذريع  فشل  عن  يكشف 
مع  عديدة  لسنوات  سياسيا  الترابي  حسن  تحالف 
الفشل  ظهر  إذ  بالسودان،  البشير  عمر  انقالب 
لجماعة الترابي اإلسالمية وحلفائهم في االنقالب 
داخليا  فيها،  والتخبط  السياسة  مستويات  على 
السودانية  بالمنظومة  الفساد  وشيوع  وإقليميا، 
الخطاب األخالقي  بالتالي، خيالية  حينها، واتضح، 
الديني للجماعة اإلسالمية بالسودان وانحطاطها 
التيارات  قــادة  كثيرا  أحــرج  الــذي  األمــر  سياسيا، 
على  كالغنوشي  العربية،  بالمنطقة  اإلسالمية 
الترابي بعد تقارب  ابتعد عن  الذي  المثال،  سبيل 
كبير، توج بإصدار »الحركة اإلسالمية والتحديث« 
الحركات  وراحت  الرجلين،  بين  مشترك  ككتاب 
لإلسالم  تباعا،  نظرها،  تولي  ذاتها  اإلسالمية 

السياسي في تركيا وآسيا.
الذي  بورغا،  فرانسوا  المعاصر  المستشرق 

جهده  إلــى  حاجة  في  وطنه  أن  يــدرك  وكــان 
تكن  ولم  والصبر.  اإلقناع  من  بالمزيد  الشاق 

الخطوات سهلة المنال بالطبع !
كان الرجل يملك عزيمة من فوالذ.

اإلثنين  يوم  وفي  واإلقناع  التواصل  في  نجح 
فرقة  أول  انطلقت   1954 فبراير  من  األول 
كشفية بقيادته ضمت )37 كشافا( من مدرسة 
الكشفية  الحركة  نواة  كانوا  الثانوية.  طرابلس 

في ليبيا.
تكبر  ظلت  ثم  والخطوة  المسيرة  ــدأت  ب
من  الكثير  مــع  النجاح.  مــن  المزيد  وتــنــال 
الطريق.  في  الفخاخ  ونصب  االحتواء  محاوالت 
مع  منه  المرجو  حقق  العسير  االنطالق  وهذا 
وتضامن  ومسؤوليها  الدولة  بتشجيع  الوقت 

أولياء األمور.. والمجتمع.
وفرقته  الزائدي  نجح  العام  ذلك  صيف  في 
مدرسة  في  موقتا  تكونت  كشفية  طليعة  مع 
المخيم  في  المشاركة  من  الثانوية  بنغازي 
بسورية  بالزبداني  األول  الكشفي  العربي 
من  كبير  حضور  وسط  األول  بالترتيب  وعادوا 
تلك  سبقت  عريقة  عربية  كشفية  منظمات 

الفرقة المتواضعة في التأسيس والنشوء.
واالنتماء  التحديث  خطوات  أيضا  تتوقف  لم 
جمعية  أول  تأسست  فقد  العام  ذلك  والتطور 
النهضة  جمعية  بــاســم  ليبيا  فــي  نسائية 
حميدة  السيدة  بقيادة  بنغازي  في  النسائية 

العنيزي.
مدرسة  أول  تكونت  ذاته  العام  صيف  وفي 
مدينة  فــي  االستقالل  بعد  ليبية  عسكرية 
ليبيا  شباب  مــن  مجموعة  وضمت  ــزاويــة  ال
من  معنى  وأعطوا  دفعتين  على  فيها  تخرجوا 
في  جسدتها  التي  الوطنية  الوحدة  معاني 
التالي  العام  في  ثم  الكشفية  الحركة  البداية 
في  الوليدة  الليبية  الجامعة  ستنطلق   1955
عالقة  وتكوين  للتطور  أيضا  واضحة  إشــارة 
والوطنية  االستقالل  معاني  بين  تنفصم  ال 
مبكر  وقت  في  والنهضة  والتحديث  السليمة 
خطوات  ولتستمر  االستقالل  إعــالن  عمر  من 

أخرى كثيرة بال توقف.
عاما  سبعين  يقارب  ما  منذ  فبراير  أول  في 
الرائعة  العالمات  أولى  وضع  في  الزائدي  نجح 
فارقة  عالمة  وهــي  الليبي،  الشباب  لتوحيد 
من  المزيد  وتستدعي  المعاصر  تاريخنا  في 
وتقديم  وتوثيقها  بدراستها  والعناية  االهتمام 

تفصيل تجربة روادها لالهتداء بها.
لهذا  السبعون  الذكرى  ستمر  المقبل  العام 
وتظل  الوطن  بنيان  في  المؤثر  التأسيس 
األمر  يهمه  من  أمــام  وملحة  قائمة  الدعوة 
ما  وكل  تأريخها  وتوثيق  بها  الالئق  لالحتفاء 

يتصل بذلك.. قبل حلول فبراير المقبل!

كان املهاجرون 
في أغلبهم عانوا 

من مرارة اإلذالل 
واالغتراب عن 

وطنهم الليبي 
لقد تشتتوا بفعل 

االحتالل في الدول 
املجاورة لكن ظل 

عقلهم وقلبهم 
داخل الوطن ولم 

يتأخروا في نضالهم 
خارجه بشتى 

الوسائل والطرق

من أبرز الشخصيات 
التي تبنت هذا 

املوقف الدكتور 
عبدالله النفيسي 

في لقاء متلفز منذ 
أشهر قليلة مضت 

مبينا بضرورة اإلقرار 
بالفشل في عملية 

التحول الديمقراطي 
باملنطقة
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العربية،  بالمنطقة  طويلة  ســنــوات  قضي 
رمــوز  مــع  ووثــيــق  مباشر  تــواصــل  على  ــان  وك
وليبيا  وتونس  بالجزائر  اإلسالمية  الحركات 
وكتب  والخليج،  الشام  ودول  واليمن  ومصر 
مصطلح  يستخدم  ــدة،  ــدي ع مــؤلــفــات  عنها 
معرفته  رغم  تــردد،  أي  بال  السياسي  اإلســالم 
اإلسالم  صفوف  في  بالمصلح  الترحيب  بعدم 
عن  بعيدا  دائما  يكتب  كان  أنه  إال  المسيس، 
الشديد  نقده  وظل  اآلخــر«،  »شيطنة  أسلوب 
الحال،  عموم  في  معنيا،  السياسي  لإلسالم 
المنخرطة  اإلسالمية  الحركات  عــزوف  بحالة 
عملية،  سياسية  رؤيــة  خلق  عن  السياسة  في 
بورغا  نهج  ضمن  السلطة  نحو  اللهث  بــدل 
بشكل  وأهله  اإلسالم  مع  المتعاطف  األكاديمي 

عام.
السياسي  ــالم  ــإلس ل الــفــاشــلــة  الــتــجــربــة 
دائما  تدعونا  تحديدا  العربية  بالمنطقة 
بشؤون  المهتمين  أن  خصوصا  منها،  للحيطة 
الربيعيات،  بعد  العربية،  اإلسالمية  الحركات 
عن  الديني  التيار  يبتعد  أن  بضرورة  أقروا  قد 
ــذات،  ال مراجعة  في  ينهمك  وأن  السياسة، 
االرتجال  بدل  فكرية،  كوادر  لخلق  يسعى  وأن 
أبرز  من  والسلطة.  للحكم  األعمى  والسعي 
الدكتور  الموقف،  هذا  تبنت  التي  الشخصيات 
أشهر  منذ  متلفز  لقاء  في  النفيسي  عبداهلل 
في  بالفشل  اإلقرار  بضرورة  مبينا  مضت،  قليلة 
ومعلال  بالمنطقة،  الديمقراطي  التحول  عملية 
كادر  يعوزه  بالمنطقة  اإلسالمي  التيار  بأن  ذلك 
حزبيون،  أغلبهم  القادة  وإن  متمرس،  سياسي 
في  داعــيــا  وديــنــي،  أخــالقــي  نهج  على  تــربــوا 
اإلسالمية  التيارات  أطياف  كل  ذاتها،  تصريحاته 
السياسي،  المشهد  من  التدريجي  لالنسحاب 
مع  والتعنت  المناطحة  في  االستمرار  من  بدال 

العالمي. النظام  اشتراطات 
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الشرق األوسط في 
انتظار زلزال كبير!

حمدي الحسيني

جميعها  مكثفة،  وأمنية  سياسية  تحركات  األيام  هذه  األوسط  الشرق  يشهد 
كثيرة  أمورًا  يغير  وربما  المنطقة  أركان  يهز  كبير  زلزال  حدوث  باحتماالت  تنذر 

في هذه البقعة الساخنة من العالم.
أن  رغم  المحتمل،  الزلزال  مركز  تكون  ربما  طهران  أن  تثبت  المؤشرات  كل 

أغلب التحركات السياسية انطلقت من واشنطن وتل أبيب، وعواصم أخرى.
للسلطة  المتطرفة  اليمينية  نتنياهو  بنيامين  لوصول حكومة  األول  اليوم  منذ 
استعدادًا  الداخلي  العام  الرأي  تهيئة  حول  تتمحور  وجهودها  إسرائيل،  في 
العسكرية  المؤسسة  ترتيبات  وأغلب  إيــران،  مع  مؤجلة  مواجهة  لخوض 
كافة  وحساب  المواجهة  لتلك  المالئم  التوقيت  اختيار  على  منصبة  اإلسرائيلية 

ردود الفعل المتوقعة.
مصرع  مع  وبالتحديد  يوم  مائة  من  أكثر  منذ  الداخل  من  تغلي  نفسها  إيران 
الصيف  اإليرانية  األخالق  شرطة  مقار  أحد  داخل  أميني  مهسا  الكردية  الشابة 
النشطاء  من  عدد  بإعدام  االحتجاجات  بمواجهة  السلطات  قرار  ثم  الماضي، 
نائب  بإعدام  اإلجراءات  هذه  كل  النظام  توج  ثم  الشعبي،  الغضب  قادوا  الذين 
جهاز  لحساب  بالتجسس  اتهامه  بعد  أكبري،  رضا  علي  السابق  الدفاع  وزير 
المخابرات البريطاني MI6، باإلضافة إلى تعثر المفاوضات مع الغرب حول الملف 

النووي اإليراني ووصولها إلى طريق مسدود.
مقاتلة   40 بيع  على  السابق  الحظر  األميركية  اإلدارة  رفعت  واشنطن  في 
عليها  االتفاق  جرى  أخرى  تسهيالت  عن  فضال  لتركيا،   16 إف  طراز  من  أمريكية 
التركي األخيرة لواشنطن، وشهدت ليبيا زيارة مفاجئة  خالل زيارة وزير الخارجية 
لمدير المخابرات األميركية وليام بيرنز الذي ركز خاللها على ملفي النفط وطرد 

قوات فاغنر الروسية من األراضي الليبية.
اإلمــارات  دولة  رئيس  استضافه  الذي  التشاوري  االجتماع  جاء  الخليج  وفي 
أمير  واالزدهار« بحضور  »االستقرار  عنوان  زايد، وحمل  بن  الشيخ محمد  العربية 
قطر، وملك البحرين، وسلطان عُمان، وملك األردن، إلى جانب الرئيس المصري 
الشؤون  في  التدخل  عدم  أمرين؛  على  االجتماع  ركز  حيث  السيسي،  عبدالفتاح 
اإلقليمية  القضايا  حول  والتشاور  التعاون  وتكثيف  المنطقة،  لدول  الداخلية 

والدولية كافة.
تشهده  وما  أوروبا  في  يجرى  عما  ببعيد  ليس  األوسط  الشرق  في  يجرى  ما 
الداخلية  وزير  مصرع  بعد  خاصة  خطير،  تطور  من  األوكرانية  الروسية  الحرب 
أعباء  لتحمل  مستعد  العالم  فهل  غامض،  مروحية  تحطم  حادث  في  األوكراني 
الروسية  الحرب  ملف  يغلق  أن  قبل  األوسط،  الشرق  ساحتها  جديدة  أخرى  حرب 

األوكرانية التي تدشن عامها الثاني؟

سراج دغمان

عن  ناتجة  حالة  هي  سياسيًا،  أو  عرقيًا  أو  أيدلوجيًا  منشأها  كان  أيًا  العنف  حالة  في  الدخول  إن 
في  األفراد  سلوك  هو  العنف  يصبح  بحيث  طويلة،  وأزمنة  لفترات  ومسببات  عوامل  عدة  تراكم 
الثقافي  والتنوير  االجتماعية  الحرية  عنه  يغيب  الذي  المناخ  أن  ويبدو  الحياتية،  األطوار  مختلف 
المسالمة  المجتمعية  الهوية  تغيير  مباشر في  يؤثر بشكل  السياسية،  والحرية  التنموية  والعدالة 
سلوكي  تعبير  كحالة  واستخدامها  العنيفة،  األفكار  تلقي  حالة  إلى  الهادئة  اإلنسانية  والسيرورة 

لثقافة المحيط الجمعي وعوامل التنشئة التي تنتج هذا التشوه اإلنساني.
العنف  أو  الديني  العنف  حالة  عن  ناتجًا  يكون  الذي  هو  المجتمعي  التشظي  أنواع  أخطر  ولعل 
التكفير  خانة  في  إما  اآلخر  بإقصاء  تقوم  الفكري  السلوك  هذا  تتبنى  التي  األفكار  ألن  العرقي، 
األصولية  أن  كما  المناطقية،  أو  القبلية  أو  العرقية  الفئة  لصالح  التخندق  خانة  أو  والطائفية 
الركائز  إحدى  هي  التاريخ  عبر  كانت  السياسية،  األهواء  لصالح  الديني  النص  وتفسير  الدينية 
وأركان  الدولة  نفوذ  هدم  في  الرئيسية  األسباب  أحد  وتكون  األهلي  الصراع  حالة  تغذي  التي 

. سلطتها
قبل  من  عنهم  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  وعلي  عفان  بن  وعثمان  الخطاب  بن  عمر  ُكفِّر  فقد 
الراشدين  الخلفاء  السادة  من  وهم  الدينية!  الفتوة  عنوان  تحت  اغتيالهم  وجرى  الخارجة  الفئة 
طريقها  من  تتحول  عندما  الدينية  الفكرة  تأصل  خطورة  مدى  يعطينا  وهذا  الكرام،  والصحابة 
إلى  الروحية،  والتربية  والمجتمع  الفرد  إلصالح  والدعوة  الفضيلة  نشر  في  والصائب  السليم 
على  فتاكًا  مردودها  فيكون  السلطة،  على  والنزاع  والصراع  السياسي  الطور  في  أخرى  مراحل 
عمر  من  فيطيل  السياسية  الحياة  وعلى  المجتمعي  العنف  حالة  استمرار  يخدم  بحيث  المجتمع 

تمدد حالة االستبداد السياسي وبقائه وتأخر وتعطيل البناء الديمقراطي الحر.
جديدة  ثقافية  أنماط  ظهور  هو  التطرف،  لظاهرة  الفكري  لتصدي  العوامل  أهم  من  ولعل 
نحو  االنحدار  من  محصنًا  للمجتمع  الجمعي  العقل  يكون  بحيث  العنيف؛  الموروث  لهذا  موازية 
عادلة  ديمقراطية  قاعدة  وخلق  السياسية  الحرية  توطين  عبر  يتأتى سوى  ال  وهذا  المزالق،  هذه 
أفكار  في  فقط  اختزالها  يجب  ال  حالة  هي  الديني  العنف  فحالة  واالجتماعية،  السياسية  للحياة 
المجتمع  المتلقي عندما يمر  المتطرفة؛ بل هي تتغذى وتنمو وتجد  الفكرية األصولية  العصبيات 
والبنية  لإلنسان  العقلية  البنية  على  تؤثر  التي  المستبدة،  العنيفة  الحكم  أنماط  من  بحالة 
يغيب  فعندما  أمرائها،  بأخالق  تتخلق  الشعوب  إن  خلدون  ابن  يقول  فكما  والسلوكية،  النفسية 
الرأي  وتغييب  القائمة  السلطة  مع  البناءة  السلمية  السياسية  األفكار  لتفاعل  الطبيعي  المجال 

الحر تكون بذلك قد خلقت البيئة المناسبة التي تتغذى عليها األفكار العنيفة والمتطرفة.
وتوفير  لمواطنيها،  النموذجية  الحياة  بتوفير  أبنائها  تحصين  في  الدولة  دور  غياب  أن  كما 
االقتصادية  الحياة  وتوطين  القضائية  العدالة  وتطبيق  البطالة  على  والقضاء  العمل  فرص 
المتلقي،  االستهالكي  العقل  عن  تكوينه  في  تمامًا  يختلف  المنتج  اإلنسان  فعقل  اإلنتاجية، 
المفكر  العلم  طالب  شخصية  تخلق  بحيث  وحداثية،  متطورة  تعليمية  نظم  بتوفير  واالهتمام 
والتحليل  النقد  دون  التلقي  على  مبني  قديم  تعليمي  نظام  على  تقوم  وال  المبدع  القوي  القائد 

التعليمية مهمة جدًا في تكوين عقل المواطن وشخصيته وقدراته. والمشاركة، فالتنشئة 
الذائقة  لتشكيل  المساحة  وإعطاء  الحرة،  الثقافية  الحياة  إنشاء  الدولة  مسؤوليات  من  كذلك 
مدرسة  هي  والمسرح  والموسيقى  فالفنون  مخل،  سطحي  أو  انحاللي  غير  رفيع  بمستوى  الفنية 

الحضارة األولى لإلنسان عبر التاريخ.
القانون  المواطنة، يخلق مواطنين برسم  الجامعة وغياب مفهوم  الوطنية  الهوية  أيضًا لغياب 
المجتمع  وبين  القائمة  الدولة  بين سلطات  يخلق مساحة  االنتماء، وهذا  لهوية  فاقدون  ولكنهم 
أخرى  الفراغ هذه في خلق دوائر  الفتاكة حالة  األمراض  السلطة، بحيث تستغل  الذي تقوم عليه 
الدولة  رؤية  ضمن  يدخل  الذي  المعتدل  المحلي  الديني  الخطاب  غياب  أن  كما  حميدة،  غير 
ومخزون وإرث الهوية الدينية لمجتمعها، يكون أحد مسببات الفراغ الذي قد يملؤه خطاب ديني 

من خارج حدود الوطن.
كانت  فقد  والتعايش،  والبناء  والسلم  االعتدال  حالة  هو  الليبي  مجتمعنا  في  األصل  ولعل 
متداخلة  وثقافة  واحدة  هوية  إطار  ضمن  المتعايشة  بالمختلفات  تعج  الليبي  الساحل  مدن 
فريدة  لظاهرة  منتوج  فهي  والعرقية  الثقافية  التعددية  ذات  األمم  من  الليبية  فاألمة  مشتركة، 
الليبية  الشخصية  شوهت  التي  عام  بشكل  العنف  فحالة  المتعدد،  الجيوبوليتيكي  االشتباك  من 
العقل  اتجه  ما  إذا  خاصة  الليبي،  الداخل  في  متأصلة  غير  ألنها  لزوال  قابلة  طارئة  حالة  هي 
المتوسطي  المائي  محيطه  مع  واالقتصادية  والفكرية  الثقافية  الشراكة  من  حالة  لخلق  الليبي 
الماضي،  أتعبها  بعيونٍ  المستقبل  نحو  نمضي  أن  يمكن  فال  القائم،  الصراع  عربة  من  والقفز 
االقتصادية  والنظم  العولمة  بعد  ما  وعالم  الحداثة  صنعته  الذي  العالم  نستوعب  أن  يجب 
ألوانها  اختالف  رغم  متعايشة  جديدة  مجتمعات  أنتج  مما  ولألديان،  ولألعراق  للقارات  العابرة 
الحياة  إطار  في  الجميع  تستوعب  وقانونية  سياسية  نظمًا  وصنعت  ومعتقداتها،  ودياناتها 
ما  تعمل  أن  في  الحق  هي  الحرية  بأن  مونتسكيو  قاله  ما  بقدر  الحرة  واالقتصادية  السياسية 

القانون. يبيحه 
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وصية الشاعر صالح عجينة األخيرة

هذه  محور  كان  ظهورهم.  منذ  البشر  واالقتتال  والنزاعات  الصراعات  صاحبت 
بشرية  جماعات  تحول  مع  ثم  وماء.  طعام  من  الحياة  مصادر  على  يتركز  األفعال 
النبات  استئناس  بعد  االستقرار،  حالة  إلى  والترحل  التنقل  حالة  من  عديدة 
على  االستيالء  محاولة  إلى  النزاع  امتد  والمدن،  الزراعية  القرى  وإنشاء  والحيوان، 
ومداياتها  الحروب  أشكال  تطورت  ثم  ومن  الخصبة.  األرض  من  جديدة  مساحات 

وتطورت صناعة األسلحة، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن.
لكنها فعل  الجميع.  ذاته، فهي مكروهة من  إليه في  يُلجأ  فعاًل  الحرب  لم تكن 
اضطراري يُلجأ إليه لتأمين مصادر الحياة والدفاع عن النفس وعن مقومات البقاء 
اللعبة«  بـ»قواعد  تسميتها  يمكن  قواعد  الحروب  واتخذت  الوجود.  واستدامة 
قدر  الحرب  ويالت  تخفيف  أجل  من  االشتباك«  بـ»قواعد  اآلن  يعرف  صار  ما  وهو 

المستطاع.
واستفزازات  جانب،  من  داخلية،  تعبئة  بإجراءات  للحرب  اإلحماء  يجري  ما  عادة 

ومناوشات ضد الطرف المستهدف بالحرب، من جانب آخر.
يبدأ الطرف الذي يأنس في نفسه القدرة على خوض الحرب وكسبها في إيجاد 
تعالت وتبريرات لهذا الفعل. وإذا كان الطرف المستهدف يعتقد في نفسه القدرة 
بها  يُصعد  مماثلة  إجــراءات  يتخذ  فإنه  المعتدي  ودحر  الحرب  غمار  خوض  على 
حالة الحرب. إذا انتهت الحرب بهزيمة أحد الطرفين هزيمة كاسحة مهينة يخضع 
حالة  وجود  بسبب  الحرب،  أمد  طال  وإذا  المنتصر.  شروط  إلى  المهزوم  الطرف 
الحرب  التفاوض إليقاف  إلى محاولة  الجهود  تتجه  الطرفين،  بين  القوة  تكافؤ  من 
وتعهدات  اتفاقات  وفق  بها  المساس  وعدم  الطرفين  مصالح  يراعي  بما  وإنهائها 

متبادلة.
حاليًا.  المستعرة  األوكرانية«  »الروسية-  الحرب  عن  الحديث  إلى  يقودنا  هذا 
اآلن  يقومان  وروسيا،  ألوكرانيا(  الداعم  أميركا،  بقيادة  الناتو  )حلف  الحرب  فطرفا 
بعمليات تصعيد وتسعير للحرب التي تقف اآلن على حافة هاوية حرب نووية تفني 

الحياة على كوكب األرض ويحتمل أن تخل بنظام الكون بمجمله.
المتوقع  النوع مستبعدًا، ومن  ومع ذلك يظل احتمال قيام حرب نووية من هذا 
أن يؤدي هذا التصعيد المتبادل إلى نقطة يقتنع فيها الطرفان بخيار الجلوس إلى 
الحرب  حالة  خلقتها  التي  الجديدة  المعطيات  وفق  والتفاهم  المفاوضات  منضدة 
النوع  فنتائج من هذا  وأمنه.  المساس بمصالح كل طرف  بعدم  المتبادل  والتعهد 
ال يمكن التوصل إليها إال من خالل حالة التصعيد إلى الدرجات القصوى ومن ثم 

اقتناع كل طرف باستحالة هزيمة الطرف اآلخر.

عمر أبو القاسم الككلي سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

زمان عندما كنت قارئا، أول ما أطالع في المجالت آخرها، عادة ما 
مجلة  مثل  الماضي  العدد  في  قراءة  الثقافية  المجالت  في  يكون 
قرأت  مما  كثير  في  ثابت  تقليد  هذا  عندها  البيروتية،  »اآلداب« 
»الصياد«  مجلة  مثل  منها،  األسبوعية  المتنوعة  ما  مجالت،  من 
ملونة،  مصورة  بملزمة  صفحاتها  تنهي  عادة  أيضا،  البيروتية 
تلكم  لي  وبالنسبة  الجميالت!.  ونسائها  الراقية  الطبقة  لحفالت 
المجلة.  لمحتوى  مسبقة  نقدية  لمعرفة  ومبعث  مريحة،  التقاليد 
ال  ما  »لــزوم  كما  البال،  على  خطرت  المفارقة،  الخاطرة  وهذه 

يلزم«، وأنا أقرأ متفحصا مجلة »الغرفة 211« في عددها األول.
الموشومة  ــذاكــرة  ال أثـــارت  مــا  المميزة  النوعية  المجلة 
بالصحافة والكتاب، فاستفزت الذهن، العتبارات ذاتية أوال وأخيرا: 
المجلة مبتدؤها خبر، الغالف األصفر، حجم كتاب رشق بالعالمات، 
اسم  مباشرة  وتحتها   2023 )أ(  العدد  أعاله  في  دالة:  بسميائية 
ما   ،)211 )الغرفة  االسم  وداللة  الحر  الخط  في  المفارق  المجلة 
والفنون  بالثقافة  يعنى  دوري  غير  كتاب  رفيع:  بخط  تحته  شرحه 
أســود،  إطــار  في  لوحة  الغالف  ثلثي  حجم  على  ثم  ليبيا،  في 
وعمارات  ليلي  مشهد  على  مفتوحة  نافذة  األعلى  في  تتوسطها 
وعلى  ورقة،  منها  تبرز  قديمة  كاتبة  آلة  النافذة  أسفل  شامخة، 
من  طاولة  على  اآللة  سيجارة،  علبة  يبدو  وما  ورق  رزمة  جانبها 
يوحي  ما  عليه  ملصق  كحائط  تبدو  خلفية  وثمة  قديمة،  طرز 
الغرفة  عبارة  باستثناء  ناقصة  جمل  بها  ما  جرائد،  بقصاصات 
أبودبوس  عالء  غرافيك  الداخلي:  الغالف  وفي  المبرزة.   211
مخرجها  ثم  المجلة  سنوغرافي  اسمي  بوقشاطة،  محمد  وإخراج 
السردي  بالخطاب  يومئ  الغالف  لمشهد  السردي  والنسق  طبعا. 
يحتوي  وفهرسها  صفحة   250 من  أكثر  محمولها  ما  للمجلة، 
وإن كان  غيرها  ولعله شائع في  ليبي  عنوانا، هناك مثل   21 على 
الباب لسان  الباب يبان«، بمعنى  بمفردات أخرى: »الربيع من فم 

حال البيت.
ذاكرتي  الــذاكــرة،  استرسال  عقب  الذهن،  استفزز  ما  هــذا 

ومن  ملتصقين،  كتوأمين  معا  والكتاب  بالصحافة  الموشومة 
الوقت  في  وبالكتاب  المدرسة  في  بالصحافة  عالقتي  بدأت  هذا 
نفسه. وما زلت أتذكر )الليبي الصغير(، ملحق مجلة ليبيا الحديثة 
قصيدة  نص  يحتوي  ما  المطالعة  وكتاب  الشاملة،  األسبوعية 
قمنا  ما  المهدوي،  رفيق  أحمد  الوطن  لشاعر  اليتيم(  )غيث 
أنبت  هذا  من  ولعل  االبتدائية(.  الصابري  )مدرسة  في  بتمثيلها 
تركز  هذا  ومن  والكتب،  الصحافة  في  الليبية  الكتابة  جذر  فيّ، 
منذ  كتبت  ما  جّل  حصاده  ما  الليبي،  اإلبداعي  بالزرع  اهتمامي 

أول يوم واليوم وحتى آخر يوم حسب ظني.
حتى  المجالت،  خالل  من  الثقافة  وعشت  بــدأت  لقد  وبعد، 
عن  عبارة  هي  األخير  في  ألنها  صدورها،  قبل  كتب  على  اطلعت 
مجلة  بإصدار  غبطتي  هنا  من  المجالت.  في  منجم  نشر  نتاج 
الليبي  خاصة  ثقافتي  جذر  وأحييت  نبشت  لقد   ،»211 »الغرفة 
كحجر  ســاردة  لنصب  كمرآة،   »211 »الغرفة  فشاهدت  منها، 
ورسالة  جيل  كالمجالت:  أنا،  هو  ما  أساس  لكنه  منسي،  أساس 
النصب  هذه  وعراجين...  األربعة  والفصول  وقورينا  والــرواد 
والتي  وذهني.  ذاكرتي  في  الليبية  الثقافة  سرديات  العالمات، 
الترجمات،  من  وشيء  والعربي  الليبي  الثقافي  اإلبداع  محتواها 
الكشافة  مجلة  ورسالة(  )جيل  ليبية،  ثقافية  رموز  بزغت  ومنها 
قصص  كـ»من  هدية  كتاب  منها  أعــدادا  رافق  مبكرا  الليبية، 
من  اآلداب  كلية  مجلة  )قورينا(  أما  النيهوم،  لصادق  األطفال« 
الثقافة  الكلية، هم من رموز  كتب فيها ورأس تحريرها طلبة من 
العهد  في  الدولة  أصدرتها  مجلة  ــرواد(  و)ال بعد،  فيما  الليبية 
الليبيين،  الكتاب  اتحاد  فمجلة  األربعة(  )الفصول  أما  الملكي، 
)إدريــس  المرحوم  تحريرها  ورأس  أصدرها  )عراجين(  بينما 
السبتمبري  العهد  في  أغلقت  وجميعها  بالقاهرة.  المسماري( 

العسكري، باستثناء )الفصول األربعة( تصدر حتى اليوم.
»لماذا  سؤال:   »211 »الغرفة  باب  مفتاح  فإن  بدء،  على  وعود 
»لطالما  جاء:  ما  التحرير،  فريق  كتبها  واإلجابة  211«؟.  الغرفة 

الفهم،  بسوء  ملتبسة، مشوبة  بمجتمعاتهم  الُكتّاب  كانت عالقة 
صفو  تعكر  مزعجة،  مخلوقات  أنهم  على  إليهم  نُظِر  ما  وكثيرا 
مطلع  التنافر  هذا  الفاخري  خليفة  األديب  جسّد  لقد  المجتمع. 
الليبي »موسم  األدب  يعد من كالسيكيات  السبعينيات، في نص 
الرقم  تحمل  غرفة  في  منعزال،  كاتبا  الفاخري  يصور  الحكايات«. 
ينهمك  الصدر.  ضيقة  مدينة  على  يطل  عتيق،  فندق  في   211
الكاتب الذي يشعر بوحدة عميقة، ورغبة في الحديث إلى آخرين، 
أن  وما  وقلبه.  ذاكرته  تمأل  التي  الشيقة،  الحكايات  سرد  في 
المجاورة،  الغرف  نزالء  يشرع  حتى  الكاتبة،  اآللة  نقر  في  يمضي 
بالكاتب  الحال  ينتهي  المزعجة.  حروفه  صوت  من  الشكوى  في 
يكتب  أنــه  يعتقد  يــزال  ال  وهــو  غرفة،  إلــى  غرفة  من  مطرودا 
أي  المجلة،  اسم  لدوافع  توضيح  الجواب  هذا  وفي  لآلخرين«. 
وتستطرد  الفاخري،  نص  في  األدبية  المفارقة  عن  استعارة  أنه 
كثيرا  تختلف  ال  األدبية  المفارقة  هذه  »إن  توضيحها  في  المجلة 
لمجتمعاتهم،  يكتبون  أنهم  الكتاب  اعتقد  طالما  إذ  الواقع،  عن 
تعكر  التي  الكتابة  هذه  ضجيج  من  مجتمعاتهم  تشتكي  فيما 
 246 إلى   220 ص  من  المجلة،  صفحات  آخر  وفي  سكينتهم«.. 
فرجينا  وغرفة  الفاخري،  )غرفة  مطاوع  خالد  كتبها  قيمة  دراسة 

وولف: نحو إدراك أدبي بديل(.
إلى  يذهب  فندق،  في  غرفة  تأويل  أن  االعتبار  في  آخذين 
تحت  يقع  كهذا  مكان  في  اإلزعــاج  وأن  ومتنوع،  غريب  مجتمع 
لكن  بالنحل،  ذرعا  نضيق  قد  هذا  ومن  يمنعه،  ما  القانون  طائلة 
نجني عسله بشغف. كذا المبدعين الذين نضيق بهم، وبالتحديد 
التباين مع الجماعة،  المتمردين منهم الذين يحرصون هم، على 
بالبرج  بعضهم  وصمها  ما  عزلة،  في  بعيدا  ينفردوا  أن  وعلى 
نسج  من  يتمكن  حتى  هناك  وكر،  للمبدع  يكون  حيث  العاجي، 
هكذا  معزله،  في  ويتأمله  للمشهد  بعد  عن  ينظر  بأن  سردياته، 
تقديرنا  في  وهذه  به.  يضيق  أيضا  الذي  بالقطيع  يضيق  المبدع 

معادلة متوازنة، تنتهي بانفراد النص وموت المؤلف.

والشاعر  الجميل  اإلنــســان  معي  تواصل   2012 العام  بداية 
وتونس  ألمانيا  بين  يعالج  كان  حينما  عجينة،  صالح  المشاكس 
يتحدث سوى  وال  أسئلتي عن صحته  يتجاوز  وكان  الفتاك،  مرضه 
عن كتب كان يشرف على طبعها، وحريص على إصدارها ألنها في 
ثقافية  مجلة شؤون  لتحرير  رئيسا  كان  عندما  اإلنجاز،  مراحل  آخر 
عمره  مشروع  كان  والتي  عنها  الصادرة  الكتب  لتحرير  ورئيسا 
القصير، وكانت رغبته الملحة متابعة ما توقفت عنده مجلة شؤون 
هذه  من  نسخة  لي  بعث  وقد  الكتب،  من  وإصداراتها  ثقافية 
الرسالة التي بدوري أحلتها إلى وزارة الثقافة آنذاك، وكل الوزارات 
بعدها، إلى أن تحولت فيما بعد وزارات الثقافة إلى االهتمام بكل 

شيء ما عدا الثقافة نفسها.
اهتمامه  يركز  كان  عجينة  صالح  الشاعر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
يحتضر.  أنه  يدرك  وهو  تقريبا  يوميا  ويراسلني  األمر  هذا  على 
بالثقافة، يهتم  أحدا معنيا  أو  أعيد نشر رسالته هنا لعل وزيرا ما، 
بهذا الجهد الذي بدأه الشاعر صالح، رحمه اهلل، الذي استطاع أن 
يخطو بالمجلة خطوات مهمة، وأن يصدر كتبا من سلسلة الكتاب 
الشهري التابعة للمجلة ال تقل أهمية. وهذا نص الرسالة الوصية 
هذه  وتعنيه  الكتاب،  أمر  يعنيه  من  لكل  مفتوحة  ستظل  التي 

الوصية:
وبعد.  طيبة  تحية  المدني..  والمجتمع  الثقافة  وزير  »السيد 
خطوات  ليشق  قدما  الثقافي  بالحراك  للدفع  جهودكم  أحيي 
بالمجتمع الليبي نحو مراٍم تهدف للرقي به وتقليص دوائر األمية 

الثقافية ونشر المعرفة عموما.
سلسلة  لنشر  اإلشــراف  في  االستمرار  بطلب  انتباهكم  ألفت 
 - الجميع  بمجهود   - أسهمت  التي  ثقافية  شؤون  مجلة  كتاب 
اآلداب  مجاالت  في  مختلفا  عنوانا   13 بنحو  الليبية  المكتبة  إلثراء 
وترجمة  والنقد  الرحالت  وأدب  العالمية  اآلداب  من  وترجمتها 

األعالم الليبية، والكتب التي صدرت هي على النحو التالي:
الشخصية الفكرية للصادق النيهوم – نقد : د.خالد المحجوبي

ترجمة:  تشيلي-  شاعر  هويدبرو-  فنسينتي  لـ:  السماء  زلزلة 
د.عاشور الطويبي

الخليكوتس في جزيرة كريت – حضارة- ترجمة من اليونانية : 
د.محمود الوحيدي

عن  مترجمة  ليبي-  شاعر   – شعرية  مختارات  أبوصبع  عطية 
الفرنسية- وليد سليمان

السيرة الذاتية في األدب الليبي: دراسة
أين أمك أيتها الحمقاء – رواية- لـ : بتروال سترويس : ترجمة 

من اليونانية د.محمود الوحيدي
حليمة  الليبي-  الشعر  حول  دراســة  والحياة:  الموت  ثنائية 

الصادق

د.عاشور   : ترجمة  اليابان-  شعر  من  مختارات  الهايكو  سادة 
الطويبي

يوميات مغربية – أدب رحالت : عمّار جحيدر
القادر-  عبد  خديجة  رحــالت-  أدب  اإلنجليز-  بالد  في  ليبية 

تقديم :فاطمة غندور
حجر الرجبان – أدب رحالت- عبدالحكيم الطويل

الحمر-  الهنود  لشعر  الفرنسية  عن  ترجمة   – القرمزية  الشارة 
وليد سليمان

رائحة الحصان- قصص مترجمة عن اإلنجليزية: عمر الككلي.
النيهوم(  للصادق  الفكرية  )الشخصية  كتاب  بـ  السلسلة  بدأت 
السنوية  الذكرى  2009، والتي توافق  العام  في شهر نوفمبر من 
 : كتاب  عند  وتوقفت  النيهوم،  الصادق  الليبي  الكاتب  لرحيل 
نوفمبر  شهر  يوافق  والذي  الككلي  عمر  للقاص  الحصان(  )رائحة 
نسبة  تبلغ   - طبعا   - بالسلسلة  كتب  وهناك   ،  2011 العام  من 

اإلنجاز فيها أكثر من 80 % أو أكثر.
 2012 يناير   - رجعي   - بتاريخ  السلسلة  في  نباشر  أن  المقترح 

ويشمل المقترح حتى فبراير 2013.
كما   - كتابا   14  - تشمل  العمل  خطة  وفق  المعدة  العناوين 

يلي:
عبد اللطيف الشويرف وجهوده اللغوية- )تاريخ أعالم(، د.محمد 

جبران.
د.عبد  التركية(  من  مترجمة  )قصص  مختارات  نسين  عزيز 

الكريم أبوشويرب.
ربيع باريس 2000 )يوميات، أدب رحالت(، د. جمعة الزريقي.

نوستالوجيا )دراسات( د. نجيب الحصايدي.
عن  ترجمه  ــاي-  أب  : األذربيجاني  للكاتب  الكلمات:  كتاب 

اإلنجليزية - عبدالسالم الغرياني.
ماء الشاعر، )تأمالت( صالح عجينة.

بصيرة الشعر: سيرة قصيدة ــ سالم العوكلي.
دنيسيوس واإلسكندر األكبر )حضارة ذات عالقة بليبيا( ترجمة: 

د.محمود الوحيدي.
المثقف واالغتيال، )دراسة( عدنان الصائغ.

شجرة األكاسيا )نقد( بنعيسى بوحمالة.
صالح  ومقدمات(  مجمعة  )دراســات  العربية  النسائية  الكتابة 

عجينة.
السالم  عبد  ترجمة:  فلندا(  من  حديثة  )قصص  التوقيت  فارق 

الغرياني.
كتابا فقط حيث   12 لـ:  نشٍر  تُعد عقود  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
أن كتابين منها سبق للكاتب أن وقع عقدا وتحصل بموجبه على 
بقية  الكلمات(.  و)كتاب  الشويرف(  )عبداللطيف  وهما:  المكافأة 

الكتب تحتاج توقيع عقود تأليف حسب ما هو معمول به بالوزارة.
التكلفة  تُحول  أن  عملي  بشكل  العمل  يُنجح  الذي  السياق 
التحرير، وهو مسؤول عن جميع مراحل  لرئيس  اإلجمالية  المالية 
: طباعة  المختلفة  الليبية  المدن  القارئ في  يد  العمل حتى تصل 
والتوزيع  والنشر  اللغوي  والتصحيح  األغلفة  ورســوم  وإخراجا 
ومراحل الشحن والسداد والتخليص الجمركيين ونواحي المتابعة 

المختلفة.
من  تبدأ  شهرا   14 يشمل  والذي  للمشروع  اإلجمالية  القيمة 
ألف دينار   75 بقيمة:  تقدر   2013 فبراير  بـ:  وتنتهي   2012 يناير 

ليبي تشمل كل مراحل المشروع بالكامل.
الحجم  من  صفحة   450 إلى  صفحات   208 من  الكتب  أحجام 
ملونة  وأغلفة  خياطة   – سنتيمترا  بالسلسلة14×21  المتبع 

ولمّاعة.
عددا من  وتشمل  األولى   4 الـ  باألعداد  كما هي  الطباعة  نوع 
وبحجم  خاص  فني  وبإخراج  أنيقة  طباعة  وهي  الخاصة  النسخ 

يخص السلسلة.
بعض الكتب حصل مترجمها على موافقة الكاتب وبعضها قيد 
مع  التحرير  رئيس  يتابعه  وهذا  الشأن،  بهذا  واالتفاق  المعالجة 

المترجم وتحمل األعباء المطلوبة.
من  عددا  وتشمل  األولى   4 الـ  باألعداد  كما هي  الطباعة  نوع 
وبحجم  خاص  فني  وبإخراج  أنيقة  طباعة  وهي  الخاصة،  النسخ 

يخص السلسلة.
المقترحة  المالية  القيمة  وتحويل  اإلذن  على  الحصول  بمجرد 
في نطاق أسبوعين إلى ثالث أسابيع، تبدأ الكتب توزع بين أيدي 
الميعاد  وفق  بشهره  شهر  كل  السلسلة  تبدأ  ثم  ومن  القراء، 

المحدد.
من  عدد  بتنسيق  الــوزارة  مع  باالتفاق  التحرير  رئيس  يتكفل 
احتفاليات توقيع لبعض العناوين والتعريف بها، والسياق المقترح 
يوم  لمدة  وبوفيه  صالة  لتوفير  الفنادق  أحد  الــوزارة  تراسل  أن 

واحد وتقام االحتفالية وفق التنسيق الكامل مع الوزارة.
يشرف على سلسلة الكتاب صالح عجينة وسكرتير التحرير عمر 
عبود، ويشمل الفريق المُعدّ: المخرج الفني وطباعين ومصححين 
تونس   : مطاري  في  جمركيين  ومخلصين  توزيع  ومتابع  لغويين 

العاصمة )مكان الطبع( ومطار طرابلس.
يلتزم رئيس التحرير بعد التكليف والحصول على الموافقة على 
دون  المختلفة  العمل  نواحي  في جميع  دقة  بكل  المشروع  تنفيذ 

تأخر. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«. نهاية الرسالة.
ولم يمهل المرض والوقت صالح كي يقوم مهامه الواردة في 
آخر رسالته، لكن أتمنى من كل معني بهذا األمر في وزارة الثقافة 
بطرابلس أن يتابع هذا األمر خصوصا أن نسبة اإلنجاز فيه كبيرة. 
التونسي عبدالمنصف المزغني كان هو  وكل ما أعرفه أن الشاعر 
هذا  في  معه  تحدثت  أن  وسبق  المذكورة،  للكتب  الفني  المخرج 

األمر الذي ال يحتاج إال إلى متابعة اإلجراءات كما أخبرني.
أعيد مرارا الكتابة عن هذه الوصية رغم معرفتي أن ال وديان أو 
جبال في هذا الوطن السفرتح ترد الصدى أو تصغي، لكنها فرصة 
لتذكر شاعر جميل ومشاكس أحببته، كان يسميه بعض أصدقائه 
هاجسه  كان  وفعال  المربك«،  الليبي  »الفتى  العرب  الشعراء  من 
في  أو  الشعري،  للنص  في  حل،  أينما  يحدثه  الذي  اإلرباك  دائما 
حوار صحفي، وحتى في عمله كرئيس تحرير لمجلة شؤون ثقافية، 
عادة  مؤسسات  ثمة  ألن  تتبعها،  التي  للمؤسسة  مربكا  كان 
يخترقون  حين  أفراد  وثمة  خائفة،  أو  منضبطة  أو  تقليدية  تكون 
ومارشاتها  إيقاعاتها  يخرج عن  بديعا  نشازا  فيها  يثيرون  سياجها 
نصوصا  المجلة  في  نشر  حين  عجينة  فعله  ما  وهذا  المنضبطة، 
شعرية باللغة األمازيغية، أو حين نشر وسعى لنشر كتب مغضوب 
ضيقة  رقابة  تنصب  التي  السائدة  الثقافية  الرؤية  وفق  عليها 
المرسلة، وكان صالح نشازا في  المجازات  الثقوب تخاف حتى من 
محمود  والكاتب  الصحفي  الصديق  كان  مثلما  مروضة،  مؤسسة 
البوسيفي، الذي نشر كتبا عبر مجلة المؤتمر ما كان لها أن تنشر 
متجاوزا  فيه،  والثقة  الليبي  اإلبداع  بحب  مترع  كفرد  وجوده  لوال 
فرصة  ومستثمرا  فيها،  المتفشي  الفزع  ومدى  المؤسسة  شروط 
نشر كتب ال تمر بثقوب رقابة المطبوعات الليبية المصابة بفوبيا 
الكتاب وحساسية الحبر، ومثل هؤالء األفراد المجانين ال يرضخون 
عن  والدفاع  المسؤولية  تحمل  على  وقادرون  الحدود  أو  للشروط 
ما  بكتب  الليبية  المكتبة  تمتعت  النهاية  وفي  بقوة.  خياراتهم 
المطبوعات،  على  الرقابة  بقناة  مرت  لو  الضوء  ترى  أن  لها  كان 
اكتمال  على  عجينة  الشاعر صالح  كان حرص  المنطلق  هذا  ومن 
إجراءات آخر مجموعة انتخبها من المخطوطات قبل أن يرحل عن 
على  قصيدته  فيها  ترك  والذي  وأربكته،  أربكها  التي  الحياة  هذه 

حافة اإلنجاز وهو يقول:
لم أكتب قصيدتي بعد

فقط أطوف بين السنابل
والمنال وال أنال

الصحراء تعصف بي والغابة تطردني.

طوال نصف قرن، لم ينقص منها سوى سنوات القطيعة مع مصر، ال أذكر أنني تخلفتُ، عن حضور 
معرض القاهرة للكتاب، الذي لم يكن مجرد معرض، بل عرسا عربيا يتوج بحفل يومي بالمقهى الثقافي، 
حيث يلتقي رواد المعرض الليبيون مع بقية كتاب وأدباء وشعراء الوطن العربي، وبالمناسبة كان أكثر 
الكتاب الليبيين قدرة ونشاطا في تعريفنا، وتقديمنا، إلى الكتاب العرب هو صديقنا طيب الذكر الكاتب 

زياد علي، شفاه اهلل وعفاه.
المقاهي،  في  الفجر  حتى  المسائية  اللقاءات  تتواصل  اليومية،  أبوابه  المعرض  يقفل  وبعدما 
والتجمعات الثقافية واألدبية، واألخرى األدبية جدا! كانت تلك الليالي كعيد متنقل وفرح راقص ضاحك 

في ليل القاهرة البهية.
ثم نُقل المعرض إلى مكان واسع بصاالت فخمة تتوسطها مقاه ومطاعم عديدة وحديثة وكراسي 
وموائد مريحة، وقوائم وجبات لمأكوالت يندر أن تجدها مُتجمعة في ميدان فسيح، كتلك الفسحة التي 

تتوسط قاعات المعرض.
يجمع  ثقافي  ومقهى  األزبكية!  كسور  ينقصها شيء سوى سور،  لم  عالمية،  فسيحة  أنيقة  حداثة 

المهتمين بالكتب، أكثر من اهتمامهم بقوائم الطعام.
حتى اآلن لم أغب عن هذا المعرض، وهو جيد التنظيم وفائق الحداثة بعد انتقاله إلى مكانه الجديد. 
صحيح أن زياراتي له لم تعد يومية، وال ليلية للقاءات األصدقاء، فال حديقة )الجريون( وال )ستيال(، وال 
)استوريل(، وال مقهى ريش، خصوصا بعدما رحل عنا الكثير من األصدقاء، ناهيك أنني لم أعد »أنا هو 

أنا«، وال هم كذلك!
هذه السنة اتصل بي صديقي األستاذ محمد على الشويهدي، وسألني عن أحوال المعرض، وهل 
القاهرة لحضوره، وطلب مني أن أحضر معي نسختين من  إلى  أنه تعذر مجيئه  أم ال؟ وأخبرني  زرته 

روايته الجديدة )ربيع وطن(.
تعود عالقتي بأخي الشويهدي إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، واآلن من بعد ستين عاما أقول 
لكم إنه كان ضمن شلة تعد بالنسبة لي أخوتي الكبار، فجميعهم أكبر مني سنا ومقاما، كان لنصحهم 
المتصل، والسؤال عني إن غبت دائم وجميل األثر، فلقد عملت بنظارة األشغال العامة، بعدما اجتزت 
تعرفت  الربع، ومن خالله  إبراهيم سعد  المرحوم  بأخي وصديقي  التقيت  وهناك  االبتدائية،  المرحلة 
انتبه لهذه  أنه  بد  لكتاباته ال  والمتابع  الشويهدي  القبلي بسيدي حسين، منهم  السوق  على شباب 

الشخصيات، فهي دائمة الحضور خصوصا في رواياته.
وسبق أن كتبت حكاية ومسيرة األستاذ محمد الشويهدي، وكيف أنه مارس عديد الوظائف، وأوفد 
في بعثات دراسية، ولكنه كان يعي أنه ولد ليكون كاتبا، فمارس الصحافة، وكتابة القصة القصيرة، 
والمقالة الصحفية، وترأس تحرير عددا من الصحف، والمجالت المهمة، وتقلد مناصب متعدة قيادية. 

وكثيرون ال يعرفون أنه كاتب أغان ليبية متميزة، وله العديد منها كان يذاع عبر اإلذاعة الليبية.
ولماذا أقول لكم ذلك؟ ألنه أخبرني أنني أعرف شخصيا بطل روايته الجديد )ربيع وطن( ! ولكنه لم 

يفصح عنها، ولذلك عندما قرأتها عرفتها وتبسمت وُذهلت!
والحديث عن الرواية سوف يفسد متعتها، فأسلوب الشويهدي، ودقته في نقش كلماته، وحرصه 
الشديد على قواعد جُمله ممتع حد الزهو! وتكثيفه ألحداث قصصه جعلت من روايته )السوق القبلي( 
مجموعة روايات فكل شخصية ينتبه المتابع أنها بطل لرواية مستقلة، ولقد كتبت ذلك في حينه، بعدما 
أخبرته عن وجهة نظري، إذ قلت له إنها باإلمكان أن تكون مجموعة روايات فكل حدث وشخصية، وهي 
في الواقع، حقيقية هو مشروع لرواية قائمة بذاتها، تماما مثلما كتب نجيب محفوظ، ثالثيته الشهيرة، 

فالزمن والمكان ومعظم الشخصيات واحدة، ولكن في ثالث روايات. وهذا وجدته في السوق القبلي.
إليكم  ذلك  ومع  قرأتها!  بعدما  لي  حدث  مثلما  تنذهلون،  وقد  تتبسمون،  سوف  إنكم  لكم  أقول 

اقتباس مما ورد في الرواية، لعله يشي ببعض من مواضيعها، يقول:
فاقت كل  الوطن«  »ربيع  وقائع  لكن  الخيال  وكثير من  الحقيقة  قليل من  الغالب  في  اإلبداع  »إن 
خيال فوجدتني ُأراوح حائرًا بين وهن الخيال وعنفوان الواقع، أرقٌ، عجزْ، قلق في تيه ال تلوح في شتاته 

شطآن..«.
ثم يتطرق إلى رسائل تبادلها مع الشاعر الكبير نزار قباني، الذي يسأله نزار في إحداها، عن حاله، من 

بعد أن عصفت بهما رياح الربيع العربي الحارقة!
البراري  جميع  في  التجول  حظر  منا  الواحد  على  وأعلن  األمصار،  كل  ترفضنا  صارت  صاحبي  يا   ..(
الواحد فينا يا نزار إرهابي وقاتل و مهرب أفكار، يرحّل حيثما وجد مخفورًا  والمنافي واألجواء والبحار 

بالدرك والضآلة والهوان إلى أوطان الربيع والياسمين »مُكمم الفم متخشب اللسان«(.
ويستطرد قائال:

».. قررت يا سيد الشعر المقاتل أن أبقى في وطني، أن أقضي ما تبقى من أيامى في مدينتي بنغازي 
أتحايل على الديناصورات الكثر كما يتحايل المصارع اإلسباني النحيل، الرقيق، اللماح، السريع الفِطنة 
على الثور أشغله بالوشاح بالحركة األنيقة، لكني، أشهر قلمي، أقاتل في مذبحة الحبر والورق في حرب 
فرضت علينا، وهي كره لنا، حتى أعثر على عشبتي الخرافية أو ٌأوارى في ثرى بنغازي شهيدًا شأنك في 

ثرى دمشق الفيحاء.
و لك من أخيك الحب كله..«.

وهذا ما يفعله الشويهدي اآلن، وألنني أعرفه جيدا، وأعرف تجربته الثرية، وذاكرته المتقدة، ناهيك 
أنه شخصية دقيقة ومنظمة ومنتظمة، وفوق ذلك يعي جيدا أن ذكرياته وأراشيفه وحكاياته وتجربته 
الطويلة من ستينيات القرن الماضي حتى الربيع العربي هي تأريخ لبالدنا، وحقنا عليه، وهو الصادق 

القادر أن يسردها لنا عن هذا الربيع الذي قالت عنه غناوة العلم:
»خبط شبوب بدري صيف... نواره سبق ماه يا علم«

مبروك لنا ولألستاذ محمد علي الشويهدي روايته الجديدة

محمد عقيلة العمامي

 »ربيع وطن..
 نواره سبق«

 تصعيد حالة الحرب 
من أجل إيقافها

»الغرفة 211« في موسم الحكايات!
)1 من 2(
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الفنانة إنها الرسامة »الكِنداكة« في انتقاء مواضيع فنها! 
وكندانة مثلما عرفت من موضوع عنها قالت فيه لجريدة 
الملكة.  المرأة  إنها كلمة نوبية تعني  المصرية،  الدستور 
فكانت بالفعل ملكة في انتقاء عنوان معرضها الذي تزامن 
مع اليوم العالمي للمرأة، وضم عددا من لوحات زيتية تدور 
»كنداكات« جميالت قويات، من مختلف الفئات في مراحل 
العمر كافة. قدمت بورتريهات بلمسات فنية بارعة لسيدات 
وفتيات من عامة الشعب، فكانت مالمحهن ملكات، وكيف 
صاحبة  نفرتيتي  الملكة  نسل  من  وهن  كذلك  يكن  ال 
العينين الكحيلتين الساحرتين. كنا اتفقنا في قسم الثقافة 
التشكيلي  الفن  مبدعات  نتناول  أن  »الوسط«،  في  والفن 
العربيات، أسوة بالعديدات من الفنانات الليبيات، وبالطبع 
العربيات  التشكيليات  الفنانات  سلسلة  نستهل  أن  يتعين 
وانتشار  وخصوبة  نضج  إلى  باإلضافة  فهن  بمصر، 
أنني  حظي  ولحسن  المجال،  هذا  في  إنتاجهن،الرائدات 
واكبت، خالل شبابي، بعضهن، أذكر منهن الفنانات: عفت 
 ،)1979-1908( نخلة  ومارجريت   ،)1994-1905( ناجي 
وتحية حليم وزينب عبدالحميد، اللتين ولدتا 1919 ورحلتا 
عنا على التوالي عامي 2002 و2003 وغيرهن كثيرات. إن 
اإلبداع التشكيلي في مصر، موغل في القدم، وإنني ال أشك 
وإن  الفرعونية،  النقوش  في  أسهمن  فنانات  ثمة  أن  أبدا 
أجزم، ألنه لم تصادفني معلومة تؤكد ذلك، غير  كنت ال 
أن علماء التاريخ الفرعوني بالتأكيد يستطيعون اإلجابة عن 

مثل هذه األسئلة.
الفنانات  هن  كثيرات 
المصريات، ومن الصعب جدا أن 
تصادف  ولعل  جميعا،  نتناولهن 
كلية  طالبات  خروج  وقت  المرء 
الفنون الجميلة في حي الزمالك، 
يبهج المهتم ويبشره بكنداكات 
كانت  فمصر  حصرهن،  يصعب 

وستظل والدة.
)الملكات(  عن  المعلومات 
الباحث  عليها  يعثر  ال  غالبا 
الميالد  فتواريخ  بسهولة، 
بمختلف  الملكات  أسرار  من 
عنه،  نسأل  وال  نبحث  ال  لنا  ينبغي  ال  ولذلك  توصيفهن! 
ولكن بمقدورنا أن نقدم صفحتها )الفيسبوكية( فيستطيع 

المهتم أن يتصل ويسأل عما يريد.
الفنية،  التربية  كلية  في  تخرجت  حسن  فاطمة  الفنانة 
»أخبار  بمؤسسة  رسامة  اآلن  وأصبحت  حلوان،  جامعة 
اليوم«، ومجلة »صباح الخير«. شاركت في عديد المعارض 
الجماعية، وأقامت معارض عديدة خاصة بها تحت مسميات 
عديدة. عن لوحتها )الحب كله( التي شاركت بها في الدورة 
اخرناها  التي  وهي  األوبرا..  بدار  العام  المعرض  من   42
العنوان  هذا  اختارت  أنها  تقول  هذا،  موضوعنا  لعنوان 
بسبب رسمها الورود بأعلى اللوحه لتبدو بمثابة فساتين 

ملونه ومنقوشة .
واشارت الفنانة فاطمة الي انها رسمت الورود بمنظور 
اللون  اكثر على  الطائر واأللوان االكريليك واعتمدت  عين 
ضربات  أن  حتى  للورد..  وبهجة  روحا  يعطي  النه  األحمر 
الفرشة تمت بحرية اكثر من األول وفيها تلخيص لشكل 
سوف  لها،  قوال  لكم  اقتبست  إن  ولعلني  البلدي..  الورد 
يختصر الكثير مما يتعين أن يقال، ومما يدفعنا أن نبحث عن 
إبداع روحها الخالقة، فهي القائلة في أحد حواراتها »الوجع 
يمكن أن يخلق فنانا مبدعا«، وإن كنت ممن يؤمنون أن 
اإلحساس المرهف، كالذي يتضح لنا من ألوانها، وانسياب 

ريشتها هو اإلبداع الحقيقي.

لمعرض  والخمسين  الرابعة  الدورة  زوار  عدد  كسر 
القاهرة الدولي للكتاب حاجز المليون شخص، وسط 
إقبال كبير من جمهور الثقافة على مختلف أعمارهم، 
في أجواء رائعة لهذه التظاهرة الثقافية التي تختتم 
أجنحة  في  تتمثل  واسعة  ليبية  بمشاركة  فبراير،   6
إلصدارات جامعة طبرق وبعض الدور النشر الخاصة.
من  عادي  غير  إقباال  »المعرض«  كاميرا  ورصدت 
اهتماماتهم  تنوعت  ممن  واألعمار،  الفئات  مختلف 
والورش  الثقافية  والفعاليات  الندوات  حضور  بين 
واإلقبال  األطفال،  ورش  بجانب  الفنية،  والعروض 
الكتاب،  هيئة  بجناح  الكتب  شراء  على  المتزايد 
»الثقافة  الثقافة  وزارة  مبادرة  تقدمه  بما  استفادة 
في  المشاركة  النشر  دور  وكذا  للجميع«،  والفن 
معرض القاهرة والتي القت أجنحتها إقباال كبيرا على 

عناوينها، خصوصا من قبل الشباب والكبار.
عقيلة  المستشار  النواب،  مجلس  رئيس  وكان 
صالح، قد زار، السبت، معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
ودار  طبرق  جامعة  جناح  له  المرافق  والوفد  وتفقد 
نشر »أويا طرابلس« واتحاد ناشري ليبيا. ووفق بيان 
النواب. مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المركز  عن   صادر 
المصري  المركز  جناح  عقيلة  زيارة  إلى  أشار  فقد   
على  اطلع  حيث  االستراتيجية،  والدراسات  للفكر 
بمنتجات  إعجابه  وأبدى  واإلصدارات،  الكتب  مختلف 
اإلقليمي  الشأنين  في  المتنوعة  وإصداراته  المركز 

والدولي.
في  المرأة  لشؤون  الدولة  وزيرة  زارت  وكذلك 
المعرض،  السبت،  عبود،  انتصار  الليبية،  الحكومة 
وقالت الوزارة في بيان »حيث قامت السيدة الوزيرة 
اتحاد  يمثله  والذي  بالمعرض  الليبي  الجناح  بزيارة 
 الناشرين الليبيين ودور النشر الليبية وجامعة طبرق«.
طبرق  جامعة  رئيس  كذلك  الوزيرة  والتقت   
المكتبات  إدارة  ومدير  حسن،  على  حسن  الدكتور 
وعددا  الحداد،  فوزي  الدكتور  والنشر  والمطبوعات 
الموجودين  الليبيين  النشر والُكتاب  من ممثلي دور 

في المعرض،
أن  وأكدت  المشاركة،  هذه  على  الوزيرة  وأثنث 
وجود ممثلين للدولة الليبية في هذه المحافل مهم 
والزوار،  المشاركين  لكل  جيدة  إشارات  ويعطي  جدا 

القادمة.  السنوات  في  ويتضاعف  يستمر  أن  ويجب 
جناح   )3( بصالة  جناحها  طبرق  جامعة  افتتحت  فيما 
هذا  في  لها  األولى  المشاركة  إطار  في   ،)A23( رقم 
الجامعة:  وقالت  الكبير.  السنوي  الثقافي  الحدث 
بجناح  تشارك  طبرق  جامعة  تاريخها  في  مرة  »ألول 
الممثل  وهي  بجامعتها،  خاصة  ومنشورات  خاص 
الدولي  القاهرة  معرض  في  ليبيا  لدولة  الوحيد 
للمعارض  مصر  مركز  في  المعرض  بمقر  للكتاب« 

بالقاهرة. الدولية 
وتابعت: »افتتح األستاذ الدكتور حسن علي خيراهلل 
جناح الجامعة بمعية معالي السفير محمد عبدالعالي 
سفير ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد سالم 
بالسفارة  واألكاديمي  الثقافي  الملحق  مساعد  كريم 
الليبية في القاهرة، والدكتور فوزي عمر الحداد مدير 
بجامعة  والنشر  والمطبوعات  المكتبات  إدارة  عام 
العام  الكاتب  الشاعري  فرج  وعبدالعزيز  طبرق، 

للجامعة، ومحمد رئيس القسم المالي بالجامعة«.
فيها  رحب  كلمة  الحداد  فوزي  الدكتور  وألقى 
رئيس  علي  حسن  الدكتور  تحدث  كما  بالحضور، 
الدعوة  بقبول  السفير  اهتمام  مثمنا  الجامعة، 

والمشاركة في دعم مشاركة جامعة طبرق.
صالح،  عقيلة  المستشار  دور  على  أثنى  كما 
المشاركة  هذه  دعم  الذي  النواب،  مجلس  رئيس 
التسهيالت،  من  الكثير  لها  وقدم  للجامعة،  الدولية 
وحسب المنشور: »جامعة طبرق هي الممثل الوحيد 
للجامعات الليبية في هذا الحدث الثقافي الكبير، كما 
من  تمكنت  التي  الوحيدة  الرسمية  المؤسسة  أنها 
الكبير، وسط غياب  المحفل  لها في هذا  حجز مكان 

المؤسسات الرسمية بالبالد«.
لبرنامج  طبقا  الثقافية  المعرض  فعاليات  وتستمر 
للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  وضعته  محدد 
تشارك  كما  الدين،  بهي  أحمد  الدكتور  برئاسة 
وفعاليات  بأنشطة  الثقافة  وزارة  هيئات  جميع 
المعرض، بينما تتعدد مبادرات المؤسسات المدنية 

والحكومية المتجاوبة مع الحدث الثقافي العالمي.
مدبولي،  مصطفى  الدكتور  الوزراء  رئيس  وافتتح 
والدكتور  الثقافة،  وزيرة  الكيالني  نيفين  والدكتورة 
العامة  المصرية  الهيئة  رئيس  الدين  بهي  أحمد 
المملكة  بحضور  الـ54،  الدورة  فعاليات  للكتاب، 
ومشاركة  المعرض،  شرف  ضيف  الهاشمية  األردنية 

1047 ناشرا و52 دولة.

ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صالح يزور 
أجنحة دور النشر.. وعبود تثني على املشاركة

تخرجت في كلية التربية 
الفنية جامعة حلوان 
وأصبحت اآلن رسامة 

بمؤسسة »أخبار اليوم« 
ومجلة »صباح الخير«

القاهرة : الوسط

جامعة طبرق تفتتح جناحها وتحتفي بمشاركتها الخاصة األولى في الحدث الثقافي الكبير

● عقيلة صالح في زيارة للمعرض

● انتصار عبود في جناح جامعة طبرق

ارحومة محاضرة،  الدكتور علي  والباحث  الكاتب  ألقى 
اإلثنين، بمدرج رشيد كعبار في جامعة طرابلس، نظمها 

الديك،  الدكتور محمود  وأدارها  بالجامعة،  الثقافي  المنتدى 
العالم  العربية وتحديات  والثقافة  اللغة  واقع  فيها  تناول 

بالواقع من  النهوض  الشبكي، كمقاربة اللتماس مسارات 
والثقافة. اللغة  خالل 

بتقنية  مستعينا  حديثه  في  ارحومة  واستعرض 
وما  الرقمي،  التفاعل  عناصر  أبرز  الضوئية،  الشرائح 
لغتنا  دور  عن  متسائاًل  إعالمية،  شبكات  من  يتبعها 

يتمثل  وما  الغربية  التكنولوجيا  فلسفة  ضوء  في  العربية 
تحتوي  أصبحت  التي  الكوكبية،  الثقافة  مظاهر  من 

للهويات  إذابتها  على  عالوة  فشيئا،  شيئا  المحلية  الثقافة 
 والخ 

العالقة،  ذات  النقاط  من  مجموعة  عند  ارحومة  وتوقف 
الثقافية  والتعددية  المعاصرة،  الغربية  العقالنية  منها 

مشيرا  اإللكترونية،  التحديات  لمواجهة  والسبيل  العربية، 
الثقافة  في  التعددية  وجود  من  الرغم  على  أنه  إلى 

فإن  اإلسالم،  ظهور  قبل  ما  إلى  ترجع  لفترات  العربية 
ثقافات  في  ذوبانها  عنهما  نتج  نجمها  وخفوت  تراجعها 

عديدة. ألسباب  أخرى، 
المجال  المنافسة في  آليات  أن  أوضح  آخر،  ومن جانب 
الصعيدين  على  االبتكار  عناصر  امتالك  تتطلب  الشبكي 
المواجهة  بين  التمثل  حيثيات  وإدراك  والتقني  العلمي 

اإلنترنت كمثال  أخذنا  ما  »إذا  وأضاف:  والمنافسة. 
عدة خصائص  تفهم  من  البد  فإنه  التغيير،  لمنظومة 

العنصر  بين  المركزية  إزاحة  وهو  التحول،  فرضها هذا 
الرقمية  الذات  اختراق  كذلك  والمؤسساتي،  البشري 

العالقة  طبيعة  في  الحاصل  التحول  ثم  الذاتية،  للحصانة 
اإللكتروني«. المد  تأثير  واقع  من  االجتماعية 

عن واقع اللغة والثقافة العربية

أرحومة: آليات املنافسة في املجال 
الشبكي تتطلب امتالك عناصر االبتكار

بالبو وليبيا وسؤال المقارنة

أدبية  ندوة  الثالثاء،  والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
بدار الفقيه حسن، حول كتاب »المنفى الذهبي: بالبو في ليبيا.. 
أضواء وظالل« للدكتور مصطفى يونس، أدارها القاص مفتاح قناو 
بمشاركة الكتاب: يوسف الغزال، ورضا بن موسى، ومراد الهوني، 
اإلعمار  بصمات  ورقاتهم  في  تناولوا  الذين  الصويدي،  وفاضل 
»الكونيالي« وأبعاده من المنظورين السياسي والثقافي وتداعياته 
في ليبيا كضفة متوسطية تابعة من المنظور اإليطالي آنذاك، 

خصوصا في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي.

بالبو وطرابلس
على  بالبو  المارشال  يقدم  ال  الكتاب  أن  إلى  الغزال  وأشــار 
أن  يعلن  جــاء  بل  الــبــار،  ابنها  وال  طرابلس،  مؤسس  أنــه 
 طرابلس، بل ليبيا كلها هي الشاطئ الرابع إليطاليا الفاشية. 
حاكما إلحدى  يكون  أن  من  أرقى  نفسه  رأى  بالبو  أن  وأضاف 
نفاه  موسيليني  لماذا  وعرف  البائسة،  األفريقية  المستعمرات 
إلى  اإلبعاد  هذا  تحويل  إال  خيار  له  يكن  ولم  روما،  بعيدا عن 
منفى ذهبي، ويجعل من طرابلس بالبو تضاهي روعة وجمال 
روعة روما موسيليني، فتفرغ منذ وصوله لطرابلس العام 1934 
برئاسة  طرابلس  لبلدية  التنفيذي  المكتب  وأسس  لعمارتها، 
المهندس »فلوريستان دي فاوست« الذي تعامل مع طرابلس 

القديمة بترميم وإضافة تصاميم تتماشى مع الطراز القديم.
وواصل الغزال بأن بالبو اتجه في البناء بعمارة تناسب البيئة 
وتتناغم مع العمارة اإلسالمية، كما هو موجود اليوم في معمار 
المركزي،  ليبيا  ومصرف  المركزي،  والمستشفى  الملك،  قصر 
وهي  أخرى  بخطوة  قيامه  على  عالوة  التصاميم.  من  وغيرها 
يكن  ولم   ،1934 العام  وبرقة  طرابلس  المستعمرتين  توحيد 
الهدف طبعا توحيد ليبيا بقدر ما كان يهدف إلى توحيد الشاطئ 
 1937 العام  البالد  أصبحت  وبذا  1800كيلومتر،  بطول  الرابع 
تتكون من خمسة أقاليم، هي بنغازي ودرنة وطرابلس ومصراتة 

والصحراء الليبية، واختيرت طرابلس لتكون عاصمة البالد.
وحركة  الجغرافية  الكشوف  حركة  أن  إلى  الغزال  وخلص 
كحتمية  إليها  والنظر  ضرورية،  كانت  اإلمبريالية  االستعمار 
يصبح  ال  ولهذا  الحضاري،  التوازن  مسألة  لتحقيق  تاريخية 
وتحقق  وثائقه  تجمع  لم  ما  مفيدال  الشعوب  من  شعب  تاريخ 

مخطوطاته، وتناقش تفاصيله وأحداثه.

يونس  مصطفى  الدكتور  إن  الصويدي  فاضل  الباحث  وقال 
كان موضوعيا إلى حد كبير في تعامله مع سيرة بالبو كحاكم 
استعماري، متبنيا النظرة الليبية، خالفا للكتب المترجمة التي 
حديثه  في  الصويدي  وتوقف  اإليطالية.  النظر  وجهة  عرضت 
خلفية  ثم  الفاشية،  بتعريف  استهلها  المحاور  من  جملة  عند 
بإنشاء  يتعلق  ما  كذلك  ليبيا،  حاكم  بالبو  المارشال  تسمية 
للرعاية  إضافة  صاحبتها،  التي  والظروف  الساحلي  الطريق 
الصحية، وأيضا خطته للتعليم ومشروعه الزراعي االستيطاني، 

انتهاء بوفاته في طبرق.
موسيليني  اهتمام  إلى  أشار  الفاشية  للحقبة  تناوله  وفي 
بالطبقة الكادحة والزراعة والصناعة والطرق حتى أطلق عليه سنة 
1930 بالدوتشي، والتي تعني القائد أو الزعيم، في موازاة ترقيته 
صعود  ومع  للطيران،  وزيرا  ليصبح  النضال  رفاق  كأحد  لبالبو 
نجومية األخير وخشية بالبو أن يخطف منه األضواء قام بترقيته 
إلى رتبة مارشال وتعيينه حاكما لليبيا. وأضاف الصويدي أن بالبو 
متصلة  وغير  األطراف،  مترامية  جغرافيا  الجديد  البلد  في  وجد 

ببعضها البعض، وكانت أولى خطواته االجتماع بالمهندسين 
بين  الفجوة  تقليص  في  وباشر  الطرق،  مجال  في  والخبراء 
العام  أنجز  الذي  الساحلي  الطريق  مشروع  عبر  بالغرب  الشرق 
1937، بقوة 12000عامل، منهم 1000 إيطالي، وذلك بدعم 
من  بعضا  الصويدي  وعدد  وحكومته.  اإليطالي  البرلمان  من 
إسهامات بالبو في مجال الرعاية الصحية، مثل بناء مستشفى 
عمانويل الثالث أو ما يعرف بمستشفى شارع الزاوية، ومحاولتهم 
التقليل من انتشار بعض األمراض كـ»التراكوما« وغيرها. إال أن 
عائقا آخر وقف أمام االستجابة لهذا التطور وهو تمسك الليبيين 
بالطب التقليدي واللجوء إلى »األولياء الصاحين«، كخيار يأنسون 
إليه بدل الذهاب إلى المرفق الصحي، أي أن عنصر الوعي كان 

عامال مهما وغائبا لألسف.
والسيناريوهات  األسئلة  أن  الهوني  مراد  الباحث  وأوضح 
على  يدل  مما  كثيرة،  بالبو  بخصوص  الكتاب  حواها  التي 
الكتاب  بعض  لدى  الشخصية،  لهذه  األسطوري  الطابع 
والمؤرخين اإليطاليين. وبحث الهوني في خلفية السؤال عن 
أسباب إرسال موسيليني لبالبو، وقدم بعض المعلومات المستقاة 
من تقارير للشرطة السرية اإليطالية تشير إلى تورط األخير في 
صفقات مشبوهة ترتبط باالستثمارات في إحدى الشركات التي 

تحصلت على عقود ضخمة من السالح الجوي والجيش.

تجربة تاريخية
وتساءل الكاتب رضا بن موسى في إحاطته: لماذا لم تستطع 
على  والحصول  النفط  تدفق  بعد  خاصة  الوطنية،  أنظمتنا 
التمويل الالزم لإلعمار والتحديث، من تحقيق اآلمال والطموحات 
في التنمية والتقدم؟ وهل مرد هذا إلى الفارق الحضاري بيننا 
وبين الغرب »الرأسمالي استعماريا وإمبرياليا«، وإلى العجز الذي 
يظل يقيدنا في خلق القوى، النخب، الطالئع، القادرة على إدارة 
عمليات التحديث والتطور، بل ووأدها وسحقها بأنظمة شمولية 
فاشية ظالمية، بدل االستفادة من التجربة التاريخية لإلنسانية، 

وبتخطي سلبياتها واالنفتاح نحو التنوير والعلم والديمقراطية.
وأضاف أنه رغم اتساع الدراسة بتفاصيل لتقديم صورة عما 
أنجزه الممثل النموذجي شبه المثالي للفاشية، حتى كادت أن 
تكون صورة محسنة، فإن الكتاب يواجهنا طوال قراءته بسؤال 
المقارنة، فالفاشيون يحاولون إعطاء صورة عن إيطاليا الفاشية 
وودا  إحسانا  أكثر  ومتقدما،  حديثا  استعمارا  كونها  ليبيا  في 
للتغطية عن جريمتهم التاريخية، فماذا صنعنا؟ وكيف بإمكاننا أن 

نصنع حاضرا ومستقبال أفضل؟

طرابلس - »الوسط«

● جانب من الحضور

● فاضل الصويدي● يوسف الغزال● رضا بن موسى● مراد الهوني● مفتاح قناو

الجمعية الليبية لآلداب تنظم ندوة حول كتاب »املنفى الذهبي«

رسوم

في  كريستيز  دار  نظمته  ــزاد  م شهد 
فريدة  نسخة  بيع  األربــعــاء،  نيويورك، 
من الرسوم التوضيحية لكتاب »حكايات 
الفونتين«، بتوقيع الرسام الفرنسي من 
أودري،  باتيست  الثامن عشر جان  القرن 
القطعة  هذه  دوالر.  مليون   2.7 مقابل 
ألبوم  عن  عبارة  الكتب  لعشاق  الثمينة 
138 رسما مع مناظر  سميك مكون من 
أزرق،  بمخطط  مؤطر  مفصلة،  طبيعية 
إحدى  يوضح  الــرســوم  هــذه  من  وكــل 
والشاعر  للكاتب  الشهيرة  القصص 
بينها  فونتين،  ال  دي  جــان  الفرنسي 
والثعلب«.  و»الغراب  والنملة«  »الزيز 
-1686( أودري  باتيست  جــان  ــان  وك

في  الفرنسي  البالط  ــام  رس  ،)1755
هذه  أنجز  عشر،  الخامس  لويس  عهد 
القرن  ثالثينيات  أوائـــل  فــي  األعــمــال 
األسود،  والحبر  بالفرشاة  عشر  الثامن 
الــفــور. على  تجميعها  يتم  لــم  لكن 

ـــدولـــي عن  وأوضـــــح الـــمـــســـؤول ال

كريستيز،  دار  لــدى  القديمة  الرسوم 
تضم  المجموعة  أن  ألستين،  ستين 
لرسوم  األصلية  بحالته  ــدا  واح ــزءا  »ج
ل)حكايات(  أودري  أنجزها  توضيحية 
الثاني  الجزء  أن  إلى  الفتا  فونتين«،  ال 
تشتيته«  ــم  »ت ولــكــن  ــودا  ــوج م ــان  ك
والمتاحف. المجموعات  بين  وتوزيعه 

أفضل  أحد  أودري  باتيست  جان  ويعد 
جانب  إلى  الفونتين،  حكايات  رسامي 
غرانفيل. إينياس  وجان  دوريه  غوستاف 

شوقي  والــقــاص  الشاعر  السورية  الثقافة  وزارة  نعت 
بغدادي، الذي توفي عن عمر ناهز 95 عاما، وقالت »تنعى 
شوقي  األستاذ  المبدع  والقاص  الشاعر  الثقافة  وزارة 
ــد(«. )األح اليوم  هذا  مساء  المنية  وافته  الــذي  بغدادي، 

في  المنية  وافته  الذي  الشاعر،  وأدبــاء  نقاد  نعى  وكذلك 
سنين  وبعد  المرض  مع  معاناته  بعد  دمشق،  العاصمة 
اإلنسانية. القضايا  ونصرة  األدب  في  قضاها  طويلة 

 1928 عام  بغدادي  جمال  شوقي  والقاص  الشاعر  وولــد 
فيها،  ونشأ  بانياس  في 
والالذقية،  طرابلس  وفي 
العالي  تعليمه  أنهى  ثم 
في  اآلداب  كــلــيــة  فـــي 
كلية  وفــي  دمشق  جامعة 
 ،1951 عــام  معًا  التربية 
ــوزارة. ــ ــ ــان ال ــي حــســب ب

ــدرســًا  ــمــل الـــراحـــل م وع
في  وآدابها  العربية  للغة 
وفي  السورية  ــمــدارس  ال
الجزائر، ضمن كلية التعريب 

التي كانت قد نشطت هناك بعد االستقالل عن فرنس، وعاد 
إلى دمشق عام 1972. كما شارك بغدادي في تأسيس رابطة 
الكتاب السوريين عام 1951 وفي تأسيس اتحاد الكتاب العرب 
عام 1969، ونشر عديداً من المجموعات الشعرية والقصصية 
التي تركت أثراً مهمًا في األدب العربي. من أبرز أعماله: »أكثر 
من قلب واحد« 1955، »لكل حب قصة« 1962، »أشجار ال 
بال  »ليلى   ،1974 والعنق«  الوسادة  »بين   ،1968 تحب« 
عشاق« 1979، »قصص شعرية قصيرة جدًا« 1981، »عودة 
الطفل الجميل« 1985، »رؤيا 
 ،1991 الدمشقي«  يوحنا 
 ،1996 الروح«  يخص  »شيء 
و»البحث عن دمشق« 2002.
ــراحــل جــائــزة أحمد  ونـــال ال
الدولية  الشعرية  شــوقــي 
ــي دورتــهــا الــثــانــيــة، في  ف
لجنة  ووصفته   ،2020 عــام 
الجائزة بأنه »شاعر له صوته 
نصه  يبحث  والخاص،  الفريد 
والعدالة«. الحرية  قيم  عن 

رحيل
حكايات الفونتني بـ2.7 مليون دوالر

لوحة
»كريستيز« تعيد عمال نهبه النازيون

»كــريــســتــيــز«  دار  ستعيد 
للمزادات لوحة سرقها النازيون 
قريب  وهو  مالكها،  ورثة  إلى 
مارسيل  الفرنسي  الكاتب 
ــت، وذلـــك بــنــاء على  ــروس ب
باريس.  في  محكمة  من  أمر 
سرقت  النازية  القوات  وكانت 
»المجدلية  لوحة  أكتوبر،  في 
الهولندي  للفنان  التائبة« 
أدريان فان دير ويرف )1659-
1722( من اليونل هاوزر، على 
ما ذكر قرار المحكمة. وهاوزر 
هو أحد أقرباء بروست، مؤلف 
الزمن  عــن  »البحث  ــة  روايـ
ومتحدر  الشهيرة،  المفقود« 
فرنسية،  يهودية  عائلة  من 
نحو  متجها  النازيين  من  وفرّ 
مكان  ــان  وك فرنسا.  جنوب 

معروف  غير  اللوحة  وجــود 
أوكل  2017، عندما  حتى عام 
لدار  بيعها  مهمة  صاحبها 
كريستيز التي تتخذ من لندن 

مقرا.
باعت  المزادات  دار  وكانت 
 2005 عـــام  نفسه  العمل 
إسترليني  جنيه  ألف   60 لقاء 

الصرف  بسعر  دوالر  ألف   74(
الحالي(.

فتحققت  المرة،  هذه  أما 
اللوحة  تاريخ  من  كريستيز 
من  جــزء  أنّها  لها  ليتّضح 
مجموعة هاوزر، وُأدرجت أيضا 
في سجّل األعمال التي نُهبت 

من فرنسا خالل الحرب.

األديب السوري شوقي بغدادي
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وفاة قائد »تيليفيجن«
عائلة توم فيرلين تعلن، السبت، وفاة القائد السابق لفرقة »تيليفيجن«، 

عن 73 عامًا، دون توضيح سبب الوفاة. والراحل هو أحد أبرز وجوه موسيقى 
البانك-روك في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وتولت ابنته جيسي 

باريس سميث، المولودة من عالقته مع المغنية باتي سميث، إعالن وفاته 
عبر جريدة »نيويورك تايمز«، من دون أن توضح سبب الوفاة، لكنها اكتفت 

بالقول إنه جاء نتيجة »مرض قصير«.

فنفن

غادة تدخل »تلت التالتة«
الفنانة المصرية غادة عبدالرازق تقرر المشاركة في موسم رمضان المقبل 

بمسلسل »تلت التالتة« المكون من 15 حلقة. وتستعد غادة لبدء تصوير 
مشاهدها في العمل، الثالثاء المقبل. »تلت التالتة« تأليف هبة الحسيني، 

وإخراج محمد هشام الرشيدي، وبطولة صالح عبداهلل وماجد المصري ونجالء بدر 
ومصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القس.

ينطلق فبراير الجاري..

 تفاصيل مسابقة الطلبة بمهرجان  
اإلسكندرية للفيلم القصير«

إلى  محمود  موني  للمهرجان  الفني  المدير  وأشار 
األكورديون«  »ساحر  أفالم،  تضم  المسابقة  أن 
الرابطة  خالله  من  ويتابع  روميل  الحسن  للمخرج 
حسن  الشهير  الموسيقار  وبين  بينه  الخاصة 
النظر  إعادة  خالل  من  أكثر  ليفهمها  أبوالسعود 
و»وعد  الوفاة،  بعد  ما  معه  والتواصل  ماضيه  في 
تدور  والذي  حجازي  عادل  عمر  للمخرج  ماض« 
أحداثه حول »رجب« الذي يقتل بسبب التجارة غير 
الشرعية لآلثار وبعد مرور شهور على موته، يزور 
أحد أصدقائه ابنه األصغر »أمير« ويكشف له سرًا 

سيغير حياته لألفضل.
وفيلم »توافق ممتاز« للمخرج عالء الدين جابر 
الذي  الطموح  الشاب  »أنس«  حول  يدور  والذي 
يبحث عن نصفه الثاني بحماس شديد وعندما يعثر 
عليه يجد نفسه أمام سؤال شائك، وهل من األهم 

توافق األشخاص أم توافق الرغبات؟
للمخرج  ثقلها«  أحتمل  ال  »ذاكرة  يشارك  كما 
طارق عبداهلل، والذي يبحث من خالله عن ملجأ في 
أرشيف عائلته، ألن العيش في منزل العائلة يتزايد 

وفيلم  أثقل.  الذكريات  أن  يكتشف  ولكنه  ثقال، 
حقيقية«  غير  المرأة  في  الصورة  وبعد  »مقاسات 
لها  الحياة  إبراهيم حجاج. وألن  للمخرجة منة اهلل 
العديد من األلوان واالختالفات، نحن نعيش ونموت 
وهي بهذه البساطة، نلتقي بالكثير من الناس خالل 
ويستطيع  قلوبنا  منهم يمس  القليل  فقط  رحلتنا 
برهة«  »بعد  فيلم  أيضًا  ويشارك  نراه.  ما  تغيير 
للمخرج محمد أسامة مختار، ويتناول الفيلم قصة 

أب يجد نفسه مضطرًا للعيش بمفرده مع ابن من 
ذوي الهمم، بعد سفر األم، وليست المشكلة في 
أنه ال يعلم كيف يعتني به، ولكن المشكلة األكبر 

هي أن تجاهله البنه سيسبب له مشاكل عديدة.
وتتضمن المسابقة أيضًا فيلم »تذكرة للجحيم« 
عالم  في  األحداث  وتدور  شهدي،  كريم  للمخرج 
متنازعة  مجموعة  تدخل  بالنزاع،  عليه  محكوم 
ما  اكتشاف  ويحاولون  معروفين،  غير  ومكانًا  وقتًا 
كانوا  إذا  وما  حروبهم  من  فائدة  هناك  كانت  إذا 
سيخرجون للعالم مرة أخرى. وفيلم »دخول مفاجئ« 
للمخرج أحمد جمال عبدالرحمن، وتدور أحداثه حول 
المستشفى  في  وحيدًا  نفسه  يجد  الذي  »شريف« 
بعد أن أفاق من عملية ناجحة، وفجأه يجد امرأة في 

غرفته وال شيء يبدو كما كان من قبل.
للمخرج  تشيب«  »ريليشن  فيلم  يشارك  وأخيرًا 
مذيعة  »سارة«  حول  أحداثه  وتدور  موسى،  عمر 
غامض،  حادث  في  زوجها  تفقد  التي  التلفزيون 

ولكن التكنولوجيا تقدم لها نسخة افتراضية.
القصير« أسسته  للفيلم  مهرجان »اإلسكندرية 
جمعية دائرة الفن باإلسكندرية، ويترأسه المخرج 
محمد محمود، المدير الفني موني محمود، ومدير 

المهرجان محمد سعدون.

كشف مهرجان 
»اإلسكندرية 
السينمائي للفيلم 
القصير« تفاصيل 
األفالم المشاركة 
بمسابقة الطلبة 
في دورته التاسعة 
المقرر انطالقها 
في الفترة من 16 
إلى 21 فبراير.

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ محمد علوش

المخرجة  تكريم  المرأة«  ألفالم  الدولي  »أسوان  مهرجان  إدارة  أعلنت 
تعقد  التي  السابعة  الدورة  افتتاح  في  بكار،  سلمى  التونسية  والمنتجة 
اإلبداعي  لمشوارها  تقديرًا  المقبل،  مارس   10 إلى   5 من  الفترة  في 
مخرجة  وأول  العربية،  السينما  في  الرائدات  من  تعتبر  حيث  الطويل؛ 

أعمالها. تنتج  تونسية 
1945، وهي خريجة المعهد  15 ديسمبر سنة  ولدت سلمى بكار في 
سنة   »75 »فاطمة  األول  الطويل  فيلمها  وقدمت  للسينما،  الفرنسي 
السينمائي  باإلنتاج  تعمل  أول سيدة  أصبحت   1990 وفي سنة   ،1975
العقبي  علي  محمد  مثل  لمخرجين  أفالمًا  أنتجت  حيث  تونس؛  في 
فيما  عمار،  بن  وعبداللطيف  محمود  بن  وناجية  محمود  بن  ومحمود 
قدمت كمخرجة أفالمًا مهمة شاركت في العديد من المهرجانات، مثل 
)1994( عن الفنانة الراحلة حبيبة مسيكة، و»خشخاش«  »رقصة النار« 
عند  بكار  سلمى  عطاء  يتوقف  ولم   ،)2017( و»الجايدة«   ،)2006(
الثورة  بعد  اختيرت  حيث  والتليفزيوني،  السينمائي  واإلنتاج  اإلخراج 
الدستور  لوضع  التأسيسي  الوطني  المجلس  في  عضوة  التونسية 

التونسي.
الدولي  »أسوان  مهرجان  أمناء  هيئة  رئيس  نائب  قالت  جانبها،  من 
ألفالم المرأة«، الدكتورة عزة كامل، إن سلمى بكار اسم كبير ليس في 
عبرت  حيث  أيضًا،  العربية  السينما  في  بل  فحسب؛  التونسية  السينما 
فضاًل  مختلفة،  تاريخية  مراحل  في  التونسية  المرأة  هموم  عن  أفالمها 
طوياًل،  روائيًا  فيلمًا  تقدم  تونسية  مخرجة  كأول  تاريخيًا  ريادتها  عن 
ساهمن  الالتي  المبدعات  لتكريم  يسعى  المهرجان  أن  على  وشددت 

العالم. أنحاء  المرأة من مختلف  التعبير عن قضايا  في 
لم  المرأة  قضايا  أجل  من  بكار  سلمى  نضال  أن  إلى  عزة  وأشارت 
حاضرة  كانت  لكنها  كمنتجة،  أو  كمخرجة  السينما،  شاشة  عند  يتوقف 
الوطني  المجلس  كعضو  التونسي،  السياسي  المشهد  في  وبقوة 
التأسيسي لوضع الدستور بعد ثورة الياسمين، ونائبة في في البرلمان 

بكار  سلمى  تكريم  أن  مؤكدة  والحريات،  الحقوق  عن  تدافع  التونسي 
األخيرة  السنوات  في  حققت  التي  التونسية  للسينما  تكريمًا  يعتبر 

نسائية. بصمات  تحمل  بأفالم  الدولي  المستوى  على  كبيرًا  نجاحًا 
نبيلة  المصرية  النجمة  تكريم  سابق  وقت  في  المهرجان  وأعلن 
رئيس  قال  الخطوة  هذه  وعن  السينمائي،  مشوارها  مجمل  عن  عبيد 
يأتي  عبيد  نبيلة  تكريم  إن  عبدالخالق  محمد  السيناريست  المهرجان 
في  ستبقى  التي  المهمة،  األفالم  عشرات  تقديم  في  بفضلهًا  اعترافًا 
ذاكرة السينما العربية عالمات على دور السينما الكبير في تبني هموم 
نبيلة  أن  على  مشددًا  الجمالي،  لدورها  إضافة  الرأي  وقيادة  المجتمع، 
نجمة من طراز فريد، قدمت أفالمًا تحمل قيمة فنية رفيعة، وفي الوقت 
ما جعلها  اآلن،  األفالم  ربما ال تحققها كثير من  تتمتع بجماهيرية  ذاته 

واحدة من نجمات الشباك المعدودات في تاريخ السينما المصرية.
الدين،  درية شرف  المصرية  اإلعالمية  تكريم  عن  اإلعالن  جرى  كما 
السفيرة مرفت  المهرجان،  أمناء  قالت رئيس مجلس  التكريم  وعن هذا 
على  بيضاء  أياد  صاحبة  الدين،  شرف  درية  الدكتورة  إن  التالوي، 
من  السينما  عشاق  كل  تعريف  في  ساهمت  حيث  السينمائية،  الثقافة 

العالمية،  السينما  في  المهمة  التجارب  من  بالعديد  األجيال،  مختلف 
الذي  األمر  بالتحليل،  وتناولتها  وصناعها،  نجومها  على  الضوء  وألقت 
ظل  الذي  العادي  الجمهور  عند  السينمائية  الثقافة  تنمية  في  ساهم 
المصري  بالتليفزيون  األولى  القناة  على  السينما«  »نادي  برنامج  يتابع 

طويلة. لسنوات 
نموذجًا  تعتبر  الدين  شرف  درية  الدكتورة  أن  التالوي،  وأكدت 
حيث  عام،  بشكل  الثقافة  مجال  في  المصرية  المرأة  لعطاء  مشرفًا 
»أوراق  منها  المهمة،  المؤلفات  من  بالعديد  العربية  المكتبة  أثرت 
وقلب  عقل  في  و»إبحار  مصر«  في  والسينما  و»السياسة  الزمن« 
العمل  مجال  في  عطائها  عن  فضاًل  وطن«،  و»استرداد  شنودة«  البابا 

حيث  واإلعالمي  الثقافي 
مثل  مهمة  مناصب  تقلدت 
على  الرقابة  جهاز  رئاستها 
بوزارة  الفنية  المصنفات 
لقطاع  ورئاستها  الثقافة، 
بالتليفزيون  الفضائية  القنوات 
منصب  تتقلد  أن  قبل  المصري، 
 16 من  الفترة  في  اإلعالم  وزير 
 .2014 يونيو   17 حتى   2013 يوليو 
العام  هذا  دورته  في  المهرجان  يكرم  كما 
دي  ميكا  الهولندية  السيناريو  وكاتبة  المخرجة 
مواليد  من  وهي  أوروبا،  في  المخرجات  أبرز  من  تعد  والتي  يونغ، 
األول  الطويل  الروائي  فيلمها  وقدمت  روتردام،  بمدينة   1959 العام 
من  العديد  في  شارك  والذي   1992 العام   »Hartverscheurend«
لجنة  جائزة  وحصد  »تورنتو«،  مهرجان  أبرزها  المهمة  المهرجانات 
الهولندية،  السينما  نقاد  وجائزة  »لوكارنو«،  مهرجان  من  التحكيم 
»برلين  مهرجان  من  الكريستالي«  »الدب  جائزة  على  حصلت  فيما 
فيلمها  وحصل   ،»Bluebird« فيلمها  عن   2004 العام  السينمائي« 
 Golden« جوائز  ثالث  على   2007 العام   »Tussenstand«
الهولندية،  األفالم  بمهرجان  ترشيحات  ستة  أصل  من   »Calves
شارك  والذي   »Layla M« الشهير  فيلمها  قدمت   2016 العام  وفي 
في  ليمثلها  هولندا  ورشحته  المهمة  المهرجانات  من  العديد  في 

»األوسكار«. جوائز 

تواصل الممثلة المصرية مها نصار تصوير مشاهدها في مسلسل »ضرب نار« 
أمام النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. وتجسد 

مها خالل أحداث العمل شخصية »سحر« الصديقة المقربة لـ»مهرة« التي 
تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز وتعيشان سويا في شبرا وتواجهان العديد من 

المواقف. مسلسل »ضرب نار« بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد 
المصري وسهير المرشدي ودنيا المصري وهدى اإلتربي وأحمد غزي وإيمان 

السيد وبدرية طلبة وأحمد عبداهلل وتيسير عبدالعزيز وتامر مجدي، ومن تأليف 
ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة »سينرجي«، وفقا لبيان.

وفى سياق متصل، تشارك مها نصار في بطولة مسلسلين آخرين للعرض في 
شهر رمضان المقبل، األول هو »سوق الكانتو« بطولة أمير كرارة ومي عز الدين 

وفتحي عبدالوهاب وعبدالعزيز مخيون وتامر نبيل وثراء جبيل وسلوى عثمان 
وغفران محمد وضياء عبدالخالق، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، 

وإنتاج »سينرجي«.
المسلسل الثاني هو »تحت الوصاية« والمكون من 15 حلقة، تأليف خالد 

دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج »ميديا هب« )سعدي- 
جوهر(، ومن بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين وأحمد خالد صالح وثراء 

جبيل ورشدي الشامي وخالد كمال ومحمد عبدالعظيم، ويناقش العمل قانون 
الوصاية بعد وفاة األب أو الزوج. وقدمت مها أخيرا مسلسلي »آخر دور« من 12 

حلقة، والتي جسدت من خالله شخصية الصديقة المقربة من دينا الشربيني، 
ودارت األحداث في إطار تشويقي مثير. العمل من بطولة مع دينا الشربيني 
وأحمد خالد صالح ونهى عابدين وإبراهيم السمان وأحمد بدير وثراء جبيل 

وميمي جمال ومريم الخشت، والمسلسل تأليف وسام صبري، وإخراج حسين 
المنباوي. كما قدمت مسلسل »المتهمة« المكون من 10 حلقات، وجسدت من 
خالل العمل شخصية »سارة« التي تعمل في البيزنس، وهي الصديقة المقربة 
لـ»نورهان« درة، وخالل األحداث تنكشف العديد من األمور المفاجئة في إطار 

تشويقي مثير. »المتهمة« من بطولة درة ودياب وعادل كرم وعلي الطيب 
وأسامة عباس ومحمد عبدالعظيم وعاطف عمار ومحمود غريب وريم عبدالحليم، 

وتأليف وإخراج تامر نادي.

صديقة ياسمني عبدالعزيز املقربة.. 

 »ضرب نار«  »ضرب نار« 
في رمضان املقبل

مها نصار..

ُأعيد تفعيل 
حساب نجمة 

بوليوود 
كانغانا 

رانوت في 
منصة »تويتر« 

للتغريدات 
 القصيرة. 

وكان الحساب حظر 
بسبب انتهاك الممثلة 
سياسة موقع التواصل 

المرتبطة بمناهضة 
خطاب الكراهية. 

وبذلك، تنضم الممثلة 
الهندية إلى آالف 

األشخاص الذين استطاعوا 
بعد استحواذ إيلون ماسك 

على المنصة في أكتوبر 
الفائت، العودة إلى »تويتر« 

بعدما كانوا مُنعوا من 
استخدام حساباتهم، وبينهم 

الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب.
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● بوستر فيلم »ساحر األكورديون● لقطة من فيلم »عالقة«

● موني محمود

القاهرة ــ الوسط

يعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس..

عزة كامل: نضال سلمى لم يتوقف عند 
شاشة السينما

تكرمي نبيلة عبيد ودرية شرف الدين 
والهولندية ميكا دي يونغ

فنفن�� عودة كانغانا لـ »تويتر«

ـ»املطاريد« قاعات إضافية ل
مسؤول توزيع فيلم 
»المطاريد« محمود 

الدفراوي يعلن 
إضافة قاعات جديدة 
للعمل بسبب اإلقبال 

المتزايد عليه. 
»المطاريد« من 

بطولة أحمد حاتم 
وإياد نصار وتارا 

عماد ومحمد محمود 
ومحمود حافظ 
ومحمود الليثي 

ومحمود البزاوي 
وحسن مالك وطه 
الدسوقي ومحمود 

السويسي ودنيا 
سامي ومصطفى 

غريب ومحمد 
المولى، من إخراج 

ياسر سامي وتأليف 
صالح الجهيني وعزت 

أمين، ومنتج منفذ 
محمد نصار.

تكريم املخرجة التونسية سلمى بكار  تكريم املخرجة التونسية سلمى بكار  
بمهرجان »أسوان الدولي ألفالم املرأة«بمهرجان »أسوان الدولي ألفالم املرأة«

● ميكا دي يونغ
● نبيلة عبيد

 ● سلمى
بكار



الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
رباعي  ذهاب  موعد  الطائرة  للكرة 

التتويج بالدوري الليبي والذي سيقام 
بنظام  بطرابلس  الكبرى  بالقاعة 
التجمع أيام 7 و8 و9 فبراير الجاري، 
بمشاركة  الرباعي  الدوري  ويقام 
الفرق األربعة المتأهلة لهذا الدور 
طرابلس  واألهلي  السويحلي 
وفق  والنصر،  بنغازي  واألهلي 

فبراير،   7 الثالثاء  التالية:  المواعيد 
السويحلي  ستجمع  األولى  المباراة 

األهلي  مباراة  وتعقبها  والنصر، 
األربعاء  بنغازي.  واألهلي  طرابلس 

بين  ستجمع  األولى  المباراة  فبراير،   8
السويحلي واألهلي بنغازي، وتعقبها مباراة 
األهلي طرابلس والنصر. الخمس 9 فبراير، 
المباراة األولى ستجمع بين النصر واألهلي 
طرابلس  األهلي  مباراة  وتعقبها  بنغازي، 
الدوري  إياب  أن  إلى  يشار  والسويحلي. 
عقب  مصراتة،  بمدينة  سيقام  الرباعي 
مشاركة ناديي السويحلي واألهلي طرابلس 

في بطولة األندية العربية للكرة الطائرة.
وجرت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي 
ثالث مباريات في الجولة الثالثة من تجمع 
الطائرة  الكرة  لدوري  السداسي  الدور 
أولى  في  اآلتي:  النحو  على  نتائجها  كانت 
على  الفوز  بنغازي  األهلي  حقق  المباريات 
الجزيرة بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوط 
 ،22-25  ،24-26( نتائجها  كانت  واحد 
المباريات  ثاني  وفي   ،)22-25  ،25-12
االتحاد  على  سهاًل  فوزًا  السويحلي  حقق 

المصراتي بنتيجة ثالثة أشواط دون مقابل 
كانت نتائجها )16-25، 18-25، 16-25(، 
أما ثالث المباريات فجمعت النصر واألهلي 

طرابلس وتواصلت لخمسة أشواط كاملة.
للنصر  فيه  التفوق  كان  األول  شوطها 
كان  والثالث  الثاني  والشوطان   ،)19-25(
 ،16-25( طرابلس  لألهلي  فيهما  التفوق 
25-21(، وعاد النصر ليتفوق بالشوط الرابع 
الخامس  للشوط  اللجوء  ليجري   ،)20-25(
وتفوق فيه األهلي طرابلس )15-9( ليتفوق 
أيضًا بنتيجة المباراة بثالثة أشواط مقابل 
الجولة  بعد  الترتيب  وجاء   ،)2-3( شوطين 
بـ8  للسويحلي  الصدارة  ليشهد  الثالثة، 
 6 بنغازي  األهلي  المالحقين  وأقرب  نقاط 

نقاط يتساوى بعدها فريقا األهلي طرابلس 
وخامسا  منهما،  لكل  نقاط  بـ5  والجزيرة 
االتحاد  وأخيرا  وسادسا  نقاط،  بـ4  النصر 

المصراتي دون نقاط.
طرابلس  األهلي  فريقا  يشارك 
والسويحلي، ممثال ليبيا في البطولة 
والتي ستقام  الطائرة  لكرة  العربية 
الفترة ما بين 18  القاهرة في  في 
مارس  من  الثاني  وحتى  فبراير 
اإلداري  المدير  وأوضح   .2023
الطائرة،  لكرة  العربي  لالتحاد 
ماجد عبداهلل، انتهاء مهلة الترشح 
للمشاركة في بطولة األندية العربية 
والتي حددها االتحاد المصري لكرة 
فريقًا،   16 مشاركة  واعتماد  الطائرة، 
وفق ما نشرته جريدة الطائرة العربية. 
ستحتضن  »مصر  عبداهلل:  مالك  وأضاف 
البطوالت  مستوى  على  األبرز  البطولة 
لوجود  نظراً  فنيًا،  األقوى  تعد  إذ  العربية؛ 
مدعومين  العربية،  الدول  أبطال  من  نخبة 
الصراع  سيكون  إذ  األجانب،  بمحترفيهم 

كبيراً على اللقب«.
الطائرة  لكرة  العربي  »االتحاد  وأكمل: 
مستجدات  يوميًا  المصري  نظيره  مع  يتابع 
واستعدادات مصر لتنظيم البطولة، نثق في 
البطولة  وإخراج  التنظيم،  على  مصر  قدرة 
المشاركون:  فريقًا  الـ16  صورة«.  بأفضل 
من ليبيا: األهلي طرابلس والسويحلي، ومن 
الوكرة  قطر:  ومن  والزمالك،  األهلي  مصر: 
كاظمة  الكويت:  ومن  القطري،  واألهلي 
والكويت، ومن فلسطين: القوات والصداقة، 
البحرين:  الميناء وجيبل، ومن  اليمن:  ومن 
النصر، ومن اإلمارات: بني ياس، ومن العراق: 

مصافي الشمال، ومن عمان: السيب.

مالعب
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في المرمىفي المرمى

منتخب املالكمة الليبي يتسلح بـ5 أبطال في دولية املغرب

الحدث

زين العابدين بركان

 

كرة القدم لم تعد 
مصدرا للبهجة

أدارت ظهرها  القدم في بالدي قد  يبدو أن كرة 
لوجهها الجميل منذ سنوات وأبانت وكشفت عن 
والبهجة  للفرح  مصدرا  تعد  ولم  اآلخر،  وجهها 
األمل  للحزن وخيبة  والسعادة بل أصبحت مبعثا 
اإلخفاقات  من  سلسلة  بعد  والحسرة،  واإلحباط 
على  القدم  كرة  مسيرة  طالت  التي  المتتالية 
مستوى مشاركات األندية والمنتخبات وحتى على 
المتعثرة  المحلية  القدم  كرة  مسابقات  مستوى 
والصراعات  ومسيريها  وقياداتها  والمتأخرة 
الرياضية  االتحادات  كراسي  على  المحتدمة 
التخبط  وحالة  الكروية  السلطة  هرم  واعتالء 
االستقرار  وعدم  والعشوائي  االرتجالي  والعمل 
السلبية على  له تداعياته وانعكاساته  الذي كان 

كافة الواجهات والمستويات.
ويبهج  يسر  ما  األخيرة  اآلونة  في  يعد  لم 
ويشجع على المتابعة واالهتمام، فالرياضة وكرة 
المتنفس  تكون  أن  المفترض  من  التي  القدم 
الوحيد ومصدر االبتهاج ووسيلة الترويح والترفيه 
يجمع  يكاد  الذي  الوحيد  والمجال  للكادحين 
أبناء وشباب الوطن الواحد طاله الكثير واخترقه 
الشخصية  والمصالح  المجال  دخالء  إليه  وتسلل 
العليا  الكروية  المصلحة  حساب  على  الضيقة 
للمشهد  قاتمة  تشاؤمية  صورة  ليست  وهذه 
الحالي بقدر ما هى تجسيد للواقع المعاش، رغم 
المليان من  للنصف  زلنا ننظر دائما  أننا كنا وما 
ومشاركة  موعد  كل  قدوم  مع  ونتفاءل  الكوب 
كونه  المحلية  كرتنا  يخص  رياضي  وحدث 

سيسهم في نشر البهجة والفرحة بيننا.
عليه  ويغار  الرياضي  المجال  يعشق  جميعنا 
نقيا  مجاال  الواجهة  في  دائما  يراه  أن  ويتمنى 
للتنافس  ميدانا  السلبية  المظاهر  كل  من  خاليا 
به  يضرب  الرياضية  والروح  الشريف  الرياضي 
الحسنة  والقدوة  العقالء  لكل  وملتقى  المثل 
التي  والكفاءات  الخبرات  أصحاب  يجمع  ومناخا 
رقية  في  وتسهم  للمجال  تضيف  أن  يمكن 
وانتقاء الخيرين والحفاظ عليهم وعدم إقصائهم 
فالمرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها رياضتنا 
وتضافر  وتجديد  تغيير  لثورة  تحتاج  مرحلة  هى 
وتكاتف كل الجهود وبروح المسؤولية الجماعية.

أننا  مرارة  بكل  نعترف  أن  علينا  مرحلة  هى 
أصبحنا متأخرين بمراحل وفي حالة تراجع سريع 
ومخيف حتى على المنتخبات التي كنا نعتقد أننا 
أفضل منها ألننا منذ فترة طويلة لم نعد نعمل 
والعراقيل  المشاكل  بخلق  انشغلنا  بل  ونخطط 
من  الكثير  وأهدرنا  اإلخفاق  حصادها  كان  التي 
من  أفضل  لسنا  اآلن  فنحن  نتيجة  بال  الوقت 
الحلقة األضعف في كل شىء على  أحد بل نحن 
إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  فمهمة  القارة  صعيد 
األندية  يبدأ من  البناء  وإعادة  المنظومة  وعالج 
التي هى األساس ونقطة البداية واالنطالق نحو 
طريق طويل وشاق وهو مشروع وطني معنية به 
رياضية  ومهمة  الدولة  ومؤسسات  قطاعات  كل 

بامتياز. وطنية 
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● أبطال المالكمة الليبية قبل السفر إلى المغرب

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي للمالكمة إلى 
تونس ومنها مباشرة إلى المغرب للمشاركة في 
البطولة العالمية الدولية التي افتتحت بمشاركة 
ويمثل  دولة،   53 من  مالكمين  تضم  دولية 
المنتخب الليبي خمسة مالكمين هم: عاصم دوكو 
)منافسات وزن 75 كغم(، مؤيد عكاشة )منافسات 
وزن 60 كغم(، عبدالباسط بالخير )منافسات وزن 
انبيه )منافسات وزن 67 كغم(،  63 كغم(، أكرم 
أسامة بروكوس )منافسات وزن 80 كغم(، ويتولى 
مهام تدريب المنتخب الوطني المدربان نوري بن 
طالب وعبدالناصر المسالتي، ويرأس الوفد الليبي 
للعبة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو 

عبدالسالم المبروك.
الليبي  باالتحاد  التنفيذي  المكتب  وعقد 

للمالكمة اجتماعا موسعا بمقر االتحادات الرياضية 
بطرابلس، لمناقشة عديد الموضوعات المهمة، 
وحضره أعضاء عبر »الفيديو كونفرانس«، وترأس 
االجتماع رئيس االتحاد يوسف البهلول، وحضره 
وأعضاء  طلحة،  رمضان  باالتحاد  العام  األمين 
االتحاد عبدالسالم المبروك، وعبدالكريم مانيطة، 
الحجازي،  وخالد  الرعيض،  وفرج  بلوزة،  ومفتاح 
فيما حضر نائب رئيس االتحاد فرج البدين، وأمين 
الصندوق لؤي الجهمي عبر »الفيديو كونفرانس«. 
الجديد  الموسم  رزنامة  االجتماع  في  ونوقشت 
ودورات  خارجية  ومشاركات  محلية  بطوالت  من 
للعام  التقديرية  والميزانية  والحكام  للمدربين 
تهم  التي  الموضوعات  من  وغيرها  الجديد 

المالكمة الليبية.

100
الليبي  والمنتخب  طرابلس  األهلي  حارس  ُكرم 
 100 أفضل  ضمن  نشنوش  محمد  الدولي 
مجال  في  مؤثرة  عربية  رياضية  شخصية 
العاصمة  في   ،2022 للعام  العربية  الرياضة 
في  التكريم  حفل  وأقيم  القاهرة،  المصرية 
الرياضة  فندق تريومف، وسط نخبة من نجوم 
التكريم  العربي،  بالوطن  والمجتمع  والفن 
للتدريب  »ويكميديا«  أكاديمية  قبل  من  تم 
العرب  المنتجين  واتحاد  اإلعالمي  واإلنتاج 
بجمهورية  العربية  الدول  لجامعة  التابعة 
دعوة  نشنوش  وتلقى  العربية،  مصر 
الكبير  لدوره  التكريم،  حفل  لحضور 
لالعبين  أفريقيا  أمم  كأس  تحقيق  في 
المحليين العام 2014، إلى جانب تحقيقه 
ناديه  مع  محلية  وبطوالت  قياسية  أرقاما 
إلى  بالفوز  ليبيا  وتدين  طرابلس،  األهلي 
الثالثة  النسخة  وشهدت  نشنوش،  الحارس 
»فرسان  تتويج   2014 العام  أفريقيا  جنوب  في 
التاريخ  المتوسط« ببطولة »الشان« ألول مرة في 
اإلسباني  الفني  المدير  بقيادة  ناجح  مشوار  بعد 
بالبطولة  مشواره  استهل  حيث  كليمنتي؛  خافيير 
بفوز في لقاء االفتتاح على إثيوبيا، ثم تعادل في اللقاء 
الثالثة  المباراة  في  وتعادل  غانا،  أمام  بهدف  الثاني 
أمام الكونغو بهدفين، ونجح في الدور ربع النهائي في 
إقصاء منتخب الغابون بركالت الترجيح، بعد تعادل في 
الفوز على زيمبابوي بركالت  الوقت األصلي بهدف، ثم 
سيناريو  نفس  وهو  سلبي،  تعادل  بعد  أيضًا  الترجيح 
المباراة النهائية أمام غانا عبر تألق نشنوش في ركالت 

الترجيح، بعد تعادل سلبي.

الدكتور  الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  عقد 
جمال الزروق، بمقر األكاديمية بطرابلس اجتماعًا 
مهمًا مع مدير األكاديمية دكتورة حدهم العابد. 
األولمبية  األكاديمية  مدير  نائب  أيضًا  حضر 
الدكتور فتحي المهشهش، ونائب  فرع بنغازي 
الدكتور  سبها  فرع  األولمبية  األكاديمية  مدير 
عبدالسالم الكشكري، ومستشار اللجنة األولمبية 
محمد قريميدة، بحسب الصفحة الرسمية للجنة 

األولمبية الليبية عبر »فيسبوك«.
لعمل  الزمني  البرنامج  االجتماع وضع  تناول 
إعادة  ومراجعة   2023 العام  خالل  األكاديمية 
للبرنامج  تصور  وتقديم  األكاديمية  هيكلة 
العام للدورات خالل العام الجاري 2023. تناول 
واالجتماعات  اللقاءات  أولويات  تحديد  االجتماع 
مع رئيس اللجنة األولمبية الليبية لتقييم الموقف 
العام لألكاديمية ودعمها من أجل الوصول ألداء 

أفضل لعملها في الفترة المقبلة.
لتفعيل  برامج  وضع  مناقشة  أيضًا  وجرى 
المجتمع  األكاديمية مع مكونات  االستثمار في 
الرياضي من اتحادات وأندية رياضية، كما شمل 
على  للحصول  مقترح  إعداد  مناقشة  االجتماع 
والعالج  والتدريب  الرياضية  اإلدارة  في  دبلوم 
األكاديمية  تمنحه  التأهيل  وإعادة  الطبيعي 
وكذلك  الليبية  األولمبية  اللجنة  عليه  وتصدق 

اللجنة األولمبية الدولية.

األولمبية تناقش 
أفضل انطالقة 

لألكاديميات في 2023
طرابلس - الصديق قواس

خليفة بن صريتي يكتب لـ »الوسط«:

واقع الكرة الليبية واالتحاد العام  
          والجمعية العمومية

أكد العب األهلي طرابلس الدولي السابق أبوبكر بن إبراهيم أن اتحاد الكرة لم ينجح في ◆
تقديم الجديد للكرة الليبية، رغم تحصل اإلدارة الحالية على المال الكافي، وقال أبوبكر في 

منشور له على صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك«: »هناك فشل كبير في سياسة اتحاد 
الكرة، والحسنة الوحيدة لمجلس اإلدارة الحالي هو امتالكه مقرًا إداريًا مناسبًا لالتحاد«. 

وأبدى أبوبكر اندهاشه من الدعوة الحالية للرياضيين القدامى لتولي المناصب في 
لجان اتحاد الكرة، قائال »لماذا لم يهتم هذا االتحاد في السابق بالقدامى؟«. ونوه 

بن إبراهيم بأن الدولة غير ملزمة بتقديم الدعم المالي إلى األندية، وعليها أن 
تبحث عن موارد مالية بطرقها الخاصة.

كرم على المسرح الوطني بمصراتة المبدعون في مجال الرياضة خالل العام المنقضي ◆
2022، والتي نظمها مكتب الرياضة بمدينة مصراتة، ومن أبرز الشخصيات اإلدارية 

والرياضية الناجحة التي كرمت، رئيس مجلس إدارة نادي توباكتس علي أبوفارس، 
أفضل إداري وإعالمي في العام، وشهدت االحتفالية حضور عميد وأعضاء المجلس 
البلدي، والعديد من رؤساء األندية وشخصيات رياضية في المدينة، وتقدم رئيس 

االتحاد الليبي للسباحة عثمان القنين، وأعضاء االتحاد بالتهنئة إلى رئيس 
مجلس إدارة نادي توباكتس، الختياره أفضل شخصية إدارية ورياضية للعام 

2022 في مدينة مصراتة.

طرابلس تحتضن ذهاب رباعي تتويج الطائرة

االتحاد  عقده  الذي  االجتماع  بعد 
بنغازي  مدينة  في  القدم  لكرة  العام 
رئيس  السيد  أقام  الماضي،  األسبوع 
تطرق  صحفيا  مؤتمرا  العام  االتحاد 
الليبية  القدم  كرة  مشاكل  إلى  فيه 
على  وطمأننا  العام،  اتحاده  وأعمال 
في  األولى  الشعبية  اللعبة  مستقبل 
قرارات  عدة  اتخاذ  جرى  بأنه  بالدنا 
على  إيجابي  تأثير  لها  يكون  سوف 
من  بها  والخروج  اللعبة  مستوى 
دعوة  أولها  ولعل  المظلم،  النفق 
لتولي  القدامى  الرياضيين  بعض 
تواجدهم  الوطني مع  الفريق  تدريب 
الرياضية  المنتخبات  إدارة  في  أيضا 

وتشكيل لجان فنية.
هذه  كل  لماذا  استغربت  وقد 
تخفيف  أجل  من  هل  اآلن  القرارات 
لها  يتعرض  التي  الضغوطات 
وسائل  قبل  من  العام  االتحاد 
وسائل  وعلى  الرياضي  اإلعالم 
الشارع  وفي  االجتماعي  التواصل 
اآلخرين  إلقناع  محاولة  أو  الكروي، 
لتكملة  االتحاد  ومساندة  بالتعاون 
الالعبين  تكليف  إن  المتبقية،  مدته 
الوطنية  الفرق  بتدريب  القدامى 
دون  مرة  من  أكثر  تكررت  تجربة 

جدوى، ألن المشكلة الحقيقية تكمن 
يسير  علمي  برنامج  وجود  عدم  في 
خالله  من  ويجري  االتحاد،  عليه 
ما  ومعرفة  الذاتي  النقد  ممارسة 

تحقق من هذا البرنامج من عدمه.
في  المتواجدين  غالبية  إن 
قناعة  إلى  وصلوا  الرياضي  الوسط 
تقديم  على  االتحاد  هذا  قدرة  بعدم 
ألنه  الليبية،  القدم  لكرة  األفضل 
سنوات  عدة  الفرصة  له  أتيحت 
يحقق  ولم  آلخر،  إخفاق  من  وهو 
ألي  الوصول  أو  إيجابية  نتائج  أي 
أو  أفريقية  أو  عربية  مسابقات 
التي  المواصفات  ألن  وذلك  دولية، 
اتحاد  أي  في  تواجدها  يتطلب 
الموقر،  اتحادنا  في  توجد  ال  عام 
ومضيعة  عبث  مجرد  واستمراريته 
تزيين  البعض  حاول  مهما  للوقت 
من  ألنه  الوردية،  بالوعود  صورته 
الواقع  مواجهة  لكن  الكالم  السهل 
أمر  عليه  يسير  منهاج  دون  الكروي 
إال  يحقق  وال  الصعوبة،  غاية  في 
ذلك  على  والدليل  اإلخفاقات  تكرار 
»شان«  بطولة  من  المبكر  الخروج 

في الجزائر من المرحلة األولى.
وكم تمنيت وجود جمعية عمومية 

ما  الرئيس  السيد  لها  قدم  فاعلة 
لتناقشه  الصحفي  مؤتمره  في  ذكره 
وترفض  منه  اإليجابي  وتؤكد 
الفعلي  وجودها  عدم  لكن  السلبي؛ 
اللعبة،  مستوى  تدني  أسباب  أحد 
التي  التشريعية  السلطة  هي  ألنها 
وتختار من  وتحاسب  تراقب  أن  يجب 
دورها  يكون  وال  عدمه،  من  يصلح 
لتغليب  فقط  االنتخابات  فترة  في 
الواقع  تختفي عن  ثم  آخر  طرف على 

الكروي.
حيث  بالمنصب  يتشبث  من  إن 
واالمتيازات  والسفريات  الشهرة 
يترتب  ما  يتحمل  أن  عليه  األخرى، 
وخالفات  صراعات  من  ذلك  على 
معه،  يختلفون  من  مع  وانتقادات 
في  طمعًا  أو  اإلصالح  أجل  من  سواء 
مع  وأنني  عنهم،  البديل  يكونوا  أن 
البناء  الهادف  بالنقد  االلتزام  ضرورة 
عن  الخروج  أو  الشخصنة  عن  البعيد 
فعاًل  الهدف  كان  إذا  الرياضية  الروح 
القدم  كرة  عن  والدفاع  اإلصالح 
النهاية  في  ألننا  الوطني،  والفريق 
واحدة  رياضية  ألسرة  أبناء  كلنا 
في  الوطني  لفريقنا  التوفيق  ونتمنى 

مباراتيه مع المنتخب التونسي.

● نشنوش

● بن إبراهيم

بعد تأجيل موقت لألسبوع المقبل

»ميركاتو شتوي« مثير قبل انطالق إياب الدوري املمتاز »48«
فايق والكونغولي جاك بيتومبا والبنيني شمس الدين 3 صفقات جديدة في االتحاد المصراتي

إياب  موعد  تأجيل  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  قرر 
بداًل  المقبل،  األسبوع  إلى  الممتاز  الليبي  الدوري 
لجنة  حددته  الذي  المقبل،  فبراير  من  الثاني  من 
المسابقات في وقت سابق، جاء ذلك خالل اجتماع 
بنغازي،  مدينة  في  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
من  عدد  تعليق  بسبب  التأجيل  ويأتي  السبت، 
ما  الدوري  في  مشاركتها  الممتاز  الدوري  أندية 
تشهد  أن  وينتظر  المالي.  الدعم  منحها  يجر  لم 
اإلياب،  مرحلة  من  األولى  الجولة  منافسات 
بنغازي  واألهلي  ودارنس،  الهالل  بين  مباريات 
والتعاون  الجبل،  شباب  أمام  والتحدي  والصداقة، 
األولى.  المجموعة  والنصر في  واألخضر، والصقور 
أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهة االتحاد مع 
وأبوسليم  أساريا،  األولمبي، واألهلي طرابلس مع 
السويحلي،  مع  والخمس  المصراتي،  االتحاد  مع 
في  الذهاب  مرحلة  وتصدر  المدينة.  مع  والمحلة 
المجموعة األولى األهلي بنغازي برصيد 16 نقطة، 
وتصدر المجموعة الثانية االتحاد برصيد 23 نقطة.

صفقات شتاء مهمة في االتحاد المصراتي
شتوي«  الـ»ميركاتو  اشتعل  نفسه،  الوقت  في 
إدارة نادي  الليبي، حيث تعاقدت  الدوري  إياب  قبل 
االتحاد المصراتي مع 3 العبين جدد في »الميركاتو 
مسابقة  من  اإلياب  لمرحلة  استعدادًا  الشتوي«، 
المهاجم  هم  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
والمهاجم  األولمبي،  نادي  من  قادمًا  فايق  يوسف 
البنيني شمس  الكونغولي جاك بيتومبا، والمدافع 

المصراتي  االتحاد  تشاونا،  الدين 
برصيد  الذهاب  مرحلة  اختتم 
الخمس  مع  بالشراكة  نقاط   6
نقاط،   6 منهما  لكل  والمحلة، 
كما أعلن نادي السويحلي تعاقده 
رسميًا مع المدافع التونسي أشرف 

على  أشهر  ستة  لمدة  الزواغي 
الفريق  ليعزز صفوف  اإلعارة  سبيل 

خالل مرحلة اإلياب من الدوري الليبي 
الممتاز لكرة القدم، المدافع التونسي 

الجديد من مواليد 1989 ولعب في عدة 
فرق تونسية من بينها النادي الصفاقسي 

والمستقبل قابس والنجم المتلوي، السويحلي 
في  الرابع  المركز  في  الذهاب  مرحلة  اختتم 

المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

األهلي طرابلس يدعم صفوفه بقوة بثالثي
وأعلنت إدارة نادي األهلي طرابلس دعم صفوف 
فريق كرة القدم األول عبر الصفقة الثالثة، بعدما 
أتم رئيس النادي ساسي أبوعون االتفاق والتعاقد 
كافالو  كارمو  هيرينيلسون  الدولي  األنغولي  مع 
خالل فترة االنتقاالت الحالية »الميركاتو الشتوي«، 
ووصل األنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو كافالو 
إلى ليبيا وظهر رفقة رئيس مجلس اإلدارة ساسي 
استعدادا  طرابلس  العاصمة  وصوله  فور  أبوعون 
طرابلس،  األهلي  إلى  انتقاله  إجراءات  إلتمام 
طرابلس  األهلي  لنادي  الرسمية  الصفحة  بحسب 

عبر »فيسبوك«.
سبق أن تعاقدت إدارة نادي األهلي طرابلس في 
بداية االنتقاالت الشتوية الجارية رسميًا مع المدافع 

المصري  نادي  من  قادمًا  العيوني  هيثم  التونسي 
البورسعيدي، المدافع التونسي هيثم العيوني »31 
األيسر،  الدفاع  قلب  مركز  في  اللعب  يجيد  عاما« 
شبيبة  بينها  من  أندية  عدة  في  العيوني  ولعب 
القيروان، أوليمبيك سيدي، النجم الساحلي، الملعب 

التونسي، المصري البورسعيدي.
الثانية  الصفقة  اإلدارة  تمم  أن  قبل  هذا  يأتي 
أبرز  أحد  إيبوكا،  جون  النيجيري  المهاجم  مع 
هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وقالت 
إدارة  مجلس  رئيس  »أنهى  الرسمية:  الصفحة 
النادي األهلي ساسي أبوعون ونائبه محمد المشاي 
اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا 
المهاجم  مع  التعاقد  حول  أبوالعينين،  طارق 

النيجيري جون إيبوكا، على سبيل 
الموسم..  نهاية  حتى  اإلعارة 

إيبوكا العبا للزعيم«.
طرابلس  األهلي  تعاقد  جاء 
المقابل  ذكر  دون  إيبوكا،  مع 
إقامة  توقيت  نفس  في  المالي، 
القاهرة«  »ديربي  القمة  مباراة 
بين قطبي الكرة المصرية الزمالك 
األخير  بفوز  انتهت  والتى  واألهلي 
وزعمت  الممتاز،  الدوري  في   )0-3(
أن تعاقد األهلي  إعالم مصرية  وسائل 
من  غفلة  وفي  كضربة  جاء  طرابلس 
تدور  كانت  حيث  بالقمة،  الزمالك  انشغال 
مفاوضات مع الالعب، تمهيدا النتقاله خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية الجارية في يناير.

تواصل حركة تغيير المدربين في الدوري
الدوري  في  المدربين  تغيير  حركة  وتتواصل 
نهاية  مع   »48« رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  وأكدت  األول،  الدور 
مدرب  استمرار  أبوعون  ساسي  برئاسة  الجديدة 
الجبال  فتحي  التونسي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
حتى نهاية الموسم الجاري. جاء ذلك خالل اجتماع 
لنفي  جاء  والذي  الفريق  مدرب  مع  النادي  رئيس 
األيام  خالل  ظهرت  والتي  الجبال  رحيل  شائعة 
مع  تتعاقد  سوف  الجديدة  اإلدارة  بأن  األخيرة، 
الجبال،  الشعباني لخالفة  التونسي معين  المدرب 
الوطني  المدرب  الخمس مع  نادي  إدارة  وتعاقدت 
النتائج  بعد  الفريق،  لتدريب  الدهماني  عماد 
السلبية للفريق هذا الموسم، وأخيرا تعاقدت إدارة 
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● تدريبات األهلي طرابلس استعدادًا لمرحلة اإلياب● االتحاد المصراتي في منافسات الدوري

نادي األولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر 
الكراسي  لعبة  لتتواصل  الفريق،  لتدريب  مفتاح 

الموسيقية في تغيير مراكز المدربين.

شباب الجبل يعلق المشاركة بسبب طلب الدعم
في  مشاركته  تعليق  الجبل  شباب  نادي  أعلن 
مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم »دورينا«، 
في بيان نشره على صفحته بـ»فيسبوك«؛ بسبب 
في  النادي  وذكر  لـ»الظلم«،  بتعرضه  وصفه  ما 
بيانه »عندما تُظلم األندية ويخفى حقها في وضح 
وعندما  بكلمة،  التفوه  اإلعالم دون  النهار يصمت 
يدافع  من  تجد  لن  غيره  دون  بعينه  نادي  يُدعم 
وجود  ظل  في  الدوري  ومصير  الفرص  تكافؤ  عن 
هذه الفروقات«. وأضاف: »يجرى دعم بعض أندية 
بعينها، بينما ال تستطيع أندية أخرى التنقل للعب 
عريقة«.  ليبية  مدنا  تمثل  أنها  رغم  المباريات، 
واختتم شباب الجبل بيانه بإعالنه تعليق مشاركته 
في الدوري؛ بسبب ما يحدث من »استحقار لبعض 
المؤسسات الرياضية وتقويض حظوظها بل وإعطاء 
أن عودته  إلى  وأشار  البيان.  للغير«، بحسب  حقها 
لمسابقة الدوري مرهونة بتبني الدولة خطة حقيقية 
لتطوير المنظومة الرياضية الليبية، وتطبيق مبدأ 
المساواة بين جميع األندية. وأعلنت أندية دارنس 
مسابقة  في  مشاركتها  تعليق  والخمس  والمدينة 
بعد  »دورينا«،  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
انسحابه  فيه  أعلن  الذي  الجبل  شباب  نادي  بيان 
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.
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في منافسات 
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الصندوق الغائب
خالل شهر واحد سمعت عن تعرض قرابة 
8 رياضيين قدامى في عدة ألعاب، وممن 
القدم  وكرة  عامة  الليبية  للرياضة  قدموا 
خاصة، جهدا كبيرا وعطاء ال ينضب ومثلوا 
وشرفوا  الوطنية  للمنتخبات  تمثيل  خير 

الرياضة الليبية قدر ما استطاعوا.
أغلبهم ظروفا  يعاني  الشديد  ولألسف 
أنديتهم  تتمكن  ،ولم  جدا  صعبة  صحية 
التخفيف  أو  عالجهم  في  المساهمة  من 
إمكانيات  ضعف  بسبب  أوجاعهم  من 
األندية المالية، أو بسبب أن زمنهم ولى 

الماضي. من  أصبحت  ونجوميتهم 
وبشكل  عليه  المتعارف  من  وبات 
القدامى  أخبار  تسمع  أن  متواصل 
وحالتهم  الصعب  الصحي  ووضعهم 
الظروف  مع  يتزايد  والعدد  الحرجة 
عالج  وجود  دون  الصعبة  االقتصادية 

الصحية. أو حل لمشكالتهم  لهم 
قوية  مطالب  هناك  سنوات  ومنذ 
القدامى  صندوق  إنشاء  إلى  تدعو  جدا 
لهم  وتخصص  وعالجهم  لرعايتهم 
مداخيل مالية ثابتة من عقود الرعاية أو 
ومن  المباريات  دخل  أو  الالعبين  عقود 

المالية. الهبات 
هيبتهم  القدامى  يكفل  صندوق 
السؤال  ذل  عن  ويغنيهم  وكرامتهم 
والرعاية  للعالج  معايير  فيه  وتوضع 
وما  رياضي  كل  عطاء  حسب  االجتماعية 

قدم وفي جميع األلعاب.
ألجيال  مفقودة  عدالة  يحقق  صندوق 
تعاني  اآلن  وهى  قدمت  القدامى  من 

األمرين من واقع نفسي صعب.
حكمها  في  ومن  الرياضة  وزارة  وعلى 
هذا  إلنشاء  ممتازة  بخطوة  تبادر  أن 
المهم  االجتماعي  الرياضي  الصندوق 

للرياضيين.
وتكافئ  الوجه  ماء  تحفظ  خطوة 
وأصبحت  أعطت  أجيال  من  رياضيين 
وتحتاج  واالهتمام  الضوء  دائرة  خارج 
عمر  في  وبعضهم  معنوية،  لمسات  إلى 
متقدم، ولم يتوقع أغلبهم أن يأتي وقت 

التقدير. وقلة  بالتجاهل  فيه  يكافئون 

15

كلية  بصالة  التوالي  على  الثاني  لليوم  تواصلت 
الهندسة بمدينة مصراتة بطولة ليبيا للشطرنج 
العبًا   120 من  أكثر  بمشاركة  السنية  للفئات 
مناطق  مختلف  من  فرعية  اتحادات  عشرة  من 
الليبي  العام  االتحاد  إشراف  تحت  البطولة  ليبيا. 
بمصراتة،  الفرعي  االتحاد  وتنظيم  للشطرنج 
ومنظم البطولة الحكم مصطفى الصالحي ورئيس 
الحكم  المسابقات  لجنة  ورئيس  الحكام  لجنة 
ومسؤول  التحكيم  لجنة  رئيس  ونائب  الدولي 

التتويج محمد الصغير.
اآلتي:  النحو  على  المسجلة  النتائج  كانت 
عزالدين  أحمد  األول  الترتيب  أعوام،   8 فئة 
والثاني مصعب خليفة نصر والثالث هشام 
الترتيب  أعوام،   10 فئة  حبارات.  طارق 
األول فراس الفتيوري والثاني علي الصادق 
عثمان،  أبوعجيلة  عثمان  والثالث  محمد 
لطفي  أنس  األول  الترتيب  عامًا،   12 فئة 
طقوق  محمد  جهاد  والثاني  عبدالحميد 
عامًا،   14 فئة  البكوش،  عماد  محمد  والثالث 
سلطان  والثاني  التومي  يوسف  عدنان  األول 
 16 فئة  اقدورة.  فرج  علي  والثالث  خيارات  طارق 
والثاني  األشهر  بن  عامر  عبدالعزيز  األول  عامًا، 
محمد عمر أيوغو والثالث توفيق القويري، فئة 18 
عامًا األول حمزة خالد الفتوري والثاني عبدالستار 
 20 فئة  أبوستين،  علي  محمود  والثالث  الككلي 
محمد  والثاني  سريتة  أحمد  عمر  األول  عامًا، 
أبوشهوة.  عبدالمنعم  والثالث  المنتصر  خليفة 
االجتماعات  بقاعة  للشطرنج  الليبي  االتحاد  عقد 
األول  اجتماعه  بطرابلس  الرياضية  باالتحادات 
التي  المواضيع  عديد  فيه  وناقش   ،2023 لسنة 
ترأسه  الذي  االجتماع  في  ونوقش  اللعبة.  تهم 
أبورجعة  فوزي  للشطرنج  الليبي  االتحاد  رئيس 
وحضره أعضاء المكتب التنفيذي، عديد المواضيع 
الليبي،  باالتحاد  اللجان  إعادة تشكيل  بينها  من 

وإعادة تشكيل االتحادات الفرعية بالمناطق.

 في بطولة 
ً
120 العبا

ليبيا للشطرنج بمصراتة
طرابلس - الصديق قواس

لفرق  مباريات  خمس  الخميس  تقام 
المجموعة الرابعة على ملعب مدينة صرمان: 
والترسانة  الفالوجا،  يستضيف  رفيق  فريق 
مدينة  ملعب  وعلى  ترهونة،  على  ضيف 
وعلى  المجد،  يستضيف  الوطن  أبوعيسى 
يتبارى  الشط  الليبي  الملعب  نادي  ملعب 
الجميل  مدينة  ملعب  وعلى  األشهر،  أبي  مع 
أربع  وجرت  المستقبل.  على  ضيف  البشائر 
الليبي  األولى  الدرجة  دوري  في  مباريات 
انتهت  الثالثة،  المجموعة  لفرق  القدم  لكرة 
واهتزت  بالتعادل،  وواحدة  بالفوز  منها  ثالث 
الشباك 15 مرة بمعدل 3.7 هدف تقريبًا في 

كل مباراة.
الهزيمة  الطيران  ألحق  بنينا  ملعب  على 
أهداف  بأربعة  بالفوز  أجدابيا  بوفاق  األولى 
مقابل ثالثة )4-3(، ليرتفع رصيد الطيران إلى 
سبع نقاط، وبقي وفاق أجدابيا بنقاطه السبع 
السابقة، وعلى ملعب المرج حقق المروج فوزه 
بأربعة  سرت  خليج  حساب  على  وجاء  األول 
أهداف مقابل هدف، وصار المروج بأربع نقاط 
وخليج سرت باق بنقاطه الست السابقة. وعلى 
ملعب القبة فاز البرانس على األفريقي بهدف 
دون رد )1-0(، والبرانس حافظ على الصدارة 
واألفريقي باق بنقاطه األربع السابقة، وتعادل 
لمثله،  بهدف  الوليد  بن  وخالد  السواعد 
رصيده  في  نقطة  أول  وضع  الوليد  بن  خالد 

والسواعد صار بثالث نقاط.

المروج يحقق أول فوز 
في دوري الدرجة األولى
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السلة تغرم أبوسليم وتمنح الجزيرة 
فوزًا.. والنصر يفوز في دبي

مالعبمالعب

معسكرا  األخضر  بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  دخل 
وتشمل  المقبلة،  للمرحلة  استعدادا  مصر  في  مغلقا 
هذا  ويأتي  واألفريقي،  المحلي  الصعيد  على  مواجهات 
أولى  لخوض  أفريقيا  جنوب  إلى  األخضر  فريق  سفر  قبل 
أمام  »الكونفدرالية«  ببطولة  المجموعات  دور  مباريات 
وينتظر  الجاري،  فبراير   12 يوم  غالنتيس  مارومو  فريق 
الودية مع فرق مصرية  المباريات  الفريق بعض  يجري  أن 
األخضر  فريق  وتعاقد  أفريقيا،  جنوب  إلى  السفر  قبل 
لمعالجة  والمحترفين  المحليين  الالعبين  من  عدد  مع 
األفريقية  للمنافسة  استعدادا  الفريق  في  النواقص  بعض 
التونسي  المدرب  قيادة  تحت  المحلي  الدوري  وكذلك 

سمير شمام.
المدافع  مع  التعاقد  في  األخضر  نادي  إدارة  نجحت 
دارنس،  فريق  من  قادما  أرطيبة،  مجدي  األيسر  والظهير 
إياب  لمرحلة  استعدادا  صفوفه،  األخضر  فريق  وعزز 
بعدة  »الكونفدرالية«  وكأس  الممتاز  الليبي  الدوري 
وحمد  السعيطي  وطارق  الزوي  أكرم  بينهم  من  العبين، 
وجرى  بواكي،  ريتشموند  الغاني  والمحترف  الحاسي 
اإلدارة  تعاقدت  كما  الالعبين،  من  عدد  عن  االستغناء 
لقطاع  فنيا  مديرا  ليكون  رزقي،  محمد  المدرب  مع 
المهاجم  وانتقل  األخضر،  نادي  في  القدم  لكرة  الناشئين 
خالل  األخضر  إلى  الهالل  فريق  من  الزوي  أكرم  الدولي 
من  اإلياب  مرحلة  انطالق  وقبل  الشتوية  االنتقاالت 
أكرم  ويعد  القدم.  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة 

ليبيا  داخل  ناد  من  أكثر  مثلوا  الذين  الالعبين  من  الزوي 
الفيصلي،  فريق  مع  األردن  في  احترف  حيث  وخارجها، 

ولعب محليا لفريق االتحاد والهالل وعدة فرق.
المقرر  الموعد  في  الذهاب  مرحلة  مباريات  واختتمت 
الممتاز  الليبي  بالدوري  المسابقات  لجنة  قبل  من  لها 

الجولة  من  الختامي  اليوم  وشهد  »دورينا«،  القدم  لكرة 
العاصمة«  »ديربي  مباراتين،  إقامة  واألخيرة  التاسعة 
بالتعادل  وانتهى  واالتحاد  طرابلس  األهلي  جمع  والذي 
أيضا  وانتهت  واألخضر  بنغازي  األهلي  ومباراة  السلبي، 
األولى،  المجموعة  ففي  أهداف،  دون  السلبي  بالتعادل 
والفوز  مباريات،  أربع  في  بالتعادل  مبارياتها  انتهت 
هدف  بنتيجة  والهالل  النصر  وتعادل  واحدة،  مباراة  في 
الجبل بهدف دون  الصقور على شباب  وفوز  مقابل هدف، 
هدف،  مقابل  بهدف  ودارنس  الصداقة  وتعادل  مقابل، 
واألهلي  واألخضر  والتحدي سلبيا،  التعاون  مباراة  وانتهت 
أبوسليم  الثانية:  المجموعة  وفي  سلبيا،  انتهت  بنغازي 
اإليجابي  والتعادل  رد،  دون  بهدف  السويحلي  على  يفوز 
والتعادل  والخمس،  المحلة  بين  هدف  مقابل  بهدف 
مقابل  بهدف  المصراتي  واالتحاد  أساريا  بين  اإليجابي 

أهداف  ثالثة  بنتيجة  األولمبي  على  يفوز  والمدينة  هدف، 
طرابلس  واألهلي  االتحاد  مباراة  وانتهت  هدف،  مقابل 

بالتعادل السلبي.
 14 تسجيلها  تم  التي  األهداف  مجموعة 
في  أهداف  خمسة  بواقع  المجموعتين،  في  هدفا 
الثانية،  المجموعة  في  وتسعة  األولى  المجموعة 

مرحلة  خالل  تسجيلها  تم  التي  األهداف  ومجموع 
المجموعة  ترتيب  وجاء  هدفا.   160 إلى  وصل  الذهاب 

الذهاب  مرحلة  بطل  نقطة   16 بنغازي  األهلي  األولى: 
النصر  فريق  الثاني  والترتيب  األولى،  المجموعة  في 
 13 واألخضر  نقطة،   15 ودارنس  نقطة،   15 برصيد 

نقطة،   12 والتعاون  نقطة،   12 والصقور  نقطة، 
والتحدي  نقاط،   10 والصداقة  نقاط،  عشر  والهالل 

ترتيب  وجاء  نقاط.  أربع  الجبل  وشباب  نقاط،  سبع 
مرحلة  بطل  نقطة   23 االتحاد  الثانية:  المجموعة 

 16 وأبوسليم  الثانية،  المجموعة  في  الذهاب 
والسويحلي  نقطة،   15 طرابلس  واألهلي  نقطة، 
 10 واألولمبي  نقطة،   11 وأساريا  نقطة،   12
والمحلة  والخمس  نقاط،  تسع  والمدينة  نقاط، 

واالتحاد المصراتي ست نقاط لكل منها.
عن  بعيدا  فني  باستقرار  األخضر  ويتمتع 
الدوري  في  المدربين  تغيير  حركة  تواصل 
مع   »48« رقم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 

نهاية الدور األول.

األخضر يفتح ملف »الكونفدرالية« في القاهرة قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا
ممثل ليبيا األفريقي الوحيد ينتهي 

من صفقات الشتاء استعدادا للمعترك 
القاري وإياب الدوري المحلي

قبل منافسات الـ»كان« في ساحل العاج

اتحاد الكرة يطرح الحوار الرياضي للخروج من أزمة املنتخب
مدربون وطنيون يضعون شروطاً قبل الموافقة الرسمية وسط صعوبات استقدام جهاز فني جديد

المدربين  شروط  بين  من  أيضًا  األهواء.  حسب  اإلقالة 
عدم جعلهم »كبش فداء« أمام الرأي العام الرياضي في 
أداء  واسعة من  استياء  حالة  هناك  أن  لحظة، خاصة  أي 
األخيرة  النتائج  بسبب  الليبي،  القدم  كرة  اتحاد  مجلس 
المحليين  لالعبين  األخيرة  األفريقية  األمم  بطولة  في 
من  »الوسط«  علمت  كما  بالجزائر.   »2023 »شان 
مصادر مطلعة باتحاد الكرة أن مسؤولي االتحاد يسعون 
الرياضي بمشاركة  الوسط  إلى عقد جلسات حوارية مع 
واسعة لعدة شرائح رياضية للوصول لتوصيات وقرارات 
مهمة، ومعرفة آراء الشخصيات الرياضية التي لها عالقة 
عامين  بعد  األولى  الخطوة  هذه  تعد  باللعبة.  مباشرة 
من انتخاب االتحاد الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني 
الرياضي ضد  الوسط  قوية جدا من  نقد  في ظل حملة 
اإلخفاقات  بعد  برحليه  وتطالب  الكرة  اتحاد  مجلس 
بالجزائر  للمحليين  أفريقيا  بطولة  في  خاصة  المتتالية 

»شان 2023«.

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

أفريقيا  أمم  إلى  الصعود  منافسات  ليبيا  منتخب  ينتظر 
أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  قرعة  وكانت  »كان«، 

الوطني  المنتخب  2023«، وضعت  العاج  بـ»ساحل 
تونس  منتخبات  رفقة  العاشرة  المجموعة  في 

المخطط  وكان  وبوتسوانا،  االستوائية  وغينيا 
يهدف  مارتينز  الفرنسي  المقال  المدرب  مع 
كأس  إلى  المتوسط«  »فرسان  قيادة  إلى 
بعد  العاج،  ساحل  في   2023 أفريقيا  أمم 
في  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم  كأس 
الجزائر، قبل أن يرحل بشكل رسمي، حيث 
اتفق اتحاد كرة القدم مع المدرب الفرنسي 
على  خدماته  إنهاء  على  مارتينز  كورنتان 
األول  الليبي  للمنتخب  الفنية  القيادة  رأس 
على  المتوسط«،  »فرسان  القدم  لكرة 

خلفية الخروج األخير من بطولة كأس األمم 
 ،»2023 »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 

بحسب ما أورده مراسل قناة »الوسط« بالجزائر.
الفرنسي  مع  التفاق  الليبي  االتحاد  وتوصل 

لتفادي  بالتراضي  عقده  إلنهاء  مارتينز  كورنتان 
أجانب  سابقين  مدربين  مع  األمر  كان  كما  أزمات 

باكيتا  والبرازيلي  كليمنتي  خافيير  اإلسباني  أبرزهما 
الكرة  اتحاد  ضد  بشكوى  التقدم  لهما  سبق  اللذان 
المنتخب  وشارك  المالية،  مستحقاتهما  على  للحصول 
الليبي في كأس األمم لالعبين المحليين، قبل أن يودع 
وفوز  خسارتين  بعد  المجموعات،  دور  من  منافساتها 
وحيد على المنتخب اإلثيوبي في ختام المجموعات، وكان 
التدريبي حيث سبق أن  زيادة سجله  الفرنسي يأمل في 
إلى  وقادها  و2021   2014 بين  موريتانيا  مارتينز  درب 
لذا  أفريقيا،  أمم  كأس  من  تاريخها  في  نسختين  أول 
عبدالحكيم  برئاسة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف 
لقيادة  مارتينز  مع  التعاقد  سابق  وقت  الشلمانيفي 
المقبلة.  المرحلة  في  عليه  للرهان  المتوسط«  »فرسان 
الجهاز  تنظيم  إعادة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وقرر 
الفني للمنتخب الوطني األول لكرة القدم بعد التعاقد مع 
مارتينز، وأعلن اتحاد الكرة وقتها تكليف المدرب الوطني 
عمر المريمي مهام المدرب المساعد وإسناد مهمة مدير 
إداري المنتخب إلى الالعب الدولي السابق علي األسود، 

قبل أن تأتي النتائج بشكل مخيب لآلمال.

شروط المدربين الوطنين لخالفة الفرنسي مارتينز
علمت جريدة »الوسط« من مصادر مطلعة أن بعضًا 
اتحاد  من  طلبًا  تلقوا  الذين  الوطنيين  المدربين  من 
»فرسان  األول  الوطني  المنتخب  تدريب  بتولي  الكرة 
من  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  إقالة  بعد  المتوسط«، 
شروط  بين  من  كبيرة،  شروطًا  فرضوا  الفريق  تدريب 
التعاقد  الليبي  القدم  كرة  التحاد  الوطنين  المدربين 
صحفي  بمؤتمر  والمطالبة  واضح  وبعقد  سنوات  لعدة 
وعدم  للمستقبل  أهداف  وضع  مع  للعقد  توقيع  وحفل 

أفريقيا  أمم  تصفيات  في  لصفر  بهدفين  االستوائية 
ضمن سباق الترشح للنهائيات.

تراجع سريع في بطولة »شان 2023«
نظيره  القدم  لكرة  األول  ليبيا  منتخب  وواجه 
من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  ضمن  اإلثيوبي، 
األمم  بطولة  في  األولى  المجموعة  منافسات 
 »2023 »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 
مباراة غير مؤثرة في  بالجزائر، وهي  المقامة 
الخسارة  بعد  المتوسط«  »فرسان  مشوار 
في أول مواجهتين أمام مستضيف البطولة 
أهداف  بثالثة  موزمبيق  ثم  بهدف  الجزائر 
وحظوظ  فرص  لتنعدم  هدفين  مقابل 
التالي،  للدور  التأهل  في  الوطني  الفريق 
حزنه  عن  مارتينز  كورنتان  الفرنسي  وعبر 
في  قائال  موزمبيق،  أمام  للخسارة  الشديد 
»سجلنا  المباراة  عقب  الصحفي  المؤتمر 
هدف التقدم في الشوط األول، وحصلنا على 
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 هدفًا قلصنا به النتيجة فقط، 
لم نحسن الضغط على حامل الكرة، وتركنا مساحات، 
فوجدنا صعوبات كبيرة، غياب محمد التوهامي الذي قدم 
أداء دفاعيا ممتازا أمام الجزائر أثر في وسط الملعب ولم 
الفرنسي  لينتظر  اإلصابة«،  بسبب  المباراة  خالل  نقحمه 
بطولة  في  اإلخفاق  بعد  مصيره  تحديد  مارتينز  كورنتان 

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«. 
قائال:  الليبي عبر »فيسبوك«  القدم  الرسمية التحاد كرة 
»الوديتان كانتا تحضيرا وتجهيزا جيدين للفريق قبل خوض 
منافسات الشان، وال تهمني نتائج الوديات، فتعرفنا أكثر 
على إمكانات وقدرات جميع الالعبين وجاهزيتهم وعالجنا 
العديد من األخطاء وتوصلنا إلى التشكيل األقرب واألكثر 

تجانسا، ونحن جاهزون لكل مباريات البطولة«.
وأكمل: »راٍض عن كل اختياراتي لالعبي الفريق، وأرى 
أنهم األبرز واألفضل في الدوري الليبي حاليا، وهدفنا في 
بطولة الشان هو الوصول ألبعد مرحلة ممكنة، وكل مباراة 
سنخوضها ستكون مباراة نهائية حاسمة والمشاركة في 
البطولة سنكتشف خاللها العديد من الالعبين المحليين 
البارزين لتدعيم وتعزيز صفوف الفريق واالعتماد عليهم فى 
تصفيات الـ)كان(«. واختتم الفرنسي كورنتان مارتينز حديثه 
قائال: »لديّ فكرة كافية عن كل المنتخبات التي سنواجهها 
في )الشان( ضمن مجموعتنا، وأعد الجمهور الرياضي في 
ليبيا بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم، ونأمل 

منه الوقوف مع العبي الفريق ودعمهم وتشجيعهم«.

طرابلس – صالح بلعيد

● الفرسان أمام الجزائر في بطولة »الشان«

●  سلة النصر في بطولة دبي

بديل الفرنسي مارتينز أزمة في »فرسان المتوسط« بديل الفرنسي مارتينز أزمة في »فرسان المتوسط« 
قبل تصفيات األمم األفريقية بسبب »شان قبل تصفيات األمم األفريقية بسبب »شان 20232023««

لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  عن  صدر 
)4 لسنة 2023(، وجاء في مادته  القرار رقم  السلة 
األولى: »يعتبر فريق أبوسليم فاقدًا لنتيجة مباراته 
دقيقة   1.30 قبل  توقفت  والتي  الجزيرة  أمام 
نقطة  منحه  وعدم   ،)0-20( بنتيجة  انتهائها  من 
 5000 قدرها  مالية  غرامة  إلى  باإلضافة  الترضية، 
فريق  مدرب  يعاقب  الثانية  مادته  وفي  دينار«. 
أبوسليم بسام التركي، بحرمانه من مرافقة فريقه 
لعدد 3 مباريات متتالية، باإلضافة إلى غرامة مالية 
قدرها 500 دينار. وفي المادة الثالثة معاقبة مدير 
كرة السلة بنادي الجزيرة جاسم المعروق، بحرمانه 
من مرافقة فريقه لعدد 6 مباريات متتالية، باإلضافة 

إلى غرامة مالية قدرها 1000 دينار.
بين  السلة  دوري  مباراة  زوارة  قاعة  واحتضنت 
هيثم  الحكمين  بإدارة  أبوسليم،  وضيفه  الجزيرة 
ربعها  في  المباراة  جاءت  شيوب،  ووليد  الساروي 
سلة  نصف  بفارق  الجزيرة  لصالح  لينتهي  األول 
فيه  األفضلية  كانت  الثاني  والربع   ،)14-15(
لينتهي   ،)11-20( لصالحه  أنهاه  الذي  ألبوسليم 
نقاط   8 بفارق  أبوسليم  بتقدم  األول  الشوط 
للجزيرة  التفوق  كان  الثالث  الربع  وفي   .)26-34(
-47( بالتعادل  الثالث  الربع  لينتهي   ،)13-21(
أى   )8:31( الدقيقة  عند  المباراة  وتوقفت   ،)47
والنتيجة  الدقيقة،  ونصف  بدقيقة  نهايتها  قبل 
أبوسليم  لفريق  الفني  الطاقم  ألن   ،)58-58(
الموجود  الجمهور  على  احتجاجًا  االنسحاب،  فضل 
حكم  تقرير  ستدرك  المسابقات  ولجنة  بالصالة. 

المباراة والمراقب وتتخذ بشأنها القرار المناسب.

األهلي  بالنادي  بوخمادة  بصالة  وجرت 
لكرة  الليبي  الدوري  إياب  في  مباراة  بنغازي 
والتحدي.  بنغازي  األهلي  وجمعت  السلة، 
كانت األفضلية لألهلي بنغازي الذي تقدم 
في الربع األول )29-11(، وفي الربع الثاني 
مقابل  نقطة   35 بنغازي  األهلي  أضاف 
تسع نقاط للتحدي، لينتهي الشوط األول 
وفي   .)20-64( بنغازي  األهلي  بتقدم 
األهلي  أضاف  والرابع،  الثالث  الربعين 
بنغازي 61 نقطة مقابل 18 نقطة للتحدي 
بنغازي  األهلي  بفوز  المباراة  لتنتهي 
)125-38(، أدار المباراة ثالثي التحكيم، 
حنيش  وخالد  الماقوري  عبدالعزيز 
الطاولة  وحكام  البرعصي  وإبراهيم 

والميقاتي  السعيطين  فهيم  المسجل 
عادل  ثانية   24 وميقاتي  البرعصي،  أحمد 

الورفلي.
حقق  دبي،  بطولة  منافسات  صعيد  وعلى 
النصر الليبي الفوز الثاني في البطولة الدولية 
اإلماراتي.  المنتخب  حساب  على  السلة  لكرة 

بنتيجة  النصر  تقدم  ليشهد  المباراة  سير  وجاء 
الربع  في  النصر  وأضاف   ،)24-29( األول  الربع 

الثاني 27 نقطة مقابل 17 نقطة لمنتخب اإلمارت، 
-56( بنتيجة  النصر  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 
منتخب  أضاف  والرابع  الثالث  الربعين  وفي   .)41
اإلمارات 43 نقطة مقابل 36 نقطة للنصر، لتنتهي 

المباراة بفوز النصر بنتيجة )84-92(.
وفقد النصر مباراته أمام دينامو اللبناني 

ببطولة  ليبيا  بطل  مواجهات  ثالث  في 
األفضلية  كانت  السلة  لكرة  الدولية  دبي 

لفريق دينامو اللبناني. 

طرابلس - محمد ترفاس

● شمام

● تدريبات األخضر 
استعدادًا ألفريقيا
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ما العائد من قرار المنع األوروبي؟
من المستفيد من استمراره؟

متى ينتهي؟

 لماذا ال تتخذ السلطات الليبية موقًفا حازمًا إلنهائه؟
 هل استمرار تنفيذه يخدم شركات الطيران األجنبية؟

 كيف يمكن للسلطات الليبية الضغط إللغائه؟

حظر الطيران الليبي
++HH55

 كل شيء كل شيء

فاضل املسعودي
غادر  التنفيذ،  قيد  اعتقاله  أمر  أن   1969 نوفمبر  في  بلغه  لما 
بقية  واستقر  سويسرا  إلى  المسعودي  فاضل  المناضل  الصحفى 
مراحل  بها  وأتــم   ،1933 بها  ولد  التي  طرابلس  تاركًا  حياته 
ولكن  القاهرة؛  في  الحقوق  بكلية  واصلها  ثم  األولية،  الدراسة 
بسبب معارضته إنشاء القواعد األجنبية في ليبيا، تركها وأصدر مع 
خالل  من  واستمر  »المعركة«.  مجلة  الطشاني  عمر  محمد  صديقه 
العسكرية، والمعاهدة  للقواعد  العرب« في معارضته  إذاعة »صوت 
 ،1955 سنة  المنتصر.  محمود  السيد  الحكومة  رئيس  وقعها  التي 
جريدة  أصدر  الستينيات،  بداية  وفي  ليبيا،  إلى  المسعودي  عاد 
الميدان لسان حال اليسار التقدمي في ليبيا. واستمرت بين إيقافها 
1969، بسبب مقال عندما ذكره  أقفلت في نوفمبر  ونشاطها حتى 
معمر القذافي في خطاب الجامعة، تحسس مسدسه، وقال: »لو أن 

كاتب المقال أمامي ألفرغت فيه رصاص مسدسي هذا!«.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

شريط  في  شاهين  يوسف  المرحوم  رواها  سينمائية.  حدوتة  المقصودة،  الحدوتة 
سينمائي جميل، شاهدته للمرة األولى مؤخرًا. ورغم وصفها بالمصرية؛ فإنها حدوتة 
بلغة سينمائية  رُويت  البشر،  بين  الحواجز  ولكل  وللجنسيات،  للحدود  عابرة  إنسانية 
وإن كان  العالم، صادف  بقعة في هذا  أي  منا، من  واحد  الحدوتة تحكي قصة  راقية. 
والتمثيل.  السينما  مجال  واختار  الفن،  في  حياته  طموح  يحقق  أن  أراد  موهوبًا،  فنانًا 

فصار ممثاًل ومخرجًا ناجحًا، بشهرة عالمية.
مسارات  على  القراءة،  عبر  نحن،  نتعرف  ومنها  الذاتية،  سيرهم  يكتبون  الكتَّاب 
بتجربة  سينمائي  مخرج  بل  كاتبًا،  ليس  شاهين  ويوسف  وهبوطًا.  صعودًا  حيواتهم، 
تستحق أن تُروى. وفي فيلم حدوتة مصرية، قدم لنا جزءًا من سيرة ذاته الموهوبة 
والطموحة، وعبرها نفذ بنا إلى تاريخ مصر، في واحدة من أهم حقبها التاريخية. حيث 

يتداخل التاريخان الذاتي بالعام، في ديناميكة مدهشة.
المرحوم يوسف شاهين حّكاء بارع. يعرف، عن طريق الصورة والحركة، كيف يصل 
إلى المشاهد، من أقصر الطرق وأجملها، وبأبرع التقنيات السينمائية. وروى لنا، بلغة 

الفن، حدوتة مصرية بامتياز.
هي  كانت،  تختلف.  ال  شاهين  وحدوتة  سعيدة.  نهاية  تنتهي  ما  غالبًا  الحدوتة 
األخرى، بنهاية سعيدة. ليس ألنه نجا من الموت بنجاح العملية الجراحية، التي أجريت 
العداء لطفولته ولشبابه واستعاد  له في مشفى بلندن؛ بل ألنه وضع نهاية لمشوار 

الطفل الذي كان. وفي آخر لقطة من الفيلم تقول له 
وحيدًا،  تتركه  أن  تريد  ال  إنها  اإلنجليزية،  الممرضة 

فيرد عليها قائاًل: لم أعد وحيدًا.
ما شدني في الحدوتة/ الفيلم، هو التوق إلى كسر 
محليًا،  النجاح  ضيق  من  والخروج  والحدود،  الحواجز 
العالم.  باعتراف  والحظو  دوليًا،  الشهرة  انفساح  إلى 
وهو  تحديدًا.  الغربي  العالم  هو  المقصود  والعالم 

طموح مشروع.
مصري  إسكندراني  شاهين  يوسف  المرحوم 
عالميًا.  ومخرجًا  ممثاًل  يكون  أن  برغبة  ــد  ول
مقترنًا  كونه  سهاًل،  ليس  العالمية  إلى  والطريق 

الغرب،  عواصم  إلــى  والــوصــول  الــحــدود،  بتخطي 
لسببين:  به.  االعتراف  على  منها  الحصول  بأمل 
الغربية  والحضارة  الغرب  يمثله  بما  يتعلق  األول 
حقبته  في  اإلنساني،  الحضاري  التطور  مسيرة  في 
أبناء  عقول  في  ذلك  وتأثير  والمعاصرة،  الحديثة 
والثقافية  السياسية  ونخبته  عمومًا،  الثالث  العالم 

االعتراف  وليكتسب  غربي،  السينمائي  الفن  أن  والثاني  خصوصًا.  والفنية  واألدبية 
يأتي من هناك. أن  بد  ال  بموهبته مصداقية، 

عادة،  اختالفهم،  على  بالثالث،  الموصوف  العالم  على  من  والكتَّاب  والفنانون 
ينظرون بأعناق مرفوعة إلى أعلى، نحو ذلك العالم الغربي، ومن يمثله في الثقافة 
التي  والصعوبات  الكون،  سماء  في  الساطعة  الغربية  الهالة  تلك  والفن.  واألدب 
وكتَّاب  فنانو  يبدعه  ما  يتلقفون  التابع.  المقلد/  بدور  يرضون  جعلتهم  تعترضهم، 
والقلة  الغرب.  بهم  يومًا  يحظى  أن  انتظار  وفي  أثرهم.  ويقتفون  الغرب،  وفالسفة 
الظالل  أن  مبكرة،  فترة  في  اكتشفوا،  الحاجز،  ذلك  اختراق  في  منهم  نجحوا  الذين 
تواريخ  في  البحث  عليهم  وأن  لثقافة.  وتؤسس  تخلق  وال  فنًا  أو  أدبًا  تصنع  ال 
األرض.  على  ثابتيين  قدمين  على  الوقوف  أرادوا  إن  وثقافاتها،  وآدابها  بلدانهم، 
أي  الشخصي،  الطموح  تحقيق  وعن  الذات،  عن  البحث  ذلك  أن  لالنتباه،  الالفت 
وكان  الغرب.  وإبداعات  ومناهج  وأدوات  وسائل  عبر  كان  والخاص،  العام  تمازج 
إعادة  ثم  وآدابهم.  تقاليدهم  وفي  وثقافاتهم،  تاريخهم  في  يحفروا  أن  عليهم 
أبدعها  التي  وأساليبها  الحداثة  ولغة  يتناسب  بما  جديد،  من  وتركيبها  تفكيكها 

الغربي. العقل 
المرحوم نجيب محفوظ، على سبيل المثال ال الحصر، كان واحدًا من هؤالء. وفوزه 
لكن  طويلة.  سنوات  عبر  بدأب  بناه  روائي  لجهد  تتويجًا  كان  لألدب،  نوبل  بجائزة 
الرواية التي اختارها وسيلة للتعبير ولتحقيق الذات واختراق الحدود، فن غربي. وهذا 
ما نقصده. سعى محفوظ إلى إعادة كتابة تاريخ الحارات المصرية روائيًا، وأن يقدمه 
للمصريين ليزدادوا معرفة بأنفسهم وبتاريخهم، ثم للعرب وللعالم. لكنه أنجز ذلك 

عبر عينين مصريتين، وبوجدان مصري، وبأحالم ورؤى مصرية.
أن يعيد كتابة سيرته، وتاريخ بالده سينمائيًا، والسينما فن  وغاية يوسف شاهين 
خالل  من  محفوظ،  ومثل  وللعالم.  والعربي  المصري  لجمهوره  يقدمه  وأن  غربي. 

عينين مصريتين، وبقلب مصري، وأحالم مصرية.
أساليب  إلى استيعاب  الثالث،  العالم  فنان، من  أو  أو مخرج  وليس عيبًا لجوء كاتب 
وأدوات مناهج األدب والفن في الغرب واستخدامها، بل هو ضروري. العيب في العجز 

عن الخروج من دور التابع/ الظل، والرضا بمواصلة الدوران في المدار نفسه.

حدوتة مصرية

سقطت  وكأنها  »كواكب  عنوان  تحت 
الليبية«  الصحراء  على  الفضاء  من 
بدر  الشهير،  الليبي  المصور  نشر 
الرائعة،  الصور  من  مجموعة  طيب، 
جمال  إبــراز  في  موهبته  تعكس  التي 

الليبية. والمناظر  المناطق 
صفحته  على  منشور  في  طيب  وقال 
يمكنك  بأنه  »تخيل  »فيسبوك«:  في 
سيرًا  الكواكب  من  العشرات  ــارة  زي
مختلفة  وألوان  وبأحجام  األقدام  على 
على  مرمية  كرات  هيئة  على  وتتشكل 

األرض«.
الطوارق وادي  وأوضح: »يطلق عليه 
الرغوة(  )مصدر  وتعني  تكوفي(  )ون 
الوادي  في  قديمة  ماء  بئر  لوجود  نظرًا 
الماء«. التي تخرج قبل  بالرغوة  تشتهر 

وتفاعل  استحسان  الصور  والقــت 
الليبي  المصور  متابعي  من  الكثير 
اإلعجابات  من  اآلالف  مع  الموهوب، 

والمشاركة. والتعليقات 

ليس عيبًا لجوء 
كاتب أو مخرج أو 

فنان من العالم 
الثالث إلى استيعاب 

أساليب وأدوات 
مناهج األدب 

والفن في الغرب 
واستخدامها بل هو 

ضروري

عيون »طيب« ترصد كواكب الصحراء الليبيةعيون »طيب« ترصد كواكب الصحراء الليبية

تعقيم أسد 
يغضب الكينيني
دعا سكان كينيون إلى إطالق 

أحد األسود لتمكينه من 
التكاثر بحرية، فيما دافع 

مسؤولون عن قرارهم إجراء 
عملية قطع القناة الدافقة 

لهذا الحيوان األسير.
وأوضحت هيئة الحياة البرية 

في كينيا أن عملية تعقيم 
بغرض »ضبط التكاثر في 

مكان األسر« أجريت لألسد 
البالغ ثالث سنوات، والمشمول 

ببرنامج إعادة تأهيل في 
نيروبي يهدف إلى إنقاذ 

الحيوانات اليتيمة أو المصابة.
لكن هذه الخطوة أثارت غضبا، 
إذ دعا بعض الكينيين الهيئة 

إلى إطالق األسد في البرية 
لزيادة أعداد األسود المهددة 

باالنقراض.

20 عاما على 
تحّطم »كولومبيا«

قبل نحو عشرين عاما تحّطم 
مكوك »كولومبيا« فوق والية 
تكساس األميركية، في حادثة 
أودت بحياة سبعة رواد فضاء 

وساهمت في تسريع تقاعد 
المكوكات الفضائية التي 

تصنعها الواليات المتحدة.
وانقطع االتصال مع مكوك 
»كولومبيا« أثناء ردّ قائده 
على نداء قال مطلقه حينها 

»كولومبيا، هنا هيوستن )...( 
لم تصلنا الرسالة األخيرة 

منكم«، وما إن ردّ قائد 
المكوك بـ»تلقينا الرسالة« 

حتى انقطع االتصال.
كانت الساعة 8,59 صباحا 

على الساحل الشرقي للواليات 
المتحدة، مطلع فبراير 

2003، عندما اقترب مكوك 
»كولومبيا« الفضائي األميركي 

من األرض بسرعة تزيد عن 
21 ألف كيلومتر في الساعة. 

وبعد بضع دقائق، تحّطم مخّلفا 
وميضا برتقاليا كان مرئيا على 
بعد الـ61 كيلومترا التي كانت 

تفصل المكوك عن سطح 
األرض.

أقوالهمأقوالهم

»ننسق مع مصر جهود حل األزمة 
الليبية ونتابع عن كسب الحوار 

الليبي- الليبي«

 وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»ندعو إلى إدارة توافقية للمرحلة 
االنتقالية في ليبيا من خالل 
 مؤسسات تحضر لالنتخابات«

 وزير الخارجية المغربي
 ناصر بوريطة

»تسليم إيطاليا خمس سفن 
لخفر السواحل الليبي خيار صحيح 

لمعالجة مشكلة الهجرة«

 نائب رئيس الوزراء 
 وزير الخارجية اإليطالي

 أنطونيو تاياني

مؤثرة،  وداع  قصيرة  برسالة  الراحل،  والدها  أحمد،  بن  عائشة  الفنانة  ودعت 
تقسم« عبر صفحتها في »فيسبوك«: »ظهري  عائشة  وقالت 

منشور  في  كتبت  التونسية  النجمة  وكانت 
أي  تكتب  أن  دون  أبي«،  رحل  »لقد  آخر: 
موعد  أو  وفــاتــه  سبب  عــن  تفاصيل 

العزاء. أو  الجنازة  تشييع 
حاليًا  يعرض  آخــر،  سياق  وفــي 
على  »النزوة«،  مسلسل  لعائشة 
»شــاهــد«،  منصة  مــن  ــدة  واحـ
ــشــاركــهــا بــطــولــتــه خــالــد  وي
دور  عائشة  وتلعب  الــنــبــوي. 
في  تعيش  امرأة  وهي  »هالة«، 
جدها  منزل  وتسكن  الجونة 
تعمل  كما  عنه،  ورثته  الذي 
عالقة  وتعيش  مطعم،  في 
»سيف«  زوجها  مع  معقدة 
الشناوي.  عمر  يجسده  الذي 
محمد  تأليف  من  والمسلسل 
بمشاركة  الــحــاج، 
خطاب،  يمنى 
ــن  ــي ــم ــاس وي
ومن  زهــدي، 
أمير  ــراج  إخ

رمسيس.

عائشة بن أحمد.. 
»ظهري تقسم«

»ناقشت مع المشير حفتر الحل 
السياسي للخروج من األزمة، 

وكذلك االتفاق على دعم جهود 
المبعوث األممي لدى ليبيا«

 سفير ألمانيا لدى ليبيا 
ميخائيل أونماخت
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