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4 يناير

فضاء

رجح مصدران قريبان من مجموعة »أوبك 
بلس« أن تعقد منظمة الدول المصدرة 

للنفط »أوبك« وروسيا وحلفاؤهما اجتماعها 
المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع 

من يناير. واتفقت »أوبك« األسبوع الماضي 
على زيادة اإلنتاج 500 ألف برميل يوميا 
في يناير، وعقد اجتماعات شهرية بداية 

من يناير لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر 
لإلنتاج، بما ال يزيد على 500 ألف برميل 

شهريا. وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد 
موعد االجتماع خالل االجتماع المقبل 

للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة 
للمجموعة في 17 ديسمبر.

مليار 5.1
دينار

إجمالي اإلنفاق على الدعم في 11 شهرًا
)وزارة المالية بحكومة الوفاق(

نفط

كل شيء

كتاب أطفال

قريبا في ليبيا
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 تنسيق مصري فرنسي.. باريس تعبد الطريق لفرض تموضع قوي لها في ليبيا 

 »أوستن«
بات الجنرال المتقاعد وقائد القيادة 

المركزية األسبق بالجيش األميركي، 
لويد أوستن، على أعتاب دخول بوابة 

»البنتاغون« وزيرا للدفاع، بعد أن وقع 
اختيار الرئيس األميركي المنتخب، جو 

بايدن، عليه لتولي هذا المنصب.
لن يكون أوستن أول وزير دفاع 

أميركي من أصول أفريقية فقط، بل 
إن خبرته الواسعة في قضايا الشرق 

األوسط تعد إحدى مسوغات 
التعيين المهمة لقيادة هذا 

الملف الخطير، إذ تعرفه غالبية 
القيادات العسكرية واألمنية في 

المنطقة. عمل أوستن على 
مقربة من بايدن، عندما كان 

األخير نائب الرئيس باراك 
أوباما، وترأس القيادة الوسطى 
األميركية المسؤولة عن منطقة 
الشرق األوسط »سانتكوم« بين 

عامي 2013 و2016، وتولى أبرز 
المهمات العسكرية في حربي العراق 
وأفغانستان، فضال عن عمليات الحرب 

ضد تنظيم »داعش« في سورية 
والعراق. السؤال األهم كيف سيكون 
تعامل وزير الدفاع المكلف مع قضايا 

الشرق األوسط الشائكة؟

كشف رائد الفضاء الروسي، سيرغي 
ريازانسكي، في متحف الفضاء بموسكو 

عن كتابه »حكايات سماء النجوم«. 
ووضع في أساس كتابه الجديد أسلوب 
دراسة سماء النجوم، الذي وضعه لرواد 

الفضاء كبير المهندسين الراحل في مركز 
»غاغارين« لتدريب رواد الفضاء، عفوا 

أناتولي تشيغبرينوف. وحسب رائد الفضاء 
فإنه أراد أوال تصوير فيلم رسوم متحركة، 

لكن المشروع صار يواجه مشاكل، فقرر 
إصدار كتاب لألطفال سيساعدهم في 
دراسة كوكبات سماء النجوم وعرض 

 »Clever« كتابه على دار الطباعة والنشر
التي نشرته وأصدرته.

فشل الجلسة »الرسمية« للبرلمان في غدامس.. واستمرار ماراثون الحوار السياسي

نقابة معلمي ليبيا: استمرار اإلضراب العام باملؤسسات التعليمية كافة في البالد

إحصائية رسمية: 66 % من إصابات الليبيني بفيروس »كورونا« تماثلت للشفاء

الخالف سيد املوقف في مسارات حل األزمة

أزمة السيولة تسرق هواء الليبيني بتجارة »الكتااليزر«

يعاني  التي  السيولة  نقص  أزمة  رحم  من 
منها عموم الليبيين، وفي غياب دور فاعل 
جديدة  ظاهرة  خرجت  الرقابية،  للجهات 
لتتركه  الــهــواء،  ليبيا  سماء  من  تسرق 
تلوث  وقد  مواطنيها  صدور  إلى  يذهب 
بعض  استجابة  بعد  السامة،  بالعوادم 
أصحاب المركبات بأنواعها إلغراءات المال 
بيع »الكتااليزر«، في عملية  الوفير مقابل 
في  المستحدثة  السرقة  تلك  جوهر  تمثل 
قاموس السرقات التي ال يكاد يفلت منها 
تلك  بيع  على  المقبلون  يبرر  وفيما  شيء. 
مركباتهم،  بأسفل  الموجودة  القطعة 
يتمسك  السيولة،  وقلة  المعيشة  بأزمات 
من  محذرين  الظاهرة،  بمقاومة  آخــرون 
القصيرة  األمدية  على  الكارثية  آثارها 
هو  و»الكتااليزر«  والبعيدة.  والمتوسطة 
في  توجد  قطعة  وهو  الحفاز،  »المحول 
تحويل  األســاس  هدفها  المركبة،  أسفل 
الغازات السامة المنبعثة من عملية احتراق 
إلى  السيارات  محرك  في  النفطية  المادة 
غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء«، وفق 
لسائقي  مجموعة  عبر  تداوله  يتم  منشور 
الشاحنات الثقيلة في ليبيا، تضم أكثر من 

»فيسبوك«.  موقع  على  عضو،  ألف  مئة 
في  المنتشر  التحذيري  المنشور  يقول 
بالظاهرة:  المهتمة  المجموعات  أوساط 
جميعا  الحظنا  ــرة  ــي األخ اآلونـــة  »فــي 
وبشكل  الكربون  لشراء  محالت  انتشار 
منفصل  عالم  في  نعيش  وكأننا  علني، 
عرضا  تلقيتم  أنكم  بد  وال  البشرية،  عن 
تصليح  محل  صاحب  أو  الميكانيكي  من 
)المرميطات(، أو ممن امتهن هذه التجارة 
التواصل  صفحات  على  قرأتم  أو  حديثا، 
اليومين  في  زادت  عروضات  االجتماعي 

األخيرين لشراء الكتااليزر«.
يوضح  الفعل،  هذا  خطورة  وبخصوص 
المنشور أن »سير السيارات في بلد يعاني 

التلوث،  منسوب  في  كبير  ارتــفــاع  من 
قاتلة  سموم  رشاش  إلى  العوادم  سيحول 
متنقل، وبالتالي، ما سيجنيه المواطن من 
صحته  حساب  على  سيكون  التجارة  هذه 
حوله،  من  الناس  وصحة  عائلته،  وصحة 
وربما على حساب حياته وحياتهم، ويتحول 
عن  أحدهم،  قتل  في  ومساهم  قاتل،  إلى 
الذي  الجهاز  ويعد  قصد«.  أو  علم،  غير 
يستغني عنه البعض مقابل المال مسؤوال 
إلى  وتحويلها  خطيرة  غازات  معالجة  عن 
دون  خروجها  حالة  وفي  سامة،  غير  أخرى 
معالجة فإنها تتسبب حال استنشاقها في 

مشكالت صحية بالرئة والجهاز العصبي.
تفاصيل ص9

طرابلس: الوسط

جلسة  عقد  إشكالية  حول  الخالف  تفجر  قلل 
من  البرلمان  رئاسة  دون  من  رسمية  برلمانية 
تحقيق التوافق حول جلسة الختيار شاغلي المناصب 
التنفيذية الجديدة، التي ستحتاج إلى مصادقة من 
على  التعقيد  مزيدا من  ما يضفي  النواب،  مجلس 
المشهد الليبي، الذي سجل أيضا اتهامات متبادلة 
بخرق اتفاق وقف إطالق النار، كان لها صدى على 
من  المتخوفة  الكبرى،  واإلقليمية  الدولية  القوى 

تسوية سياسية تفقدها نفوذها في البالد.
جلسة  برمجة  لدى  الراهنة  الخالفات  وبــدأت 
انتخاب  تستهدف  بغدامس،  موحدة  برلمانية 
رئاسة جديدة، تطبيقا لما جاء في محادثات طنجة 
بعد  المجلس  توحيد  إلى  سعت  التي  المغربية، 
سنوات من االنقسام، ليكون االتفاق خالل االجتماع 
األول من نوعه بين 127 نائبا على تأجيل الجلسة 
لعدد  يتسنى  حتى  الجاري،  ديسمبر  و22   21 إلى 
أكبر من النواب الحضور، وبخالف رئاسة المجلس 
الرئاسية  والــدورة  الرئاسة  مكتب  مناقشة  ستتم 
وتعديل الالئحة الداخلية للبرلمان، وإعادة انتخاب 

اللجان البرلمانية والفنية.
قانونية  إشكالية  التشاورية  الجلسة  وصاحب 
بدعوى  النواب،  مجلس  أعضاء  من  عدد  طرحها 
المقر  طبرق،  أو  بنغازي  خارج  شرعية«  »غير  أنها 
من  رسمية  دعوة  دون  وتمت  للبرلمان،  الموقت 
قبل رئيس المجلس. ونتيجة لذلك أطلقت أطراف 
األمر لطرح  لما وصل  لتهديداتها  العنان  مجهولة 
ما  وفق  التشريعي،  الجسم  لرئاسة  معينة  أسماء 

كشف أعضاء.
وقد يلجأ المجتمعون الحقا إلى هامش المناورة 
األولى  الجلسة  تكون  بأن  اإلشكالية،  تلك  لحل 
مخصصة لتغيير الالئحة الداخلية، ما يتيح صالحيات 
لنائب الرئيس عقد جلسة رسمية يترأسها، وبعدها 
تنطلق الجلسات األخرى، وال سيما أن إحدى المواد 
تشير صراحة إلى عقد جلسة في حالة عجز الرئاسة 

عن تنظيمها أو تعمد اإلضرار بمصلحة البرلمان.
معضلة  لتجاوز  الخصبة  األرضية  تتوافر  لم  وما 
السلطة  تشكيلة  مصير  سيكون  البرلمان  توحيد 
التنفيذية الجديدة في حال إعالنها معلقا إلى أجل 
مجلس  مصادقة  إلى  ستحتاج  ألنها  مسمى،  غير 
النواب، لذلك اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
على عقد الجلسة المباشرة الختيار شاغلي المجلس 
حين  إلى  تأجيلها  على  الــوزراء،  ورئاسة  الرئاسي 

في  وذلك  النواب من عقد جلسة غدامس.  تمكن 
األخير  بيانها  في  األممية  البعثة  تعلن  لم  وقت 
إعالنها  لدى  الثالثة،  المقترحات  من  أي  فوز 
وبواقع  عضوا،   71 بمشاركة  التصويت  نتائج 
للمقترح  صوتا  و24  الثاني،  للمقترح  صوتا   29
علما  العاشر.  للمقترح  أصوات  وثمانية  الثالث، 
إجماع  بشبه  يحظى  الذي  الثاني  المقترح  بأن 
ليبيا  أقاليم  من  إقليم  كل  ترشيح  على  ينص 
قبل  الــرئــاســي،  للمجلس  لمرشحيه  الثالثة 
الوزراء فتتم  أما منصب رئيس  التصويت عليهم، 
أعضاء  جميع  قبل  من  له  المرشحين  تسمية 

الحوار. ملتقى 
اآلليات  طــرح  أمــام  الطريق  انسداد  ويأتي 
توافقي،  انتقال  ضمان  سبيل  في  واألســمــاء 
إدارة  مجلس  بعقد  إيجابية  تــطــورات  وســط 
في  فرعين  إلى  المنقسم  المركزي،  ليبيا  مصرف 
منذ  أعضائه  بكامل  اجتماع  أول  والشرق،  الغرب 
عمل  مجموعة  لحث  امتثاال  اإلثنين  يوم  سنوات 
اإلدارة  مجلس  المتحدة  األمم  تقودها  اقتصادية 
على االجتماع لتوحيده وإيجاد سعر صرف موحد.

وهي بادرة سبقها انغماس المصرف المركزي 

في نزاع علني مع المؤسسة الوطنية للنفط حول 
االثنان  الطاقة. وفيما تبادل خاللها  إيرادات  دفع 
ألسابيع االتهام باإلبالغ عن تقديرات غير دقيقة 

النفط. إليرادات 
وفي األثناء سجل الوضع على األرض اتهامات 

النار من جانبي  اتفاق وقف إطالق  متبادلة بخرق 
الوفاق  حكومة  وقــوات  العامة،  القيادة  قــوات 
»الوفاق«،  دفاع  وزير  أثرها  على  حذر  الوطني، 
والدول  المتحدة  األمم  النمروش،  الدين  صالح 
الداعمة للسالم والحوار في ليبيا باالنسحاب من 
مدينة  باقتحام  خصومه  متهما   ،»5+5« اتفاق 
الجيش  خاللها  أعلن  التي  الحادثة  وهي  أوباري، 
في  المغاوير«،  »معسكر  على  سيطرته  الوطني 
أن رصد وجود عناصر  البالد، بعد  أوباري جنوبي 
العامة  القيادة  لتعرب من جهتها  إرهابية داخله، 
في بيان عن قلقها إزاء الحشود المتزايدة لقوات 
الوفاق في طرابلس ومصراتة، وكذلك »عمليات 
باتجاه  ومعدات عسكرية  وأسلحة  ميليشيات  نقل 

خطوط التماس غرب سرت والجفرة«.
إلى  التماس  خطوط  إلى  التوتر  عودة  وتشير 
أن اتفاق الهدنة ال يزال هشا وبحاجة إلى تحصين 
يقدم  لم  الذي  الدولي،  األمن  مجلس  من  بقرار 
العسرة  لجنة  مناشدات  رغم  بعد،  الخطوة  على 
العسكرية، إذ اللجان الفرعية أخفقت لحد اآلن في 
التماس من  مناطق  بإخالء  المتعلقة  البنود  تنفيذ 

السالح وإبعاد الطرفين إلى أطراف آمنة.

إلى ذلك جاءت انتقادات وزير الخارجية الروسي، 
لتعكس  الليبية  الحوارات  مسار  الفروف،  سيرغي 
تحفظا على رفض استبعاد أطراف تدعمها موسكو، 
خصوصا حين اعتبر في كلمة افتراضية أمام مؤتمر 
الرئيسية  المهمة  أن  الدولي  المتوسطي  الحوار 
خالل هذه المرحلة تكمن في تقديم »مساعدة من 
انعدام  على  التغلب  في  لليبيين  الدولي  المجتمع 
الثقة، وإيجاد حلول وسط من دون محاولة فرض 
وصفات جاهزة من الخارج أو االنحياز ألحد األطراف 
تسفر  لم  األخيرة  االجتماعات  أن  مضيفا  الليبية«، 

عن التقدم الذي كان يأمله الجميع.
في  الحالي  المطول  الهدوء  أن  الفروف  ويرى 
بين  الجهود  لتنسيق  مباشرة  »نتيجة  هو  ليبيا 

روسيا وتركيا«.
إن  القول  والظلم  الغباء  من  »سيكون  وتابع: 
السراج.  فائز  وتركيا  حفتر،  خليفة  تدعم  روسيا 
إن  سيقول  محترم  محلل  فأي  بدائي،  وصف  هذا 
أعرب  المقابل  وفي  للوضع«.  مفرط  تبسيط  هذا 
عدم  إزاء  بالده  قلق  عن  الروسي،  الخارجية  وزير 
المتحدة  لألمم  خاص  مبعوث  تعيين  مسألة  حل 
المتحدة حل  الواليات  إلى عرقلة  ليبيا، مشيرا  إلى 

المسألة لشهور عدة.
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  أن  غير 
الملف  في  جديد  تموضع  إعــادة  عن  الباحث 
نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  خــالل  حــذر  الليبي، 
أن  من  بباريس،  السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
إقليمية«،  قــوى  من  »مهدد  السياسي  الحوار 
باريس  ترى  التي  تركيا،  إلى  واضحة  إشارة  في 
حين  في  الحوار«.  نجاح  في  لها  مصلحة  »ال  أن 
جريدة  مع  حديث  في  السيسي  الرئيس  قــال 
الحتمي  من  إنه  األربعاء،  الفرنسية  »لوفيغارو« 
إنهاء التدخالت األجنبية في ليبيا. وبشأن احتمال 
في  وتركيا  مصر  بين  عسكرية  مواجهة  نشوب 
ليبيا، أوضح الرئيس المصري أن »مصر لن تكون 
المقابل،  وفي  باالعتداء،  البادئ  الطرف  -أبدا- 
عن  للدفاع  مستعدة  دائما  المسلحة  قواتنا  فإن 
مصر، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل 

من أشكال التهديدات«.
في  الوضع  تطورات  بين  التداخل  هذا  وسط 
العالقة  ذي  السياسي  والحراك  الليبي،  الداخل 
أمام  ضبابيا،  ليبيا  في  المشهد  بقي  الخارج،  في 
عدم تحقيق اختراق نوعي في مسارات حل األزمة، 
األطراف  قبل  من  واضحة  جدية  مواقف  وغياب 

الخارجية المؤثرة في دعم مسارات الحل.

)انترنت( •  جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في غدامس، 6 ديسمبر  2020      

طرابلس، غدامس، القاهرة: الوسط

رغم االنتعاش السريع للثروة النفطية بعد 
الليبية،  النفطية  والمنشآت  الموانئ  فتح 
»أوبك«  منظمة  إنتاج  على  وانعكاساتها 
فإن منظمات عالمية دقت أجراس الخطر 
من أزمات إنسانية وغذائية تهدد الليبيين 

بفعل األزمات المتالحقة.
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
 45 ضمن  ليبيا  أدرجــت  »فــاو«  المتحدة 
من  خارجية  مساعدة  إلى  بحاجة  دولــة 
األمن  انعدام  إلى  مشيرة  الغذاء،  أجل 
الغذائي للسكان جراء عدة عوامل، وهي: 
السياسي  االستقرار  وغياب  »التضخم، 
كورونا  فيروس  أزمــة  وقيود  واألمــنــي، 
الصادر  »فاو«،  تقرير  وأظهر  المستجد«. 
إلى  يحتاجون  شخص  ألف   900 أن  أخيرا 
خالل  ليبيا  داخل  اإلنسانية  المساعدات 
إلى  ألفا بحاجة   340 الجاري، منهم  العام 
وطالبو  الالجئون  بينما  غذائية،  مساعدة 
بين  من  كانوا  داخليا  والنازحون  اللجوء 

األكثر الفئات ضعفا في البالد.

الدولية  المنظمة  رجحت  ذلــك،  ومع 
بكثير؛  أعلى  المحتاجين  عدد  يكون  أن 
الغذائية  الــمــواد  أسعار  ارتــفــاع  بسبب 
والقيود الخاصة بجائحة فيروس »كورونا 
جانب  إلى  العمل،  فرص  على  المستجد« 
االستقرار  وعدم  األمن  انعدام  مخلفات 
السياسي، مشيرة إلى أن معظم الليبيين 
من  ويعانون  العام،  القطاع  في  يعملون 
تأخر صرف الرواتب، مما أدى إلى انخفاض 

قدرتهم الشرائية.
في هذه األثناء، جاءت تقديرات منظمة 
األمم المتحدة للطفولة »يونيسف« لتؤكد 
أن نحو 348 ألف طفل في ليبيا يحتاجون 
ذلك  كان  »سواء  إنسانية  مساعدات  إلى 
الرعاية  أو  الغذاء  تقديم  طريق  عن  من 
وفق  التعليم«،  على  الحصول  أو  الصحية 
لدى  األوروبي  االتحاد  بعثة  نشرته  بيان 
المدارس  عديد  أن  أضافت  التي  ليبيا، 
الليبي  الصراع  أثناء  دمرت  أو  »تضررت 
استمرار  بسبب  اإلغالق  إلى  اضطرت  أو 

النزاع«، مشيرة إلى أنه في »سنة 2020، 
سوءا،  األوضــاع  كوفيد–19  فيروس  زاد 
لخطر  معرضين  األطــفــال  آالف  وأصبح 
أن  البعثة  وأكدت  الدراسة«.  عن  التخلف 
اليونيسف  مع  يعمل  ــي  األوروب »االتحاد 
على تأمين فرصة لألطفال في ليبيا للتعلم 

والدراسة في بيئة آمنة«.
أظهره  ما  رغم  التحذيرات،  هذه  تأتي 
بورز  آند  »ستاندرد  لوكالة  مسح  أحدث 
زيــادة  من  العالمية،  بالتس«  جلوبال 
للنفط  المنتجة  الـــدول  منظمة  إنتاج 
»أوبك« وحلفائها من النفط في نوفمبر، 
اإلنتاج  تخفيضات  تنفيذ  منذ  األكبر  وهو 
حد  إلــى  مدفوعا  الماضي،  مايو  خــالل 
كبير باالنتعاش السريع في ليبيا وتخطي 
المتفق  الحصة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تحوال  بإنتاجها  ليبيا  عليها. ومثل صعود 
والقيادة  الوفاق  حكومة  اتفقت  أن  منذ 
في  النار  إلطالق  دائم  وقف  على  العامة 
الخام  النفط  إنتاج  ارتفع  حيث  أغسطس، 
الليبي بمقدار 840 ألف برميل في اليوم 
اإلنتاج  وقفز  الماضيين.  الشهرين  خالل 
في  شهرا   11 في  له  مستوى  أعلى  إلى 
برميل  مليون   1.03 إلى  ووصل  نوفمبر، 
يوميا، حيث جرى استئناف اإلنتاج في جميع 

حقول ومحطات النفط في البالد.
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بث أفالم »وورنر« على 
اإلنترنت بالتزامن مع 

عرضها سينمائيا

دورة تدريبية للقضاة 
في طرابلس

انطلقت الدورة التدريبية 
المتعلقة بتأهيل وتدريب 

القضاة الجدد الملحقين حديثا 
بالمحاكم االبتدائية بدائرة 
محكمة استئناف طرابلس، 
بموجب القرارات الصادرة 

عن المجلس األعلى للقضاء 
بالخصوص. وقالت وزارة العدل 

بحكومة الوفاق الوطني في 
بيان: »إن الدورة التدريبية 

للقضاة الجدد يجري تنظيمها 
بالتعاون بين المعهد العالي 

للقضاء وإدارة التفتيش 
على الهيئات القضائية«. 

وأوضحت الوزارة أن حلقات 
الدورة التدريبية التي تعقد 
الرئيسية بمحكمة  بالقاعة 
استئناف طرابلس ستركز 

على الموضوعات والمهارات 
المتعلقة بـ»إدارة الجلسات، 

إدارة الدعوى، تسبيب األحكام 
القضائية«.  والقرارات 
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مفارقات الليبيني.. نداءات استغاثة إنسانية في بحر الذهب األسود

< شراء الكتاليزر وسعر كربون السيارات البالديوم دبة التلوث في ليبيا

عدم جتاوز معضلة توحيد 
البرملان يعرقل منح الثقة للسلطة 

التنفيذية اجلديدة

عودة التوتر إلى خطوط التماس 
يتطلب حتصينه بقرار من مجلس 

األمن الدولي

»مصر املقاصة« 
يتعاقد  مع املحترف 

الليبي مفتاح طقطق 
ملدة 3 مواسم
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أغنية »تذاكر للقبور« توثق مأساة الشباب الليبي

»سامسونغ« تقدم »سامسونغ« تقدم 33 هواتف قابلة  هواتف قابلة 
للطي في للطي في 20212021

ذهبوا  الذين  ليبيا،  في  الشباب  مأساة  للقبور«،  »تذاكر  أغنية  وثقت 
ضد  وحرب  السلطة  على  صراع  في  البالد  شهدتها  التي  للحروب  ضحية 

الشباب. من  وضحاياها  وقودها  غالبية  وكانوا  اإلرهاب 
النادي األهلي بنغازي،  التي أطلقها »ألتراس جزارة« من مشجعي  األغنية 
عبرت عن حجم هذه المأساة وكيف أن أطراف الصراع من القادة يعيشون 

خالل  من  نهبوها  التي  باألموال  ويتمتعون  قصور  في  وأبناؤهم  هم 
للموت. الفقراء  بأبناء  يزجون  بينما  بالحروب،  المتاجرة 

ليبيا  أنحاء  مختلف  في  المتدهور  األمني  الوضع  األغنية  رصدت  كما 
بشكل  الليبي  المواطن  له  يتعرض  الذي  والسرقة  والقتل  الخطف  حيث 

يومي. شبه 

روبوتًا  إلكترونيكس«  جي  »إل  شركة  أطلقت 

للتطهير يسمى »LG Cloi DisinfectBot« من 

أجل المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا، 

ومن المفترض أن تكشف الشركة عن الروبوت 

الذي   2020 لإللكترونيات  كوريا  معرض  خالل 

يعقد في الفترة الممتدة بين 9 و 12 ديسمبر 

 »LG Cloi DisinfectBot« 2020.ويأتي 

 »UV-C« البنفسجية فوق  األشعة  مع مصابيح 

على الجانبين األيمن واأليسر، وأوضحت إل جي 

إلكترونيكس أن الطول الموجي النبعاثات األشعة 

فوق البنفسجية »UV-C« يتراوح بين 100 إلى 

280 نانومتر، وهو فعال في قتل الجراثيم.

وقالت الشركة لقد أثبتت مختبرات المطابقة 

فاعلية  لألبحاث،  وطني  معهد  وهو  الكورية، 

 »UV-C« البنفسجية  فوق  األشعة  مصباح 

البكتيريا  قتل  في  الروبوت  ضمن  الموجود 

القولونية والمكورات العنقودية الذهبية بنسبة 

ويبلغ  متر.  قطرها  نصف  دائرة  داخل   99.9%

بتقنية  مزود  وهو  سم،   160 الروبوت  ارتفاع 

القيادة الذاتية حتى يتمكن من تجاوز العوائق، 

مصمم  أنه  إلكترونيكس«  جي  »إل  وأضافت 

لتطهير األشياء والمناطق التي يمكن الوصول 

إليها باليد، وتقوم »إل جي« إلكترونيكس بنشر 

مثل:  أماكن،  في   »LG Cloi DisinfectBot«

يوجد  حيث  والمدارس،  والمستشفيات  الفنادق 

العديد من المساحات المنفصلة والمستقلة.

للتطهير الحتواء »كورونا«»إل جي« تطلق روبوتا 

»VMware« القرصنة الروسية تستهدف منتجات

  

CINEMA
CINEMA

السيارات  قطاع  بيعها  عن  أوبر  شركة  علنت 

أوبر  مجموعة  باسم  يعرف  ما  أو  المستقلة 

الناشئة  لمنافستها  المتقدمة  للتقنيات 

كبير  أسسها  التي   »Aurora Innovation«

السيارات  لمشروع  السابقين  المهندسين 

القيادة من جوجل، ويعني ذلك نهاية  الذاتية 

الذي  المستقلة  السيارات  لقسم  الطريق 

بلغت قيمته 7.25 مليار دوالر في شهر يوليو 

الماضي، لكنه يعاني من مشاكل مستمرة.

 Aurora«وكجزء من الصفقة، تعمل سيارات

Innovation« الذاتية القيادة عبر منصة أوبر 

 400 أوبر  وتستثمر  األجرة،  سيارات  لطلب 

 ،»Aurora Innovation« في  دوالر  مليون 

التنفيذي  الرئيس  خسروشاهي،  دارا  وينضم 

لشركة أوبر، إلى مجلس إدارة الشركة الناشئة، 

 Aurora« التزمت  أوبر:  باسم  ناطق  وقال 

لغالبية  عروض  بتقديم   »Innovation

المتقدمة،  للتقنيات  أوبر  مجموعة  موظفي 

ونحن نعمل على التفاصيل وسنبلغ فرقنا في 

األسابيع القادمة، وتمثل هذه االتفاقية نهاية 

من  أسطولها  باستبدال  الطموح  أوبر  حلم 

سيارات األجرة العادية بالسيارات المستقلة.

القضاء  يمكنها  أنه  الشركة  واعتقدت 

المتمثل  الرئيسي  التكلفة  عامل  على 

ضخ  خالل  من  السائقين  في 

تطوير  في  الدوالرات  تقنيتها.ماليين 

على السيارات املستقلةنهاية سعي »أوبر« للحصول 

يدعي تقرير جديد أن شركة سامسونغ تخطط إلطالق 3 هواتف قابلة للطي جديدة في عام 
2021، ومن ضمنها »Galaxy Z Fold Lite«، وتقود سامسونغ االبتكارات التصميمة من 
خالل إطالق أجهزة، مثل »Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip«، لكنها ال تخطط في أي 

وقت قريبًا لالنتقال حصريًا إلى األجهزة القابلة للطي.
فإن شركة   ،»UBI« المسماة  »OLED« لشاشات السوقية  األبحاث  لشركة  ووفًقا 
للطي،  القابلة   »OLED« شاشات  من  أنواع  ثالثة  تطور   »Samsung Display«
مما يشير إلى ثالثة نماذج للهواتف الذكية القابلة للطي، وبحسب التوقعات، فإن 
 Galaxy Z« و »Galaxy Z Fold 3« و »Galaxy Z Flip 2« الهواتف قد تكون
 ،»Galaxy Z Fold 3« الذي يبدو أنه النسخة المنخفضة السعر من ،»Fold Lite
 »Galaxy Z Fold 3« بحيث تستخدم جميع النماذج زجاجًا رقيًقا للغاية. ويحتوي
على كاميرا موضوعة تحت الشاشة ويقدم دعمًا للقلم اإللكتروني، فيما تتضمن 
الشاشة ترانزستورات رقيقة لتحسين كفاءة استهالك الطاقة، ويدعي التقرير أن 
»Galaxy Z Fold Lite« يتضمن شاشة داخلية بقياس 7 إنشات، مع شاشة 
األخرى، ومن  المواصفات  التقرير عن  إنشات. ولم يكشف   4 بقياس  خارجية 
ضمنها المعالج والكاميرا والتخزين، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يأتي الجهاز 
بواجهة المستخدم »One UI 3.0« عندما يكون متاحًا في الربع األول من 
 ،»Galaxy Fold 3«و »Galaxy Z Flip 2« عام 2021. أما بالنسبة لهاتفي
فيذكر التقرير أن »Galaxy Z Flip 2« يتضمن شاشة داخلية بقياس 6.7 
 Galaxy Fold« إنش وشاشة خارجية بقياس 3 إنشات، بينما يتضمن
3« شاشة داخلية بقياس 7 إنشات وشاشة خارجية بقياس 4 إنشات 
 »Galaxy Fold 2« فقط، وذلك بعد أن كانت الشاشة الخارجية لهاتف

تأتي بقياس 6.2 إنش.

يستغلون  الروسية  الدولة  قراصنة  إن  األميركية  القومي  األمن  وكالة  قالت 
شركة  تنتجها  التي  المنتجات  من  العديد  في  البرامج  في  ثغرة  بنشاط 
على  يجب  أنه  القومي  األمن  وكالة  وأوضحت   ،»VMware« السحابية الحوسبة 
قدمته  الذي  البرمجي  التصحيح  ممكن  وقت  أقرب  في  تطبق  أن  المنظمات 
تسمح  هجمات  عبر   »VMware« أنظمة  الروسية  القرصنة  وتستهدف  الشركة، 
إلى  به  مصرح  غير  وصول  على  والحصول  الضارة  البرامج  بتثبيت  للمتسللين 
على  المستخدمة  البعيدة  العمل  منصات  على  والسيطرة  الحساسة  البيانات 

واسع. نطاق 
يتم  لم  الذي  األمني  الخلل  تستغل  الحالية  الهجمات  بأن  الوكالة  وأفادت 
ووفًقا   ،»4006-CVE-2020« المسمى  الماضي  الخميس  يوم  حتى  إصالحه 
هجمات  لشن  الضعف  اآلن  الروسية  الجهات  تستغل  القومي،  األمن  لوكالة 
المشتركة.  المصادقة  أنظمة  استخدام  وإساءة  المحمية  البيانات  لسرقة 
تقوم  التي  المنتجات  تشغيل  عند  المهم  من  القومي  األمن  وكالة  وكتبت 
بشكل  عليه  تعتمد  التي  الخدمات  وجميع  الخادم  تكوين  يتم  أن  بالمصادقة 
تأكيدات  تزوير  ذلك  بخالف  ويمكن  اآلمنين،  والتكامل  للتشغيل  صحيح 

الموارد. من  العديد  إلى  الوصول  يمنح  مما   ،»SAML«

مايكروسوفت،  الممارسات من  أفضل  باتباع  الوكالة  وتوصي 
بالمصادقة  والمطالبة   »SAML« تأكيدات  لتأمين  سيما  ال 

تحديث  على  العمالء   »VMware« وحثت  العوامل،  المتعددة 
للتخفيف  أقرب وقت ممكن  إلى أحدث إصدار في  المتأثرة  األنظمة 

شركة  من  السيبراني  لألمن  منفصل  تحذير  وينص  المشكلة،  من 
إلى  الوصول  إلى  أواًل  يحتاجون  المتسللين  أن  على   »VMware«

لالستفادة  المسروقة  المرور  كلمة  خالل  من  المستخدم  حساب 
التابع   »US-CERT« فريق  قام  كما  األمنية،  الثغرة  من  الكاملة 

بخصوص  الموجودة  األمنية  النشرة  بتحديث  الداخلي  األمن  لوزارة 
الحكومة  ونفت  بعينها.  جماعة  أي  إلى  الهجمات  ينسب  لم  لكنه  الخطأ، 

هذه  أن  يذكر  ضار،  إلكتروني  نشاط  أي  في  تورطها  باستمرار  الروسية 
قرصنة  من  القومي  األمن  وكالة  فيها  تحذر  التي  األولى  المرة  ليست 

التجسس  وكالة  وأصدرت  عام،  فني  تقرير  خالل  من  أجنبية  دولة  ترعاها 
عام  في  القومي  األمن  لوكالة  التابعة  السيبراني  األمن  مديرية  إطالق  منذ 

التي  االختراقات  بالتفصيل  توضح  التي  المماثلة،  التقارير  من  سلسلة   2019
أيضًا. الصين  بها  قامت 

األميركية  التجارة  وزارة  يمنع  مبدئيًا  قضائيا  أمرًا  ثان  أميركي  قاض  أصدر 
من فرض حظر على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة المملوك 

في  فعليًا  استخدامه  يمنع  أن  شأنه  من  كان  الذي  توك،  تيك  للصين 
الواليات المتحدة، وأصدر قاضي المحكمة الجزئية األميركية كارل نيكولز 
»Carl Nichols« في واشنطن أمرًا في الدعوى التي رفعتها شركة بايت 

دانس المالكة لتطبيق »تيك توك« بعد أكثر من شهر من حظر القاضي 
من  كان  التي  نفسها،  القيود  بنسلفانيا  في  بيتلستون،  ويندي  األميركي، 

12 نوفمبر الماضي في دعوى رفعها بعض  المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 
« صناع المحتوى لـ»تيك توك«. ومنع نيكولز في 27 سبتمبر وزارة التجارة من حظر »تيك  ك تو

ضمن متجري آبل وجوجل لتطبيقات الهاتف المحمول، وقال ناطق باسم »تيك توك« يسعدنا أن 
المحكمة اتفقت معنا ومنحت أمرًا قضائيًا أوليًا ضد جميع محظورات األمر التنفيذي، ونحن نركز 
ومن  أميركي،  مليون   100 عليه  يعتمد  الذي  المنزل  باعتباره  توك  تيك  بناء  في  االستمرار  على 

ضمنهم العائالت والشركات الصغيرة، للتعبير والتواصل.
وقال نيكولز، الذي عينه الرئيس ترامب في العام الماضي إن وزارة التجارة تجاوزت على األرجح 
سلطتها القانونية في إصدار حظر ضد تيك توك وتصرفت بطريقة تعسفية من خالل الفشل في 
التفكير في البدائل، وقالت وزارة التجارة: إنها ستدافع بقوة عن األمر التنفيذي لترامب الصادر في 
شهر أغسطس، الذي سمح بالقيود، وأوضحت أن األمر التنفيذي يتوافق مع القانون ويعزز المصالح 

المشروعة لألمن القومي، وستواصل الحكومة االمتثال لألوامر.
المتحدة،  الواليات  داخل  توك  تيك  بيانات  استضافة  منع  الوكالة  على  القضائي  األمر  ويحظر 
دانس  بايت  منح  ترامب  إدارة  ورفضت  األخرى،  الفنية  والمعامالت  المحتوى  توصيل  وخدمات 
األصول  عن  بالتخلي  طالبها  الذي  أغسطس،  شهر  في  الصادر  التنفيذي  لألمر  جديدًا  تمديدًا 

األمريكية لـ»تيك توك«، لكن المحادثات ستستمر، حسبما ذكرت وكالة »رويترز«.

ترامب ال يمكنه حظر »تيك توك«

أعلنت »تويتر« أنها قررت توسيع تعريفها للرسائل المشحونة بالكراهية من خالل حظر أي منشور 
يحط من كرامة اإلنسان، وفقا لمعايير عرقية أو إثنية أو مرتبطة بالجنسية، ويشكل هذا القرار 
تدبيرًا إضافيا تعتمده منصة المدونات الصغرى هذه في سياستها لمكافحة المحتويات المسيئة 
والمهينة. وبادرت الشركة إلى تحديث هذه السياسة مرات عدة منذ صدورها سنة 2019، وفق 

»فرانس برس«.
وكتب الطاقم المختص بالمسائل األمنية في »تويتر« في مدونة: »نحض الناس على التعبير 
والمضايقات  االستغالل  لممارسات  منصتنا  على  مكان  ال  لكن  تويتر،  على  بحرية  آرائهم  عن 
التي  السلوك  أنماط  مجال  في  اليوم سياستنا  »نوسع  وأردف:  بالكراهية«،  المشحون  والسلوك 
أو خاصة  إثنية  أو  تنم عن كراهية لتشمل رسائل تحط من كرامة اإلنسان وفقا لمعايير عرقية 

بالجنسية«.
التي  تلك  أبرزها  عنها،  اإلبالغ  بعد  سحبها  يجوز  لتغريدات  أمثلة  عدة  »تويتر«  واستعرضت 
»الصراصير«،  أو  »الطفيليات«  أو  بـ»القذارة«  قومية  أو  إثنية  أو  عرقية  مجموعات  فيها  توصف 
وشددت الشركة على أن من حقها »حجب أو تعليق« أي حساب »في حال خالف هذه التوجيهات 

مرات عدة«.
واتهمت »تويتر« و»فيسبوك« مرارا بالتراخي في وجه المنشورات المشحونة بالكراهية، وهما 
عززتا اآلليات في هذا الشأن خالل الحملة االنتخابية األميركية التي شهدت مثال تقييدا لرسائل 

الرئيس دونالد ترامب التضليلية.

شعر الحكمة
لنا زمان ع اخلال غياب *** وناسيني والعقل مو امعانه

حتى انكان وقتنا قالب *** عايشني كل وقت اوانه

خطرها اليوم فقد الصحاب*** والعقل حطه مكانه

ما من اوجيه شرهاب رحاب*** اللي ما مات بني نسانه

»تويتر« توسع سياستها
كلمة1000ضد منشورات الكراهية

●    عين »تمبيزين« ببلدة درج غرب ليبيا.

هشتاغ »#خلوها #للشباب«
»#خلوها  هشتاغ  ليبيون  ومثقفون  ومدونون  ناشطون  أطلق 
المناصب  لتقلد  الشباب  لترشيح  الدعم  حشد  أجل  من  #للشباب« 

الدولة. في  والسيادية  القيادية 
وجاء نشر هذا الهشتاغ بالتوازي مع عقد جلسات الحوار السياسي 
لتشكيل  التنفيذية،  السلطة  لمناصب  الترشح  آليات  لمناقشة  الليبي 
ووضع   ،2021 ديسمبر  انتخابات  على  لإلشراف  جديدة  حكومة 

جديد. دستور 
الهشتاغ،  هذا  مع  الليبية  الصفحات  رواد  من  الكثير  وتفاعل 
شرط  بوضع  وطالبوا  المتابعين  من  الكثير  كبير  بحماس  أيد  حيث 
مؤكدين  سنة   45 الحكومة  لرئاسة  المرشح  يتجاوز  أال  على  السن 
بمستقبل  معنيون  ألنهم  إيجابية  أكثر  فعل  لهم  سيكون  الشباب  أن 

هو مستقبلهم. الذي  الليبية  الدولة 
فئة  أو  أشخاص  أزمة  تعد  لم  الليبية  األزمة  أن  آخرون  رأى  بينما 
الكفاءة  في  والتفاوت  الفوارق  وأن  شاملة،  أزمة  هي  ما  بقدر  معينة 

فردي وليس فئويا.

فيلم »الطريق إلى درنة« قريبًا على شاشات التلفزيون
أعلنت الشركة المنتجة الفيلم الوثائقي 

»الطريق إلى درنة« أن الفيلم سوف 
يكون جاهزا للعرض خالل الفترة 
المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى 
لتسويقه للعرض على القنوات 

التلفزيونية.
الفيلم سيناريو وإخراج، حمد 

المالكي، ومونتاج وجرافيك، أحمد 
الشلماني، وتعليق صوتي، 

محمد الشوبكي، وتصوير حمد 
المالكي وبدر طيب، وهندسة 

صوت، بدر العبيدي، 
ومراجعة لغوية، يونس 

بورقيعة.
وكتب مخرج الفيلم، 

حمد المالكي على 
صفحته بموقع 

»فيسبوك«، نتمنى أن 
»ينال إعجابكم عند 
عرضه، وأن نكون 
قد قدمنا محتوى 

إعالميا متميزا 
يليقُ بحجم 

التضحيات التي 
قدمها جيشنا 

البطل في 
حربه على 
اإلرهاب«.
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غدامس..  في  النواب  مجلس  توحيد  جلسة  يؤجلون  نائبا   120
وعقيلة يرأس اجتماعا آلخرين في بنغازي

العامة تضبط سفينة تركية متجهة إلى مصراتة..  القيادة  قوات 
وأنقرة: نحذر من عواقب وخيمة

حكومة الوفاق تتهم »القيادة« بخرق وقف إطالق النار في أوباري وتهدد 
باالنسحاب من االتفاق.. والمسماري: ليست عملية عسكرية جديدة

رغم متسك البعثة األممية باألمل

 شبح االنقسام يعرقل مسارات الحل وينذر بعودة النزاع املسلح 
عاود شبح االنقسام يخيم على المحادثات السياسية 
في ليبيا، مهددا بانقضاء فترة الهدوء النسبي التي 
يزال  ال  إذ  الماضية،  األسابيع  خالل  البالد  سادت 
إزاء محاوالت توحيده، األمر  النواب منقسما  مجلس 
ال  فيما  وفشلها؛  المفاوضات  بتعطل  يهدد  الذي 
مباشرا  بدأ  الذي  السياسي  الحوار  بعد مصير  يعرف 
عبر  بعد  عن  انعقاد  حالة  في  ــازال  وم تونس  في 
يتسلل  لم  اليأس  فإن  ذلك  من  وبالرغم  االنترنت. 
إلى بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أكدت 
مساء  دعت  إذ  السياسي،  الحوار  اجتماعات  استمرار 
األربعاء المشاركين في الحوار الجتماع عبر االتصال 
التوافق  »حول  النقاش  لمتابعة  الخميس،  المرئي، 
على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطالقا من نتائج 
التصويت على اآلليات المقترحة، أمال بالوصول إلى 
خارطة  تنفيذ  في  قدما  والمضي  األنسب  الطريقة 
نحو  اجتمع  غدامس،  وفي  عليها«.  المتفق  الطريق 
120 عضوا بمجلس النوب بالمدينة أوائل األسبوع 
الجاري، لكنهم لم يعقدوا جلسة رسمية بعد، واتفقوا 
ديسمبر  و22   21 يومي  الجلسة  تلك  عقد  على 
أكبر  برئاسة  المقبالن،  والثالثاء  اإلثنين  أي  الجاري، 
مقررا.  النواب  أصغر  يكون  أن  على  سنا  األعضاء 
تأجيل  أن  ختامي الجتماعاتهم  بيان  في  أكدوا  كما 
عقد الجلسة الرسمية جاء بهدف »منح فرصة أخرى 

اللتحاق باقي النواب ولبناء جسور الثقة«.
»إقرار  المقبلة  الجلسة  أعمال  جدول  وسيشمل 
ستة  بواقع  الليبي  النواب  لمجلس  الرئاسية  الدورة 
والبند  ذلك،  وفق  الالئحة  وتعدل  دورة  لكل  أشهر 
النواب  مجلس  رئاسة  مكتب  انتخاب  إعادة  الثاني: 
انتخاب  إعادة  هي:  بنود،  أربعة  ومناقشة  الليبي«، 
الموقتة  الفنية  اللجان  وتشكيل  البرلمانية،  اللجان 
المناصب  بشأن  والــتــواصــل  السياسات،  )صنع 
على  المقترحة  التعديالت  ومناقشة  إلخ(،  السيادية، 

الالئحة، وما يستجد من أعمال.

مدى قانونية جلسة غدامس
ونبهت عضو المجلس، النائبة سلطنة المسماري إلى 
أن النواب المجتمعين في غدامس لم يعقدوا جلسة 
النصاب  بلوغ  »رغم  الجاري  األسبوع  خالل  رسمية 
القانوني بحضور أكثر من 120 عضوا، بسبب غياب 

أمام إشكالية قانونية تتعلق  الرئاسة، مما يجعلهم 
بمدى قانونية الجلسة«.

»استعنا  »الوسط«:  إلى  تصريح  في  وأوضحت 
بخبراء قانونيين في الشأن الدستوري للنظر في هذه 
اإلشكالية، فكان هناك تضارب في الرأي بين مؤكد 

لشرعية الجلسة، وآخر ال يعطيها الشرعية«.
المجتمعين،  بين  رأيــان  هناك  »كان  وأكملت: 
األول يدعو إلى االستفادة من زخم الحضور، وتوافر 
النصاب ومن ثم عقد الجلسة، واآلخر لنواب فضلوا 
التأني وعدم الزج بالمجلس في مطب قانوني آخر، 
تأجيل  إلى  ودعوا  نهائيا،  عليه  يقضي  قد  وخالف 
الجلسة لتحصينها قانونيا وعقده في أي مدينة، مع 
الرأي  وهو  عملها،  الستكمال  للجان  الفرصة  ترك 

الذي اتفق عليه«.
النواب توافقوا على دعوة  المسماري كشفت أن 
الجلسة  حضور  إلى  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس 
المشاركة  عقيلة  رفــض  »وإذا  عقدها،  المزمع 
أمامه  المجلس  ألن  عــقــدهــا،  فــي  سيمضون 
قانون  منها  المرحلة،  خــالل  كبيرة  استحقاقات 
الجديدة، واعتماد  الثقة للحكومة  االنتخابات، ومنح 

ميزانيته، وغير ذلك«.
الماضي  األحــد  بــدأت  التي  االجتماعات  وخــالل 
التي  القضايا  »أهــم  النواب  ناقش  غدامس،  في 
النواب  أكد  حسبما  المجلس«،  توحيد  إعادة  تعيق 
المجتمعون في بيان، مشددين على أن هدف هذه 
ليتمكن  الليبي  النواب  مجلس  »توحيد  االجتماعات 

من إنجاز االستحقاقات الدستورية المنوطة به«.

اجتماع في بنغازي
اجتمع  غدامس،  جلسة  انعقاد  مع  وبالتوازي  لكن 
بحضور  الماضي  اإلثنين  بنغازي  في  آخرون  نواب 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة ونائبه الثاني 
في  بديلة  »إعداد خطة  على  واتفقوا  حومة،  احميد 

حال فشل الحوار السياسي«.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبداهلل بليحق، 
إن صالح افتتح الجلسة بكلمة تطرق فيها إلى مجمل 
النواب منذ انطالق  األوضاع في البالد وفي مجلس 
أعماله، قبل أن يبدأ النواب الحاضرون مناقشة عدد 
القضايا واألمور سواء فيما يخص جدول أعمال  من 
الراهنة  التطورات  أو  المقبلة  الفترة  خالل  المجلس 
تمت  كما  المجاالت،  كل  في  البالد  في  لألحداث 

الذي  الحوار  ومجريات  السياسية  األوضاع  مناقشة 
عدد  يذكر  أن  دون  لكن من  المتحدة؛  األمم  ترعاه 

النواب الحاضرين.
استمعوا  الحاضرين  النواب  أن  بليحق  وأضــاف 
الموقتة،  بالحكومة  الداخلية  وزير  من  إحاطة  إلى 
األمنية  األوضاع  حول  بوشناف  إبراهيم  المستشار 
في مدينة بنغازي والوضع األمني بشكل عام، مشيرا 
وعلى  آمنة  بنغازي  مدينة  أن  »أكد  بوشناف  أن  إلى 

استعداد الحتضان جلسات مجلس النواب«.
بعد  »اتفقوا  الحاضرين  الــنــواب  أن  وأوضـــح 

لجنة  تشكيل  على  الجلسة  في  والنقاش  المداوالت 
النواب  لمجلس  الداخلية  الالئحة  وتعديل  لمناقشة 
المجلس  المنظم عمل   2014 4 لسنة  القانون رقم 
على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس اللجنة التشريعية 

رمضان شمبش.
جلسة  عقد  »مسألة  أيضا  تناول  بنغازي  اجتماع 
الفترة  جلسة  عقد  »على  واتفقوا  مدينة سرت«  في 
القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة والتأكيد على 
5+5« في  األوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة 
جرى  كما  المشتركة.  العسكرية  اللجنة  إلى  إشارة 

خالله االتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان 
في  والتعطيل  »المشاكل  يخص  فيما  المحاسبة 
قبل  من  الليبية  الحكومة  تواجهها  التي  اإلجراءات 

الديوان«، وفق بليحق.

ضبط سفينة تركية
وفي األثناء أدى ضبط قوات القيادة العامة سفينة 
كانت  اإلثنين،  ليلة  »مبروكة«،  تدعى  تركية  شحن 
بعد  وجــدل،  توتر  إلى  مصراتة  ميناء  نحو  متجهة 
تحذير أنقرة من »عواقب وخيمة« في حال استهداف 

المصالح التركية في ليبيا.
رأس  ميناء  إلى  وسحبها  توقيفها  جرى  السفينة 
الطاقم  ويتكون  البالد،  شرقي  بسوسة  الهالل 
هنود  وسبعة  أتراك  بحارة  تسعة  من  عليها  العامل 
وأذربيجاني واحد، كما أنها »قيد التفتيش لمخالفتها 
الناطق  حسب  البحرية«،  والقوانين  والنظم  اللوائح 

باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.
أن  تلفزيونية  تصريحات  في  المسماري  وأوضح 
»عند  اإلقليمية  المياه  داخل  رصدها  جرى  السفينة 
إحداثيات خط عرض 59 32 درجة، وخط طول 12 
22 درجة، وخط سير 270 درجة، في الخامسة مساء 

يوم الخامس من ديسمبر الجاري«.
وأكد أن السفينة التركية خرقت الحظر المفروض 
على ليبيا بشأن توريد السالح، مضيفا أنه »منذ العام 
دخول  من  الليبية  الصيد  قوارب  حتى  منعنا   2016
المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول أي قطعة 
بحرية لهذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول السفينة 
التركية لهذه المنطقة، دون تنسيق أو علم من خفر 
السواحل الليبي، ووجهنا نداء للسفينة ولم تستجب 
لنا، كما أنها لم تقم باإلجراءات الدولية المتبعة في 
ثالثة  هناك  إذا   .34 دخولها خط  عند  الموقف  هذا 
أخطاء من قبل قائد الباخرة«. واعتبر المسماري أن 
القيادة العامة »في حالة حرب مع  تركيا «، منبها بأن 
أحدا »لم يعلن وقف المعركة، وإنما أعلنا وقف إطالق 
واألصدقاء  الدولي  المجتمع  لمساعي  احتراما  النار 
ولرغبات الليبيين في إنهاء الحرب، لكن إردوغان  لم 

يتوقف يوما عن نقل األسلحة إلى  ليبيا«.
»تنتظر  العامة  القيادة  قوات  أن  على  شدد  كما 
التي  يوما  الـ90  مهلة  حسب  األجانب  إخراج  تنفيذ 
البعثة  نجحت  وإذا  المتحدة،  األمم  بعثة  حددتها 
نحن  نتفاهم  أن  جدا  السهل  فمن  إخراجهم،  في 

أصدرت  بدورها  التركية،  الخارجية  وزارة  الليبيين«. 
موضحة:  السفينة،  احتجاز  فيه  دانت  الثالثاء،  بيانا 
وتديرها  )مبروكة(  تسمى  التي  السفينة  أن  »علمنا 
شركة تركية وترفع علم جامايكا وعلى متنها طاقم 
تركي أيضا، تم احتجازها من قبل ما يسمى بالجيش 
الوطني الليبي في مدينة مرسى سوسة الليبية، وتم 

تغريم السفينة واحتجازها مع طاقم السفينة«.
الممارسة«.  هــذه  بشدة  »ندين  وأضــافــت: 
لتمكين  فورية  خطوات  »اتخاذ  بضرورة  مطالبة 
لها«.  المخططة  رحلتها  استئناف  من  السفينة 
حتى  العدواني  موقفه  يواصل  »حفتر  أن  واعتبرت 
بين  السياسية  العملية  فيها  تتقدم  فترة  في 
في  المتحدة  األمم  قيادة  تحت  الليبيين  إخواننا 
استهداف  حال  في  »أنه  التأكيد  مجددة  ليبيا«، 
عواقب  لذلك  فسيكون  ليبيا،  في  التركية  المصالح 

وخيمة وسنعتبر هذه العناصر أهدافا مشروعة«.

حادثة أوباري
القيادة  قوات  الوفاق،  حكومة  اتهمت  جانبها،  من 
العامة بخرق اتفاق وقف إطالق النار في أوباري األحد 
الماضي، مهددة باالنسحاب من االتفاق الموقع بين 
وذلك  جنيف،  في  الماضي  أكتوبر   23 في  الطرفين 

على لسان وزير الدفاع بالحكومة صالح النمروش.
ودوليا، أعلنت األمم المتحدة أنها تنظر في تقارير 
»مقلقة« قادمة من ليبيا بسبب ما حدث في أوباري، 
داعية األطراف المتنازعة إلى االلتزام باتفاقات وقف 

إطالق النار لضمان نجاح الحوار السياسي.
ستيفان  الدولية  المنظمة  باسم  الناطق  وقال 
للقلق،  مثيرة  تقارير  على  اطلعنا  »لقد  دوجاريك: 
ونحث األطراف الليبية، ومن لهم نفوذ عليهم، على 
بيان  وفق  العدائية«،  األعمال  وقف  استمرار  ضمان 

صحفي اإلثنين.
الخاصة  المسارات  على  األممي  المسؤول  وعلق 
»تتقدم بشكل  إنها  قائال  الليبي،  السياسي  بالحوار 
جيد«، مؤكدا أن المنظمة األممية »ليس لديها أي 

تأكيد على أي انتهاكات لوقف إطالق النار«.
اللواء  العامة  القيادة  باسم  الناطق  اعتبر  بدوره، 
أحمد المسماري أن ما جرى في معسكري تيندي في 
أوباري جنوب غرب البالد كان »سوء فهم بسيط ما 
يكن  ولم  المعسكر،  في  الموجودين  الضباط  بين 

عملية عسكرية جديدة«.

طرابلس، غدامس، القاهرة :الوسط

المؤتمر  خالل  السيسي  قال  جانبه،  من 
ماكرون،  مع  اإلثنين  عقده  الذي  الصحفي 
الدولي  المجتمع  يتصدى  أن  المهم  من  إنه 
التي  واالستفزازية  العدوانية  لـ»السياسات 
تتبناها القوى اإلقليمية التي ال تحترم مبادئ 

القانون الدولي وحسن الجوار«.
وشدد على أن »مصر وفرنسا ستواصالن 
جهودهما المشتركة لحل الخالفات اإلقليمية 
بالطرق السلمية على أساس قرارات الشرعية 
كل  خــروج  ضــرورة  على  مشددا  الدولية«، 

الميليشيات من ليبيا.

أهمية منطقة الساحل لفرنسا
مع  الفرنسي  التعاون  أن  مراقبون  ويؤكد 
القاهرة لتأمين ليبيا قضية محورية بالنسبة 
منطقة  في  عسكريا  تتدخل  التي  لباريس 
مجال  في  استثماراتها  لتأمين  الساحل 
الطاقة. فواقعيا يعد جنوب ليبيا قاعدة خلفية 
الجيش  يواجهها  التي  المسلحة  للجماعات 
مزدوجا  دورا  باريس  تلعب  ولهذا  الفرنسي، 

في ليبيا، حسب المراقبين.
لها  قدم  موطئ  تجد  ألن  فرنسا  وتسعى 
لها  يكتب  لم  جهود  بعد  الليبية  األزمة  في 
النجاح، ففي سبتمبر الماضي وخالل الجمعية 
عن  ماكرون  أعلن   ، المتحدة  لألمم  العامة 
للمساعدة  الجوار  دول  »جميع  تجمع  مبادرة 
النداء  وهو  الليبية«  لالزمة  حل  تحقيق  في 
الذي لم يجد صدى له منذ ذلك الحين. ومن 
المحتمل أال يتحقق، إذ »سيكون من الصعب 
2021 ألن  الجوار في  للغاية عقد قمة لدول 
معظم األطراف الدولية ال يحبذون أن تلعب 

فرنسا دورا دبلوماسيا ألنهم تعلموا العيش 
وفق  مصداقيتها«،  فقدت  بعدما  بدونها 
والمسؤولون  باريس  تحاول  كما  المراقبين. 
في اإلليزيه أن ينخرطوا في الشأن الليبي عن 
طريق الوزير المفوض بحكومة الوفاق فتحي 
»دق  مراقبون  يعتبره  تقارب  وهو  باشاغا، 
الرئاسي  المجلس  بين  العالقات  في  إسفين 

وتركيا«.
مصادر  قــالــت  صــلــة،  ذي  ســيــاق  ــي  وف
التركي رجب  الرئيس  الثالثاء إن  دبلوماسية 
طيب إردوغان »غير مرتاح« لزيارتين أجراهما 

باشاغا إلى كل من فرنسا ومصر.

زيارة باشاغا فرنسا
عن  األميركية  ان«  ان  »سي  قناة  ونقلت 
بعد  جــاء  االنــزعــاج  »هــذا  أن  لها  مصادر 
ووقع  فرنسيين  بــوزراء  باشاغا  التقى  أن 
أن  كما  محلية،  شركة  مع  أمنية  اتفاقية 
تحاوالن  ومصر  فرنسا  أن  يعتقد  إردوغان 
بدفع  الليبية  القضية  عن  تركيا  إبعاد 
إلى  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس 

الرئاسي«. المجلس  رئاسة 

وعلى الرغم من أن فتحي باشاغا مرتبط 
التواجد  على  لباريس  المنافس  بأنقرة  بقوة 
عالقات  به  تربطها  فرنسا  فإن  ليبيا،  في 
جيدة، »وهو ما اتضح من الكتابة التي دونها 
برنارد  للجدل  المثير  الفنرسي  الفيلسوف 
بعد  ماتش(  )باريس  مجلة  في  ليفي  هنري 
زيارته إلى ليبيا خالل األسابيع الماضية، وهي 
الزيارة التي أسالت الكثير من الجدل، إذ اعتبر 
األوروبي  لالتحاد  سيسمح  باشاغا  أن  ليفي 

وباريس بموازنة موسكو وأنقرة.
مجلة  مع  مقابلة  في  أكد  باشاغا  وكــان 
»جون أفريك« الفرنسية قبل أسبوعين رغبته 
وفي  باريس.  مع  جيدة  عالقات  إقامة  في 
الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر استُقبل وزير 
داخلية الوفاق في باريس، حيث التقى بنظيره 
جان  وكذلك  دارمانين،  جيرالد  الداخلية  في 
إيف لودريان وزير الخارجية، وفلورنس بارلي 

وزيرة القوات المسلحة.
وأوضح باشاغا أن لقاءه مع نظيره الفرنسي 
األمني  التعاون  بحثا  وأنهما  »مثمرا«،  كان 
البلدين  في  االستقرار  لتحقيق  المتبادل 
والمنطقة. وناقش في زيارته القاهرة الشهر 

المصريين  المسؤولين  كبار  مع  الماضي 
»التحديات المشتركة وتعزيز التعاون األمني 
وتوحيد الجهود لمحاربة اإلرهاب والجرائم«.

موقف إيطاليا
التقارب الفرنسي مع وزير داخلية الوفاق ليس 
الدولة  إيطاليا  إن  بل  فحسب،  لتركيا  مزعجا 
والطرف  السابق  في  ليبيا  استعمرت  التي 
تنظر  النفطي  قطاعها  في  الرئيس  األجنبي 
المصالح  يقوض  قد  كونه  بـ»توجس«  إليه 
في  مطامعها  ويبرز  واألمنية،  االقتصادية 
إبرام عقود إلعادة بناء ليبيا واالستحواذ على 
التجارية لصالح شركتها  مزيد من الصفقات 

النفطية العمالقة »توتال«.
خلفية  من  الفرنسية  التحركات  وتنطلق 
تاريخية، فهي تعتبر أنها وراء تحرير الجنوب 
االحتالل  من  فــزان  إقليم  وتحديدا  الليبي 
لكن  والنيجر.  تشاد  من  انطالقا  اإليطالي، 
مواقف  لديهما  وروما  باريس  فإن  ذلك  مع 
في  المتصاعد  التركي  النشاط  من  متقاربة 
جنبا  ويعمالن  ليبيا  وفي  المتوسط  شرق 
األوروبية  العسكرية  المهمة  في  جنب  إلى 
لحظر  الدولي  االمتثال  لمراقبة  »إيريني« 

األسلحة إلى ليبيا.
صالح  الوفاق  حكومة  دفاع  وزير  ونصح 
الدين النمروش إيطاليا بحل أزمة الصيادين 
»الجيش  لدى  بنغازي  في  المحتجزين  الـ18 
إلى وساطة فرنسا  باللجوء  الليبي«،  الوطني 
النمروش،  نصيحة  وجاءت  القضية.  إلنهاء 
الذي وقع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا 
الجمعة الماضي في روما، في حوار أجرته معه 
جريدة »آل جورنالي« اإليطالية تم نشره يوم 

األحد الماضي.

تحاول فرنسا أن تلقي بثقلها فيما يخص األزمة الليبية بتوثيق 
التعاون مع مصر في هذا الملف وتكوين عالقات مع وزير الداخلية 

المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إذ تطرق الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائه بباريس مع نظيره المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى األوضاع في البالد، معتبرا أن هدفه تحقيق االستقرار 

بها، ومتهما في الوقت ذاته قوى إقليمية بـ»استخدام ليبيا مسرح نفوذ«.
وركز ماكرون على المرتزقة والقوات التركية والروسية وقال إنهم »ما 

زالوا موجودين في ليبيا، ويسعون للهيمنة على ليبيا بداًل من العمل على 
استقرارها، فيما نعمل نحن على إنهاء الفوضى في البالد«.

وفيما يخص وقف إطالق النار، أشار إلى أن بالده تؤمن بضرورة تطبيقه 
بـ»التنسيق مع جميع الشركاء لدعم الحوار السياسي هناك، كما نعول على 
دور مصر في الحوار«، مشيرا إلى أن فرنسا ستنسق مع حلفائها األوروبيين 

»لتحقيق االستقرار السياسي في ليبيا«.

<   جانب من وصول أعضاء مبجلس النواب إلى غدامس 

<   عقيلة صالح وحومة خالل جلسة مجلس النواب في بنغازي، 7 ديسمبر 2020. <   جانب من جلسة  اجتماع اللجنة العسكرية 5+5

< إردوغان < السراج

< إميانويل ماكرون خالل لقائه بباريس نظيره املصري عبدالفتاح السيسي

< باشاغا

ماكرون.. نعمل على إنهاء الفوضى في ليبيا 
والمرتزقة والقوات التركية والروسية يسعون للهيمنة
»سي إن إن«: إردوغان منزعج من زيارة باشاغا 

إلى باريس

 فرنسا تعبد الطريق لفرض تموضع قوي في ليبيا

الوسط: عبدالرحمن أميني
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نفاد تطعيمات اإلنفلونزا الموسمية في سرت وبني وليد

مشكالت عدة تعانيها البلديات بالقطاعات الخدمية

»كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة   536 بتسجيل 
اإلجمالي  العدد  اقترب  ليبيا،  في  المستجد« 
ألفا و522 حالة،   88 بواقع  ألفا   90 للمصابين من 
انتشار  بدء  منذ  وفاة،  حالة   1261 منها  الثالثاء، 
المركز  وفق  الماضي،  مارس  البالد  في  الوباء 
إحصائية  وأظهرت  األمراض.  لمكافحة  الوطني 
اإلصابات  تلك  من   %  66.1 أن  المركز  عن  صادرة 
من  حالة  و578  ألفا   58 بواقع  للشفاء،  تماثلت 
إجمالي عدد اإلصابات المسجلة رسميا، فيما بلغت 

نسبة الوفيات 1.4 % من العدد نفسه.
الوطني  المركز  بحث  التوعية،  صعيد  وعلى 
واالجتماعية  الصحية  اآلثار  األمراض  لمكافحة 
لجائحة فيروس »كورونا« على المرأة والطفل، خالل 
الصحية  باآلثار  الخاصة  اإلعالمية  اللجنة  اجتماع 
واالجتماعية الذي عقد األحد. وضم االجتماع مديري 
ورؤساء المكاتب اإلعالمية للقطاعات المشاركة في 
صفحته  على  اإلثنين  للمركز  بيان  بحسب  الحملة، 
ووفق  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع 
الصحية  الظروف  حول  محاضرات  إلقاء  تم  البيان، 
واالجتماعية، خالل جائحة »كورونا« وكيفية التعامل 

مع هذه الفئة من المجتمع إعالميا.
الحملة  مدير  األربعاء،  أعلن،  قريب،  سياق  في 
»اإلنفلونزا«  مرض  ضد  للتطعيمات  الوطنية 
نفاد  إدريس،  محمد  الدكتور  سرت،  في  الموسمية 
بالبلدية.  الموسمية  اإلنفلونزا  مرض  ضد  اللقاح 
 15 تسلم  إلى  لـ»الوسط«،  تصريح  في  وأشار، 
من  وكان  العام،  هذا  فقط  اللقاح  من  جرعة  ألف 
ألف  وعشرين  خمسة  من  أكثر  وصول  المفترض 

لقاح لتكفي الفئات المستهدفة.
وكشف إدريس، الذي يشغل منصب مدير مكتب 
تردد  عن  أيضا،  بسرت  األولية  الصحية  الرعاية 
أعداد كبيرة على المراكز الصحية من المستهدفين 
ومرضى  السن  كبار  من  اللقاح  هذا  على  للحصول 
والجهاز  والسكر  الدم  ضغط  من  يعانون  آخرين 
ومقدمي  الحوامل  والنساء  والقلب  التنفسي 
والمركز  الصحة  وزارة  وناشد  الصحية.  الخدمات 
توفير  طرابلس،  في  األمراض  لمكافحة  الوطني 
أخرى  شحنة  وكذلك  سرت،  لبلدية  إضافية  شحنة 
من التطعيمات اإلجبارية لألطفال من سن الوالدة 
وحتى عمر عام ونصف العام، إذ تعاني المدينة حاليا 
 11 تسجيل  سرت  وشهدت  فيها.  حاد  نقص  من 
النشرة  حسب  الثالثاء،  بالفيروس،  جديدة  إصابة 

اليومية حول الوضع الوبائي في البالد.
في  الصحية  الرعاية  مكتب  مدير  أكد  وبالمثل، 
األربعاء،  لـ»الوسط«،  الهوادي  أيمن  وليد،  بني 
نفاد جرعات التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية لدى 
المراكز الصحية بالبلدية. وأوضح الهوادي أن هذه 
الصحة  قطاع  في  العاملين  تستهدف  التطعيمات 
أمراضا  يعانون  ومن  السن  وكبار  الحوامل  والنساء 
وليد،  ببني  الصحية  الرعاية  مكتب  وأطلق  مزمنة. 
مرض  ضد  تطعيم  حملة  الماضي  نوفمبر  خالل 
الصحية  المراكز  الموسمية في عدد من  اإلنفلونزا 

في  ليبيا  مدن  تشهدها  شتى  أزمات  وقع  على 
أنحاءها كافة، تقدم عمداء سبع بلديات بالمنطقة 
المحلي  الحكم  وزارة  إلى  بمذكرة  الجنوبية 
بمنحهم  فيها  طالبوا  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
المجلس  مقر  وتفعيل  الصالحيات  من  مزيدا 
األعلى لإلدارة المحلية بمدينة سبها، بحسب ما 

نشرته الوزارة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
المسؤولون  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
العاصمة  الوزارة في  المحلي بمقر  الحكم  بوزارة 
الوزارة  وكيل  برئاسة  األحد،  اليوم  طرابلس، 
مع  شنبارو،  عبدالباري  شؤونها،  بتسيير  المكلف 
الشويرف   - عتبة  وادي   - »غات  بلديات:  عمداء 
- الشرقية - الغريفة - تراغن - ادري الشاطئ«، 
المكلف،  البلديات  شؤون  إدارة  مدير  وبحضور 
المحلي  الحكم  وزارة  وقالت  عبدالصمد.  فتحي 
التي  التحديات  مناقشة  خالله  جرى  االجتماع  إن 
تواجه المسؤولين ببلديات الجنوب في التواصل 
من  ذلك  يتطلب  وما  الدولة  مؤسسات  مع 

تخصيص ميزانيات استثنائية.
البلديات  عمداء  أن  الوزارة  وأوضحت 
»بمذكرة  االجتماع  خالل  تقدموا  الحاضرين 
األعلى  المجلس  مقر  بتفعيل  تطالب  )مشتركة( 
نص  ما  حسب  سبها،  بمدينة  المحلية  لإلدارة 
إلى  باإلضافة  الليبي،  السياسي  االتفاق  عليه 
من  المزيد  إعطائهم  بضرورة  العمداء  مطالبة 
الصالحيات، ال سيما ما يتعلق باقتراح الميزانيات 
»وبعد  أنه  الوزارة  وأضافت  صرفها«.  وبنود 
إلى  التطرق  تم  الحضور  جميع  بين  مداوالت 
المجلس  وأعضاء  رئيس  يبذلها  التي  الجهود 
بخصوص  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
أن  إلى  للدولة«، مشيرة  العامة  الميزانية  توحيد 
وكيل الوزارة »نوه باعتزام الوزارة عقد اجتماعات 
لمناقشة  البلديات  لجميع  القادمة  الفترة  خالل 
إعداد ميزانية سنة 2021«. وأبدى شنبارو خالل 
األعلى  المجلس  مقر  بتفعيل  ترحيبه  االجتماع 
ذلك  ومناقشة  سبها،  بمدينة  المحلية  لإلدارة 
الحكم  وزارة  بحسب  العالقة،  ذات  الجهات  مع 

المحلي.
الصحة  وزير  ناقش  متصل،  سياق  وفي 
جميع  األحد،  عقوب،  سعد  الموقتة،  بالحكومة 
ببلدية  الصحية  القطاعات  التي تواجه  المعوقات 
المتاحة.  اإلمكانات  وفق  حلها  وكيفية  جالو 
»عقوب«  عقده  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
جالو،  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  مع 

وعد  الحكومي،  الجانب  في  الحقا.  توقفت  لكنها 
وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب 
بصرف كل المستحقات المالية للعاملين في مراكز 
ومراكز  الفيروس،  لمصابي  الطبي  السريري  العزل 
السريعة، وذلك خالل  الرصد والتقصي واالستجابة 

األسابيع المقبلة.
رئيس  مع  الثالثاء،  عقوب،  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
صالح  الطبية  للمهن  العامة  النقابة  إدارة  مجلس 
عبدالقادر، ونقيب المهن الطبية المساعدة بنغازي 
الكوادر  نقابيي  من  آخر  وعدد  خليفة،  مصطفى 
إدارة  بيان  حسب  المساعدة،  والطبية  الطبية 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بالوزارة  اإلعالم 
إمكانية  االجتماع  وتناول  »فيسبوك«.  االجتماعي 
بالقطاع  الطبية  للمهن  المزاولة  أذونات  منح 
الخاص من قبل البلديات، ومناقشة آليات التدريب 

جالو  مستشفى  عام  ومدير  أشكينه،  محمد 
وزارة  بديوان  السنوسي،  أجويلي  المركزي، 
على  الوزير  اطلع  كما  الليبية.  بالحكومة  الصحة 
بكل  مشيدا  الصحية،  القطاعات  في  العمل  سير 
الظروف  ظل  في  خصوصا  المبذولة،  الجهود 
الراهنة المتمثلة في جائحة »كورونا«، وما خلفته 

من آثار على هذا القطاع المهم.
إدارة  مجلس  عضو  عقد  آخر،  سياق  في 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، عبدالحكيم 
مديري  من  عدد  مع  اجتماعا  األربعاء،  الشعاب، 
اإلدارات بالمفوضية، خصص لمراجعة احتياجات 
البلديات استعدادا  مكاتب اإلدارة االنتخابية في 
لالستحقاقات المقبلة. وقالت المفوضية الوطنية 
إن  اإلنترنت  على  موقعها  عبر  لالنتخابات  العليا 
إدارتها  مجلس  متابعة  إطار  في  يأتي  االجتماع 
للمفوضية،  الداخلي  البيت  ترتيب  إلجراءات 
الفنية  الكوادر  من  الفعلي  االحتياج  وتحديد 

لتغطية العملية االنتخابية المرتقبة.
الثاني  هو  األربعاء  اجتماع  أن  وأوضحت 
الداخلي  البيت  ترتيب  اجتماعات  سلسلة  ضمن 
المفوضية،  عام  مدير  وحضره  للمفوضية، 
مديري  من  وعدد  الجديد  يحيى  الدكتور 

وأضافت  اإلدارات. 

القوى  مركز  وتفعيل  الطبية،  للعناصر  المستمر 
تفعيل  وإمكانية  المرج،  ببلدية  الطبية  العاملة 
األشعة  أهمها  مجاالت  عدة  في  العليا  الدراسات 

والصحة العامة والصيادلة وطب األسنان.
وبشأن آلية التخلص اآلمن من النفايات الطبية 
المسألة  هذه  إن  عقوب  قال  بالمستشفيات، 
 ،2021 العام  مطلع  الصحة  وزارة  أولويات  من 
الهيئة  مع  المباشر  والتعاون  التواصل  خالل  من 
الموقتة،  بالحكومة  الصناعة  ووزارة  للبيئة  العامة 
وأشار  األوروبي.   االتحاد  مع  والشراكة  بالتنسيق 
المقبل  العام  خالل  »الصحة«  استراتيجية  أن  إلى 
المجاالت  بكل  المهني  والتطوير  التدريب  شاملة 
خصوصا بعد اعتماد هيئة التأمين الطبي واستغالل 

االستقطاعات المالية في مجال التدريب المهني.
بحكومة  الصحة  وزارة  بحثت  المقابل،  في 

احتياج  مستوى  لمراجعة  خصص  االجتماع  أن 
مكاتب اإلدارة االنتخابية بالبلديات من العناصر 
الوظيفية العاملة في المجال االنتخابي، وتحديد 
البشرية  الكوادر  من  المطلوبة  المستويات 

الكثير  في  الطبية  الكوادر  نقص  الوطني  الوفاق 
عالج  وكيفية  الجنوب،  بمناطق  التخصصات  من 
تلك األزمة. جاء ذلك خالل اجتماع، األحد، لمناقشة 
والعالجية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  ملف 
ومشاركة  العالج  وملف  الصحية،  المرافق  ضمن 
صفحتها  على  الوزارة  بيان  حسب  الخاص،  القطاع 
كما  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  موقع  في 
شروط  حيث  من  بالخارج  العالج  ملف  إلى  تطرق 
بالخارج،  العالج  وآلية  الخاص  القطاع  مع  التعاقد 
وآلية متابعة المريض خصوصا مرضى األورام من 
قبل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والوقوف 
لها  الحلول  ووضع  والمشكالت،  الصعوبات  على 

وإمكانية االستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ 
االستحقاق المعلن أواخر العام المقبل.

ودعا عضو مجلس إدارة المفوضية، عبدالحكيم 
االهتمام  ضرورة  إلى  االجتماع  خالل  الشعاب، 

وناقش  لها.  المنظمة  والقوانين  التشريعات  وفق 
المحاسبة  الوزارة مع نظرائهم في ديوان  مسؤولو 
بطرابلس الحلول الممكنة للجمع بين توفير خدمة 
له  العالج  توفير  إلى  يحتاج  الذي  للمواطن  العالج 
وفي  الوزارة  بين  اإلدارية  واألعمال  عاجل،  بشكل 
ديوان المحاسبة والعمل على وضع اآللية المناسبة.

وبدوره، قرر مدير مكتب الشؤون الطبية ببلدية 
تضم  قائمة  إحالة  الهمالي،  علي  خالد  وليد،  بني 
الوحدات  بمختلف  مساعدا  وطبيا  طبيا  عنصرا   23
الصحية في المدينة، لمدير الخدمات الصحية بني 
التفتيش  ومكتب  الوداني،  سالمة  سامي  وليد، 
والمتابعة سالم محمد مفتاح، إليقافهم عن العمل 
الصحية  المرافق  داخل  بالعمل  التزامهم  لعدم 

التابعة للقطاع الصحي العام.
للموقوفين  يتم  لن  اإلفراج  أن  الهمالي  وأكد 
أن  بالعمل، مضيفا  والتزامهم  كتابيا  بتعهدهم  إال 
مكتب الشؤون الطبية أحال نسخة لمكتب التفتيش 
الطبية  للعناصر  الشخصي  وللملف  والمتابعة 
الخدمات  إلدارة  بيان  بحسب  المساعدة،  والطبية 
الصحية بني وليد، األحد. فيما وجه الهمالي الشكر 
الملتزمة  المساعدة  والطبية  الطبية  للعناصر 
حسب  عملهم  في  وجودهم  أن  مضيفا  بالعمل، 
»وطنيتهم«  على  دليل  لهم،  المخصص  الجدول 
الصعبة  الظروف  ظل  في  بالمواطنين  وإحساسهم 

التي تمر بها البالد.
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بليبيا إن هناك 823 ألف شخص في البالد »بحاجة 
وطأة  من  للتخفيف  عاجلة؛  إنسانية  مساعدات  إلى 
اللجنة  وأعلنت  والصحية«.  اإلنسانية  المعاناة 
طارئة  وصحية  إنسانية  استجابة  خطة  إطالقها 
ليبيا،  المستجد« في  فيروس »كورونا  خالل جائحة 
العالمية،  واإلغاثة  التعاون  منظمة  مع  بالشراكة 
النازحين  لشؤون  الدولة  وزارة  مع  وبالتعاون 

بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين باإلدارات 
العملية  المتعاونة لضمان نجاح  الفنية والعناصر 
بها  المعمول  المعايير  وفق  المرتقبة  االنتخابية 
وقت  في  المفوضية  وأعلنت  المفوضية.  داخل 
الرئاسي  المجلس  قرار  بتنفيذ  التزامها  سابق 
بتخصيص  القاضي   2020 لسنة   »581« رقم 
الرئاسية  االنتخابات  تنفيذ  لفائدة  مالية  قيمة 
والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من 

العام 2021.
رئيس  أجراها  ميدانية  جولة  بعد  ذلك،  يأتي 
مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
الدكتور عماد السائح، اإلثنين، إلى مكتب اإلدارة 
اإلدارة  مكتب  رئيس  رفقة  بالمرج،  االنتخابية 
للوقوف  وذلك  الجالي،  أحمد  بنغازي،  االنتخابية 
االنتخابية  اإلدارة  إنشاء مبنى مكتب  أعمال  على 
من  األعمال  لمباشرة  لالنتقال  استعدادا  بالمرج 
رئيس  مع  الزيارة  خالل  السائح  واجتمع  خالله. 
مكتب اإلدارة االنتخابية بالمرج، وسيم العسبلي 
يعاني  التي  المشاكل  لحلحلة  المكتب،  وموظفي 
القادمة.  لالستحقاقات  استعدادا  المكتب  منها 
أحد  بالمرج  االنتخابية  اإلدارة  مكتب  ويعتبر 
المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية 

العليا لالنتخابات.

على  بيان  حسب  الوفاق،  حكومة  في  والمهجرين 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 

األحد.
وتستهدف الخطة الفئات األكثر ضعفا واحتياجا، 
والنازحون  والمهجرون  والنساء  »األطفال  وهم 
داخليا والمهاجرون، وطالبو اللجوء بمراكز االحتجاز 
وفق  الليبية«،  األراضي  على  والموجودون  واإليواء 

البيان.
تلبية  إلى  ستسعى  الخطة  أن  إلى  وأشارت 
االحتياجات اإلنسانية والطبية العاجلة لقرابة نصف 
تردي  إلى  مشيرة  الفئات،  تلك  من  نسمة  مليون 

الوضع الصحي في البالد في ظل الجائحة.

في السياق نفسه، قدرت منظمة األمم المتحدة 
في  طفل  ألف   348 نحو  أن  »يونيسف«  للطفولة 
كان  »سواء  إنسانية  مساعدات  إلى  يحتاجون  ليبيا 
الصحية  الرعاية  أو  الغذاء  تقديم  طريق  عن  ذلك 
بعثة  نشرته  بيان  وفق  التعليم«،  على  الحصول  أو 
على  صفحتها  عبر  ليبيا  لدى  األوروبي  االتحاد 
العديد  أن  األوروبية  البعثة  وأضافت  »فيسبوك«. 
الصراع  أثناء  دمرت  أو  »تضررت  المدارس  من 
استمرار  بسبب  اإلغالق  إلى  اضطرت  أو  الليبي، 
زاد   ،2020 »سنة  في  أنه  إلى  مشيرة  النزاع«، 
آالف  وأصبح  سوءا،  األوضاع   19  - كوفيد  فيروس 

األطفال معرضين لخطر التخلف عن الدراسة«.
مع  يعمل  األوروبي  »االتحاد  أن  البعثة  وأكدت 
ليبيا  في  لألطفال  فرصة  تأمين  على  اليونيسف 
أنهم  وأضافت  آمنة«.  بيئة  في  والدراسة  للتعلم 
سوق  في  بيتي«  »مركز  إلى  بزيارة  اليوم  قاموا 
والفتيان  الفتيات  لمئات  يتسنى  حيث  الجمعة، 
الكتب  على  والحصول  الدراسية،  الفصول  حضور 
أجهزة  إلى  والنفاذ  األخرى،  التعليمية  والمواد 

الكمبيوتر.
من  مجموعة  أيضا  يقدم  المركز  أن  وأوضحت 
األطفال  يتمكن  حتى  اإلنترنت  عبر شبكة  الدروس 
من مواصلة التعلم مع الحفاظ على سالمتهم أثناء 
الطلبة  بجميع  مشيدة  »كورونا«.  فيروس  جائحة 

والموظفين لترحيبهم الحار بالزيارة.
لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  وقدمت 
الطبي،  بنغازي  مركز  إلى  طبية  معدات  الالجئين 
»كورونا  فيروس  جائحة  مكافحة  في  للمساعدة 
المستجد«. وأعربت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس 
لهذه  تقديرها  عن  الموقتة  للحكومة  التابعة 
المساعدة، وحاجتها إلى مزيد من التعاون في هذا 
الصدد، حسب بيان بعثة المفوضية في ليبيا، على 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 

الجمعة.
الدولة  وزير  بحث  الماضي،  األسبوع  وأواخر 
الوفاق  بحكومة  والمهجرين  النازحين  لشؤون 
المفوضية،  عام  مدير  مبعوثة  مع  جاللة،  يوسف 
في  الالجئين،  شؤون  مفوضية  مشاركة  إمكانية 
في  النازحين  احتياجات  لتغطية  العمل ضمن خطة 
مختلف البلديات، كما تطرق اللقاء كذلك إلى »وضع 
لتوفير ما يمكن توفيره من  خطة استجابة سريعة 

احتياجات أساسية« للعائالت النازحة.

تواجهها  التي  المشكالت  صعيد  وعلى 
الوشكة  ووجهاء  أعيان  من  عدد  قال  البلديات، 
بسبب  يعانون  المنطقتين  سكان  إن  وأبوقرين 
الشرب.  مياه  وانقطاع  النقدية،  السيولة  نقص 
البلدي  المجلس  عميد  لقائهم  خالل  ذلك  جاء 
مصراتة محمود السقوطري، خالل زيارته الفرعين 
البلديين أبوقرين والوشكة، الثالثاء، حسب بيان 
التواصل  بلدية مصراتة على صفحتها في موقع 

االجتماعي »فيسبوك«.
التي  األخرى  المشكالت  إلى  األعيان  وأشار 
يعاني منها أهالي المنطقتين، وهي عدم توافر 
الخدمات المصرفية والصحية، إضافة إلى نقص 
السقوطري  تعهد  جانبه،  من  األمنية.  العناصر 
مع  بالتواصل  السيئة،  األوضاع  بمعالجة 
بتنفيذ  ومطالبتها  االختصاص،  ذات  الجهات 
الزيارة  وخالل  ممكن.  وقت  أسرع  في  يلزم  ما 
والوفد  مصراتة«  »بلدي  عميد  تفقد  أيضا، 
ومؤسسات  حيوية  مواقع  عدة  له  المرافق 
البلديين؛  بالفرعين  وصحية  وخدمية  إدارية 
مسؤوليها  مع  واللقاء  احتياجاتها،  على  للوقوف 

عليها. والقائمين 
»الصحاري  مصارف:  فروع  تعاني  سرت،  وفي 
الوطني«  والتجاري  أفريقيا  وشمال  والجمهورية 
العاملة بالمدينة من نقص وشح السيولة النقدية 
منذ أكثر من خمسة أشهر تقريبا وتهميش من 

إداراتها المركزية، بحسب مصدر مصرفي.
وقال مصدر مصرفي بمصرف »شمال أفريقيا« 
يعاني  المصرف  إن  األربعاء،  لـ»الوسط«  بسرت 
من تهميش مصرف ليبيا المركزي وبلدية سرت 
وإدارة الفروع، مشيرا إلى عدم تخصيص سيولة 
ما  شهور،  منذ  بسرت  المصرف  لعمالء  نقدية 
تسبب في مشاكل يومية مع المواطنين. وأوضح 
في  التجارية  المصارف  فروع  بقية  أن  المصدر 
تخصيص  عدم  من  األخرى  هي  تعاني  سرت 
إدارات الفروع ومصرف ليبيا المركزي أي إرساليات 
أي  بها  توجد  وال  آمنة  المدينة  أن  رغم  نقدية، 

مشاكل أمنية.
سرت  لبلدية  التسييري  المجلس  وخاطب 
ليبيا  مصرف  محافظ  الماضي  سبتمبر   23 في 
دينار  مليون   52 تخصيص  أجل  من  المركزي 
للمصارف العاملة بالمدينة، البالغ عددها ثمانية 
رغم  اآلن  حتى  أموال  أي  تصل  لم  لكن  مصارف 
وحمل  المصدر.  بحسب  بتوفيرها،  الوعود 
المسؤولية  سرت  لقبائل  االجتماعي  المجلس 
ألعضاء مجلس النواب عن المنطقة، متهما إياهم 
بالتقصير تجاه أهاليهم الذين انتخبوهم من أجل 

أن يقدموا خدماتهم لهم.

إحصائية رسمية: 66 % من إصابات الليبيني بفيروس »كورونا« تماثلت للشفاء

مطالب بتفعيل مقر املجلس األعلى لإلدارة املحلية في سبها

طرابلس - بنغازي - بني وليد - طبرق - الوسط

القاهرة - الوسط

● اجتماع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق لمناقشة خطة العمل لعام 2021

صحة »الوفاق« ناقشت مشكلة 
نقص الكوادر الطبية في الكثير 
من التخصصات بمناطق الجنوب 

وكيفية عالج تلك األزمة

»يونيسف«: نحو 348 ألف طفل في 
ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 
»عن طريق تقديم الغذاء أو الرعاية 

الصحية أو الحصول على التعليم«

● وزير الصحة بالحكومة الموقتة د. سعد عقوب

● اجتماع مسؤولي وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق مع عدد من عمداء بلديات الجنوب

● زيارة تفقدية لمسؤولي بلدية مصراتة لمنطقتي الوشكة وأبو قرين

وزير صحة »الموقتة« د.سعد عقوب وعد بصرف المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل للمصابين ومراكز الرصد والتقصي خالل األسابيع المقبلة

أعيان ووجهاء الوشكة وأبوقرين يشكون معاناة سكان المنطقتين بسبب نقص السيولة النقدية وانقطاع مياه الشرب

● مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار



محليات 05
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة السادسة

العدد 264
10 ديسمبر 2020 م اخلميس

25 ربيع اآلخر 1442 هــ

بعد عديد المطالبات باإلفراج عنه

مستشفى  أعلن  اختطافه،  من  أيــام  أربعة  بعد 
الدكتور  عودة  األحــد،  العام،  الخضراء  الهضبة 
إلى  المستشفى  رئيس  نائب  دلة  بن  الصديق 
المطالبات  من  موجة  أعقاب  في  »معافى«،  بيته 

عنه. باإلفراج 
وأعلن ماجد بن دلة، نجل جراح العظام الدكتور 
الصديق بن دلة، اإلفراج عن والده وفك أسره بعد 
وقال  طرابلس.  العاصمة  في  اختطافه  من  أيام 
والده  إن  »فيسبوك«  بموقع  صفحته  عبر  ماجد 
إلى عدة  أنه سيوجه الشكر  عاد بالسالمة، مضيفا 
جهات خالل األيام المقبلة لدورها في اإلفراج عن 

الطبيب الذي كان مختطفا لعدة أيام.
باتحاد  إال  أسره  يفك  لم  عام،  وأوضح: »بشكل 
المختلفة  والجهات  والمعارف  واألصحاب  األقارب 
النفسي  الدعم  لنا  ووفــروا  معنا  تواصلوا  الذين 
هذه  الجتياز  ــالزم  ال والمعلوماتي  واللوجستي 

الجلل«. والمصاب  المحنة 
بحكومة  الداخلية  وزارة  أكــدت  جانبها،  من 
الردع  جهاز  أن  نفسه،  اليوم  في  الوطني،  الوفاق 
تمكن  واإلرهـــاب  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 
العامة  باإلدارة  القانون  إنفاذ  إدارة  مع  بالتعاون 
المتهمين،  على  القبض  من  األمنية  للعمليات 
بمستشفى  العظام  جراحة  قسم  رئيس  بخطف 
دلة،  بن  الصديق  الدكتور  بطرابلس،  الخضراء 
سالمة  وضمان  اإلجرامية  أوكــارهــم  ومداهمة 
أن  بيان  في  الداخلية  وزارة  أكدت  كما  الطبيب. 
الضبط  »مأموري  وأن  جيدة«  »بصحة  دلة  بن 
الالزمة  االستدالل  إجراءات  في  باشروا  القضائي 
اإلجراءات  لمباشرة  العامة،  للنيابة  القضية  إلحالة 
القانوني  الجزاء  ينالوا  حتى  بالخصوص  القضائية 

العادل ويكونوا عبرة لمن يعتبر«.
في  تأخرها  سبب  البيان  في  الــوزارة  وأرجعت 
تتعلق  »أسباب  إلى  الواقعة  بشأن  بيان  إصــدار 
بالخصوص«،  الجارية  واالســتــدالالت  بالحريات 
المهني  األمني  العمل  بأصول  »االلتزام  وكذلك 
التحقيقات  لسرية  »مراعاة  وذلك  واالحترافي« 

واالستدالالت«.
بيانها،  ــوزارة  ال إصــدار  من  سابق  وقت  وفي 
اتصلت  دلة  بن  الصديق  للدكتور  أصدقاء  أفاد 
لوزارة  التابعة  األمن  أجهزة  بأن  »الوسط«  بهم 
اثنين  القبض على  ألقت  الوفاق  الداخلية بحكومة 

األمن  في  المواطنين  إشراك  تستهدف  خطوة  في 
المشتركة  األمنية  الغرفة  أطلقت  المجتمعي، 
األسبوع  مطلع  اجتماعها،  خالل  الكبرى،  بنغازي 
وبالغات  شكاوى  الستقبال  »بلغ«  خدمة  الجاري، 
شركتا  تخصصه  قصير  رقم  خالل  من  المواطنين، 
لالتصاالت  العامة  الهيئة  عبر  و»المدار«  »ليبيانا« 

والمعلوماتية بالحكومة الموقتة.
وتهدف هذه الخطوة إلشراك »عامة الشعب في 
المطلوبين  اإلبالغ عن  المجتمعي من خالل  األمن 
تشكل  أن  يمكن  ظاهرة  أية  أو  بهم،  المشتبه  أو 
اعتماد  الغرفة  وقررت  للغرفة.  بيان  وفق  جريمة«، 
أمن  مديرية  في  مقره  يكون  أن  على  اإلجراء،  هذا 
الوحدات  مختلف  عن  مندوبين  ويضم  بنغازي، 

العسكرية واألمنية األعضاء في الغرفة.
وعقدت الغرفة اجتماعها بديوان وزارة الداخلية 
العامة،  األركان  رئيس  برئاسة  بنغازي،  مدينة  في 
الناظوري،  عــبــدالــرازق  الفريق  الغرفة  ورئيس 
وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، 
مدينة  في  والعسكرية  األمنية  األجهزة  ورؤســاء 
لالتصاالت  العامة  الهيئة  رئيس  بحضور  بنغازي، 
والمعلوماتية بالحكومة الليبية الموقتة السيد سالم 
الدرسي. وأوضح رئيس الهيئة أن عملية البالغات، 
ستتم في سرية تامة لضمان تحرك الجهات األمنية 
عملية  أن  إلى  الفتا  العاجل،  بالشكل  والضبطية 

»البالغات الكاذبة« سيتم رصد أصحابها فورا.

دلة  بن  وقال  الخطف.  عملية  في  المتورطين  من 
إطالقه،  عقب  هاتفيا  »الوسط«  به  اتصلت  الذي 
خالل  إطالقه  يتوقع  يكن  ولم  جيدة،  بصحة  إنه 

الفترة. تلك 
وخطف مسلحون مجهولون في طرابلس رئيس 
الخضراء،  مستشفى  في  العظام  جراحة  قسم 
الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر 
سيارتان  وأجبرت  الماضي.  األسبوع  من  الثالثاء 
الوقوف  على  دلــة  بن  الدكتور  الزجاج  معتمتا 
ونزل  طرابلس،  بالعاصمة  يونيو   11 بطريق 
جهة  إلى  معهم،  أخذوه  ملثمون  مسلحون  منهما 
الطريق،  جانب  على  سيارته  وتركوا  معلومة،  غير 
بن  أصدقاء  أحد  أكد  حسبما  محركها،  إطفاء  دون 

لـ»الوسط«. دلة 
ال  عنه،  لإلفراج  المطالبات  توالت  ذلك،  وعقب 
التي  األطباء  ونقابة  األممية  البعثة  قبل  سيما من 
ودانت  خطفه.  مالبسات  كشف  ضرورة  إلى  دعت 
واقعة  بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
الخطف، مطالبة الخاطفين بـ»إطالقه بشكل فوري 
الخاطفين  اللجنة  وحملت  أو شرط«.  قيد  أي  دون 
بن  سالمة  حيال  والقانونية  الجنائية  المسؤولية 
التواصل  دلة، حسب بيان على صفحتها في موقع 

بروح  التمتع  إلى  المواطنين  كل  الغرفة  ودعت 
الذي  الرقم  استخدام  في  والمشاركة  المسؤولية 
مسؤولية  األمــن  أن  مؤكدة  عنه،  اإلعــالن  سيتم 
جماعية يجب أن تسوده روح التعاون لرصد مختلف 

األفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات قانونية.
وحدات  أن  الغرفة  رئيس  أكد  أخرى،  جهة  من 
في  الداخلية،  وزارة  أجهزة  لدور  مساندة  الجيش 
للعدالة،  المطلوبين  وضبط  العام،  الشارع  ضبط 

مصدرا تعليماته إلجراء النقاط والتمركزات األمنية 
بشكل مشترك بين كل أعضاء الغرفة.

المرحلة  خالل  عملها  نتائج  الغرفة  واستعرضت 
عمل  وتيرة  لرفع  الداخلية  وزير  دعا  فيما  السابقة، 

االجتماعي »فيسبوك«. ويعد الدكتور الصديق بن 
دلة من بين جراحي العظام المشهورين في ليبيا، 
ملكة  كرمته   2010 العام  من  يوليو  شهر  وفي 
لدوره  تقديرا  وساما  بمنحه  بياتريكس،  هولندا، 
الوحيد  الناجي  روبن،  الهولندي  الطفل  إنقاذ  في 
قرب  األفريقية،  الخطوط  طائرة  تحطم  حادث  في 
العام  من  مايو   12 يوم  الدولي،  طرابلس  مطار 

نفسه.
الجمعة،  ليبيا،  ألطباء  العامة  النقابة  وطالبت 
ووزيــر  الــســراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
التدخل  »بسرعة  باشاغا  فتحي  المفوض  الداخلية 
وكشف مالبسات خطف الدكتور الصديق بن دلة«، 
عودته  وضمان  وإطالقه  احتجازه  مكان  و»تحديد 
وإيداعهم  الجناة  وضبط  ولعمله،  ألهله  سالما 

السجن لينالوا جزاءهم على ما ارتكبوه«.
ودعا بيان صادر عن النقابة، واطلعت »الوسط« 
على نسخة منه، »وزير الداخلية بوضع خطة فورية 
لخلق  الصحية  والمرافق  الطبية  األطقم  لحماية 
ووقف  الطبية  الخدمات  لتقديم  آمنة  عمل  بيئة 
البيان  وعبر  الخارج«.  إلى  الوطنية  الكفاءات  نزيف 
عن »بالغ األسف واإلحباط من عدم إيالء المجلس 
الرئاسي ووزارة الداخلية أي نوع من االهتمام بما 

الغرفة لتكون في مستوى الطموحات، والشروع في 
إعادة األمالك المتنازع عليها والمسلوبة من بعض 
الغرفة  للقانون. وناقشت  المواطنين لمالكها وفقا 
أوكار  ومداهمة  للعدالة  المطلوبين  ضبط  آليات 
مختلف  في  والمخدرات،  الخمور  مروجي  الجريمة 
توضع  محكمة  لخطة  وفقا  بنغازي،  مدينة  مناطق 

بالخصوص.
في  العمل  استمرار  ضــرورة  الغرفة  أكدت  كما 
تشكيالت  تشغلها  كانت  التي  المقرات  ــالء  إخ
وتسليمها  بنغازي،  مدينة  داخل  وأمنية  عسكرية 
ضرورة  مع  لها،  المالكة  للجهات  قانوني  بشكل 
العام  الشارع  وضبط  باألمن  المجاهرة  استمرار 
الظاهر  األمن  وخطة  المرورية  الخطة  خالل  من 
حتى  الجهود  مواصلة  وكذلك  والقبض،  والتحري 
لآلليات  المعتم  الزجاج  ظاهرة  على  القضاء  يتم 
دون  تجولها  ومنع  والمدنية،  واألمنية  العسكرية 
لوحات معدنية، مع البدء في حصر العرب واألجانب 
من خالل  دقة،  أكثر  بشكل  المدينة  في  المقيمين 

اللجنة التي أقرتها الغرفة بالخصوص.
إن  العامة  القيادة  إعالم  مكتب  قال  والثالثاء، 
ما  على  اطلع  حفتر  خليفة  المشير  العام  القائد 
األمنية  واألجهزة  المشتركة  األمنية  الغرفة  نفذته 
والعسكرية التابعة لها. وحسب بيان صحفي صادر 
عن المكتب اإلعالمي وخالل اجتماع حفتر مع رئيس 
وضع  »جــرى  المشتركة،  األمنية  الغرفة  وأعضاء 
تم  وما  األمني  المشهد  صــورة  في  العام  القائد 
تنفيذه من قبل الغرفة واألجهزة األمنية والعسكرية 
خطط  »مراجعة  إلى  البيان  وأشــار  لها«.  التابعة 

واإلخفاء  االعتداء  من  الطبية  األطقم  له  تتعرض 
القسري«.

اتصال  أي  تتلق  لم  أنها  دلة  بن  عائلة  وأكدت 
من خاطفيه، ولم تتمكن من معرفة المكان الذي 
قادوه إليه، ولم تتبلغ بأية مطالب. وحذرت النقابة 
األمني  االنفالت  حالة  »استمرار  أن  من  البيان  في 
الطبية  األطقم  على  واالعتداءات  الطبية  بالمرافق 
حياة  ويعرض  أدائها  على  سلبي  بشكل  سيؤثر 
طاردة  بيئة  خلق  في  ويسهم  للخطر،  المرضى 
الكفاءات  هجرة  على  ويشجع  الطبية،  للعناصر 

الخارج«. إلى  الوطنية 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أعربت  جانبها،  من 
في ليبيا عن قلقها إزاء اختفاء بن دلة. ودعت إلى 
عن  عبرت  كما  المشروط،  وغير  الفوري  إطالقه 
قلقها إزاء »ارتفاع معدالت الجريمة في جميع أنحاء 
ترتكب  باتت  مسلحة  مجموعات  أيدي  على  ليبيا 
وقت  وفي  عقاب«.  ألي  خشية  دونما  االنتهاكات 
رحبت  دلة،  بن  الصديق  عن  اإلفــراج  بعد  الحق، 
البعثة بإطالقه، بعد أربعة أيام من خطفه. ودعت 
هذه  في  ومستقل  كامل  تحقيق  إجراء  إلى  البعثة 
القسري  اإلخفاء  حوادث  كل  عن  فضال  الحادثة، 
التي  المماثلة  واالختطاف  التعسفي  واالعتقال 
أنحاء  جميع  في  مسلحة«  »مجموعات  بها  تقوم 
القانون،  سيادة  تقويض  إلى  تؤدي  والتي  ليبيا، 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بيان  حسب 

اإلثنين. »فيسبوك«،  االجتماعي 
بحكومة  الداخلية  وزير  وعد  نفسه،  السياق  في 
المتهمين  بتقديم  باشاغا،  فتحي  الوطني  الوفاق 
الجرائم  أن  مؤكدا  القضاء،  إلى  دلة  بن  بخطف 
وقال  مجهول«.  ضد  تقيد  تعد  »لــم  الجنائية 
الصديق  الدكتور  سالمة  على  اهلل  »أحمد  باشاغا: 
لجميع  الالزمة  الحماية  بتوفير  ونتعهد  دلة،  بن 
الذين  المساعدة  الطبية  ــوادر  ــك وال األطــبــاء 
جائحة  مواجهة  في  جبارة  بمجهودات  يقومون 
»تويتر«.  موقع  عبر  نشره  ما  وفــق  كــورونــا«، 
الدكتور  بخطف  المتهمين  »سنقدم  ــاف:  وأض
الالزمة  العقوبات  لنيل  القضاء؛  إلــى  دلــة  بن 
الجرائم  تعد  »لم  وتابع:  القانون«.  يقره  ما  وفق 
أجهزتنا  أصبحت  فقد  مجهول،  ضد  تقيد  الجنائية 
مرتكبي  عن  للكشف  وكفاءة  قدرة  أكثر  األمنية 
األكفاء،  األمن  رجاالت  بمهنية  وتتبعهم  الجرائم، 
وختم:  مــتــطــورة«.  تقنية  وســائــل  واســتــخــدام 
معقود  واألمل  الداخلية،  لرجال  والتقدير  »الشكر 

شعبنا«. وبدعم  عليهم، 

القانون  فرض  عملية  من  الثانية  المرحلة  ومهام 
التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن 

القانون في مدينة بنغازي«.
األوامر  تنفيذ  »سرعة  البيان-  -وفق  حفتر  وأكد 
األمن  لفرض  الرامية  الجهود  استمرار  وضــرورة 
وعدم الرضا بما تم إنجازه، حتى يتم استكمال كامل 
شوارع  في  كاملة  بصورة  األمن  وضبط  العملية 
رئاسة  أعلنت  الماضي،  بنغازي«. وفي شهر نوفمبر 
األركان التابعة لقوات القيادة العامة، تشكيل غرفة 
أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس األركان 
العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بناء على تعليمات 

قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.
في سياق قريب، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة 
الموقتة توجيه الغرفة األمنية بنغازي الكبرى »ضربة 
بعد  والمخدرات،  الخمور  ومروجي  لتجار  قاصمة« 
1.5 مليون دينار. وداهمت  ضبط ممنوعات بقيمة 
الوكر،  عسكرية،  بوحدات  مدعومة  األمنية  القوات 
حيث عثرت فيه على »91 قنينة خمر مستوردة، و31 
قرص  و670  ألفا  و19  الحشيش،  مخدر  من  قطعة 
في  صفحتها  على  الوزارة  بيان  حسب  ترامادول«، 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
بثالثة  ــقــدر  ت كمية  الــقــوات  وجـــدت  كــمــا 
مخدر  أنه  يشتبه  أبيض  مسحوق  من  كيلوغرامات 
الهيروين، إضافة إلى 36 ألفا و915 دينارا، وسالح 
العديد  ضبط  عن  أيضا  العملية  وأسفرت  آلــي. 
اتخذت  وقد  للعدالة،  المطلوبين  االٔشخاص  من 
جهات  إلى  وأحيلوا  معهم،  القانونية  ــراءات  اإلج

االختصاص.

الصديق بن دلة.. آخر الناجني من عمليات الخطف في العاصمة طرابلس

غ«.. آلية جديدة الستقبال شكاوى وبالغات املواطنني
ّ
خدمة »بل

نقابة معلمي ليبيا: استمرار اإلضراب العام باملؤسسات التعليمية كافة في البالد

طرابلس - الوسط

بنغازي - الوسط

الداخل  في  الدارسين  ومصالح  مطالب  بين 
والخارج، ال يزال ملف التعليم في ليبيا يشهد زخما 
كبيرا، وكانت مدينة بني وليد واحدة من مسارحه 
العامة، هذا األسبوع، حيث أعلن في ختام ملتقى 
المعلمين الثالث بالمدينة، بيان من النقابة العامة 
استمرار  فيه  أكدت  اإلثنين،  الليبيين،  للمعلمين 
في  التعليمية  المؤسسات  كل  في  العام  اإلضراب 
داعية  لمطالبهم،  االستجابة  حين  إلى  البالد، 
العقود وصرف  أوضاع معلمي  إلى ضرورة تسوية 

مستحقاتهم المالية.
كما أكدت النقابة العامة للمعلمين، في البيان، 
تغليب  وضــرورة  والوطن  الصف  »وحــدة  ضــرورة 
المصلحة العامة ودعم الحوار التوافقي، والتمسك 
بالنواجز بما تحقق من مساع والدفع بها لألمام«، 
 )4( رقم  القانون  »تنفيذ  ضــرورة  على  مشددة 
التعليمية  العملية  إنجاح  في  أهمية  من  له  لما 
وتحميل الجهات المسؤولة والمعنية نتائج تأخيره 
وتنفيذه«. وطالبت النقابة بضرورة »صرف مرتبات 
معلمي العقود وتسوية األوضاع من ترقية وفروق«، 
مؤكدة »ما جاء في بيان تاجوراء المنعقد بتاريخ 19 
نوفمبر الماضي، الذي أشار إلى فصل التعليم العام 
القطاع،  رحم  من  وزير  وتولي  العالي  التعليم  عن 
واستحداث مجلس أعلى للتخطيط وتطوير التعليم 
قطاع  في  المسؤولية  سابق  وزير  أي  تولي  وعدم 
التعليم، والدخول في اعتصام عام بداية من العام 

الدراسي 2020-2021«.
وجددت النقابة تأكيد ما جاء في اجتماع طبرق 
المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، الذي أشار إلى 

بليبيا  للمعلمين  العام  النقيب  عن  الصادر  القرار 
االعتصام  إعالن  بشأن   2020 لسنة   »110« رقم 
العامة  النقابة  التعليمية. ودعت  المؤسسات  بكل 
الوقوف  إلى  المعلمين  جميع  الليبيين  للمعلمين 
العادلة وعدم  صفا واحدا وتمسكهم بـ»المطالب 
وذلك  بحقوقهم،  بالعبث  مسؤول  ألي  السماح 

تطبيقا لإلعالن الدستوري« وفق نص البيان.
مناقشة  من  أسابيع  بعد  النقابة  بيان  يأتي 
زايد،  الوفاق، محمد عماري  التعليم بحكومة  وزير 
أواخر  المعلمين،  تنسيقيات  ممثلي  من  عدد  مع 

التي  المهمة  القضايا  الماضي، عددا من  سبتمبر 
المعلمين  ومستحقات  عام  بشكل  القطاع  تخص 
أوضاع  معالجة  أبرزها  ومن  الخصوص،  وجه  على 
العاملين في قطاع التعليم ممن ليس لديهم رقم 
مالي، وكل اإلجراءات والمراسالت التي قامت بها 
الوزارة، وآخرها تضمين االلتزامات القائمة ضمن 
العام  لميزانية  األول  الباب  على  المترتبة  الديون 
الذي  2021. وبحسب بيان للوزارة، فإن االجتماع 
عقد بحضور مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
بالوزارة الدكتور سعيد معيوف، تناول أيضا مناقشة 

بدل  وكذلك  الوظيفية  الترقيات  تسوية  فــروق 
حيث  الطبي،  التأمين  موضوع  وأيضا  اإلجــازات، 
بالخصوص  الوزارة  به  قامت  ما  استعراض  جرى 
تواصلت  التي  بالوزارة  المشكلة  اللجنة  من خالل 
التقابلية  االجتماعات  عديد  وعقدت  الصندوق  مع 
بشأن توفير اإلحصاءات، وتحديد جدول الخدمات 
االتفاق  وتم  الصندوق  سيقدمها  التي  الصحية 
إرادة  عن  الخارجة  المالية  الظروف  ولكن  عليها، 

الوزارة حالت دون التنفيذ.
المناقشات في االجتماع نفسه، عالوة  وشملت 

المنظومة  الوزارة من خالل  به  قامت  وما  الحصة 
من  تسعى  التي  المستحدثة  والتربوية  المالية 
أصحابها  إلى  العالوة  وصــول  لضمان  خاللها، 
عملية  في  أساسيا  شريكا  المالية  وزارة  وإشراك 
الصرف من خالل منحها نافذة خاصة بالمنظومة 

للمتابعة المباشرة على عملية الصرف.
مع  زايــد،  ناقش  حيث  الدارسين،  ملف  وإلــى 
نيكوالس  ليبيا  لــدى  المتحدة  المملكة  سفير 
الطلبة  حصول  إجراءات  تسريع  الثالثاء،  هويتون، 
على  بريطانيا  في  للدراسة  الموفدين  الليبيين 
التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من 
االلتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد. فيما أبدى 
في  الجانبين  بين  جمع  الذي  اللقاء  السفير، خالل 
لتقديم  استعداده  بطرابلس،  الوفاق  حكومة  مقر 
مع  بالتواصل  الشأن  هذا  في  والمساعدة  الدعم 
جهات االختصاص في بلده، وفق ما نشره المجلس 
االجتماعي  التواصل  الرئاسي على صفحته بموقع 

»فيسبوك«.
مع  اجتماع  في  الماضي،  األسبوع  زايد،  وبحث 
اللغة  إدراج  ليبيا  ألمازيغ  األعلى  المجلس  وفد 
وناقش  الــدراســيــة.  الخطة  ضمن  األمازيغية 
المجلس  عضو  بمكتب  عقد  الذي  االجتماع  في 
رئاسة  بديوان  المكلف  التعليم  ووزير  الرئاسي، 
تتعلق  التي  المهمة  الملفات  من  العديد  الوزراء 
وفق  منهجها،  إعداد  ومشاكل  األمازيغية،  باللغة 
لحكومة  التابعة  التعليم  لوزارة  الرسمية  الصفحة 
أعداد  الكبير في  الوفاق. وناقش االجتماع »العجز 
اللغة  »إدراج  وناقش  األمازيغية«،  اللغة  معلمي 
منظومة  وفي  الدراسية،  الخطة  ضمن  األمازيغية 
للجان  المالية  المستحقات  وكذلك  الحصة،  عالوة 
العاملة على إعداد المناهج«. وفي نوفمبر الماضي، 

أكد السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، 
»إيمان بالده الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق 
وكذلك  ليبيا  في  الثقافية  المكونات  كل  ومصالح 
مشاورات  خالل  وذلــك  البالد«،  مواطني  جميع 
المجلس األعلى لألمازيغ  قياديين من  هاتفية مع 

في ليبيا.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت سفارة إيطاليا في 
الثانوية  بمدارس  اإليطالية  اللغة  تدريس  ليبيا، 
الجديد -2020 الدراسي  العام  العامة انطالقا مع 

اإليطالي  السفير  توقيع  خالل  ذلك  وجاء   .2021
بحكومة  التعليم  وزير  مع  تفاهم  ليبيا مذكرة  في 
الوفاق، عماري زايد، لتدريب معلمين جدد من ليبيا 
في إيطاليا، وفقا لما نشرت السفارة اإليطالية على 

حسابها بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«.
بالحكومة  التعليم  وزارة  بدأت  آخر،  سياق  في 
من  ــى  األولـ الدفعة  تــوزيــع  عملية  الموقتة، 
بالمؤسسات  الخاصة  الطبية  المستلزمات 
وقالت  بنغازي.  فرع  التعليم  مخازن  من  التعليمية 
يأتي  التوزيع  إن  السبت،  لها،  بيان  في  ــوزارة  ال
تطبيقا لإلجراءات االحترازية وفق الخطة الدراسية 
البديلة 2021-2020، التي أعدتها وزارة التعليم.

مراقبي  مــن  ــدد  ع تسلم  الــبــيــان،  وبحسب 
من  مخصصاتهم  ومندوبيهم،  التعليم  مراقبات 
قياس  أجهزة  المتمثلة في  الوقائية،  المستلزمات 
فيما  األيدي،  ومعقمات  اإللكترونية  الجسم  حرارة 
أن  يذكر  تباعا«.  الدفعات  باقي  »ستتوالى وصول 
وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، سبق وأعدت في 
الخاصة  والبيانات  اإلحصاءات  جميع  مبكر،  وقت 
اإلجـــراءات  واستكملت  الطبية  بالمستلزمات 
إلى  وإحالتها  البديلة  الدراسية  بالخطة  المتعلقة 

جهات االختصاص.

طرابلس - بني وليد - الصغير الحداد

● وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد● جانب من ملتقى المعلمين الثالث في بني وليد

● وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ● الصديق بن دلة بعد عودته إلى منزله

● الفريق عبد الرازق الناظوري خالل رئاسته اجتماع للغرفة األمنية المشتركة بنغازي الكبرى

أكدت وحدة الصف

أطلقتها الغرفة األمنية المشتركة بنغازي الكبرى

البعثة األممية رحبت بإطالقه ودعت 
إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في 

كل حوادث اإلخفاء القسري واالعتقال 
التعسفي واالختطاف بجميع أنحاء ليبيا

وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي 
باشاغا وعد بتقديم المتهمين بعملية 
الخطف إلى القضاء.. وأكد أن الجرائم 

الجنائية »لم تعد تقيد ضد مجهول«
● الصديق بن دلة
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أول  خروج  مع  اليوم  العالم  دول  تأمل 
 »19  - »كوفيد  فيروس  لمواجهة  اللقاحات 
في  رغبة  الوباء،  على  القضاء  في  النور  إلى 
عودة الحياة إلى طبيعتها، ففي الوقت الذي 
في   »19  - »كوفيد  وباء  انتشار  فيه  يتفاقم 
الواليات المتحدة، حيث فرض العزل الصحي 
جنوب  في  شخص  مليون  عشرين  نحو  على 
والية كاليفورنيا األميركية مجددا اعتبارا من 
لحظة  في  الثالثاء  بريطانيا  أطلقت  اإلثنين، 
تاريخية حملتها للتلقيح ضد فيروس »كورونا 
المستجد«، في أول خطوة من هذا النوع في 

بلد غربي.
البالغة  كينان،  مارغاريت  وأصبحت 
يتلقى  العالم  في  شخص  أول  عاما،  تسعين 
»فايزر-بايونتيك«  تحالف  الذي طوره  اللقاح 
من  أسبوع  قرابة  بعد  األلماني،  األميركي 
بريطانيا،  في  لتوزيعه  األخضر  الضوء  إعطاء 
أوروبا  في  الوباء  جراء  تضررا  األكثر  الدولة 
مشاهد  وأظهرت  وفاة.   61500 قرابة  مع 
بثتها قنوات التلفزة كينان في مستشفى في 
الحقنة  تتلقى  إنجلترا،  وسط  في  كوفنتري 
أطراف  وتبادلها  كرسي  على  جلوسها  أثناء 

الحديث بهدوء مع الممرضة.
الكاميرات:  عدسات  أمام  كينان  وقالت 
»أشعر أنني مميزة كثيرا بكوني أول شخص 
أفضل  إنه   ،19  - كوفيد  ضد  لقاح  يتلقى 
هدية عيد ميالد مسبقة يمكن أن أتمناها«، 
وأضافت: »هذا يعني أنه بات بإمكاني أخيرا 
في  وأصدقائي  عائلتي  مع  وقتا  أمضي  أن 
لفترة  لوحدي  كنت  أن  بعد  الجديد،  العام 

طويلة هذا العام«.
وينبغي على أكثرية السكان في بريطانيا 
إذ  اللقاح،  لتلقي   ،2021 العام  االنتظار حتى 
الرعاية  دور  في  للمقيمين  األولوية  تعطى 
العاملين  تلقيح  ذلك  ويلي  فيها.  والعاملين 
في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 
الصحية  الخدمات  هيئة  مدير  وشبه  عاما. 
الوطنية ستيفن بويس حملة التلقيح، بأنها 
»ماراثون« في البالد التي يبلغ عدد سكانها 

66 مليون نسمة.
وفيات  عدد  أكبر  تسجل  التي  وبريطانيا، 
هي  وفاة«،  ألف   61« أوروبا  في  بالفيروس 
تحالف  لقاح  استخدام  ترخص  دولة  أول 
في  األميركي،  األلماني  »فايزر-بيونتيك« 

خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء. ويتوقع 
أن تتخذ الوكالة األوروبية للدواء قرارا بشأن 
قد  وقت  في  ديسمبر،  بحلول  اللقاح  هذا 
المقبل تلقيح  اعتبارا من األسبوع  تبدأ كندا 

سكانها.

لحظة حساسة
الدولة  المتحدة،  الواليات  أنحاء  سائر  مثل 
أكثر  العالم مع  الوباء في  األكثر تضررا جراء 
من 283 ألف وفاة من أصل قرابة 25 مليون 
من  ثالثة  موجة  كاليفورنيا  تواجه  إصابة، 
لوالية  الديمقراطي  الحاكم  وأعاد  الوباء. 
فرض  اإلثنين،  نيوسوم،  غافين  كاليفورنيا، 
في  الوالية،  في جنوب  إغالق جديدة  تدابير 
إجراء يشمل أكثر من عشرين مليون نسمة.

حساسة  لحظة  في  »نحن  نيوسوم:  وقال 
نتخذ  أن  وعلينا  الفيروس،  ضد  معركتنا  في 
بهدف  اآلن  من  اعتبارا  حاسمة  تدابير 
في  االستشفائي  النظام  اكتظاظ  تجنب 
من   %  85 الوالية  هذه  وفي  كاليفورنيا«. 
األسرة في وحدات العناية المركزة مشغولة. 
وفي هذه األثناء، أعادت مدينة نيويورك فتح 
لكن  اإلثنين،  العامة،  االبتدائية  مدارسها 
إغالق  إلى  السلطات  يدفع  قد  تعافيها  بطء 

المطاعم في األيام المقبلة.
ترامب يطمئن

جديدة  مطمئنة  أنباء  عن  ترامب  وكشف 

من  أحدث  جولياني،  رودي  محاميه،  عن 
أصيب بالفيروس من بين العديد من أعضاء 
وأكد  األميركي.  للرئيس  المقربة  الدائرة 
البيت  في  حفل  أثناء  الجمهوري  الرئيس 
حرارة  جدا.  جيدة  بحال  »رودي  األبيض: 
هذا  بي  اتصل  لقد  مرتفعة.  ليست  جسمه 

الصباح«.
 76 البالغ  جولياني  إصابة  واكتشفت 
عاما، بعد أن جال في الواليات المتحدة على 
لمحاولة  مدى شهر، من دون وضع كمامة، 
لصالح  نوفمبر،   3 انتخابات  نتيجة  قلب 
أمام  بهزيمته  بعد  يعترف  لم  الذي  موكله 

الديمقراطي جو بايدن.
عدة  تعيين  اإلثنين،  األخير،  هذا  وأعلن 
الذي  المقبل  الصحي  فريقه  من  أشخاص 
التحديات  أكبر  »أحد  قوله،  بحسب  سيواجه 

التي تواجهها أميركا: السيطرة على الوباء«
ويفترض أن يعين مدعي عام كاليفورنيا، 
الصحة  وزير  منصب  في  بيسيرا،  كزافييه 
من  سيجعل  أنه  بايدن  ويؤكد  األميركي. 
أنطوني  المعدية  األمراض  معهد  مدير 
الصحية  األزمة  فريق  في  العضو  فاوتشي، 
في البيت األبيض في عهد ترامب، مستشاره 

الرئيسي لشؤون الوباء.

إصابة وزيرة إيطالية
سريعة،  بوتيرة  الوباء  تفشي  ويتواصل 

من  أكثر  يوميا  تسجل  نوفمبر،   24 فمنذ 
مستوى  وهو  العالم،  في  وفاة  آالف  عشرة 
قياسي »باستثناء األحد، لكن األعداد بشكل 

عام منخفضة في عطلة نهاية األسبوع«.
وتسبب فيروس »كورونا المستجد« بوفاة 
العالم  في  شخصا  و649  ألفا  و539  مليون 
ظهوره  منذ  مليونا،   67 من  أكثر  وأصاب 
بحسب  الصين،  في   2019 ديسمبر  نهاية 

تعداد أجرته وكالة »فرانس برس« اإلثنين.
ستين  عتبة  تجاوزت  التي  إيطاليا  وفي 
ألف وفاة جراء الوباء، تبلغت وزيرة الداخلية 
مصابة  أنها  اإلثنين،  المورغيزي،  لوتشيانا 
بالفيروس، في خضم اجتماع وزاري، ما دفع 
بعدما  نفسيهما  حجر  إلى  آخرين  وزيرين 
وفرنسا  بلجيكا  من  كل  وذكرت  خالطاها. 
وإسبانيا أنها ستبدأ اعتبارا من يناير تطعيم 

الفئات األكثر عرضة للخطر.
لقاح  إعطاء  السبت  روسيا  وبدأت 
للعاملين  الروسي  »سبوتنيك-في« 
والمدرسين  الطبية  والطواقم  االجتماعيين 
في موسكو. وال يزال هذا اللقاح في المرحلة 

الثالثة واألخيرة من التجارب السريرية.

وضع »مقلق للغاية«
لتجارب  مرشحا  لقاحا   51 حاليا  ويخضع 
النهائية  المرحلة  في   13 منها  البشر،  على 
العالمية  الصحة  لمنظمة  وفقا  االختبار،  من 
أال  يجب  التلقيح  أن  اإلثنين،  اعتبرت،  التي 
يكون إلزاميا، إال في حال وجود ظروف مهنية 

معينة.
التي  إندونيسيا  تسلمت  األحد،  مساء 
بدأت في أغسطس تجارب على لقاح مجموعة 
1660 متطوعا، أول  سينوفاك الصينية على 
دفعة من 1.2 مليون جرعة وصلت بالطائرة 

من بكين.
ستغلق  اإلصابات،  تفشي  مواجهة  في 
الثانوية  والمدارس  الكليات  الدنمارك 
والحانات والمقاهي والمطاعم في 38 مدينة 
وبررت  كوبنهاغن.  ذلك  في  بما  وبلدة، 
ذلك،  فريدريكسن  ميت  الوزراء  رئيسة 

اإلثنين، بقولها إن »الوضع مقلق للغاية«.
اإلثنين،  الحكومة،  أعلنت  اليونان،  وفي 
تمديد إجراءات العزل الرئيسية حتى 7 يناير، 
والمطاعم  المدارس  إغالق  ذلك  في  بما 
وتم  التزلج.  ومنتجعات  الرياضية  والصاالت 

تحديد موعد البدء في التطعيم في يناير.

●  جرعات من لقاح كوفيد- 19 وحقن مع شعار جامعة أوكسفورد وشركة »أسترازينيكا« لألدوية

●  الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن والجنرال المتقاعد لويد أوستن )صورة أرشيفية(

●  البريطانية مارجريت كينان. 90 عاًما، أول شخص في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ترامب يرفض تقبل الهزيمة في أول ظهور:

بايدن يستكمل تسمية أعضاء فريقه لألمن القومي.. 
وصاحب بشرة سمراء يرأس »البنتاغون«

هل يعزز لقاح »سبوتنيك« النفوذ الجيوسياسي لروسيا؟

السوفياتي  االتحاد  أطلقه  العالم  في  صناعي  قمر  ألول  نسبة  في« 
لمنافسته  تاريخية  انتكاسة  كان  روسيا  إنجازا  ويستعيد   ،1957 العام 

المتحدة. الواليات  الباردة،  الحرب  في 
بروسيا  مرتبطين  قراصنة  عن  بريطانية  اتهامات  متجاهلة 

واإلستراتيجية  الدولية  للشؤون  الفرنسي  المعهد  لدى  الروسية 
فيما  القصوى  الفائدة  »لتحقيق  ستسعى  روسيا  إن  وقال  »إيريس«. 

الناعمة«. بالقوة  يتعلق 
واالسم المعطى للقاح يتحدث عن نفسه. واختير االسم »سبوتنيك 

تعاون  على  منفتحة  إنها  موسكو  قالت  اللقاح،  أبحاث  استهدفوا 
ومقرها  »إسترازينيكا«  شركة  مع  شراكة  واقترحت  الغرب،  دول  مع 

لقاح، بتطوير  قامتا  اللتين  أكسفورد  وجامعة  المتحدة  المملكة 
إلى نشر  لالنضمام  يتطوع سوى حلفاء موسكو  لم  اآلن  لكن حتى 
مستعدة  إنها  وبيالروسيا  وفنزويال  الهند  من  كل  وقالت  اللقاح. 
صديقة  أخرى  حكومات  وقالت  سريرية،  تجارب  في  لالشتراك 

اللقاح، أكثر من مليار جرعة من  إنها طلبت مسبقا  للكرملين 
حول  استفهام  عالمة  تبقى  ستانوفايا،  حسب  األمر،  بنهاية  لكن 
ما إذا كان اللقاح فعاال أم ال، إذ ينظر إلى روسيا باعتبارها تستخدمه 

الجيوسياسي. النفوذ  لتعزيز  وسيلة 
وحذرت الباحثة قائلة: »لتحقق مكاسب جيوسياسية تحتاج أوال إلى 
منتج ناجح«، وسارعت روسيا إلى نشر اللقاح وسط آمال بتجنب تدابير 

إغالق جديدة، من شأنها أن تلحق مزيدا من الضرر باالقتصاد.
الفيروس،  الحتواء  قيود  فرض  أخيرا  أوروبية  دول  أعادت  وفيما 
لقاح  على  ذلك  عن  عوضا  آمالها  وعلقت  ذلك،  عن  روسيا  امتنعت 

سريع.

صعوبات في اإلنتاج
أعلنت روسيا في وقت سابق هذا الشهر تلقي طلبات مسبقة لـ1.2 
السلطات  أن  غير  العالم.  أنحاء  من  في«  »سبوتنيك  من  جرعة  مليار 
بنهاية  البالد  في  إنتاجها  سيتم  فقط  جرعة  مليوني  أن  إلى  أشارت 
روسي  مليون   145 قرابة  إليه  يحتاج  مما  بكثير  أدنى  رقم   ،2020

اللقاح. على جرعتين ضروريتين من  للحصول 
في  مشكالت  تواجه  روسيا  بأن  أكتوبر  أواخر  في  بوتين  وأقر 

اإلنتاج، وقال إن البالد »على استعداد للعمل مع شركائنا األجانب«.
وأكدت روسيا فيما بعد اتفاقية مع مجموعة »هيتيرو« الصيدالنية 

100 مليون جرعة سنويا. الهندية إلنتاج أكثر من 
افتقار  إن  إرنو،  ناتالي  إيريس  لمركز  المشاركة  المديرة  وقالت 
ذات  إلى عالقات  للتوصل  واضحة  اإلنتاجية طريقة  القدرة  إلى  روسيا 
فإذا شاركت روسيا تركيبة »سبوتنيك  أخرى.  منفعة متبادلة مع دول 
اإلنتاجية،  قدرتها  يزيد  أن  شأنه  من  ذلك  فإن  أخرى  دول  مع  في« 
وفي نفس الوقت »سوف يستجيب لرغبة عدد من الدول للتوجه نحو 

االستقاللية«.

موسكو- وكاالت

دونالد  واليته  المنتهية  الرئيس  وجه  أن  بعد 
جو  الجديد  الرئيس  مع  بالتعاون  إدارته  ترامب 
نحو  منذ  السلطة  تسليم  مسألة  في  بايدن، 
بالهزيمة  اعترافه  عن  ترامب  تراجع  أسبوعين، 
الرئاسي،  االقتراع  بعد  انتخابي  تجمع  أول  في 
أنه  جورجيا  والية  في  مشاركته  خالل  وأعلن 
بايدن عن  أعلن جو  التي  االنتخابات  في  سيفوز 

فوزه بها قبل نحو شهر.
الذين  المؤيدين،  من  لمئات  ترامب  وأكد 
فالدوستا:  مدينة  في  الطلق  الهواء  في  تجمعوا 
»نحن نفوز في هذه االنتخابات«. وأضاف وسط 
خسرنا.  بأننا  إقناعنا  »سيحاولون  الهتافات: 

نحن لم نخسر«.
األميركي  الرئيس  اختار  ذلك  غضون  في 
لويد  المتقاعد،  الجنرال  بايدن  جو  المنتخب 
وسيصبح  إدارته،  في  للدفاع  وزيرا  أوستن، 
أسود  شخص  أول  بهذا  عاما«   67« أوستن 
األميركية  الدفاع  وزارة  يرأس  البشرة 

»البنتاغون«.
األميركية  العامة  الخدمات  إدارة  وكانت 
بايدن،  جو  الجديد،  األميركي  الرئيس  أبلغت 
وفقا  الالزمة  األموال  سيتلقى  بأنه  رسميا 
يعني  ما  االنتقالية،  المرحلة  لتسيير  للقانون 

باالنتخابات. بفوزه  أخيرا  اعترفت  أنها 
المسبوق  غير  ترامب  هجوم  من  الرغم  وعلى 
على نظام االنتخابات األميركية، الذي اعتبر أنه 
ينجح  لم  القانوني  فريقه  فإن  صالحا،  يعد  لم 
المحاكم  تقبلها  أدلة  أي  تقديم  في  اآلن  حتى 
الرئاسية.  االنتخابات  في  تزوير  حصول  بشأن 
وذهب ترامب إلى والية جورجيا دعما لمرشحين 
حاسمة  تعتبر  فرعية،  انتخابات  في  جمهوريين 
وموازين  الشيوخ  مجلس  في  الغالبية  لتحديد 

العاصمة واشنطن. القوى في 
خطابه  من  كبيرا  جزءا  ترامب  وخصص 
3 نوفمبر،  الرئاسية في  للحديث عن االنتخابات 
وأوهايو،  فلوريدا  واليتي  في  بانتصاراته  مذكرا 
فزنا  »قد  الرسمية:  للنتيجة  خالفا  أضاف،  ثم 

أيضا بجورجيا، كان ذلك جيدا«.

أوستن تاريخ 
القيادة  قيادة  السابق  في  أوستن  وتولى 
باراك  الرئيس  عهد  خالل  األميركية  المركزية 

البرلمان  موافقة  إلى  تعيينه  وسيحتاج  أوباما. 
على  سنوات  سبع  تمر  لم  إذ  »الكونغرس«، 

تقاعده.
ومن 2013 إلى 2016، ترأس الجنرال أوستن 
تشمل  التي  األميركية،  المركزية  القيادة 
الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق  مسؤولياتها 

وجزءا من جنوب آسيا.
الجيش،  أركان  لرئيس  نائبا  كان  ذلك  وقبل 
العراق.  في  األميركية  للقوات  عام  قائد  وآخر 
قرب،  عن  بايدن  مع  السنوات  هذه  وعمل خالل 
حين كان األخير نائبا للرئيس في إدارة أوباما.

إحداها  عقبات،  يواجه  أوستن  الجنرال  لكن 
عضوا  الماضية  القليلة  السنوات  في  منصبه 
للتعهدات  »رايثون«  شركة  إدارة  مجلس  في 

الدفاعية، حسب »سي بي إس«.

بيسيرا ترشيح 
كاليفورنيا،  عام  مدعي  ترشيح  بايدن  ويعتزم 
كزافييه بيسيرا، لمنصب وزير الصحة والخدمات 
إلى  آخر  التينيا  عضوا  بذلك  ليضيف  اإلنسانية، 

إلى حد كبير بتنوعه. الذي يتميز  فريقه 
وعندما كان بيسيرا عضوا في الكونغرس كان 
ومدافعا  الالتينية،  الحقوق  عن  صريحا  محاميا 
أوباما  باراك  السابق  الرئيس  برنامج  عن  قويا 
شديد  لهجوم  تعرض  الذي  الصحية،  للرعاية 
ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  الرئيس  من 

والجمهوريين، وفق »فرانس برس«.
و»نيويورك  سي«  بي  »إن  من  كل  ونقلت 
لم  مصادر  عن  أخرى  إعالمية  ووسائل  تايمز« 
هناك  أن  المنتخب،  الرئيس  من  قريبة  تسمها 

الجديد. المنصب  لهذا  بيسيرا  لترشيح  اتجاها 
عام  مدعي  منصب  عاما«   62« بيسيرا  شغل 
والية كاليفورنيا في 2016، خلفا لنائبة الرئيس 
لعضوية  انتخابها  بعد  هاريس  كاماال  المنتخب 
من  شخص  أول  بيسيرا  وكان  الشيوخ.  مجلس 
المنصب. وأثناء وجوده  أصل التيني يشغل هذا 
برنامج  عن  أيضا  بيسيرا  دافع  منصبه،  في 
العليا. المحكمة  أمام  »داكا«  المهاجرين  حقوق 

وزير  منصب  في  بيسيرا  تثبيت  حال  وفي 
ظل  في  الوزارة  قيادة  عليه  سيكون  الصحة، 
من  بأكثر  أودت  التي   »19  - »كوفيد  جائحة 
المتحدة.  الواليات  في  شخص  ألف   282
أليخاندرو  اختيار  سابق  وقت  في  بايدن  وأعلن 
مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب 

وزير األمن الداخلي.

واشنطن - وكاالتعواصم العالم - وكاالت

خالل  من  العالمي  المسرح  على  وجودها  ترسيخ  إلى  روسيا  تسعى 
مبيعات األسلحة وصادرات الطاقة، لكن جائحة »كوفيد - 19« أعطت 

موسكو أداة أخرى لبسط النفوذ في الخارج، وهي اللقاح.
روسيا  بأن  أغسطس  في  بوتين  فالديمير  الرئيس  إعالن  وقوبل 
»سبتونيك  هو  العالم،  في  »كورونا«  فيروس  ضد  لقاح  أول  سجلت 

استفهام، بعالمات  في«، 
فالعلماء في الداخل والخارج عبروا عن القلق إزاء عدم إتمام تجارب 
مهمة  معطيات  نشر  عدم  ومن  الناس،  من  كبيرة  أعداد  على  اللقاح 
تفوق  بفعالية  يتمتع  أنه  اللقاح  مطورو  أعلن  وقد  علنا.  اللقاح  بشأن 
95 %، وفق بيانات أولية من المرحلة الثالثة للتجارب، لكن المعطيات 

الكاملة لم تنشر بعد، ألن التجارب ال تزال مستمرة.
إضافة  جيوسياسية  اعتبارات  له  اللقاح  إن  يقولون  محللين  أن  غير 
إلى الصحة العامة، ويهدف إلى تأكيد مجددا الرسالة الضمنية لحكم 

بوتين المستمر منذ عقدين، وهي أن روسيا عادت.
بوليتيك«  »آر.  مركز  مؤسسة  ستانوفايا  تاتيانا  المحللة  وترى 
قادرة  روسيا  أن  يثبت  كي  له  وسيلة  »أنها  السياسية  لالستشارات 
العالم  نخبة  مقدمة  في  تكون  وأن  متطورة،  تكنولوجيا  تطوير  على 

السياسية«.
األمامية  الخطوط  في  »تقف  روسيا  بأن  يثبت  أن  بوتين  ويريد 

لهذه الجائحة بل أكثر نجاحا من دول متطورة«، حسب ستانوفايا.

فخر قومي
لمنافسة  عقود  طيلة  سعى  الذي  السوفياتي  االتحاد  تفكك  بعد 
الغرب في العلوم والتكنولوجيا، وجدت روسيا نفسها من دون صناعة 
على  البالد  اعتماد  تخفيف  مذاك  الكرملين  ويحاول  متطورة.  أدوية 

مختبرات غربية من خالل برنامج استيراد بديل.
روسيا  في  تطويرها  تم  التي  األوائل  »من  هو  سبوتنيك  ولقاح 
دو  جان  في موسكو  السابق  السفير  وفق  السوفياتية(«،  الحقبة  )بعد 

بأنه »محطة فخر قومي«. غلينياستي، واصفا ذلك 
وقال غلينياستي إن ذلك »يرمز إلى عودة روسيا إلى مالعب الكبار 
الشؤون  في  خبير  حاليا  هو  السابق  والسفير  بالصيدلة«.  يتعلق  فيما 

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

السنة السادسة
العدد 264 25 ربيع اآلخر 1442 هــ
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بريطانيا تبدأ التلقيح ضد »كوفيد - بريطانيا تبدأ التلقيح ضد »كوفيد - 1919« « 
في لحظة تاريخية.. وكاليفورنيا تفرض إغالقا جديدافي لحظة تاريخية.. وكاليفورنيا تفرض إغالقا جديدا

آمال العالم تتطلع إلى القضاء على الوباء:
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»داعش« ينقل مركز ثقله إلى قلب القارة األفريقية.. ويبتعد قليال عن الشرق األوسط

●   فنية في مختبر يجري فحوص »كورونا« في غزة، في 7 ديسمبر 2020.

مساع أوروبية لتوفير اللقاح للطواقم الصحية:

نفاد مواد فحص »كورونا« يهدد قطاع 
غزة.. وإغالق كامل في الضفة الغربية

مع  بالتنسيق  األوروبي  االتحاد  دول  تسعى 
األمم المتحدة إلى توفير لقاح فيروس »كورونا« 
قطاع  في  الصحية  الرعاية  مجال  في  للعاملين 
غزة الفقير والمحاصر، في خطوة تتزامن مع ما 
أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 
اإلثنين، من التوقف عن إجراء الفحوص الخاصة 
بفيروس »كورونا المستجد« بسبب »نفاد مواد 
الفحص«، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية 
في رام اهلل، إغالق عدد من المحافظات وفرض 

مزيد من اإلجراءات.
األراضي  في  األوروبي  االتحاد  ممثل  وأكد 
بورغسدورف،  فون  كون  سفين  الفلسطينية، 
غزة:  مدينة  غرب  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل 
غزة، خصوصا  إلى  لقاح كورونا  إيصال  »نحاول 
الرعاية  في  األولى  الصفوف  في  يعملون  لمن 
الطبية وكبار السن، وذلك من خالل التنسيق مع 
األمم المتحدة«. ووصل بورغسدورف إلى قطاع 
رأس  على  »إيريز«،  حانون  بيت  معبر  عبر  غزة 
وفد يضم نحو عشرين من سفراء دول االتحاد 
األوروبي، واضعين الكمامات الواقية من فيروس 
»كورونا«. وأضاف ممثل االتحاد األوروبي: »هذه 

قضية معقدة للغاية«.
أعلنت  غزة  قطاع  في  الصحة  وزارة  وكانت 
الفحوص  إجراء  عن  المركزي  المختبر  توقف 
المخبرية الخاصة بفيروس »كورونا« جراء نفاد 
الجهات  كل  الوزارة  وطالبت  الفحص.  مواد 
الفحص  مواد  لتوفير  العاجل  بالتدخل  المعنية 
ودعم االحتياجات الطارئة للمختبر. قبل أن تعاود 
وتؤكد أنها تسلمت نحو 20 ألف شريحة فحص 
مخبري عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى 

أن هذه الكمية تكفي لثمانية أيام فقط.
أولى  اكتشفت  الذي  غزة،  قطاع  وأحصى 
اإلصابات المحلية بالفيروس فيه في أغسطس 
والعشرين  األربع  الساعات  خالل  الماضي، 
الماضية 471 إصابة وعشر وفيات. وبهذا يرتفع 
المحاصر  القطاع  في  اإلصابات  أعداد  إجمالي 
والفقير إلى 25592 إصابة، باإلضافة إلى 149 

 147 إلى وجود  الصحة  وزارة  بيان  وأشار  وفاة. 
إصابة بالفيروس تتراوح حالتها ما بين الخطيرة 
والحرجة. من جهته، أشار القيادي في »حماس« 
إجراء  التخاذ  الماسة  »الحاجة  إلى  نعيم  باسم 
غزة  قطاع  في  المواطنين  أرواح  إلنقاذ  عاجل 

واحتواء األزمة«.
وزير  منصب  سابقا  شغل  الذي  نعيم  وقال 
الصحة في حكومة »حماس«، إن وزارة الصحة 
كانت تجري ما بين 2500 و3000 فحص يوميا، 
بتكلفة مالية قدرها ما بين 75 و100 ألف دوالر.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع عن إجراءات 
إغالق  شملت  الفيروس،  تفشي  لمكافحة 
المساجد والمدارس والجامعات ورياض األطفال 
حيز  ودخلت  األسبوعية،  الشعبية  واألسواق 

التنفيذ السبت.
كامل  حظر  فرض  اإلجراءات  شملت  كما 
والسبت، ويستمر حتى  الجمعة  يومي  للتجوال 
حظر  جانب  إلى  ذلك  الجاري،  ديسمبر  نهاية 
الساعة  في  يوميا  يبدأ  الذي  الليلي  التجوال 
السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في 
أكثر من  إسرائيل منذ  الباكر. وتفرض  الصباح 
عقد حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه 

نحو مليوني شخص.
رئيس  أعلن  المحتلة،  الغربية  الضفة  وفي 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إغالق كل من 
محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل 
»بشكل تام«، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة 
ومحال  والمخابز  الصيدليات  وتستثنى  أسبوع، 

البقالة من هذا اإلجراء.
عقد  مؤتمر صحفي  اشتية خالل  أكد  كذلك 
اهلل،  رام  في  الوزراء  مجلس  مقر  في  اإلثنين 
منع الحركة بين جميع المحافظات الفلسطينية 
سبعة  ولمدة  محافظة،  عشرة  إحدى  وعددها 
والخدماتية  الزراعية  البضائع  نقل  عدا  ما  أيام، 
أيضا  الفلسطينية  الحكومة  وأقرت  واألغذية. 
التعليم عن بعد في المحافظات األربع، في حين 
تعمل المؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة 
وبما ال  الطوارئ  بنظام  المحافظات،  في جميع 

يتعدى 30 % من طواقمها.

راكوبة لالجئي منطقة تيغراي  أم  في مخيم 
والية  في  الواقع  النزاع  من  الفارين  اإلثيوبية 
على  األطفال  يجلس  السودان،  شرق  القضارف 
الغناء  القش، وعندما يفرغون من  حصيرة من 
تصفيق  يصاحبها  صاخبة  ضحكات  يطلقون 
وإيماءات رضا من معلمهم بيركيت ولدغبرائيل.

أمام  موسيقية  نغمات  إثيوبية  طفلة  تردد 
في  جنب  إلى  جنبا  اصطفوا  الذين  زمالئها 
مخيم لالجئين في السودان داخل قاعة تدريس 
ألحانا  معا  مرددين  الخشب،  من  مصنوعة 
حفظوها عن ظهر قلب. ويقول ولدغبرائيل »32 
عاما« الذي يعلم اللغة اإلنجليزية والموسيقى: 

»التعليم هو منارة العالم«.
وأربعين  تسعة  بين  وتالميذه  ولدغبرائيل 
ألف الجئ فروا إلى السودان عقب إطالق رئيس 
العسكرية على  أحمد، حملته  آبي  إثيوبيا  وزراء 
إقليم تيغراي شمال البالد في الرابع من نوفمبر 
الماضي. وجد هؤالء المأوى في سلسلة مخيمات 
قريبة من الحدود مع بالدهم في شرق السودان، 
من  صنعت  وأكواخ  خيم  في  يقيمون  حيث 

األخشاب والحشائش الجافة.
من   %  45 فإن  المتحدة  األمم  وبحسب 
الالجئين أطفال. ويضيف ولدغبرائيل، الذي كان 
يدير أكاديمية لتعليم اإلنجليزية وعمل مدرسا 
بمدرسة عامة ببلدة الحمرة في إقليم تيغراي: 

»عندما وصلت إلى هنا كان قلبي محطما«.

معنى جديد
اليوم، يكتشف المعلم وزمالؤه في المدرسة 
الموقتة بمخيم أم راكوبة، معنى جديدا لحياتهم. 
أكاديمية  في  تخرج  الذي  ولدغبرائيل،  ويتابع 
أبابا:  العاصمة اإلثيوبية أديس  الموسيقى في 
»إذا علمنا األطفال سيكونون سعداء. إذا حصل 
األطفال على التعليم يمكنهم حل مشكالتهم«.

الجيش  هجوم  »عقب  قائال:  دموعه  ويغالب 
على الحمرة رأيت العديد من الجثث على الطرق.. 
يدير  القبيل«.  هذا  من  شيئا  أرى  أن  أتوقع  لم 
المدرسة في أم راكوبة تيكلبرهام غيداي »32 

عاما« الذي كان بدوره مدرسا في الحمرة.
ويقول إن هناك العديد من هذه المدارس في 
المخيمات، مشيرا إلى 722 تلميذا مسجلين في 
مدرسته من الصف األول حتى العاشر. ويحمل 
غيداي في يده ملفا أزرق وبعض األوراق وقلما، 
خمسة  ضمن  لديه  تتم  الدراسة  أن  موضحا 

فصول وفق دوامين في الصباح وعند الظهر.
وهو  لالجئين،  النروجي  المجلس  وزود 
أسود  لوحا  فصل  كل  حكومية،  غير  منظمة 
وأصابع الطباشير، كما وزع على التالميذ األقالم 
والمذكرات. ويقول مدير المدرسة: »لقد حذفنا 
كل المواد التي تتحدث عن السياسة التي قتلت 

كثيرين في تيغراي«.
اإلنجليزية  اللغة  بتدريس  »نقوم  ويضيف: 
لغة  األطفال  ويتعلم  األمهرية  الوطنية  ولغتنا 
والفنون  الموسيقى  الترويح  وبغرض  تيغراي.. 

والرياضة«.

األمل واألمان
أن  بعد  حميرة  من  فر  أنه  غيداي  ويوضح 
ركله ضابط عسكري وضربه بمسدسه. ويصف 
المشهد متحدثا باإلنجليزية: »قلت له أعطتني 
حكومتي طباشير لكي أتحمل مسؤوليتي وأنجز 
مهمتي لتعليم األطفال وأعطتك حكومتنا سالحا، 
لذا فأنت )أقوى( مني وفي إمكانك قتلي، بعد أن 

تحدثت بهذه الطريقة هدأ وأطلقني«.
بالمعلمين  يجتمع  راكوبة،  أم  في  واآلن 
للتحضير لحصص اليوم التالي. وبحسب كاثرين 
ميرسي مستشارة التعليم في المجلس النروجي، 
حاجة  أكدوا  المخيم  في  اآلباء  من  العديد  فإن 
الرغم أن معظمهم  التعليم، على  إلى  أبنائهم 

فروا إلى السودان حاملين المالبس فقط.

بامكو، مقديشو ، مابوتو: وكاالت

غزة - وكاالت

أديس أبابا ــ وكاالت

صراع التنظيمات »اإلرهابية« يبزغ في بؤرة جديدة:

45 % من الالجئين أطفال

مدرسة موقتة في مخيم الجئي تيغراي 

شرق السودان تمنح التالميذ بصيص أمل

بوادر أزمة بسبب تشكيله:

»مجلس الفترة االنتقالية« يثير انقسام شركاء الثورة في السودان
البرهان، عن  عبدالفتاح  السوداني  السيادة  رئيس مجلس  إعالن  أثار 
واللغط  الجدل  من  الكثير  االنتقالية«  المرحلة  شركاء  »مجلس  تشكيل 
السياسي، والدعوات إلى االحتشاد والتخبط، بعد خطوة حذر البعض من 

كونها قد تؤدي إلى دخول السودان في صراعات جديدة.
عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  االنتقالي،  السيادة  رئيس مجلس  وأعلن 
البرهان، الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة االنتقالية 
والفريق  البرهان،  عبدالفتاح  أول  الفريق  مكون من »29« عضوا، وهم: 
أول محمد حمدان دقلو، والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر 
العطا، والفريق إبراهيم جابر، والفريق عبدالرحيم دقلو، ودكتور عبداهلل 
حمدوك. فيما نالت »الحرية والتغيير« »13« عضوا، ونالت الجبهة الثورية 
تسعة مقاعد، وخصصت مقعدين لمؤتمر سالم شرق السودان، وحددت 
الالئحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة االنتقالية بما 
يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة 

وحشد الدعم الالزم إلنجاح الفترة االنتقالية.
عن  البرهان،  عبدالفتاح  السوداني،  السيادي  المجلس  رئيس  وأعلن 
الفترة  شركاء  مجلس  إجازة  على  والوزراء  السيادة  »مجلسي  موافقة 
»قوى  وأن  الدستورية«،  للوثيقة  وفقا  باإلجماع  تشكل  وأنه  االنتقالية، 

الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء«.
الشركاء  السبت، أن »تشكيل مجلس  البرهان لوسائل اإلعالم،  وأكد 
االنتقالي السوداني جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، مجلس شركاء 

الفترة االنتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد«.
االنتقالي  الشركاء  مجلس  بأن  السيادي  المجلس  رئيس  وتعهد 
السوداني سيعمل على حل الخالفات بين الشركاء، نافيا أن يكون »أداة 

للوصاية على أجهزة الدولة«.

موقف حكومة حمدوك
وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء 
قرار  مراجعة  إلى  األطراف  كل  داعيا  الحالية،  بصورته  االنتقالية  الفترة 
التشكيل واالختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم اإلعالن عن 
لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس الوزراء عبداهلل 

حمدوك، بهدف تذليل خالفات »مجلس شركاء الفترة االنتقالية«.
وأوضح مجلس الوزراء السوداني، وفي بيان له، مساء الجمعة، أن ما تم 

االتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصرا فقط على 
أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخالفات بين أطراف الفترة االنتقالية.

وأضاف البيان أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في االعتبار مالحظات 
رئيس الوزراء، التي أبداها في االجتماع مع ممثلي »الحرية والتغيير« قبل 
قرار  في  الواردة  االختصاصات  أن  إلى  الوزراء  مجلس  أشار  كما  يومين. 
تشكيل مجلس الشركاء، التي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى الزمة لتنفيذ 
األجهزة  على  وصيا  المجلس سيكون  بأن  االنطباع  تعطي  اختصاصاته 

المختلفة.
ونوه بأن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة 
والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة االنتقالية.

وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة االنتقالية 
هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي اإلسراع في تشكيله.

موقف تجمع المهنيين
وكان تجمع المهنيين السودانيين انتقد تشكيل المجلس، وقال إنه 
مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة 
االنتقالية، مضيفا أنه »جاء إعالن تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة 
السودانيين تكوينه شكال  المهنيين  الذي نرفض في تجمع  االنتقالية، 

وموضوعا«.

وأوضح أن تشكيل المجلس يعد التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه 
الفترة االنتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، الذي يجب أن يتم تكوينه 

بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية.
د.محمد  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  رئيس  قال  جانبه،  من 
الروسية« إن مجلس شركاء  مصطفى، في تصريحات نقلتها »سبوتنك 
المرحلة االنتقالية الذي تم اإلعالن عنه من جانب رئيس مجلس السيادة، 
قد يكون تم االتفاق خالل مفاوضات السالم في جوبا مع الحركات المسلحة.
وأضاف: »أعتقد أن هذا المجلس تم تكوينه في الوقت الخطأ، نظرا 
ألن هذا المجلس تم تكوينه من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري 
في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وأعضاء القوى الموقعة على اتفاقية 
السالم من القوى الثورية، في ذات الوقت هناك قوى كبرى غير موقعة ولم 

تدخل حتى في العملية السلمية«.

 غياب التنسيق
وتابع رئيس الحركة الشعبية: »القوى غير الموقعة على اتفاق السالم في 
جوبا لديها تحفظات على بعض القوى، التي فاوضت ووقعت اتفاقية سالم 
مع الحكومة االنتقالية، وهناك انشقاقات حدثت حتى داخل قوى النضال 
المسلح، وبعض القوى المنشقة هي من وقعت اتفاق السالم، والباقي ما 

زال متمسكا بجوهر القضية التي يناضلون من أجلها«.

مجلس نهب الثورة
رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان، خليل أحمد دود الرجال، 
يشير إلى أن الغالبية العظمى ترفض ما يسمى بمجلس شركاء الفترة 
االنتقالية، الذي أسند لنفسه مهام وصالحيات وصفها الشارع السوداني 

بأنها عملية »نهب للثورة«.
اللصيقة ببعض الشخصيات المكونة لهذا  وأضاف: »بحكم معرفتي 
المجلس، أرى أن تلك الشخصيات ضعيفة سياسيا، فضال عن عدم إدراكها 
المشكلة السودانية، وهذا المجلس ال يستند إلى أي شرعية وصدق من 

أطلق عليه مجلس نهب الثورة«.
للمجلس  المكونة  الشخصيات  »تلك  العدالة:  رئيس مفوضية  وتابع 
انتزعت لنفسها تفويضا دون أي مصوغ شرعي من الشعب، فمن باب أولى 
كان المجلس التشريعي هو من يتولى تلك المهام، فال يمكن أن يكون 
المشرع هو المنفذ، تلك بدعة جديدة غير مألوفة في فقه السياسة ودساتير 

الشعوب«.

الخرطوم - وكاالت

●   عبدالفتاح البرهان

●  عناصر ملثمة في تنظيم »داعش« في إحدى الدول غرب أفريقيا
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من  نشاطه  مركز  نقل  قد  »داعش«  تنظيم  أن  يبدو  وقت  في 
الشرق األوسط إلى قلب القارة األفريقية، وصل أخيرا 300 جندي 
القارة  الواقعة في غرب  المضطربة  مالي  إلى جمهورية  بريطاني 
في  اإلرهابية  التنظيمات  تنامي  لمواجهة  محاولة  في  األفريقية، 

المنطقة، بحسب ما ورد في تقرير لـ»بي بي سي«.
إطار عملية عسكرية  الجنود في  يتم نشر هؤالء  التقرير  ووفق 
إلى  وينضمون  سنوات،  ثالث  لمدة  وتستمر  »نيوكومب«  تسمى 
قوة متعددة الجنسيات تابعة لألمم المتحدة، مكونة من 15 ألف 
جندي بقيادة فرنسية، لضمان االستقرار في منطقة جنوب الصحراء 
سوى  ليست  ومالي  الساحل.  بمنطقة  أيضا  تعرف  التي  الكبرى 
واحدة من الدول التي تواجه حاليا تصاعدا مضطردا في عمليات 

ونشاط الجهاديين ويتسع نطاق أعمال العنف بشكل متزايد.

مركز الثقل
وحسب نشرة »مؤشر اإلرهاب العالمي« التي نشرت في نوفمبر 
الشرق  منطقة  من  ثقله«  »مركز  »داعش«  تنظيم  نقل  الماضي 
بدرجة  اآلسيوية  القارة  جنوب  وإلى  األفريقية  القارة  إلى  األوسط 
أقل، حيث شهدت منطقة الساحل هذا العام زيادة في أعمال القتل 

بنسبة 67 % مقارنة بالعام الفائت.
بتنظيم داعش  المرتبطة  الجماعات  النشرة »إن نمو  وجاء في 
في  اإلرهابية  األعمال  وتيرة  إلى تصاعد  أدى  الساحل  منطقة  في 
العديد من بلدان المنطقة« وتقع سبع دول من الدول العشر التي 
شهدت تصاعدا في األعمال اإلرهابية في جنوب الصحراء الكبرى 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وموزمبيق  فاسو  بوركينا  وهي 

ومالي والنيجر والكاميرون وإثيوبيا.
جنوب  دول  شهدت   2019 العام  في  أنه  إلى  النشرة  ولفتت 
الصحراء الكبرى أكبر زيادة في عمليات القتل التي تنسب للجماعات 
قتل  حالة   982 مجموعها  بلغ  التي  »داعش«،  بتنظيم  المرتبطة 

وهو ما يمثل 41 % من إجمالي أعمال القتل.

تجربة مديدة
تنشط الجماعات المتطرفة في القارة األفريقية منذ أمد طويل، 
فقد أقام زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن الدن مقر قيادته 

في السودان قبل أن يعود إلى أفغانستان العام 1996.
وفي نيجيريا سبق أن أعلنت جماعة »بوكو حرام« عن انطالق 
عملها »اإلرهابي« العام 2010، وقبل وقت طويل من قيامها العام 

2014 بخطف مئات الطالبات من بلدة تشبوك.
بفعل  اإلرهابية  العمليات  في  تصاعدا  حاليا  المنطقة  وتواجه 
محاربة  منسق  ويؤكد  »المتطرفة«.  الجماعات  بين  المنافسة 
أن  سلز،  ناتان  السفير  األميركية  الخارجية  وزارة  في  اإلرهاب 
منطقة  من  ثقلهما  مركز  نقال  »داعش«  وتنظيم  »القاعدة« 
المرتبطة  الجماعات  إلى  والعراق  سورية  في  التقليدية  عملهما 

بهما في غرب وشرق القارة األفريقية وإلى أفغانستان.
ضد  القادمة  األساسية  المعركة  ساحة  تكون  أن  سلز  ويرجح 
الجماعات اإلرهابية هي القارة األفريقية. لكن المعركة لن تكون 
الجهادية من  والجماعات  المنطقة من طرف  بين حكومات  فقط 
و»داعش«  »القاعدة«  بين  داميا  صراعا  سنشهد  بل  آخر،  طرف 

بسبب المنافسة بينهما.

ساحة الجهاد العالمية
في  الخبير  رأي  حسب  فأكثر  أكثر  تحتدم  المنافسة  وهذه 
غلوبال  غييتا من مؤسسة  أوليفيه  »المتطرفة«  الجماعات  شؤون 
ساحة  ستكون  »أفريقيا  االستشارية:  األمنية  للمخاطر  سترات 
الجهاد العالمية خالل السنوات العشرين المقبلة بدال من الشرق 

األوسط« حسب رأي غييتا.
المنطقة  حكام  كراهية  في  يشتركان  التنظيمين  أن  ورغم 
فروقات  هناك  لكن  بالكفـر،  ويتهمانهم  الغرب  من  المدعومين 
معروف  فـ»داعش«  التنظيمين.  كال  وأفكار  مقاربة  في  جوهرية 
في  والفظاعة  العنف  أساليب  أشد  استخدام  يتورع عن  ال  أنه  عنه 
عملياته، مثل عمليات قطع الرؤوس ونشرها عبر شرائط مصورة.

إلى  والمجرمين  المنحرفين  استقطاب  في  ينجح  أنه  ورغم 
وكراهية  حفيظة  يثير  ذلك  لكن  األساليب،  هذه  عبر  صفوفه 
الغالبية العظمى من المسلمين. بينما »القاعدة« يلجأ إلى أساليب 

أكثر براغماتية.

مالي ومنطقة الساحل
وتضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى، التي تعرف باسم منطقة 
الساحل أيضا، بعض أفقر دول العالم وهذه الدول هي مالي ونيجر 
وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وجميعها شهد هجمات مسلحة 

وأعمال تمرد.
بدرجات  القحط  من  المنطقة  هذه  من  واسعة  أجزاء  وتعاني 
مناطق  وجود  إلى  إضافة  والفساد،  والبطالة  الفقر  ومن  متفاوتة 

شاسعة خارج سيطرة الحكومات.
ويرى السفير سلز أن منطقة غرب أفريقيا تمثل البيئة المثالية 
في  الحكومات  »فشل  بسبب  »المتطرفة«  الجماعات  لنشاط 
السيطرة على أراضيها، وارتكاب القوات الحكومية انتهاكات ضد 

السكان، وسهولة عبور الحدود بين هذه الدول«.
»جماعة  هي  المنطقة  في  المهيمنة  »اإلرهابية«  والجماعة 
تتنافس  وهي  لـ»القاعدة«  الموالية  والمسلمين«  اإلسالم  نصرة 
الموالية  الكبرى«  الصحراء  في  اإلسالمية  »الدولة  جماعة  مع 
العام  خالل  الجماعتين  بين  معارك  عدة  وقعت  وقد  لـ»داعش« 

الحالي لكنها لم تتحول إلى مواجهات واسعة.

عنف  من  غيرها  من  أكثر  عانت  التي  الدولة  نيجيريا  وكانت 
في  مصاعب  الحكومية  القوات  تواجه  حيث  المتطرفة،  الجماعات 
التي  المناطق  وهي  البالد،  الشمالية من  المناطق  على  السيطرة 

تنشط فيها جماعة »بوكو حرام«.

»بوكو حرام« ومبايعة »داعش«
فإن »بوكو حرام« مسؤولة  العالمي«  اإلرهاب  وحسب »مؤشر 
عن سقوط 37500 قتيل وأكثر من 19 ألف حالة قتل بسبب أعمال 
الدول  وفي  أساسي  بشكل  نيجيريا  في   2011 العام  منذ  إرهابية 

المجاورة.
في العام 2015 بايع فرع من »بوكو حرام« تنظيم »داعش«، 
وأطلق الفرع على نفسه بعد ذلك اسم »والية غرب أفريقيا للدولة 
اإلسالمية« ونجح مسلحوه في عبور الحدود والسيطرة على قاعدة 
 ،2018 العام  تشاد  بحيرة  ضفاف  على  الجنسيات  متعددة  لقوات 

ومنذ ذلك الحين يقوم »داعش« بالدعاية لهذا الفرع بشدة.
شمالي  في  مروعة  بعمليات  تقوم  حرام«  »بوكو  تزال  ال  كما 
البالد، حيث تبنت أوائل هذا الشهر عملية قتل عشرات الفالحين 

في والية بورنو، بحجة تعاونهم مع قوات األمن.
وتتردد القوى الغربية في تقديم الدعم العسكري واالستخباري 
المستشري  الفساد  بسبب  النيجيرية،  الحكومية  للقوات  الواسع 
اإلنسان، حسب  مجال حقوق  في  السيئ  النيجيري  الجيش  وسجل 

الدبلوماسيين الغربيين.
من  وغيرها  حرام«  »بوكو  جماعة  كثيرا  ساعد  الوضع  وهذا 
المؤيدين واألنصار  المزيد من  الجماعات »المتطرفة« في كسب 

في شمالي البالد.

شمال أفريقيا
وبالتالي  الجزائر،  من  أفريقيا  شمال  في  »القاعدة«  وانطلق 
»المغرب  في  لـ»القاعدة«  الجديد  الزعيم  يكون  أن  غرابة  ال 
من  البالغ  العنابي،  أبوعبيدة  حل  حيث  جزائريا،  اإلسالمي« 
السابق  الزعيم  محل  البيضاء  اللحية  وصاحب  عاما،   51 العمر 
عبدالمالك دوركدال، الذي قتل في عملية للقوات الفرنسية في 
بي  »بي  تقرير  أورده  ما  وفق  مالي،  في  الماضي  يونيو  شهر 

سي«.
وأظهر تعيين زعيم جديد لـ»القاعدة« في المغرب الخالف بين 
القاعدة و»داعش«، فبينما رحب بذلك أنصار »القاعدة« أثار أنصار 

»داعش« الشكوك في تاريخه »الجهادي«.
البطالة  بسبب  اإلرهابية  األعمال  مخاطر  تونس  وتواجه 
المتفشية بين الشباب، وشكل التوانسة أكبر نسبة من المقاتلين 

عامي  بين  سورية  في  »داعش«  بصفوف  التحقوا  الذين  األجانب 
2013 و2018، حيث بلغ عددهم ما بين 15 و18 ألف مقاتل.

الصومال
الجماعات  وأقوى  أقدم  الصومالية  الشباب  حركة  تعتبر 
الذي  سلز،  رأي  حسب  برمتها،  األفريقية  القارة  في  »المتطرفة« 
أضاف أن الحركة ترى نفسها أفضل الجماعات الموالية لـ»القاعدة«.
القوى  بها  قامت  التي  العسكرية  الحمالت  جميع  وفشلت 
متعددة الجنسيات في القضاء على الحركة التي تمكنت من تنفيذ 
العاصمة  في  دامية  وتفجيرات  وأوغندا،  كينيا  في  جريئة  عمليات 
طائرات  بواسطة  األميركية  الجوية  الهجمات  ونجحت  مقديشو. 
دون طيار تنطلق من دولة جيبوتي المجاورة في قتل العديد من 
قادة الجماعة، لكن الجماعة استطاعت في كل مرة تعويض ذلك 

والوقوف على أرجلها.
كما تمكنت الحركة من منع »داعش« في إيجاد موطئ قدم له 
في الصومال، حيث ينحصر وجوده في رقعة ضيقة من شمال شرق 

القرن األفريقي.

موزمبيق
كابو  مقاطعة  في  »داعش«  تنظيم  أقامه  الذي  الجيب  يمثل 
الدولة  في  أفريقيا  وسط  »إمارة  اسم  يحمل  الذي  دلغادو، 
اإلسالمية« تجسيدا فعليا لمثال التمرد الشامل على الدولة وإقامة 

جيب منفصل عبر وسيلة اإلنترنت حصرا.
ويعتقد مسؤولو مكافحة اإلرهاب أن المسلحين الذين ينشطون 
صفوف  في  انخرطوا  قد  موزمبيق  من  بالغاز  الغنية  المنطقة  في 
متطرفين  وبمساعدة  اإلنترنت  عبر  الدعاية  بفضل  التنظيم،  هذا 
في تنزانيا المجاورة، ودون أن توفد الدولة اإلسالمية عناصر من 

سورية أو العراق للقيام بهذه المهمة.

الفدية مقابل الرهائن
هذا موضوع في غاية التعقيد والحساسية. في العام 2013 وقع 
زعماء مجموعة السبع في قمتهم تعهدا التزموا بموجبه بعدم دفع 

الفدية للجماعات المصنفة في خانة المنظمات اإلرهابية.
إطالق  تم  التعهد  ذلك  على  التوقيع  من  سنوات  سبع  وبعد 
مقابل  اإلرهابية،  الجماعات  لدى  المختطفين  األوروبيين  الرهائن 
إعدام  جرى  بينما  مقدارها،  يعلم  أحد  ال  كبيرة  مالية  مبالغ  دفع 
الحكومتين  رفض  بسبب  والبريطانيين  األميركيين  المواطنين 

التفاوض مع الخاطفين.
فقد جرى أخيرا إطالق عدد من الرهائن الفرنسيين المحتجزين 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  منطقة  في  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من 
كانوا  الذين  الخطرين  الجهاديين  من  كبير  عدد  إطالق  مقابل 

يقبعون في سجون مالي.

ال حلول سهلة
األفريقية  القارة  فعال  ستصبح  هل  بتساؤل:  التقرير  واختتم 
من  بدال  »المتطرفة«  الجماعات  وعمل  لنشاط  الرئيسية  الساحة 

الشرق األوسط كما يتوقع البعض؟
نوعية  هو  واألساسي  العوامل،  من  العديد  على  يتوقف  هذا 
الجماعات  لعنف  النهائي  الحل  إن  المنطقة.  هذه  في  الحكم 
الجهادية وما تمثله من تحديات ال يقتصر على تعزيز األمن وفرض 
الرقابة على الحدود، بل يتوقف أوال وأخيرا على توفير فرص عمل 
أقل  العنف  حياة  يجعل  مما  السياسي،  االستقرار  وتحقيق  للناس 

جاذبية للمواطنين.

●   طفل إثيوبي فر من منطقة تيغراي يحضر درسا في مخيم أم راكوبة لالجئين شرق السودان

شهدت دول جنوب الصحراء أكبر زيادة 
في عمليات القتل التي تنسب للجماعات 

المرتبطة بتنظيم »داعش«



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دينار
خسائر الناتج المحلي اإلجمالي من استمرار
الصراع في ليبيا، في الفترة من 2011 ـ 2015.

المصدر اإلسكوا

قالوا

08

وعدت المؤسسة الليبية لالستثمار »الصندوق السيادي الليبي« بدعم زيادة إنتاج 
النفط من خالل الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، والدفع نحو تحقيق االستقرار 

االقتصادي في البالد.
الليبية  التنفيذي للمؤسسة  جاء ذلك على لسان رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
لالستثمار علي محمود، خالل اجتماع مشترك، األحد، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
النفط مصطفى صنع اهلل، بحضور بعض المستشارين والقانونيين ومديري اإلدارات 
المسائل  العديد من  االجتماع »بحث  إن  االستثمار  وقالت مؤسسة  الجانبين.  من 
الخاصة بالمشاريع المشتركة بين المؤسستين، وتم االتفاق على جملة من الخطوات 
ُقدما في دعم  للمضي  الصعوبات  وتذليل كل  بتجاوز  الكفيلة  العملية  واإلجراءات 

المشاريع المشتركة واستمرارها وتحقيق المعدالت المستهدفة من اإلنتاج«.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة االهتمام بـ»تكريس جهودها للمساهمة في زيادة إنتاج 
النفط«، متعهدا »بأنه سيكون للمؤسسة الليبية لالستثمار دور بارز في دعم زيادة 
إنتاج النفط في ليبيا من خالل الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، والدفع نحو 

تحقيق االستقرار االقتصادي في البالد«.

املؤسسة الليبية لالستثمار تعد بدعم زيادة إنتاج النفط

سنبرم اتفاقات تجارية 
مع سائر دول العالم 
بعد الخروج الكامل 
من االتحاد األوروبي

رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس 
جونسون
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أسعار العمالت

1.3456دوالر أميركي
1.6308يورو

1.7982الجنيه االسترليني
0.3587الريال السعودي
0.3663درهم إماراتي

0.2059االيوان الصيني

2020 /12/9 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

ما هي حدود االقتراض الحكومي؟
فتحت  )كوفيد19-(،   2019 كورونا  فيروس  مرض  جائحة  تفشي  مع 
والشركات  األسر  لدعم  خزائنها  المتقدمة  االقتصادات  في  الحكومات 
الصغيرة، فأنفقت ما يعادل %15 إلى %20 من الناتج المحلي اإلجمالي في 
كثير من الحاالت. واآلن تتجاوز مستويات الديون المتراكمة الناتج المحلي 
اإلجمالي في العديد من البلدان المتقدمة؛ وفي المتوسط، تقترب الديون 
أعلى مستوياتها في فترة ما بعد  المحلي اإلجمالي من  الناتج  كنسبة من 

الحرب العالمية الثانية.
أوليفيه  االقتصاد  لرجل  وفقا  المتقدمة،  االقتصادات  تستطيع  ذلك،  مع 
نظرا  الديون،  من  المزيد  تتحمل  أن  االقتصاديين،  من  وغيره  بالنشار 
لمستوى أسعار الفائدة المنخفض. ولكن ما هي حدود االقتراض الحكومي 
االنخفاض؟ وفقا  الذي يتسم بأسعار فائدة شديدة  الغريب  العالم  في هذا 
الحديثة، ال توجد حدود، على األقل ليس للبلدان  النقدية  النظرية  ألنصار 
التي تصدر الديون بعمالتها الخاصة ولديها قدرة إنتاجية فائضة. في نهاية 
الديون  النقود ببساطة لسداد  المركزي أن يطبع  البنك  المطاف، يستطيع 
المستحقة، وال ينبغي لهذا أن يؤدي إلى التضخم ما دام حجم البطالة كبيرا. 
ليس من العجيب إذن أن تصبح النظرية النقدية الحديثة الفكرة المفضلة 
بين الساسة الذين يدعون إلى اإلنفاق الحكومي للتخفيف من كل مشكلة.

بطبيعة الحال، ينبغي لنا أن ننظر بالريبة والشك إلى أي »نظرية« تَـعِـد 
بيئة  في  نعيش  أننا  لنفترض  السبب،  على  للتعرف  مجانية.  غداء  بوجبة 
طبيعية حيث أسعار الفائدة إيجابية. يستطيع البنك المركزي في هذه الحالة 
آنئذ أن  النقود لشراء سندات حكومية، وتستطيع الحكومة  أن يقرر طباعة 
الناحية  من  ولكن  المواطنين.  إلى  تحويلها  األموال عن طريق  تلك  تنفق 
العملية، نجد أن القدر الذي قد يحتفظ به شخص ما في محفظته محدود. 
وإذا كان ما لديه من المال كافيا بالفعل قبل أن يبدأ البنك المركزي طباعة 
النقود، فسوف يودع التحويل الحكومي في حسابه المصرفي، وسوف يودع 
التي تراكمت لديه في حساب  النقدية  الذي يتعامل مع كل األموال  البنك 

احتياطي لدى البنك المركزي.
حكومية  سندات  اشترى  المركزي  البنك  سيكون  المطاف،  نهاية  في 

في  آنذاك  التي سترغب  التجارية،  للبنوك  احتياطات  إصدار  عن طريق 
الحصول على فائدة على هذه االحتياطات الزائدة. وكان بوسع الحكومة 
إلى  مباشر  بشكل  موجهة  خزانة  سندات  الوقت  ذات  في  تصدر  أن 
البنوك التجارية. وستكون تكلفة الفائدة مماثلة تقريبا. الفارق الوحيد 

هنا هو أن ظهور وجبة الغذاء المجانية لن يكون باألمر الوارد.
في بيئة اليوم غير الطبيعية، يستطيع البنك المركزي تمويل شراء 
التجارية،  للبنوك  فوائد  دون  احتياطات  بإصدار  الحكومية  السندات 
والتي ستكون بدورها على استعداد لالحتفاظ بكميات ضخمة من هذه 
االحتياطات العالية السيولة. ربما يبدو هذا أشبه بجنة النظرية النقدية 
أن تصدر سندات خزانة  الحكومة  أخرى، تستطيع  الحديثة. ولكن مرة 
دون فائدة للبنوك التجارية. وإذا لم تمتنع البنوك التجارية عن االحتفاظ 
فال  )االحتياطات(،  المركزي  البنك  على  المطالبات  بكميات ضخمة من 
االحتفاظ  عن  تمتنع  أن  لها  ينبغي 
المطالبات  من  ضخمة  بكميات 
على  مباشر  بشكل  المستحقة 

الحكومة، والتي يُـعَـد البنك المركزي 
فرعا تابعا لها.

الذي  النقدي  التمويل  أخرى،  بعبارة 
الحديثة  النقدية  النظرية  إليه  تدعو 
أن  صحيح  خـــداع.  مــن  أكــثــر  ليس 
ارتباكات  تتجنب  أن  تستطيع  الحكومة 
األمد القريب في أسواق المال من خالل 
المركزي.  البنك  طريق  عن  التمويل 
أكبر  قدر  باقتراض  النهج  هذا  لها  يسمح  ال  المتوسط  األمد  في  ولكن 
إذا كانت  المباشر. في واقع األمر،  التمويل  مما كانت لتقترضه عن طريق 
أسعار الفائدة الطويلة األجل أيضا منخفضة أو سلبية، فمن األفضل كثيرا 
للحكومة أن تثبت هذه األسعار من خالل إصدار ديون طويلة األجل بشكل 

مباشر في األسواق، متجاوزة بذلك البنك المركزي تماما.
يعيدنا هذا إلى السؤال األول حول مقدار الديون التي تستطيع الحكومة 
إصدارها. ال يكفي أن تضمن الحكومة أنها قادرة على سداد أقساط الفوائد؛ 
بل يجب أن تُـظـِهـر أيضا أنها قادرة هي والحكومات التي تليها على سداد 
أصل الدين. سيحتج بعض القراء بأن الحكومة ال تحتاج إلى سداد الدين، 
ألنها تستطيع إصدار دين جديد لسداد الدين المستحق. لكن المستثمرين 
لن يشتروا الدين الجديد إال إذا كانوا واثقين من قدرة الحكومة على سداد 
جميع ديونها من إيراداتها المحتملة. واجهت أسواق ناشئة عديدة »توقفا 
مفاجئا« للديون قبل فترة طويلة من وصولها إلى مستوى التشغيل الكامل 

للعمالة، بسبب تبخر ثقة السوق في قدرتها على ترحيل الديون.
من  واثقا  الجديد  الدين  في  المستثمر  يكون  أن  يجب  أخرى،  بعبارة 
من  )صافية  الضرائب  من  والمستقبلية  الحالية  الحكومة  إيرادات  أن 
األمر  يخلو  ال  المتراكمة.  ديونها  لسداد  كافية  ستكون  الحرج(  اإلنفاق 
من حدود لالستدانة، ولكن إذا استثمرت األموال التي جـمعـت من خالل 
فمن  المرتفع،  العائد  ذات  األساسية  البنية  مشاريع  في  الجديد  الدين 
ستغطي  المستقبلية  اإليرادات  ألن  ــ  أبدا  لالختبار  تخضع  أال  المحتمل 
ُأنـفِـَقـت األموال على الدعم المطلوب بشدة  الدين اإلضافي. ولكن إذا 
في  الحدود  مسألة  تبرز  فسوف  الفقر،  لخطر  والمعرضة  الفقيرة  لألسر 

المطاف. نهاية 
في هذه الحالة، إذا كانت الحكومة تجمع بالفعل أكبر قدر ممكن تسمح 
يكون  فسوف  الضرائب،  عائدات  من  اإليرادات  من  السياسية  األوضاع  به 
لزاما عليها خفض رصيد الدين القائم لخلق حيز إلصدارات جديدة. وأبسط 
طريقة للقيام بذلك هي التخلف عن الوفاء بااللتزامات القديمة؛ لكن أغلب 

حكومات االقتصادات المتقدمة ستعتبر هذا أمرا غير وارد.
يتلخص الخيار اآلخر في السماح للتضخم باالرتفاع، وهو ما قد يؤدي إلى 
الحالية مقابل عائدات الضرائب في  تآكل رصيد الدين المقوم بالدوالرات 
بكامل  يعمل  االقتصاد  التضخم ألن  ينشأ  لن  الحالة،  في هذه  المستقبل. 
طاقته في تشغيل العمالة )كما يصور لنا أنصار النظرية النقدية الحديثة(، 
وسوف  سداده.  يمكنها  الذي  الدين  حدود  إلى  وصلت  الحكومة  ألن  بل 
ــربما بما في ذلك عالوة  أعلى  الجديد بأسعار فائدة  الدين  يطالب حاملو 
مخاطر التضخمــ وسوف يُـسـدَل الستار على عصر أسعار الفائدة الشديدة 

االنخفاض واالقتراض غير المحدود.
المتقدمة لن تصبح زيمبابوي في أي وقت  المؤكد أن االقتصادات  من 
قريب ـ إذا كان مثل هذا األمر ليحدث على اإلطالق. لكن بعض االقتصادات 
اإلنفاق  زيادة  للشقاق تشجع عادة على  المتقدمة تخترقها سياسات مثيرة 
األسواق  من  العديد  تشهد  أن  يمكن  كما  العائداتــ  زيادة  ليس  ولكن 
الناشئة. إذا كان األمر كذلك، لن يكون من المستغرب أن نرى تضخما أعلى 

بعض الشيء في غضون سنوات قليلة.
هذه ليست حجة لصالح التقشف الفوري. فبقدر ما تتمكن الحكومات من 
الجائحة،  أثناء  والشركات  لألسر  االقتصادية  القدرة  لحماية  اإلنفاق  توجيه 
لكن  المستقبلة.  اإليرادات  طريق  عن  االستثمارات  هذه  ستستعيد  فإنها 

اإلنفاق العام البد أن يكون متعقال وال يقوم على فِـكر نقدي سحري.

الهندي االحتياطي  للبنك  السابق  المحافظ   *
سينديكيت بروجيكت  عن  *نقال 

ال يكفي أن تضمن الحكومة أنها قادرة 
على سداد أقساط الفوائد؛ بل يجب أن 
ُـظـِهـر أيضا أنها قادرة هي والحكومات  ت

التي تليها على سداد أصل الدين

انتعاش النفط الليبي يرفع إنتاج انتعاش النفط الليبي يرفع إنتاج 
»أوبك+« ألعلى مستوى في »أوبك+« ألعلى مستوى في 66 أشهر أشهر

أن  منذ  تحوال  بإنتاجها  ليبيا  صعود  ومثل 
وقف  على  العامة  والقيادة  الوفاق  حكومة  اتفقت 
دائم إلطالق النار في أغسطس، حيث ارتفع إنتاج 
في  برميل  ألف   840 بمقدار  الليبي  الخام  النفط 

الماضيين. الشهرين  خالل  اليوم 
 11 في  له  مستوى  أعلى  إلــى  اإلنتاج  وقفز 
مليون   1.03 إلــى  ووصــل  نوفمبر،  في  شهرا 
في  اإلنتاج  استئناف  جرى  حيث  يوميا،  برميل 

البالد. في  النفط  ومحطات  حقول  جميع 
بشكل  االنتعاش  فنزويال  إنتاج  واصــل  كما 
العقوبات  من  المتضررة  الدولة  سعي  مع  طفيف 
الرئيسية،  حقولها  بعض  تشغيل  على  للحفاظ 
تدريجيا،  انتعاشا  أيضا  إيران  شهدت  حين  في 
رفع  يــكــون  أن  فــي  تــأمــل  لما  تستعد  بينما 
تولي  بعد   2021 العام  في  األميركية  العقوبات 

يناير. في  الرئاسة  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس 
وافق  الذي  الوقت  في  اإلنتاج  ارتفاع  ويأتي 
تخفيف  على  ديسمبر   4 في  »أوبك+«  تحالف  فيه 
ألف   482 بمعدل  يناير  فــي  اإلنــتــاج  حصص 
شهريا  التحالف  دول  وتجتمع  اليوم.  في  برميل 
محاولة  في  الالحقة،  اإلنتاج  مستويات  لتحديد 
جائحة  خالل  المستقرة  غير  النفط  سوق  لتوجيه 
إن  »بالتس«  لوكالة  مندوبون  وقال  »كورونا«. 

المقبل. يناير   4 في  سيجتمع  التحالف 
من  ليبيا  ــك+«  ــ »أوبـ مــجــمــوعــة  ــت  ــف وأع
العام  أقرتها  التي  التخفيضات  في  المشاركة 

بها. تمر  التي  الظروف  بسبب  الجاري، 
بيان  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
إن  ــك+«  »أوب اجتماع  في  مشاركتها  بعد  لها 
اإلنتاج  ليبيا  باستئناف  »رحــبــوا  المجتمعين 

في  التخفيضات  من  استثنائها  استمرار  وأكدوا 
معدالت  زيادة  إلى  الماسة  لحاجتها  المرحلة  هذه 

االقتصادية«. المشاكل  على  والتغلب  اإلنتاج 

700 مليون دوالر إيرادات 
أعلنت  الجاري،  األسبوع  من  سابق  وقت  وفي 
بلغت  النفط  بيع  من  ليبيا  إيرادات  أن  المؤسسة 
نوفمبر  شهر  خالل  دوالر  مليون   700 من  أكثر 
النفط  صادرات  أن  المؤسسة  وأوضحت  الماضي. 
النفطية  والمنتجات  والمكثفات  والغاز  الخام 
 700.5 بلغت  نوفمبر  لشهر  والبتروكيماويات 
أكتوبر  عن   204% نحو  مرتفعة  دوالر،  مليون 

الماضي.
مــوجــودة  اإليــــرادات  »جميع  أن  ــت  ــاف وأض
لدى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  حسابات  في 
العمليات  كل  متضمنة  الخارجي،  الليبي  المصرف 

الغير(«. وحقوق  )الشركاء  الالحقة  والتسويات 
إلى  وصلت  الخام  النفط  مبيعات  أن  وكشفت 
 72 والمكثفات  الغاز  ومبيعات  دينار  مليون   619
مليون   8.591 البترولية  والمنتجات  دوالر  مليون 

دوالر. ألف   732 والبتروكيماويات  دوالر، 
رئيس  بــيــن  مــتــبــادلــة  اتــهــامــات  وتــفــجــرت 
اهلل،  صنع  مصطفى  الليبية،  النفط  مؤسسة 
الكبير،  الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف  ومحافظ 
تحدثت  بعدما  النفط  إيرادات  تجميد  حول  أخيرا 
اختفاء  عن  الطرفين  بين  المتداولة  البيانات 

الدوالرات. مليارات 

بورز  آند  »ستاندرد  لوكالة  مسح  أحدث  أظهر 
زيادة  الثالثاء  اليوم  العالمية،  بالتس«  جلوبال 
»أوبــك«  النفط  المنتجة  الــدول  منظمة  إنتاج 
األكبر  وهو  نوفمبر،  في  النفط  من  وحلفاؤها 
الماضي،  مايو  خالل  اإلنتاج  تخفيضات  تنفيذ  منذ 
في  السريع  باالنتعاش  كبير  حد  إلى  مدفوعا 
الحصة  المتحدة  العربية  اإلمارات  وتخطي  ليبيا 

عليها. المتفق 
المتحدة،  الواليات  في  ومقرها  الوكالة،  وقالت 
 24.54 بـ قدر   ،13 الـــ »أوبــك«  أعضاء  انتاج  إن 
الماضي  نوفمبر  خــالل  يوميا  برميل  مليون 
أكتوبر،  على  يوميا  برميل  ألــف   670 بزيادة 
روسيا  بقيادة  التسعة  شركاؤها  أضاف  حين  في 
قدره  بانخفاض  اليوم،  في  برميل  مليون   12.6

للمسح. وفًقا  اليوم،  في  برميل  ألف   50

اإلنتاج خفض  من  وفنزويال  ليبيا  إعفاء 
سنوات  بسبب  الحصص  من  ليبيا  استثناء  ومع 
العربية  اإلمــارات  وبقاء  بها،  مرت  التي  الحرب 
المسموح  السقف  من  حد  أعلى  عند  المتحدة 
 100.2 عند  مستقرا  »أوبك+«  امتثال  بلغ  لها، 
معفية  وكلها  وفنزويال،  وإيران  ليبيا  وأضافت   .%
في  برميل  ألف   600 من  أكثر  التخفيضات،  من 
توقع  مع  نوفمبر،  في  النفط  سوق  إلى  اليوم 

المقبلة. األشهر  في  الزيادات  من  المزيد 

طرابلس  ــ الوسط

طرابلس - الوسط

●  منشآت نفطية تابعة لشركة الواحة

راغرام ج. راجان *

تقرير للجنة »اإلسكوا«

1.41 تريليون دينار تكلفة استمرار الصراع في ليبيا حتى 2025
واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  تقرير  حــذر 
المتحدة  لألمم  التابعة  »اإلسكوا«  آسيا  لغربي 
إذا  حاد  بشكل  الليبي  الصراع  تكلفة  ارتفاع  من 
وذلك  المقبلة،  السنوات  في  اتفاق سالم  يوقع  لم 
مليار  و411.6  تريليون  إلى  تصل  إجمالية  بتكلفة 

دينار، أو 1046 مليار دوالر.
الفترة  خالل  الخسائر  تكلفة  التقرير  قدر  كما 
628.2 مليار دينار أي  2025 بنحو  2021 إلى  من 
الرسمي  الصرف  بسعر  دوالر  مليار   465 يعادل  ما 

للدينار.
الستمرار  نتيجة  االقتصاد  انكماش  إلى  وأشار 
وتقلص  االستثمار  تراجع  إذ  ليبيا،  في  الصراع 
توقعات  بين  بالمقارنة  أنه  مضيفا  االستهالك، 
الليبي،  االقتصاد  وأداء  الدولي  النقد  صندوق 
الناتج  في  الصراع  ألحقها  التي  الخسارة  أن  يتضح 
دينار  مليار   292.2 بمبلغ  تقدر  اإلجمالي  المحلي 

في الفترة من 2011 إلى 2015.
االقتصادية  الخسائر  ــادة  زي التقرير  ــع  وأرج
»تدمير  هي:  رئيسية  عوامل  ثالثة  إلى  ليبيا  في 
وتراجع  اإلنتاجية،  وخسارة  الرأسمالية،  األصول 
أشار  لكنه  العالمية«،  األسواق  في  النفط  أسعار 
معظم  أن  إلى  تشير  »اإلسكوا«  تقديرات  أن  إلى 
هذه الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع.

النفط انخفاض صادرات 

التجارة  عطل  ليبيا  في  الــصــراع  أن  ــح  وأوض
مفاجئا  انخفاضا  ليسجل  االقتصاد،  وشل  الخارجية 
وكبيرا في صادرات بعض المنتجات الرئيسية، وال 
كان  الصراع  أثر  »لكن  بالنفط؛  المتعلقة  سيما 
إلى  األساس  في  ذلك  ويرجع  الواردات،  على  أشد 
نفقات  وانخفاض  والبناء،  التشييد  قطاعي  تقلص 

العمال المغتربين والمواطنين على السواء«، وفق 
التقرير.

إلى  العائدين  األجانب  العمال  أن تدفق  وأضاف 
المواطنين  دخل  وانخفاض  األصلية،  بلدانهم 
انخفاض  في  الرئيسيين  السببين  كانا  الليبيين، 

النهائي. االستهالك 
في  المسبوق  غير  االنخفاض  أن  أوضــح  كما 
المحلي  الطلب  تكثيف  إلى  أدى  العام  االستثمار 
الصراع  أن  إلى  مشيرا  المستوردة،  المنتجات  على 
وال  الليبي،  االقتصاد  في  أخرى  قطاعات  عدة  دمر 
والزراعة  البناء  وقطاعات  النفطي  القطاع  سيما 

والتصنيع.
أدخل  ليبيا  في  الصراع  أن  على  التقرير  وشدد 
إلى  داعيا  مسبوقة،  غير  أزمة  في  البالد  اقتصاد 
إطالق مفاوضات سياسية مكثفة الستعادة السالم 

الليبي. بناء االقتصاد  إعادة  والمساعدة في 
ونبه بأن عملية السالم تلك تتطلب خطة إعادة 
حوكمة  هي:  ركائز  ثالث  إلى  تستند  وإنعاش  بناء 
إطار مؤسسي  فعالة وشفافة، من خالل  اقتصادية 
إعادة  استراتيجيات  لتنفيذ  بالكفاءة  يتسم  جديد 
التأهيل  إعادة  ثم  االقتصادي،  واالنتعاش  التأهيل 
الصراع  من  المتضررة  القطاعات  في  واإلعمار 
وأخيرا:  النمو،  طريق  على  الليبي  االقتصاد  لوضع 
إعادة  برامج  خالل  من  واالستثمار  النمو  تعزيز 
اإلعمار الطارئة قصيرة األجل واإلصالح المؤسسي 

طويل األجل ومتوسط األجل.

●  تاجر يبيع الفاكهة وسط حطام المباني في طرابلس
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info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المؤسسة الوطنية للنفط: إيرادات 
نوفمبر بلغت أكثر من 700 مليون 
دوالر بارتفاع 204 % عن أكتوبر

 التقرير يحدد ثالثة عوامل وراء زيادة الخسائر 
االقتصادية ويؤكد أهمية إتمام اتفاق سالم

فنزويال وإيران إلى جانب ليبيا أضافت 
أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميا 

خالل الشهر الماضي

مسح لوكالة »ستاندرد آند بورز«:



اقتصاد 09

منظومة  اختراق  على  السيطرة  والتنمية  التجارة  مصرف  أكد 
اختراق  »يتم  لم  بأنه  عمالءه  مطمئنا  للمصرف،  فقط  اإلشعارات 

وأرصدتهم«. الزبائن  بحسابات  الخاصة  المصرفية  المنظومة 
البائسة  المحاولة  »هذه  إن  الماضي  الخميس  بيان،  في  وقال 
وتشويه  والتنمية  التجارة  مصرف  من  للنيل  النفوس  ضعاف  من 
أي  لها  ليس  مغلوطة  بمعلومات  إدارته  مجلس  رئيس  سمعة 

أساس من الصحة«.
في  العمالء  وأرصدة  »بيانات  أن  إلى  التنويه  البيان  وجدد 
سواء  الضرر  في  للمسببين  القانونية  بـ»المالحقة  متوعدا  أمان«، 
سواء  العبث  هذا  نشر  على  ساعد  من  ولكل  المادي  أو  المعنوي 

أو غير مباشرة«. بطريقة مباشرة 

مصرف »التجارة والتنمية« يطمئن العمالء بعد اختراقه
االنتهاء من مشروعات بقطاع املياه في الكفرة السعر بالدوالرنوع الخام

49.18برنت

44.67غرب تكساس

48.23دبي

48.35سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/9/ 2020

بومطاري يحمل املصرف املركزي 
مسؤولية تسرب األموال الليبية للخارج

مشروع إلنشاء موانئ برية
 في املنطقة الشرقية

إنشاء  مشروع  الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  ناقش 
والنقل  المواصالت  التخصصية في قطاع  الجافة والموانئ  الموانئ 

وتطويره.
وذكرت الحكومة الموقتة أن الموانئ الجافة والتخصصية تساهم 
والبضائع  السلع  كافة  أسعار  من  والتقليل  العبور  تجارة  تعزيز  في 
تخصص  مساحة  الجاف  »الميناء  أن  موضحة  المحلية،  للسوق 
الستقبال البضائع كما هو الحال في الموانئ البحرية، حيث تستقبل 
هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها 
للخارج، ويتوافر في هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية الٕنهاء إجراءات 

االستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع«.
جاء ذلك خالل اجتماع في مكتب الثني بمدينة بنغازي مع رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع التابع للحكومة الموقتة محمد علي 
محمد عبدالقادر، بحضور مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن 

حسين محمد الشرع.
وأكدت الهيئة العامة للمواصالت والنقل التابعة للحكومة الموقتة 
إقرارها بشكل فعال في تخفيف  أن »هذه الموانئ تساهم في حال 
أصحاب  الوقت والمال لصالح  البحرية وتوفير  الموانئ  الضغط عن 
المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات 

المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البرى«.
إقراره  وقال الثني إن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خالل 
ووضع الترتيبات القانونية الالزمة لذلك. كما ناقش االجتماع آليات 
إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيالت المالحية، وقرار رئيس مجلس 
الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري. 
وأكد أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خالل الفترة القريبة 

المقبلة.

بومطاري  فرج  الوفاق  بحكومة  المفوض  المالية  وزير  اتهم 
كافة  في  الفساد  تفشي  عن  بالمسؤولية  المركزي  المصرف 
أن  عن  كاشفا  للخارج؛  الليبية  األموال  وتسرب  الدولة  قطاعات 

المصرف الليبي الخارجي خسر 1.5 مليار دوالر.
وأضاف أن »المصرف المركزي مسؤول عن تسرب األموال إلى 
المستندية«،  االعتمادات  في  الحادث  والفساد  الموازية،  السوق 
وتستقبل  الفساد  هذا  »تحتضن  يسمها-  -لم  دول  إلى  مشيرا 
الرقابية  األدوات  دور  »تفعيل  إلى  دعا  كما  المهربة«.  األموال 
ومكافحة غسل األموال، خاصة أن هناك أمورا كثيرة مطلوب من 

المصرف المركزي إصالحها مثل الرقابة على النقد األجنبي«.
ولفت إلى تدخل الوزارة لمنع إفالس المصرف الليبي الخارجي، 
وذلك بعد أقل من شهر من صدور قرار المجلس الرئاسي بتشكيل 
جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي. وتابع: 
»كان لدينا خيارات عدة بخصوص المصرف الخارجي.. بعضها غير 
إجراءات  فسنتخذ  أخرى  مصارف  في  خلال  رأينا  إذا  وأردف  قانوني، 

وسندرس الخيارات«.
وخالل الشهر الماضي، تجددت الخالفات بين المجلس الرئاسي 
والمصرف المركزي بعد قرار تشكيل الجمعية العمومية، األمر الذي 
اعتبره محافظ المركزي الصديق الكبير »مخالفة للقوانين واللوائح 

النافذة«.
وأعرب الكبير في بيان »عن أسفه حيال تصرفات الوزير المفوض 
كونها هدفت إلى تضليل الشعب الليبي وتدمير الثقة في النظام 
المالي«، مضيفا أنه لم يكن أمامه أي خيار سوى إحالة القضية إلى 

مكتب النائب العام »وحلها بالطرق القانونية«.

●  بومطاري خالل لقائه مع قناة الوسط.
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الكفرة االنتهاء  لبلدية  التسييري  المجلس  أعلن 
من  عدد  في  المياه  مشكالت  لحل  مشروعات  من 

أحياء وضواحي البلدية.
استمرار  إلى  الجمعة  بيان  في  المجلس،  وأشار 
تنفيذ مشروعات أخرى في القطاع نفسه في مناطق 
الهواري والتوبات وحي بومة وحي المنايع الشمالي.

آبار مياه وتركيب  المنفذة حفر  األعمال  وتشمل 
الخاصة  األنابيب  توفير  إلى  إضافة  بها،  مضخات 

أعمدة  أيضا  المجلس  يوفر  كما  المياه،  بتوصيل 
وتعاني  المناطق.  حاجة  حسب  ومحوالت  كهرباء 
الكفرة وضواحيها من مشكالت نقص مياه الشرب، 
وضع  إلى  للبلدية  التسييري  المجلس  دعا  مما 
اآلبار،  حفر  تشمل  األزمة،  حل  إلى  تهدف  خطة 
والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، 
المياه والصرف الصحي  بالتنسيق مع شركة  وذلك 

بالكفرة.

ليبيون يلجؤون إلى »طرق بديلة« ملواجهة أزمة السيولة باملصارف

الكهربائي وانعدام األمن وكذلك  التيار  انقطاع  ومع 
واآلالت  واألدوات  والوقود  المياه  ونقص  البذور  غالء 
إلى جانب  اإلنتاج.  فإنها مجتمعة تحد من قدرتها على 

كبير في طرابلس بشكل عام منذ مايو 2020، وبنسبة 
 - )أبريل  تقريبا  نفسها  الزمنية  الفترة  وخالل   ،%  27
 %  12.2 بنسبة  انخفاض  هناك  كان   ،)2020 أغسطس 

في أعداد النازحين داخليا في طرابلس.
زاد  بنغازي  في  داخليا  النازحين  عدد  أن  حين  في 
تشير   ،2020 وأغسطس  أبريل  بين   %  24.9 بنسبة 
بنسبة  إجماليا  انخفاضا  شهدت  بنغازي  أن  إلى  النتائج 

2.0 % في أسعار اإليجارات منذ يوليو 2020.
وبخصوص تكلفة سلة الحد األدنى من الغذاء ألسرة 
واحد، كشف  لمدة شهر  أفراد  ليبية مكونة من خمسة 
من   14.3% بنسبة  أغلى  أكتوبر  أسعار  أن  عن  التقرير 

مستويات ما قبل أزمة »كوفيد 19« في مارس 2020.
وقد تُعزى الزيادة في السلة من سبتمبر إلى أكتوبر 
للمنتجات  الموسمية  اإلنتاج  تكلفة  زيادة  إلى   2020
 )20.0%  +( البطاطس  مثل  محليا،  المزروعة  الزراعية 

والفلفل )+ 18.8 %( والطماطم )+ 18.2%(.
عن   %5 بنسبة   2020 لعام  الحبوب  محاصيل  وتقل 
بنسبة  أقل  المحاصيل  غلة  أن  حين  في  السابق،  العام 
المنخفض  لإلنتاج  يكون  قد  كما  المتوسط.  12%من 
تستورد  حيث  القمح،  أسعار  على  فقط  هامشي  تأثير 

الدولة %90 من متطلبات استهالك الحبوب.

تؤدي  أن  المحتمل  من  الحركة  على  المفروضة  القيود 
وقد  المزارعين،  دخل  في  انخفاض  إلى  التحديات  هذه 

تتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
أسعار الوقود تتراجع

في المقابل يلفت التقرير إلى انعكاسات إيجابية لرفع 
زادت  بعدما   ،2020 سبتمبر   18 في  النفطي  الحصار 
ليبيا إنتاجها بسرعة. وأدى االرتفاع في إنتاج النفط إلى 
انخفاض أسعار البنزين في السوق الموازية )12.5- %( 

ووقود الطهي )16.5- %( في جميع أنحاء ليبيا.
كما شهد غرب وشرق ليبيا عودة أسعار وقود الطهي 
إلى مستويات ما قبل الحصار النفطي )ديسمبر 2019(، 
في حين أن تكلفة الوقود في جنوب ليبيا ال تزال أعلى 

مرتين مقارنة بشهر ديسمبر 2019.
السوق  لمراقبة  المشتركة  المبادرة  تغفل  ولم 
استئناف حركة المعابر مع تونس بعد احتجاجات مطولة 
السماح  السلطات  قررت  إذ  الليبية،  الحدود  جانبي  على 
اجدير  رأس  معبر  عند  باالستمرار  التجارة  أنواع  لجميع 
الحدودي. وتأتي إعادة فتح الحدود كإغاثة ألولئك الذين 
يعتمدون على نقل البضائع بين البلدين وقد يقلل من 
تكلفة السلع بمنطقة البحر المتوسط في المدن الغربية 

القريبة من تونس.

السوق السوداء أكبر مستفيد

لجأ ليبيون إلى السوق الموازية للحصول على بعض 
بعدما  بشيكاتهم،  »خاسرة«  مقايضة  مقابل  الدنانير، 
آخر  يشكل  مما  المصارف،  في  السيولة  أزمة  اشتدت 
الخيارات البديلة التي يلجؤون إليها في وقت ال يقبل نحو 
نصف التجار من الزبائن إال األموال نقدا في معامالتهم.

متزايد  قلق  مصدر  ليبيا  في  السيولة  أزمة  وتشكل 
للسكان، حيث ال تستطيع األسر سحب مبالغ كافية لتلبية 
االحتياجات؛ إذ أن 3.7 % فقط من العمالء بشكل قادرين 
األساسية  احتياجاتهم  لتلبية  الالزمة  المواد  شراء  على 
الثالثين  خالل  البنوك  من  المسحوبة  النقد  باستخدام 

يوما الماضية.
لمراقبة  المشتركة  المبادرة  أجرته  استطالع  وفي 
السوق الليبية التي تم إنشاؤها في يونيو 2017 وتتلقى 
للكوارث  األميركية  المساعدة  مكتب  قبل  من  تمويلها 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية  الخارجية 
المبلغ المطلوب من  أنه للحصول على  الالجئين، تبين 
استخدام  إلى  يلجؤون  بأنهم  عادة  العمالء  فإن  النقد، 
األسواق  في  المعتمدة  الشيكات  بيع  مثل  بديلة،  طرق 

الموازية.
نقدا  الشيكات  متداولو  يقدم  الخبراء،  ألحد  ووفًقا 

ماديا بتكلفة تحددها مستويات السيولة في البنك.
المصدقة  الشيكات  يبيعون  الليبيين  أن  ويعني ذلك 
بأقل من قيمتها أو مقابل عموالت بنسب مئوية متفاوتة 

للحصول على بعض األموال النقدية.
ويلجأ كثيرون إلى هذه الخطوة بسبب رفض أكثر من 
نصف التجار الليبيين طرق دفع أخرى، حيث أفاد 54.4 % 
النقد  يقبلون  بأنهم  مقابلتهم  تمت  الذين  الباعة  من 
واحدة  دفع  قبلوا طريقة  الذين  الباعة  بين  ومن  فقط. 
عنها شيوعا  اإلبالغ  تم  التي  الحواجز  أكثر  كانت  فقط، 
إلدخال البدائل هي انقطاع التيار الكهربائي )30.8 %(، 

واالفتقار إلى اإلنترنت )20.5%(.
وأشار 8.1 % فقط من الباعة الذين أبلغوا عن عدم 
على  طلب  وجود  عدم  إلى  األخرى  الدفع  طرق  قبولهم 
آخرون بعدم  وأفاد 11.4%  رئيسي،  طرق بديلة كسبب 
الذين  المالية  الخدمات  مقدمي  من  بأي  معرفتهم 
يمكنهم مساعدتهم في توسيع بنيتهم التحتية المالية 

لتمكينهم من قبول المزيد من أشكال الدفع.
في  واضحة  إقليمية  اختالفات  وجود  المبادرة  وتبين 
الطريقة  فإن  ليبيا،  شرق  ففي  الدفع.  طرق  تفضيالت 
بنسبة  الشيكات  هي  النقد  جانب  إلى  انتشارا  األكثر 
الباعة  ويقبل   ،)%  12.5( المتنقلة  واألموال   )14.2%(
ليبيا  غرب  في  والباعة   )%  22.6( الشيكات  الجنوبيون 

الذين يستخدمون بطاقات الخصم )11.1 %(.

انخفاض تكاليف اإليجار بطرابلس وبنغازي
أكتوبر  شهر  خالل  االستطالع  أجرت  التي  والمبادرة 
بشكل  اإليجارات  أسعار  انخفاض  إلى  أشارت  الماضي 

عقد المصرف المركزي، اإلثنين الماضي اجتماعا تمهيديا لبحث 
إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته »بشكل يحقق أهداف المصرف وهي 

استقرار المستوى العام لألسعار ودعم سالم النظام المصرفي«.
وأوضح بيان صادر عن المصرف بطرابلس أن االجتماع »سادته 

روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة«.
ويهدف االجتماع إلى »تحقيق النظرة التفاؤلية لألمام من خالل 
إعمال السياسة النقدية المالئمة، وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي 
يحقق استدامة السالمة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه 
السياسة المالية نحو إجراء اإلصالحات المهمة التي تواكب هذا الحدث 
المهم«، وفق البيان. من جانبه، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي 
في طرابلس، الصديق الكبير، أهمية دور المصرف في هذه المرحلة 
من تاريخ ليبيا. واستقبل الكبير في مكتبه بمقر المصرف في طرابلس 
سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكوالس هوبتون، والمستشارين 
السياسي واالقتصادي بالسفارة. اللقاء تطرق كذلك »إلى العديد من 
المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العالقات وتفعيل دور 
القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية الستئناف أعمالها في ليبيا، 

وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة«، وفق المصرف.

املصرف املركزي يبحث 
تفعيل مجلس اإلدارة

●  ليبيون أمام مصرف الجمهورية في ظل أزمة السيولة

●  تجارة »الكتااليزر« تلقى رواجا بين عدد من الليبيين

أزمة السيولة ساهمت في رواجها

تجارة »الكتااليزر«.. سرقة هواء الليبيني علنا
منها  يعاني  التي  السيولة  نقص  أزمة  رحم  من 
للجهات  فاعل  دور  غياب  وفي  الليبيين،  عموم 
سماء  من  تسرق  جديدة  ظاهرة  خرجت  الرقابية، 
ليبيا الهواء، لتتركه يذهب إلى صدور مواطنيها وقد 
تلوث بالعوادم السامة، بعد استجابة بعض أصحاب 
المركبات بأنواعها إلى إغراءات المال الوفير مقابل 
بيع »الكتااليزر«، في عملية تمثل جوهر تلك السرقة 
المستحدثة في قاموس السرقات التي ال يكاد يفلت 

منها شيء.
القطعة  تلك  بيع  على  المقبلون  يبرر  وفيما 
المعيشة  بأزمات  مركباتهم،  بأسفل  الموجودة 
الظاهرة،  بمقاومة  آخرون  يتمسك  السيولة،  وقلة 
القصيرة  األمدية  على  الكارثية  آثارها  من  محذرين 

والمتوسطة والبعيدة.

ما هو »الكتااليزر«؟
قطعة  وهو  الحفاز،  »المحول  هو  و»الكتااليزر« 
تحويل  األساس  هدفها  المركبة،  أسفل  في  توجد 
المادة  احتراق  عملية  من  المنبعثة  السامة  الغازات 
سامة  غير  غازات  إلى  السيارات  محرك  في  النفطية 
عبر  تداوله  يتم  منشور  وفق  للهواء«،  ملوثة  وغير 
مجموعة لسائقي الشاحنات الثقيلة في ليبيا، تضم 

أكثر من مئة ألف عضو، على موقع »فيسبوك«.
أوساط  في  المنتشر  التحذيري  المنشور  يقول 
المجموعات المهتمة بالظاهرة: »في اآلونة األخيرة 
الحظنا جميعا انتشار محالت لشراء الكربون وبشكل 
البشرية،  علني وكأننا نعيش في عالم منفصل عن 
أو  الميكانيكي  من  عرضا  تلقيتم  وأنكم  بد  وال 
امتهن  أو ممن  )المرميطات(،  صاحب محل تصليح 
هذه التجارة حديثا، أو قرأتم على صفحات التواصل 
األخيرين،  اليومين  في  زادت  عروضات  االجتماعي، 

لشراء الكتااليزر«.
ال  المعروض،  المغري  السعر  »أمام  ويضيف: 
آثار  في  البحث  دون  من  البيع،  في  البعض  يتردد 
الميكانيكيين  بعض  قيام  عن  الخطوة، فضال  هذه 
بسرقة هذه القطعة، من دون علم صاحب السيارة، 

ما يتطلب انتباها من أصحابها«.

وجه الخطورة
المنشور  يوضح  الفعل،  هذا  خطورة  وبخصوص 
كبير  ارتفاع  من  يعاني  بلد  في  السيارات  »سير  أن 
رشاش  إلى  العوادم  سيحول  التلوث،  منسوب  في 
سموم قاتلة متنقل، وبالتالي، ما سيجنيه المواطن 
من هذه التجارة، سيكون على حساب صحته وصحة 
على حساب  وربما  حوله  من  الناس  عائلته، وصحة 
حياته وحياتهم، ويتحول إلى قاتل، ومساهم في قتل 

أحدهم، عن غير علم، أو قصد«.
مقابل  البعض  عنه  يستغني  الذي  الجهاز  ويعد 
المال، مسؤوال عن معالجة غازات خطيرة وتحويلها 
إلى أخرى غير سامة، وفي حالة خروجها دون معالجة 
في مشكالت صحية  استنشاقها  حال  تتسبب  فإنها 
العيون،  والتهاب  والقلب،  العصبي،  والجهاز  بالرئة 
للوعي  فقدان  حدوث  احتمال  عن  فضال  والصداع، 
الغازات  تلك  من  الكثير  استنشاق  عند  الوفاة  أو 

المضرة.

ال تبيعوا صحتكم
ونصح صاحب المنشور الليبيين، قائال: »ال تبيعوا 
لن  بدوالرات  عائالتكم،  وصحة  وصحتكم،  حياتكم 
تعيد أرواحا قتلها التلوث.. شير لو سمحت... وحارب 

الجهل واالستغالل«.
وبعد بحث لم يستغرق طويال، تمكنت »الوسط« 
عمليات  في  متخصصة  صفحات  إلى  الوصول  من 
المركبات،  داخل  المهمة  القطعة  تلك  في  االتجار 
أرقام  مع  شرائها،  إعالنات  بكثافة  تنتشر  حيث 

هواتف صريحة للتواصل بين البائع والمشتري.
الصور  عديد  تنشر  الصفحات  تلك  أن  والالفت 
للكميات التي اشترتها من المواطنين، من دون أن 

يكون هناك أي تفاعل أو تعليق من أي جهة رسمية 
أو رقابية معنية باألمر.

»اإلندبندنت  جريدة  استوقفت  نفسها،  الظاهرة 
البريطانية« التي نشرت تقريرا عنها. وتعزو الجريدة 
البيع هذه إلى »ارتفاع أسعار تلك القطعة،  عمليات 
إلى  وتشير  البالديوم«،  عنصر  على  تحتوي  ألنها 
جديدة  معايير  األوروبي  االتحاد  وضع  أن  »منذ  أنه 
في  السيارات  من  الكربون  انبعاثات  معدل  لخفض 
كبير  بشكل  البالديوم  سعر  ارتفع   ،2014 العام 
قيمته  وصلت  فقد  المحوالت،  هذه  في  الستخدامه 
في  الذهب  قيمة  متجاوزًا  لألونصة،  دوالرًا   2590

الوقت الحالي والتي تبلغ 1640 دوالرا«.

كنز مخبأ في السيارة
هشام  يدعى  مواطن  لسان  على  الجريدة  وتنقل 
لدي  أن  صديقي  من  »تعلمت  قوله:  سريتي،  بن 
الجاف  لالقتصاد  نظرًا  سيارتي.  في  مخبأ  كنزًا 
مع صديقي  ذهبت  األسعار،  وارتفاع  الرواتب  وتأخر 
إلى أحد تجار الكربون الذي كان يمتلك ورشة عمل 
توضح  كبيرة  الفتة  ووضع  الغرض  لهذا  متخصصة 
من  عدد  لديه  كان   )..( عمله  طبيعة  بالتفصيل 
تفكيك  في  منشغلين  كانوا  الذين  األفارقة  العمال 
الذي  الورشة  لمدير  وإعطائها  الحفازة  المحوالت 
مكتبه  على  وضعه  الذي  الميزان  باستخدام  يزنها 

بجانب مبالغ ضخمة من المال الهش«.
تداول  في  المتاجرين  من  واحد  العجيلي  سالم 
»الشراء  إن  نفسه-  التقرير  -وفق  ويقول  الكربون، 
للبائع،  للمنتج  الحقيقية  القيمة  يعطي  ال  بالوزن 
فالسعر ال يقاس بالوزن، بل بالجودة، والتي يمكن 
المفتاح  أو  الرقمي  الكود  خالل  من  منها  التأكد 
حسب  قيمته  يظهر  الذي  المحول  على  المدرج 
تقدير  يتم  ثم  خاص.  كتالوج  في  المدرجة  األسعار 
حين  في  للدوالر«.  الحالية  للقيمة  وفًقا  السعر 
الورش: »عدد  بإحدى  عامل  المهدي،  يقول حسين 
يختلف  الورشة  إلى  إحضارها  يتم  التي  السيارات 
كل يوم، فهذا يعتمد على األموال النقدية المتاحة 
للناس. في بعض األيام، نعمل على خمس سيارات 
50 سيارة، وتتراوح  35 إلى  وفي أخرى نحصل على 
إلى   370( ليبي  دينار  آالف  و6   500 بين  األسعار 

4430 دوالرا( حسب جودة المعدن«.

 نصف الباعة ال يقبلون إال 
األموال النقدية في تعامالتهم

ال يتردد البعض في بيع قطعة السيارة 
هذه أمام السعر المغري المعروض
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إشكالية خارطة الطريق
»املرحلة التمهيدية للحل الشامل«
عزة المقهور

وثائق  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  نشرت 
ثالث على صفحتها الرسمية ملحقات لبيان صادر عن 
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابة، 

حول الجولة األولى لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ورغم التكتم الذي جرى فيه ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، وعدم صدور بيان عن الحاضرين عقب انتهائه 
باإلنابة  البعثة  رئيس  فإن   ،2020-11-16 بتاريخ 
-16 بيانًا يوم  التي أصدرت  وليامز  السيدة ستيفاني 
خارطة  وثيقة  نُشرت  أنــه  فيه  صرحت   2020-11
على  الشامل«  للحل  التمهيدية  »المرحلة  الطريق 
الصفحة الرسمية للبعثة األممية للدعم في ليبيا. كما 
أمام  إحاطتها  في  ذكرت  وليامز  ستيفاني  السيدة  أن 
الليبيين  ممثلو  »توافق  التاريخ  بذات  األمن  مجلس 
 75 الليبي والبالغ عددهم  في ملتقى الحوار السياسي 
وطنية  انتخابات  إلجــراء  طريق  خارطة  على  مشاركا 
 24 في  وذلك  مصداقية،  ذات  وديمقراطية  وشاملة 

ديسمبر 2021«.
وتجدر المالحظة أن هناك تضاربًا في أقوال أعضاء 

الملتقى من حيث نهائيتها من عدمه.
وتعد هذه الوثيقة:

أن  المفترض  التي من  الوثائق  وثيقة من  أهم   1-
تصدر عن الملتقى ألنها األساس.

للمرحلة  األسمى  الهدف  أن  على  نصت  أنها   2-
عبر  السياسية  الشرعية  »تعزيز  هــو  التمهيدية 
دستوري«،  أساس  على  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات 
هو  الخامسة  االنتقالية  المرحلة  هذه  انتهاء  إن  أي 
تحقيقها مهم  فإن  لذا  الدستوري،  االستحقاق  بصدور 

الستئناف المسار الديمقراطي.
اإلشكالية األولى: قانونية

-1 وقع هذا المستند في مغالطات قانونية، أهمها 
الوثيقة  هذه  من   7 المادة  في  ورد  ما  اإلطالق  على 
الطريق(، والذي  القانوني لخارطة  )اإلطار  تحت عنوان 
جزءا  الطريق  خارطة  »تعد  منه   1 الفقرة  في  فيه  ورد 
الوطني،  الحوار  ملتقى  لمخرجات  عاما  وإطارا  أساسيا 
والمرحلة التمهيدية للحل الشامل«، وهو في الحقيقة 
الدستوري،  اإلعالن  بالكامل  يهمل  ألنه  صادم  نص 
وهو الدستور المؤقت للبالد الذي صدر في 2011 بعد 
وتعد حدثا مهما  بأكملها،  المنطقة  اجتاحت  انتفاضة 
منتخبة  سلطة  أول  من  اعتماده  وتم  ليبيا،  تاريخ  في 
دستورية  أحكاما  وصدرت  العام(،  الوطني  )المؤتمر 
عامة  انتخابات  ثالث  جرت  أنه  واألهم  عليه.  استنادا 
انتخاب  العام،  الوطني  المؤتمر  )انتخاب  عليه  تأسيسا 
انتخاب  الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 
وتهمله كدستور  الوثيقة  لتأتي هذه  النواب(،  مجلس 
 1969 سبتمبر  بموقف  يذكرنا  وهذا  للبالد،  مؤقت 
على  جبلنا  فهل  الغاه.  ثم   1951 دستور  أهمل  الذي 
اليوم  واستبدالها  وتجاوزها  دساتيرنا  واهمال  تجاوز 
بينما  الكارثية؟  وتبعاته  فشله  ثبت  سياسي  باتفاق 
كان  وان  صامدا  الدستوري  اإلعالن  ظل  المحن  ورغم 

ضعيفا.
موضعين  في  الدستوري  اإلعالن  حشو  سياسة  أما 
آخرين ) االتفاق السياسي اشير اليه خمس مرات( فال 
القانوني  اإلطار  المعنونة  المادة  بهذه  فالعبرة  يجدي 
واشكاليات  تبعات  سيرتب  هــذا  الطريق.  لخارطة 

قانونية وغيرها لن تزيد األزمة إال تأزيما.
»تعتبر  الــمــادة  ذات  مــن   3 الفقرة  نصت   -  2
مجتمعة  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  مخرجات 
اتفاقا مضافا لالتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 
االتفاق  أن  والحقيقة  دستوريا«،  والمضمن   2015
فالتضمين  دستوريا«،  »يضّمن  لم  الليبي  السياسي 
إجراء قانوني وطني بحت، بإعتماد السلطة التشريعية 
من  دستوري  تعديل  صــدور  وهي  أال  محددة  آللية 

السلطة التشريعية، ويكون ذلك بطريقتين:
بصدور  تضمينه  ثم  السياسي،  االتفاق  قبول  أ - 
في  ونشره  الدستوري،  لإلعالن  وفقا  دستوري  تعديل 
الرسمية  الجريدة  لقانون  استنادا  الرسمية  الجريدة 

رقم )8( لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
من  السياسي  لــالتــفــاق  قــبــول  هــو  حــدث  ومــا 
تعديال  يصدر  لم  لكنه  التحفظ،  مع  النواب  مجلس 
تعديال  أصــدر  الــنــواب  مجلس  لكن  بالخصوص، 
االتفاق  »تضمين  مفاده   2018 لسنة   11 رقم  تحت 

بتكوبن  عليه،  االتفاق  تم  لما  وفقا  المعدل  السياسي 
المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة 
أو  أية أجسام  منفصل« و»عدم إضفاء أي شرعية على 
صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة 
)تعديل(  الحقيقة  في  وهو  الدستوري«،  اإلعالن  في 
التعديل  إلى  منه  السياسي  التصريح  إلى  أقرب  ركيك 
السياسي  لالتفاق  بتعديل  لنا  علم  فال  الدستوري، 
اتفاق  من  ينتقي  المستند  هذا  أن  كما  عليه،  متفق 
ويزيد  كامال  به  يقبل  وال  يصدر(  )لم  معدل  سياسي 
القائمة. وقد  إرباك المشهد وإضعاف المؤسسات  من 
القى هذا التعديل اعتراضا وهجوما من مجلس الدولة 
صحة  في  مشكوك  التعديل  هذا  بأن  علما  ــذاك.  آن
للتعديالت  المحدد  النصاب  حيث  من  سواء  إصــداره 

الدستورية أو اآللية ذاتها.
مجلس  قــرار  بقبول  تكون  الثانية  الطريقة  ب - 
في  يعامل  وهنا   ،2015  /1016 رقم  الدولي  األمن 
حكم االتفاقية الدولية، ليصدر قانون بالتصديق عليه 
الرسمية،  الجريدة  في  ونشره  التشريعية  السلطة  من 
مرتبة  في  لكنه  الليبي  التشريع  من  جــزءا  ليصبح 
يحدث،  لم  هذا  وحتى  )الــعــادي(،  الرئيسي  القانون 
يأت  لم  اليه،  المشار  األمن  مجلس  قرار  فإن  وعموما 
التضمين،  مسألة  في  يتدخل  ولم  ملزمة،  بأية صيغة 
الصخيرات  اتفاق  بتوقيع  »يرحب  يلي  ما  فيه  ورد  بل 
األول/  كانون   17 في  المغرب  في  الليبي  السياسي 
التضمين  مصطلح  فإن  هنا  ومن   .»2015 ديسمبر 
يحدث،  لم  معينة  وطنية  بآلية  قانون  مصطلح  وهو 
إال طريقة  ما هو  الوثيقة  عليه في هذه  النص  إن  بل 
سياسية لها تبعات، ومن بينها تأزيم الوضع القضائي 

في ليبيا وإثقال كاهله.
جـ.من المهم أيضا القول أن قرارات مجلس األمن 
عدم  على  كانت حريصة  السياسي  االتفاق  توقيع  منذ 
بل  وطني،  شأن  أنه  ذلك  التضمين،  مصطلح  ذكر 
على  تنص  األمــن  مجلس  ــرارات  ق أن  ورددت  نصت 
لالتفاق  مبدئيا  النواب  مجلس  بإقرار  »يرحب  أن 
 2323 رقــم  األمــن  مجلس  ــرار  )ق مثال  السياسي«، 
»دســتــور«،  اعتباره  على  قط  ينص  ولــم   ))2016(
المؤقت  الليبي  الدستور  في  تضمينه  جرى  أنه  أو 
)اإلعالن الدستوري(، بل أنه بعد أن كان يصفه بالحل 
السياسي  االتفاق  مركز  تراجع  الوحيد،  السياسي 
)كإطار(  عليه  منصوص  وهــو  ــار  إط مجرد  ليصبح 
برلين  مخرجات  في  ورد  حيث  برلين،  مخرجات  ضمن 
 )2020  /2510  ( رقم  األمن  مجلس  بقرار  المعتمدة 
على )ندعم االتفاق السياسي الليبي بمثابة إطار قابل 
باإلطار  حتى  ليس  أنه  حتما  يعني  ما  وهو  للتنفيذ(، 

العام، بل ذاك اإلطار القابل للتنفيذ.
دستورا  السياسي  االتفاق  الوثيقة  هذه  تعتبر  كيف 
مخرجات  فيها  بما  األمن  مجلس  قرارات  بينما  لليبيا، 
هذا  وضع  ولماذا  الوصف؟  هذا  عليه  تسبغ  لم  برلين 
البساطة  بهذه  البالغ  القانوني  الثقل  ذا  المصطلح 
واضح؟  أساس  له  يكون  أن  دون  دستوريا«  »مضمنا 
إلى  بحاجة  بالذات  اإلجرائية  القانونية  المسألة  هذه 
يحتاج  قد  بل  الوطني  الحوار  ملتقى  في  هادئ  نقاش 
المسألة،  في  قانونيين  خبراء  بآراء  لالستعانة  األمر 
التي من وجهة نظرنا يجب أن ال تؤخذ بهذه البساطة 

التي اعتمدتها الوثيقة.

اإلشكالية الثانية: الطريق المتعثر والمفتوح:
الهدف  أن  والتأكيد  بالتشديد  الوثيقة  هذه  بدأت 
الشرعية  تعزيز  »هــو  االنتقالية  للمرحلة  األسمى 
السياسية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس 
السياسية«  »الشرعية  مصطلح  أن  ورغم  دستوري«، 
نصف  قرابة  عاشت  التي  الليبية  الحالة  في  مألوف 
إلى  األقــرب  وهي  ثورية،  شرعية  أساس  على  القرن 
شعبي  قبول  على  قامت  التي  السياسية  الشرعية 
مسارًا  عرفت  ليبيا  فــإن  شعبي،  برفض  وسقطت 
وانتشار  الداخلي  االقتتال  بسبب  ضعُف  ديمقراطيًّا 
تزال  ما  أسباب  وهــي  الدولية  والتدخالت  السالح 
قائمة، إال أن اختيار هذا المصطلح في حد ذاته يعني 

مسألتين:
دستورية  سلطة  وجــود  عدم  يفترض  أنه  األولــى 
والمؤسسات  السياسي  االتفاق  ذلك  في  بما  تمامًا 

بأن  اإلقــرار  فهو  الثانية  المسألة  أما  عنه.  المنبثقة 
واقع  مؤسسة  هو  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى 
بخطة دولية، وهي جسر عبور لحالة دستورية تستأنف 

بموجبه المسار الديمقراطي.
التي وضعت في  المواعيد  تبرز في  واإلشكالية هنا 
واقعية من  وغير  تعجيزية  الوثيقة، وهي مواعيد  هذه 

ناحية، ومفتوحة من ناحية أخرى.
المواعيد المنصوص عليها كالتالي:

رئاسية  انتخابات  إلجراء  أقصى  ا  حدًّ شهرا   18   -
وبرلمانية -وفق استحقاق دستوري- يوم 24 ديسمبر 
استحقاق  بوضع  مشروطة  واضح  كما  وهي   .2021

دستوري.
من  الدستوري  االستحقاق  إلنجاز  يومًا   60  -
ودون  الدستورية،  بالعملية  المعنية  المؤسسات 
بالعملية  »المعنية  الــمــؤســســات  هــذه  تحديد 
موقف  االعتبار  في  أخًذا  خالفية  »مسألة  الدستورية«. 
عدم  من  الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة 

التدخل في مهامها«.
الحوار  لملتقى  تعود  يومًا   60 انقضاء  وبعد   -
يشكل  أن  بعد  الدستوري  االستحقاق  إلنجاز  الوطني 
المعروف  غير  ومن  مهامها.  ويحدد  قانونية«  »لجنة 
خارجه.  من  أو  داخله  من  اللجنة  هذه  كانت  إذا  فيما 
مفتوحة  الوطني  الحوار  بملتقى  المنوطة  المدة  وهنا 

وغير محددة.
مدة  هــي  شــهــرًا   18 المحددة  الــمــدة  فــإن  ــذا  ل
إنجاز  على  متوقفة  ألنها  الحقيقة،  فــي  مفتوحة 
وأهمها  له  الالزمة  والتشريعات  دستوري  استحقاق 
عدم  حالة  في  خطة  وال  انتخابات«،  قانونا  »قانون/ 
الوصول إلى استحقاق دستوري خالل هذه المدة، وهو 
أمر حدث في حالة اتفاق الصخيرات وبالتالي قد يتكرر.

له  حاجة  فتتمثل في نص ال  الثالثة،  اإلشكالية  أما 
السابعة  فالمادة  معينًا،  غرضًا  وراءه  أن  يبدو  لكن 
ملتقى  »يقوم  على:  تنص  مهمة،  وهي   ،»4 »فقرة 
القواعد  على  باالتفاق  الليبي  السياسي  الــحــوار 
خالل  السياسية  للعملية  الحاكمة  فقط  الضرورية 
تدبيرًا  القواعد  هــذه  وتعد  التمهيدية.  المرحلة 
عرًفا  أو  أحكامه مبدأ  اعتبار  ينبغي  قانونيًّا موقتًا، وال 

ثابتًا.
آخر  ا  نصًّ هناك  فإن  اإليجابي،  النص  هذا  ورغم 
نص  وهو  بذلك  هو  وما  تزيدًا،  األولى  للوهلة  يعتبر 
»تتقيد  أن  على  ينص  الــذي   ،»1 فقرة   ،2« المادة 
االتفاق  في  الواردة  الحاكمة  بالمبادئ  الطريق  خارطة 

السياسي«.
الوثيقة  هذه  حسب  السياسي  االتفاق  أن  وطالما 
الوثيقة تعد ملحًقا  يشكل إطارًا قانونيًّا، بل إن هذه 
إلى هذا  الحاجة  فما   ،»2/7 المادة  »اتفاًقا مضاًفا.  له 
غيرها  على  وتقديمها  الحاكمة  للمبادئ  التخصيص 
من النصوص بجعلها قيدًا ضاغًطا على هذه الوثيقة 
برمتها، وذلك بنزعها من االتفاق السياسي الذي هو 
وبالعودة  الوثيقة.  هذه  على  قيد  إلى  وتحويلها  إطار 
سنجد  السياسي  االتفاق  في  الحاكمة  المبادئ  إلى 
بمصدر  تتعلق  وقتية  بتدابير  ليست  أساسية  فقرة 
النص  عن  مختلف  نص  وهو   ،»5 »فقرة  التشريع 
وتتعلق   ،»2 »مــادة  الدستوري  اإلعــالن  في  ــوارد  ال
بمصدر التشريع. كما أن هذه المسألة ليست تدبيرًا 
جوهر  من  هو  بل  الحوار  ملتقى  به  يختص  وقتيًّا 
قد  الوثيقة  هذه  تكون  وبهذا  الدستورية،  العملية 
 ،»4/7« المادة  في  عليه  المنصوص  قيدها  خالفت 
ليس  أساسي  بمبدأ  التمهيدية  المرحلة  وألزمت 
سيقيد  نص  وهو  الموقت.  المرحلي  اختصاصها  من 

االستحقاق الدستوري حتمًا وقد يكون محل خالف.
من  اهــتــمــامًــا  الــنــقــاط  هــذه  تجد  أن  أتمنى 
الوثيقة  تضبط  وأن  الحوار،  ملتقى  في  المشاركين 
متناغم  بشكل  تطبيقها  يكفل  بما  ــى  األدن بالحد 
للتجارب  حقاًل  ليست  ليبيا  الوطنية.  التشريعات  مع 
الدولية وال بالد بال مؤسسات -حتى في ضعفها- لذا 
فإن العمل الدولي بمعزل عن الواقع الوطني لن يزيد 
يتحملون  ال  فالليبيون  وتقسيمًا،  جراحًا  إال  الوطن 
وحدهم وزر ما حدث ويحدث بل يشاركهم المسؤولية 
دولي  ومجتمع  أجنبية  دول  واألحزان-  الهموم  -دون 

لم يتفق من أجل ليبيا وإنما اتفق عليها.

هذا النص اإليجابي، 
ا آخر  فإن هناك نًصّ

يعتبر للوهلة األولى 
تزيًدا، وما هو بذلك 

وهو نص املادة 
»2، فقرة 1«، الذي 

ينص على أن »تتقيد 
خارطة الطريق 

باملبادئ الحاكمة 
الواردة في االتفاق 

السياسي«.

ماذا بعد االنتخابات األميركية؟ 
مستقبل ترامب السياسي

الزائدي..
 خيمة وحدت الوطن

أصوات  فقدان  من  حصل  ما  بعد  ثانية  لفترة  للرئاسة  ترامب  سيعود  هل  هو:  الرئيسي  السؤال 
الناخبين مقارنة بمنافسه جو بايدن؟

البارحة، ترامب يدعو المشرعين في ميشيغان وبنسلفانيا وأريزونا وجورجيا إلى تعيين أعضاء في 
االنتخابات  نتائج  متجاهلين  ديسمبر،   14 يوم  رئيسا  ترامب  يختارون  بوالياتهم  االنتخابي  المجمع 

التي يزعم أن منافسه جو بايدن والديمقراطيين قد بذلوا كل جهودهم لتزييف عملية التصويت.
الواليات  القانوني الضخم حملة كبرى على مستوى واليات الحسم وبعض  وشن ترامب وفريقه 
األخرى، ورفعوا دعاوى قضائية أمام العشرات من المحاكم على مستوى الواليات واألقاليم، مطالبة 
القانونية  الروتينية  إجراءاتها  في  المشكوك  واألصوات  البريدية  األصوات  احتساب  بإلغاء  القضاء 

وكشف المغالطات والتجاوزات.
الهاتف ومن خالل شخصيات معروفة على  الحملة باتصال ترامب شخصيا وكذلك عبر  وتطورت 
الذي  الفدرالي،  العام  والمدعي  المخضرم  المحامي  جيالنتي،  رودي  السيد  مثل  الفدرالي  المستوى 
شهادة  أدى  والذي  نيويورك.  لوالية  عميدا  كان  عندما  سبتمبر   11 أحداث  في  األميركيون  عرفه 
الدعوة  لمتابعة  الكونجرس  شكلها  التي  الرئيسية  القانونية  اللجنة  أمام  وصارمة  قوية  قانونية 
الجمهوريون  والنشطون  الكونجرس  وأعضاء  البلديات  عمداء  وعبر  ترامب.  رفعها  التي  القضائية 
من خالل الشارع األميركي والقنوات التلفزيونية المغمورة التي ال شك -في تقديري- مولها ترامب 
وسخرها من أجل ترسيخ فكرة أن بايدن سرق أصواته في واليات الحسم، وكذلك عبر نشاط األعداد 

الغفيرة من المؤيدين الجمهوريين على »تويتر« ومواقع التواصل االجتماعي الشائعة في أميركا.
اإلعالمية  القنوات  إعالنات  رغم  قادمة،  لفترة  بالرئاسة  الفوز  على  ترامب  إصرار  فإن  ودون شك 
عن  وغيرهما،  ونيويورك  واشنطن  في  الكبرى  والصحف  االنتخابية  العملية  متابعة  على  المسيطرة 
اإلصرار  قبل، هذا  األميركيون من  عليه  تعود  الذي  الرسمي  غير  أو  المصدق  غير  أو  المبدئي  الفوز 
الخروقات في نظام عمل  المستفيدة، فضال عن وجود بعض  المحيطة  المال والطبقة  المعزز بقوة 
»والتي  األجهزة  هذه  لها  تعرضت  التي  المتكررة  الموقتة  واالنهيارات  الدومنيون،  شركة  أجهزة 
تعرف في لغة الكمبيوتر باصطالح clitches«، وهي األجهزة المخصصة رسميا الستقبال واحتساب 
األصوات، والتغير الذي حصل في بعض األجهزة لصالح بايدن، كلها عوامل نجاح مساعدة في حملة 

الرئيس ترامب.
وهذا اإلعالن غير الرسمي لنتائج االنتخابات يعزز رسميا من خالل مصادقة أو ترسيم ختم الوالية 
باالنتخاب  الوالية  اختارته  الذي  الرئيس  ونائب  الرئيس  الوالية، وتسمية  النهائية في  النتيجة  على 
الوالية »the Secretary of State«، لتصبح هي  التي يقوم بها سكرتير  العملية  المباشر، وهي 

المرشد الرسمي ألعضاء المجمع االنتخابي بالوالية الختيار هذا الرئيس في 14 ديسمبر الجاري.
بايدن  جو  وليس  المتحدة  للواليات  رئيسا  ترامب  االنتخابي  المجمع  سيختار  هل  اآلن:  والسؤال 
الذي كسب عددا أكبر من األصوات من غريمه؟ هل سيتجاهل أعضاء المجمع االنتخابي في واليات 
تزييف  بعمليات  والديمقراطيين  خصمه  فيها  واتهم  ترامب  رفعها  التي  القضائية  الدعوى  الحسم 
ترامب  يدعمون  سوف  كلهم«  أم  كبيرا،  »صغيرا،  عددا  أن  أم  األصــوات؟  ماليين  شملت  واسعة 
األعضاء  هؤالء  سينظر  هل  األميركية؟  الديمقراطية  تحطم  التي  التزييف  فكرة  رفض  أساس  على 
الحزبي،  الــوالء  أو  االنتماء  غير  أخرى  عوامل  إلى  االنتخابي  المجمع  في  المتميزون  المصوتون 
لألمة  القومية  المصالح  يجسد  أن  يستطيع  منها  أي  إلى  النظر  أساس  على  واالختيار  التقييم  مثل 

األميركية، أو العمر والحالة الصحية.... إلخ؟
األمر هو مجرد تكهنات وقياسات  إجابة صحيحة ومؤكدة؛ كل ما في  أن يعطي  أحد يستطيع  ال 

باالنتخابات السابقة.
إن اختيار الرئيس من قبل المجمع االنتخابي مستقل عن نتائج االنتخابات. قرار المجمع االنتخابي 
الحزبي.  االنتماء  عن  النظر  بغض  األميركية،  المتحدة  للواليات  األفضل  الخيار  يعكس  أن  يفترض 
آل جور على جورج  2000 تفوق  العام  انتخابات  المجمع معاكسا؛ ففي  اختيار  نعم، يحدث أن يكون 
أصوات  كانت   ،2016 انتخابات  وفي  رئيسا.  بوش  المجمع  اختار  بينما  األصــوات،  عدد  في  بوش 
هيالري كلينتون فاقت أصوات ترامب، ولكن المجمع االنتخابي اختار ترامب. كما حدث هذا تاريخيا 

في انتخابات1824، وفي 1876، و1888.
لو كان اختيار المجمع االنتخابي إجباريا أن يتوافق مع نتائج االنتخابات ما كان هناك مبرر لوجوده 

أصال.
 22 اختيار ترامب رئيسا، فهناك  إن حقيقة األمر هي أن كل ما سوف يتوقع أن يحدث لن يؤكد 
والية اعتاد أعضاء مجمعها االنتخابي أال يغيروا خيارهم في اختيار الرئيس غير الذي انتخبته الوالية. 
عالوة على ذلك، فإن العامل الذي يمكن أن يفيد ترامب ليس فقط مدى جدوى الدعوى القضائية، 
االنتخابات  إعادة  إلى  الدستورية  المحكمة  يدفع  الذي يخلق دعما شعبيا وقد  الشعبي  التأثير  وإنما 
في واليات الحسم »تعرف باالنتخابات الطارئة«. ويكون قبلها قد كلف الكونغرس السيدة بيلوسي، 

رئيسا للواليات المتحدة، إلى حين انتهاء البت في الموضوع دستوريا.
ويمكننا القول إن الحقيقة الدامغة هي أن السياسة صراع. في خضم هذا الصراع »الممكن« قد 
قانون  أو  الجاذبية  قانون  مثل  علمية  قوانين  وال  يضيع،  أو  يفقد  قد  و»المضمون«  حقيقة،  يصبح 
معقدة  بعوامل  نتائجه  تتحدد  السياسي  الصراع  القلويات.  مع  األحماض  تفاعل  قوانين  أو  بويل 

يصعب حسابها أو التنبؤ بها. وكل شيء يضحى واردا.
االنتخابي  بالمجمع  االختيار  نظام  بأن  التذكير  هي  سبق  لما  الموازية  الحقيقة  فإن  ذلك،  ومع 
نظام غريب ومعقد إلى حد كبير، وهو مناقض للمبدأ الديمقراطي الشهير »صوت واحد للشخص 
المجمع  أصوات  من  أعــدادا  المجمع  عضو  امتالك  االنتخابي  المجمع  نظام  يتيح  حيث  الواحد«، 

.»electoral votes«
وكانت انتقادات كثيرة وجهت لهذا النظام؛ غير أن هذا النظام ظل صامدا كخاصية مميزة ضد 

طغيان األغلبية غير المتجانسة.

والنخيل  ــار،  واآلث ولبدة  الشط  يترنح.  الذي  ليبيا  في  التركي  العهد  أواخــر   1909 الخمس  تلك 
والسواني، سبتموس وابنه كركال، تاريخ يلتقي مع البشر والحجر والبحر، مدارس ومتصرفية وإدارة.

خليفة الزائدي وزوجته حليمة الشويهدي يرزقان ذلك العام بابنهما علي. سيكون الحقا قائدا عاما 
لكشاف ليبيا، الذي حمل مسؤولية تأسيسه بعد استقالل الوطن وعودته من الهجرة في لبنان.

قبل تلك الهجرة، مثل الكثير من العوائل واألسر الليبية، كان الوالد ورجال المقاومة في المرقب 
يواجهون االحتالل. الطليان يستقرون في الوطن، يجردون بكل صلف أهل ذلك الوطن من أموالهم، 

وشردوهم تشريدا طال كل األماكن، وجعلهم يتفرقون في مصر وتونس وتشاد والشام.
األسرة  إلى  ينضم  هنا.  الوطن  في  والقلب  هناك  الصغيرة  الزائدي  أسرة  حياة جديدة،  لبنان  في 
إخوة لعلي، هو أكبرهم: مصطفى وإبراهيم وخيرية ومحمد. األخير فقدته األسرة في الحرب العالمية 
العربية،  الكشفية  الحركة  الرواد في  القادة  الزائدي من  تماما. يصير علي خليفة  أثره  الثانية وغاب 
استقبل  الذي  الهبري  توفيق  الشيخ  رئيسها   .1927 العام  ببيروت  المسلم  الكشاف  بجمعية  يلتحق 

ورحب بالمجاهد أحمد الشريف حين أقام في بيروت لبعض الوقت العام 1924.
ولقادتها  الشام.  ديار  في  انطلقت  عندما   1912 العام  الطويلة  بدأت مسيرتها  العربية  الكشفية 
علي  الزائدي،  جيل  ذلك  تنسى.  ال  العروبة  بلدان  في  الشباب  ورعاية  اإلخالص  من  لمسات  األوائل 
النصولي ومحمد علي حافظ وعبداهلل  الدين  الهبري ومحيي  فتح اهلل ومحمد  الدندشي ومصطفى 

الزواغي وجمال خشبة وعزيز بكير، وغيرهم.
بنغازي  إلى  برا  إلى اإلسكندرية، ثم  البحر من بيروت  1953 عبر  أواخر  الوطن  إلى  الزائدي  يعود 
وطرابلس. الفقر والحاجة والعوز تشد الدولة إلى الخلف. بالد خرجت من الحرب صفرا كبيرا، تداعك 

عليها الطامعون وخرجت منهوكة القوى، والشباب في فراغ، يكاد يفتقد االنتماء إلى الوطن.
أول فرقة كشفية يؤسسها الزائدي في أول فبراير العام 1954 كانت في مدرسة طرابلس الثانوية، 
المختار في  احتوت سبعة وثالثين طالبا. ثمة انطالقات وإرهاصات قبل ذلك من خالل جمعية عمر 
بنغازي وحزب المؤتمر وأبناء المشيرقي في طرابلس. لم تنجح هذه المحاوالت تربويا، ألنها اتجهت 
إلى النشاط السياسي والتعبوي، والكشفية حركة تربوية في األساس، وفي كل األحوال يحسب لتلك 

المحاوالت النية الطيبة في جمع الشباب لخدمة الوطن.
نجح الزائدي المهاجر والوطني والعائد بحزم من الحماس والعزيمة الصلدة في تشييد الكشفية 
الليبية، وأضحت عنوانا رائعا من عناوين الكشفية العربية والعالمية أيضا. فوجئ المجتمع بما يحدث 
على األرض، شيء جديد. تطور ومشاركات وتحديث ومنهج وتربية وعمل خيري وخدمة الناس، وتعزز 
ذلك  إلى  يضاف  وخدمته.  المجتمع  حراك  في  بجهودها  أسهمت  الحقا،  الليبية  الفتاة  بدخول  ذلك 
اهتمام الدولة والمسؤولين ووالة أمور الكشافين في الوطن كله، وجدوا في الحركة الكشفية شيئا 
آخر، لم يروه من قبل. األفعال والتصرفات تصدقها األقوال تحت كل الظروف. اختير ولي العهد راعيا 

فخريا للحركة في ليبيا، ثم اختارته الحركة الكشفية العالمية راعيا فخريا لها في أواخر العام 1965.
والمستقبل.  للمسؤولية  الوطن  إعداد شباب  والتربوي في  الوطني  الزائدي  األيام شهدت نضال 
نضال تواصل ولم يتوقف مع تالميذه وإصراره معهم على تحقيق النجاح واإليجابيات، لم يكن يحمل 

طاقة سلبية، لم يكن يعرف الوهن أو المستحيل.
انتشرت الفرق والحلقات الكشفية على كل المستويات، الصغار والكبار، الفتيات والزهرات. وزادت 
وعزوم  الوطن،  امتداد  على  الكشفية  المراكز  وكل  دائم،  جود  ثم  يادم،  بن  غابة سواني  األنشطة، 

الرجال، نهض جيل بالرسالة مع الزائدي بال توقف.
ولم يترك الزائدي شيئا إال واهتم به للتحسيس بقيمة الوطن وقدرة الكشفية الليبية على مواصلة 
بتطوع  بنيت  التي  والمقار  المباني  كانت  المستحيل.  أو  الفشل  إلى  والركون  التردد  وعدم  النجاح 
الدولية والعربية. صور وسطور، جيل ورسالة،  الشباب الكشفي وحبات عرقهم وإخالصهم والبعثات 

ثم االهتمام الكبير بالتراث الشعبي.
األغراض  لخدمة  طوعه  الوطني،  التراث  هذا  بقيمة  يتعاظم  كبير  إحساس  الزائدي  لدى  كان 
الكشفية في األهازيج واألعمال الفنية والسهرات. ابحثوا عن التراث، من عباراته واهتماماته الجميلة. 
الزائدي رجل ورسالة، حركة وأجيال، وأجمل ما في سيرته ونضاله الوطني والتربوي أنه جمع شباب 
ليبيا في خيمة واحدة رائعة. ليس هناك شرقاوي أو غرباوي، أو حضري أو بدوي، الكل وحدته الحركة 

الكشفية وأبرزت مواهبه الكامنة وخلقت منه جيال نظيفا بمعنى الكلمة.
لدى كل  والقلب  العين  ليبيا فقط في  الجهوية، كانت  أو  التمييز  وأهدافها على  الحركة  تبن  لم 
األجيال، والخيمة الواحدة ظللت الشباب دون تمييز في سهراتهم وأنشطتهم ومناهجهم ووطنيتهم.

30 ديسمبر 1966، الصقيع والثلج يعمان جبال لبنان، والرجل يصارع هناك السرطان بكل شجاعة. 
كانت تلك األيام يرافقها شهر رمضان أيضا، ثم يرحل الزائدي. لم يترك ماال، لم يبن جاها، لم يلم 
ثراء، كان أكبر من ذلك. أكبر درٍس في وجوه الالهثين من األحياء الموتى وراء زيف الدنيا وغرورها 

وأطماعها، ظلت الخيمة الحزينة وحيدة تشكو فقده وغيابه.
كان الرجل قدوة لآلخرين ودرسا من دروس الوطنية، رغم الحزن والفقد الذي يشمل أرجاء تلك 

الخيمة الوحيدة، في وجه الريح.
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مبادرة لحل اإلشكاليات الجوهرية
 في مشروع الدستور

محمد عبدالرحمن بالروين
لماذا هذه المبادرة؟

لعل من أهم أسباب تقديم هذه المبادرة اآلتي:
البد  االستفتاء  ينجح  لكي  بمعني  1–الشفافية: 
مُحتوي  بخصوص  كاملة  شفافية  هناك  تكون  أن 
عليه  التصويت  تم  قد  ألنه  وذلك  الدستور،  مشروع 
في  تم  فقد  شفافة.  وغير  مهنية  غير  وطرق  بأساليب 
كيفية  بخصوص  الالئحة  تعديل   74 و   73 الجلستين 
»حزمة  كـ  عليه  والتصويت  المشروع  على  المداوالت 
أن  من  بالرغم  ــواده،  م حول  نقاش  ودون  ــدة«  واح
المشروع  مواد  مناقشة  اشترطت  الداخلية  الالئحة 
»مادة مادة،« إال أنه تم تعديل هذه الالئحة بموجب 
جديدة  مادة  بإضافة   2017 لسنة   6 رقم  الهيئة  قرار 
التداول  »يكون  أن  على  تنص  )مكرر(   60 رقم  تحت 
ففي  بابا«.  بابا  الدستور  مشروع  على  والتصويت 
أكثر  تستمر  لم  التي   )2017/7/29 )يوم   73 الجلسة 
بمحاولة  األعضاء  من  مجموعة  قام  دقيقة،   15 من 
تعديل هذه المادة، مرة أخرى، بحيث يصبح التصويت 
الطلب  هذا  أن  إال  واحدة«،  »حزمة  كـ  المشروع  على 
المطلوبة  األغلبية  على  يتحصل  لم  ألنه  رفضه  تم 
على  والتداول  التصويت  بقي  وبذلك   ،)1  + )الثلثين 
الجلسة  عقد  تم  ذلك  من  بالرغم  بابا«.  »بابا  أساس 
20 دقيقة  التي استمرت حوالي  اليوم(  74 )في نفس 
على  فيها  المجتمعون  صــوت  رسميا.  تُقفل  ولــم 
النصر  بذلك  وأعلنوا  ــدة«  واح »حزمة  كـ  المشروع 
هي  تكون  أن  يجب  فالشفافية  وعليه  واالحتفال. 
طرح  عملية  تكون  لكي  االنطالق،  ونقطة  العنوان 
وغير  وتوافقية  وواضحة  صحيحة  لالستفتاء  المشروع 

مضللة ألبناء الشعب.
بكل  ــزام  ــت االل ــرورة  ضـ بمعني  ــاء:  2–االســتــفــت
أجل  من  االستفتاء  لعملية  األساسية  المتطلبات 
الجميع أن عملية  إنجاحها. وبمعني آخر، البد أن يعي 
يوما  تحدد  أن  مجرد  ليست  لالستفتاء  المشروع  طرح 
وتطلب من المشاركين أن يقولوا »نعم« أو »ال« حول 
مشروع لم يشاركوا في كتابته، ولعل بعضهم لم تتح 
من  يُطلب  أن  يُعقل  فهل  لقراءته.  حتى  الفرصة  له 
مشروع  على  »نعم«  بـ  يصوت  أن  البسيط  المواطن 
يعرف  وال  يقرأه  أن  دون  واحـــدة،  كحزمة  دســتــور، 

مُحتواه.
السماح  عـــدم  يــجــب  بمعني  3–االســـتـــغـــالل: 
للسياسيين أو الحزبيين أو أي قوى أخرى في المجتمع 
االقتصادية  الصعوبات  الشعب–أي  مُعاناة  استغالل 

أجل  األيام، من  يعيشها هذه  التي  والصحية  والمالية 
تمرير مشروع مَعيب وتحقيق أجنداتهم الشخصية أو 
يعي  أن  الجميع  فعلى  العرقية.  أو  الجهوية  أو  الحزبية 
أن الوثيقة الدستورية في حد ذاتها ال ولن تحل أزمات 
الفساد  من  تُخلصه  ولن  وال  يعيشها،  التي  المواطن 

والمفسدين، وال ولن تحميه من عسكرة الدولة.
بعدم  الجميع  يلتزم  أن  يجب  بمعني  4–التسيس: 
السياسي،  المعترك  في  الدستورية  بالقضية  الــزج 
مهما كانت الظروف أو األسباب، وعلى الجميع أن يعوا 
على  والعمل  الدستورية  للعملية  قوى  أي  استغالل  أن 
ال  وربما،  وإفشالها  لتشويهها  إال  يقود  لن  تسيسها، 
الحديثة  الدولة  بناء  عملية  إجهاض  إلى  اهلل،  سامح 

التي يحلم بها الجميع.
من  اعــتــقــادي،  فــي  الــثــالث  بالخطوات  ــزام  ــت االل
الدستور،  مشروع  حول  توافق  إلى  يؤدي  أن  الممكن 
وتحقيق نتائج يقبل بها الجميع خالل مدة ال تزيد عن 

خمس وأربعين يوما. وهذه الخطوات هي:
تتكون من شخصيات  تحكيم«  »لجنة  - تشكيل   1
أن تشمل  وطنية ونزيهة ومستقلة وغير جدلية، على 
من  إقليم  كل  يختار  عضوا،  عشر  خمسة  اللجنة  هذه 
كممثلين  أعضاء  خمسة  الثالثة  التاريخية  األقاليم 
واحد  أي  على  األخرى  األقاليم  تعترض  أال  بشرط  له، 
أقترح  العملية،  هذه  تسيس  عدم  أجل  )ومن  منهم. 
أان تقوم مثال المجالس البلدية مجتمعة في كل إقليم 
األساسي  العمل  يكون  وأن  اإلقليم(.  ممثلي  باختيار 

والوحيد لهذه اللجنة مُنحصرا في اآلتي:
* تقوم اللجنة بحصر المواد الخالفية التي يعترض 
أن  على  للمشروع،  المعارضون  الهيئة  أعضاء  عليها 
تتم هذه العملية في مدة ال تزيد عن سبعة أيام من 

تاريخ اختيار هذه اللجنة.
التي لم يعترض عليها أحد،  المواد  اللجنة  * تعتبر 
مواد توافقية يتم تضمينها للمشروع الذي سيُعرض 

على الشعب لالستفتاء عليه.
الخالفية،  الــمــواد  حصر  بعد  اللجنة،  تقوم   *
والمعارضين،  المؤيدين  ــراف،  األط لكل  باالستماع 
خالل  من  الهواء  على  ومنقولة  مفتوحة  جلسات  في 

اإلعالم.
* تقوم اللجنة بتخصيص وقت محدد للنقاش، على 
أن تخصص ساعة واحدة فقط )تُقسم بالتساوي بين 

الطرفين( لنقاش كل إشكالية.
محطات  على  نقله  ويتم  علنيا  النقاش  يكون   *

المواطن  يتعرف  لكي  الفضائية،  والقنوات  الراديو 
والحلول  المشروع  في  االختالف  نقاط  على  البسيط 

المطروحة للتعامل مع كل منها.
* بعد االستماع إلى وجهات النظر المختلفة، تقوم 
وتتخذ  الخالفية،  المواد  هذه  في  بالفصل  اللجنة 
قراراتها بالتوافق، وفي حالة عدم الوصول إلى توافق، 
يتم اتخاد القرار بأغلبية الثلتين زائد واحد )أي بأغلبية 

10 + 1( من مجموع أعضاء اللجنة.
لجميع  ومُلزما  نهائيا  اللجنة  اعتبار حكم  * ضرورة 
وتتم  لإلشكاليات،  توافقيًا  حاًل  واعتباره  ــراف،  األط
إضافته إلى بقية المواد المتوافق عليها في المشروع.

الرجوع،  الخطوة األولى، يتم  2 - بعد االنتهاء من 
عليه  نص  لما  المُتبقية،  باإلشكاليات  يتعلق  فيما 
هو  الدستور  هذا  في  ورد  ما  واعتبار   ،1951 دستور 
وتتم  اإلشكاليات،  لهذه  والنهائي  التوافقي  الحل 

اضافة المواد المتوافق عليها إلى المشروع.
الكلمة  وقــول  للحكم  للشعب  الذهاب  يتم   -  3
عليها.  التوافق  يتم  لم  التي  اإلشكاليات  في  األخيرة 
على  اللجنة  أعضاء  مقدرة  عــدم  حالة  في  بمعني 
اإلشكاليات،  من  تبقي  ما  حول  توافق  إلى  الوصول 
عليه  نص  فيما  لها  توفيقية  حلول  وجود  عدم  وأيضا 
لالستفتاء  الشعب  إلــى  أخذها  يتم   ،1951 دستور 
للشعب  األمــر  يُترك  أن  يجب  آخــر،  وبمعني  عليها. 
الختيار األصلح من بين الحلول المعروضة خالل عملية 
االستفتاء، أو أن يتم التوافق على ترحيل ما تبقي من 
إشكاليات لمرحلة مستقبلية قادمة بعد االستفتاء على 

المشروع.
الخطوات  هــذه  بــأن  يقين  على  ــا  أن الخالصـة، 
وإنجاز  اإلشكاليات  حل  من  ستمكننا  الثالث  العملية 
وعليه،  ممكن.  ــت  وق أســرع  فــي  توافقي  دســتــور 
مناقشة  علينا  يحتم  واألخــالقــي  الوطني  فالواجب 
العالقة في هذا المشروع للمواطن  وشرح اإلشكاليات 
حتى  االستفتاء،  عملية  في  سيشارك  الذي  البسيط 
يتم  لم  وإذا  وإدراك.  وعي  بكل  قراره  اتخاذ  يستطيع 
من  المزيد  إلى  المشروع  هذا  سيقود  فحتما  ذلك 
الجهوية  المخلوط، وتكريس  المقسم، وخلط  تقسيم 
وربما  المقيتة،  والمحاصصة  والعرقية  والقبلية 
سيكون، ال سامح اهلل، هو المعول الذي سيقضي على 
العمل  اإلمكان  في  فهل  وطن.  لنا  يكون  بان  الحُلم 

بهذه المبادرة ومحاولة القيام بما نستطيع؟
أدعو اهلل أن يتحقق ذلك.

االلتزام بالخطوات 
الثالث في اعتقادي، 

من املمكن أن 
يؤدي إلى توافق 

حول مشروع 
الدستور، وتحقيق 

نتائج يقبل بها 
الجميع خالل مدة 
ال تزيد عن خمس 

وأربعني يوما. 
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بني دولة الحارس الليلي ودولة اإلطباق

هناك كتب تشعر، وأنت تقرأها، بأنها تحرك وجدانك محدثة فيه تيارات عاطفية قد تكون 
متضاربة أحيانًا، من الحزن والسرور والكآبة واالنبساط... تصل بك إلى مشارف البكاء تارة، 

أو تجتاز حدوده فعال... مرات تبتسم وحتى تقهقه.
الكتب التي تفعل ذلك في قارئها تنتمي إلى كتب السرد، الروايات والسير الذاتية »التي 
آخر«، ألنها  التي يكتبها شخص عن شخص  السيرة،  الشخص عن نفسه، وليس  يكتبها 

تتعاطى مع تجارب وخبرات إنسانية حية.
منذ أن قرأت كتاب كازنتزاكي »تقرير إلى غريكو« بالترجمة البديعة التي أنجزها ممدوح 
عدوان عن اإلنجليزية، الذي يمثل سيرة كازانتزاكي الذاتية، لم يحرك وجداني كتاب مثلما 
المجتهد  المترجم  جهاد  كاظم  ترجمه  الذي  عاشق«،  »أسير   )1( جينيه  جان  كتاب  حركه 

المعروف.
ذاتية  سيرة  القول،  يمكن  هو،  وإنما  شاملة،  ذاتية  سيرة  جينيه  جان  كتاب  يعتبر  ال 
جزئية، يتناول فيها تجربة عيشه مع الفلسطينيين، في المخيمات وأيضًا مع الفدائيين في 
أقل، وكان يشاهدهم  العشرينات وبعضهم  القواعد. كانت نسبة كبيرة منهم شبابًا في 
يضحكون ويمرحون ويمارسون حياتهم اليومية بشكل سلس، ثم يذهبون إلى الموت، كما 

لو كانوا ذاهبين في نزهة.
أنه يكشف عن سعة  إنساني صادق وعميق، كما  بدفء  بوقائع محتشدة  الكتاب حافل 
على  وقدرتهم  أجنبية  للغات  وإجادتهم  وعيهم  وجالء  الشباب  هؤالء  بعض  ثقافة  وعمق 

النقاش.
أنه  أعتقد  واحد  مقتطف  بإيراد  وسأكتفي  الكتاب،  تفاصيل  استعراض  نيتي  في  ليس 

عميق ومؤثر:
»عدت في 1984 إلى شاتيال *، وكان المنزل الذي اقتادوني إليه مدمرًا، ومعادًا بناؤه 
وطليه. قدمت لي النساء الشاي. عرفت منهن أربعا، ربة المنزل وأمها وابنتيها الصغيرتين. 

كان الجميع، إال الصبي ابن عشر سنوات، قد جرح في 1982.
- ما يزال الرصاص وشظايا القنابل في أجسامنا.

شظايا  من  ما  بقدر  جرحن  كونهن  من  يأتي  ال  بالعار  النساء  شعور  أن  منهن  عرفت 
إسرائيلية في أجسامهن، فيشعرن على هذا النحو بأنهن مهددات بوالدات ممسوخة. أكثر 

منهن جريحات، كن مغتصبات بال أمل.
مع  األسوأ،  هو  وهذا  وكذلك،  أجسادنا،  في  حياتها  تحيا  مسيرتها.  الشظايا  تواصل   -

أجسادنا«. )ص 406(.
)1( جان جينيه، أسير عاشق، ترجمة كاظم جهاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

.2017
* معروف أنه بعد االجتياح اإلسرائلي للبنان سنة 1982، وإرغام الفدائيين الفلسطينيين 
على الخروج من لبنان، وقعت مذابح ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيال للالجئين 
راح ضحيتها آالف الفلسطينيين دون تمييز. حينها هناك من اتهم قوات الكتائب اللبنانية 
بارتكابها، وهناك من اتهم الجيش اإلسرائيلي، وهناك من اتهم الطرفين باالشتراك فيها. 

)ع. أ. ك(

ليفكروا  الهدوء  إلى  يحتاجون  إنهم  يقولون  عقولهم  يستخدمون  الذين  أولئك  بعض 
العمومية،  االسترزاق  كتابة  لممارسة  أو  ــداع،  اإلب أجل  من  أكانت  سواء  ويكتبوا، 
خليفة  رأيت  معهم.  يتفقون  ال  قليلين  أن  غير  الفكرية،  والكتابة  الهدوء  بين  ويربطوا 
ويكتب  عنها،  بعيد  غير  وينزوي  صاخبة،  جلسة  من  ينسحب  مرة،  من  أكثر  الفاخري، 
أكبر،  تركيزه  أن  أخبره  النيهوم  صادق  صديقه  إن  لي  وقال  األسبوعي،  مقاله  للحقيقة 
»منجرة«  في  الثانوية  المرحلة  ذاكر  وأنه  الضوضاء،  في  أفضل  الكتابة  على  وقدرته 

تركيزا! أكثر  يجعله  ألن ضجيجها، 
مباشرة  يقع  وكان  موسى،  محمد  بشارع  منزلنا  في  طفولتي،  من  مرحلة  قضيت 
أما صباي  اهلل خماخم«؛  عبد  إلى »سي  باعها  ثم  المدني«  عزالدين  منجرة »سي  أمام 
المنجرتان  وكانت  الرعيض«،  والهادي  »المكي  منجرة  أمام  نبوس  شارع  في  فعشته 
أو  أتذمر  ال  جعلتني  التي  هي  النشأة  تلك  ولعل  المساء.  حتى  الصباح  من  تعمالن 
الساعة  من  وشهاب  لبنان  شارع  تقاطع  في  تبتدئ  التي  القاهرة،  ضوضاء  من  أقلق 
الشارع  بدراجته  يعبر  إن  ما  الذي  الغاز،  أسطوانات  بائع  بنقرات  صباحا  والربع  الثامنة 
المخالفة،  السيارات  إطارات  »تكلبش«  التي  الجيزة  مرور  سيارة  »عواء«  ينطلق  حتى 
التي تجوب شوارع  السيارات  المتحركة ألبواق  السيمفونية  بدء  ذاته،  الوقت  معلنة في 

أو بعده بقليل! الليل،  القاهرة حتى منتصف 
في  يمض  لم  الذي   ،»1860  1788- شوبنهار  »أرثر  المتشائم  األلماني  الفيلسوف 
للقصة  المتواضعة  الكاتبة  والدته  حذو  حذا  وإنما  والغنى،  الثروة  نحو  أبيه  طريق 
»أروع  كتاب  منها  انتقى  الهادفة،  والمقاالت  والفنون  الفلسفة  في  فتألق  القصيرة؛ 
أن  واعتقدت  تسرعت  ولقد  و»االنتحار«.  و»النساء«  »الضوضاء«  هي:  ثالثا  المقاالت« 
يقوداني  أن  وخشيت  منها  باثنين  مررت  التي  الثالثة،  المواضيع  هذه  بين  رابطا  ثمة 
مقالة  في  طرافة  وجدت  وإنما  بينها،  عالقة  أجد  لم  ولكنني  الثالث!  الموضوع  إلى 
القاهرة  في  يحدث  ما  عرف  لو  لشوبنهاور  سيحدث  ماذا  أعرف  ال  التي  »الضوضاء« 
في  المرء  يجدها  ما  قل  مبهجة  أغاني  ضوضاؤها  أصبحت  التي  البديعة،  الجميلة 

مثلها. مزدحمة  عواصم 
هذه،  الضوضاء  مقالة  تلخيص  التسلية،  باب  من  األقل  على  أو  المفيد،  من  ولعله 
جراحية  عملية  أجريت  أن  بعد  من  كامال،  شهرا  يعودني  ظل  بصديق  ذكرتني  التي 
عن »كالو« أو ما يسمى بمسار القدم في بطن رجلي، عجزت بسببه عن المشي شهرا 
فتاة سويسرية،  من  وتزوج  إلى سويسرا،  هذا،  هاجر صديقي  لقد  حجمه.  بسبب  كامال 
»أعرف  ساخرا:  لها  وقال  ضحك  رآه  ولما  »كالو«  من  كامال  شهرا  له  تشكو  ظلت 

صديقا ليبيا نبتت له رجل في )كالو( أصاب قدمه!«.
التي يستخدمها حوذيو  السياط  الضوضاء تلخص في فرقعة  ما كتبه شوبنهاور عن 
وبضائعهم  البشر  نقل  في  تستخدم  كانت  أنها  باعتبار  الخيول،  تجرها  التي  العربات 
تصدر  التي  الزائدة  تلك  وهي  الكرباج،  »ماصولة«  تصدره  ما  وأن  الوقت!  ذلك  في 

التي ربطها بالضوضاء يقول فيها: الهواء! هي  فرقعة عندما يستخدم في 
ذكاء  األمم  أكثر  وأن  للتشويش...  الشديدة  كراهيتها  دائما  تبين  الممتازة  »العقول 
الحادية  الوصية  وكأنها  القاعدة،  هذه  وتضع  الناس(  راحة  تقلق  )ال  تنادي:  وتعقال 
وإن ضوضاء صغيرة مستمرة  للطاقة،  تبديد  بل هي  إقالقا فحسب،  ليست  إنها  عشرة، 
أحاول  وكأنني  التفكير  في  الجهد  زيادة  هو  به  أحس  ما  وكل  أفكاري،  وتبدد  تقلقني 

الحادية عشرة! فيقول: الوصية  المشي بثقل...« ثم ينتقل إلى سبب 
قرقعة  هو  دناءة  الضوضاء  أشد  إن  األنواع.  إلى  الفصيلة  من  أنتقل  اآلن  »دعوني 
الكرابيج في الهواء« وهو في نظره »إجرام ال يغتفر، وهو عمل من أعمال الجحيم...«، 
الحق  يمنح  كيف  أرى  ال  المنفعة  لمذهب  االحترام  كل  »ومع  فيقول:  مقالته  ويواصل 
يقتل  كي  آخر،  إلى  مكان  من  والحيوان  الناس  فضالت  من  عربة  حمل  ينقل  لرجل 
ويقطع  رأس..  آالف  عشرة  من  االنبثاق  وشك  على  وهي  النور،  تر  لم  التي  األفكار 
السمع،  على  فظيعة  أشياء  هي  األطفال  وصياح  الكالب  نباح  إن  أفكارهم..  حبل  عليهم 

لألفكار!«. الحقيقي  القاتل  الكرباج( هي  )قرقعة  ولكن 
ولكنها  الحوذي،  بطاعة  كفيلة  واحــدة  فرقعة  وأن  حساسة  الــدواب  أن  يبين  ثم 
أن  يجب  »ال  فيقول:  ويستمر  المفكرين!  أفكار  من  مئات  بها  فيقتل  له  عادة  أصبحت 
تطلعات  طريق  في  عثرة  حجر  يقفوا  أن  الحوذيين،  نسمي  مثلما  )للكرارسية(  يسمح 
على  ويتأسف  الضوضاء«.  إحداث  على  المستهتر  وإصرارهم  بعنادهم  العليا  اإلنسانية 
قرقعة  أو  »الماصولة«  بسبب  العالم  فقدها  التي  المجيدة«  العظيمة  األفكار  »ضياع 
لم  الحديث  العصر  بناة  أن  زاوية  من  تأمله،  يستحق  المقال  يظل  ذلك  ومع  الكرباج. 

يتركوا صغيرة إال وتأملوها ودرسوها، فوصلوا إلى ما هم عليه اآلن.
علي:  نفسه  فرض سؤال  حتى  الذكر،  »شوبنهاور« طيب  مقال  قراءة  أتممت  إن  وما 
العالم  كرابيج  منها  تبرأت  التي  الحديث،  العصر  عربات  أبواق  عن  سيكتب  كان  »ماذا 

كله؟ وماذا سيكتب لو قدر له أن يعيش، اآلن، في شارع من شوارع الدول العربية«؟!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

ذكريات مدونة 24 ديسمبر!
• أحمد الفيتوري

• يمكن للمرء أن يتظاهر بالالمباالة، وقلبه يحترق!
تنتهي  كانت  جلها  عدة،  ثقافية  مشاريع  عشت  أو  قمت  لقد 
تحيا  كي  بعد،  ينضج  لم  نعيش  الــذي  الظرف  أن  نتيجة  غصبا، 
سيد  للثقافة  والعبثي  المجاني  والعداء  فالقمع  ثقافية،  مشاريع 
على  يدي  وضعت  ثقافيا  مشروعا  شاهدت  ما  كل  ولهذا  الموقف. 
قلبي، نتيجة تلكم التجربة الطويلة والدؤوبة، التي ال تنتهي بتوقف 

أو فشل محاولة ما، فالثقافة في هكذا بالد كائن ال تحتمل خفته!
سبعينات  مطلع  الحديث،  المسرح  فرقة  إلى  انضويت  البدء  في 
باسم  الفرقة  تصدرها  مجلة  تحرير  رئيس  وكنت  العشرين،  القرن 
دواليك،  وهكذا  الفرقة،  ثم  المجلة  قبرت،  ما  سرعان  »الرائد«، 
ثقافية– »آفاق  الفجرالجديد:  بجريدة  ثقافية  صفحة  على  أشرفت 

مع  حصل  كما  أوقفت،  حين  عام  غير  تكمل  ولم  شابة«،  كتابات 
جريدة »ميادين«، التي كنت مالكها ورئيس تحريرها، وقد صدرت 

يوم 1 مايو 2011 للتوقف في 23 سبتمبر 2014.
ديسمبر   24 في  تأسست  التي  سريب«،  »مدونة  كانت  وقبل 
2006 لتوقف في مارس 2011. مع »سريب« لي سريب من البحث 
حتى  آخره  من  اليوم  جّل  والتقليب،  والفحص  واالطالع  والتنقيب 
الفجر أسبح في ملكوت اإلنترنت وال عاصم غير إرادتي. تشتط بي 
السبل هنا وهناك واآلن وما قبل وما بعد، اليوم في مطلعه أستقبله 
قبل أن يصلني وأتبعه وقد غادرني، كما نرى الشمس وقد طلعت 
عبر الميديا ونحتفل بالعام الجديد قبل أن يبدأ عامنا، كنت كل يوم 
في كل مكان. وقد وجدت أن اللغة ال مكان لها إال إذا كان لإلنسان 
مكان، فالعربية لغتي حيث ثمة من يستخدم هذه اللغة في الدنيا 

كافة.
كل مدون أدين له، وكل مدونة مدونتي من حيث إني قارئها، 

الكتاب بقوة، وصارت  الكتب وأخذت  لقد فتحت  قراءة.  قارئ  ولكل 
األسفار سفري، كما لو كانت شبكة اإلنترنت بساط الريح، وكما لو 
كنت سندباد. والعتبار أن ناقل الكفر ليس بكافر، فلقد جعلت من 
»سريب« البراح، سريبنا جميعا، نحن من نطلع على هذه المدونة. 
النافذة  هذه  وفتحت  يدي،  أطلقت  لقد  كثيرة  أمور  في  أحير  ولم 

بطريقتي، طريقة العصافير الطليقة.
حرج  ال  هنا  يحب،  من  وبين  بيني  سريبي  »سريب«  واعتبرت 
فالمدونة بطبعها طبع شخصي محض، وفي هكذا حال ليس ثمة 
هدف أو معنى محدد مسبقا، فكل ما يجوز يجوز وكل ما يلزم يلزم، 
حتى إنه قد يلزم ما ال يلزم، ألنه في اعتقادي المدونة الحرية دون 

حدود من أحد.
الشخصي،  الدفتر  حالة  في  عليها،  المتعارف  المعايير  وحتى 
تنقض جميعها أو بعضها، تقبل جميعها أو بعضها، فالمعيار الذي 
إال  الحرية  أمام  رادع  وال  الحرية،  هو  المدونات  تكرسه  كي  جاءت 
الحرية: هكذا الحرية سالح كل منا في مواجهة أي عدوان، كما لو 

كانت الرادع النووي.
لقد تمكن أي منا أن يدون. هكذا تحولت الصحافة إلى الجميع 
حقا وفعال، هكذا لم تعد مسألة التعبير في يد هذا وليس لهذا يد 
فيها، فهذا مما مضى. المعايير بدأت أيضا مسألة خارج الطغيان، 

فلم يعد بمكنة طاغية ما أن يضع لنا معياره باعتباره المعيار.
و»سريب« كما لو كانت رقعة شطرنج، لكن خصمي على الرقعة 
مسؤوال  كنت  وبهذا  أنا،  مع  ألعب  كنت  لو  كما  وهكذا  المجهول، 
اتجاه نفسي وما ترى وما تحب وما تستطيع... إلخ. وفي حالي هذا 
الخاسر  فيها  لعبة  فـ»سريب«  نفسي،  وبين  بيني  حكم  ضميري 
اللعبة  يشاركني  من  الرقعة  في  وجدت  ولهذا  واحــد،  والكاسب 

اآلخر،  هو  أنا  أن  باعتبار  مني  أكثر  حرصهم  وأصدقاء،  محبين  من 
الطريق  من  وأضيع  وأتبعثر  سأجهد  كنت،  كيف  دونهم  أعرف  ال 

طريقي.
يأتي  بطبعه  فالسريب  الخصم،  كنت  حين  الحكم  كانوا  لقد 
التي  المدونة،  وبينهما كان األصدقاء مدونين لهذه  آخر،  بسريب 
مفرد. هل  كانت جمعا في صيغة  وإن  الجمع،  مفرد بصيغة  كأنها 
الرقم فاصل في صالة، ال يجوز الوضوء فيها إال بالدم، أو كما صالة 
فإن  الركعات،  عدد  فيها  طائل  ال  العشق  مبتدؤها  صالة  الحالج، 
كتبت لمن تحب فكن كما السكارى وال تعد الكؤوس. في طفولتي 
كنا ال نحب من يعدنا، وكان لنا أغنية نرددها كي نتقي شر من يعد 
مخافة العين والحسد، لعل األغنية تقول: اللي عدنا نعدوه... وفي 

القبر ندفنوه.
العدة  نعد  أن  سلف،  ما  واعتبار  العدة،  من  العدد  لنعتبر  إذا 

لسريب قادم.
إيه سريب.. هكذا نحتج في اللهجة العامية في شرق ليبيا، على 
فال  اإلبــرة،  يضيع  الخيط  طول  أن  يبدو  وهكذا  ويطيل،  يلح  من 
أو  المدونات، ألنها كما مسألة نكون  البحث في مسألة  طائل من 
ال نكون، أي هي مسألة شخصية، وللمرء أن يحقق حيثيته كما هو 

متاح، وأنه متاح لك ما لم يتح..
احتفاال  أقام  ما  الثقافي،  درنة  بيت  في  كلمة  ألقيت  أني  أذكر 
وكان   ،2006 ديسمبر   24 في  صدرت  التي  لسريب،  األول  بالعام 
وكدته  ما  زائر.  مليون  رقم  إلى  المدونة  بوصول  أيضا  االحتفال 
من  يمل  وال  يفر  وال  يكل  ال  الحي  اإلنسان  أن  الكلمة:  تلك  في 
الغد  على  رهان  فالحياة  المحاولة،  من  أقصد  عفوا  األكسجين، 

المأمول ليس إال.

الدولة، وشرعية  الدول، وشكل  أزمة  اآلن عن  الحديث  يدور 
عن  الملتبس  الحديث  عن  فضال  الفاشلة،  والدولة  الدولة، 
المدنيين  )غير  من  الكثيرون  يطرحه  الذي  المدنية  الدولة 
بالمفهوم الثقافي( في وجه احتماالت الدولة العسكرية، مع 

أن هذا المصطلح برز كمقابل للدولة الدينية في أوروبا.
لطبيعة  تحليلها  سياق  في  السياسية؛  الفلسفة  تتعلق 
بــدراســة طبيعة  )الــــدولٍ(،  أشــكــال  بــاألحــرى  أو  الــدولــة 
والدولة  األســرة  بين  تتراوح  التي  القسرية  المؤسسات 
األمم  منظمة  مثل  عالمية  منظمات  إلى  وصوال  القومية 
القوة  باستخدام  ح  تلوِّ ما  عادة  مؤسسات  وهي  المتحدة 
وتبرز سلطة منظمة  أعضائها،  التحكم في سلوك  أجل  من 
وعدم  الوطنية  ــدول  ال انهيار  حالة  في  المتحدة  األمــم 
استقرارها حين تصبح للقانون الدولي أولوية على القوانين 
ميثاق  في  األبــواب  أو  البنود  وحيث  المحلية،  والتشريعات 
الدول  هذه  في  شرعيا  تدخال  تفرض  التي  المتحدة  األمم 
وقراراتها،  الطاعة إلجراءاتها  من  نوعا  وبالتالي  )المستقلة( 
بما فيها العقوبات التي تفرض أو التدخل العسكري المباشر.

أرسطو  مثل  فالسسفة  انشغل  القديمة  اليونان  في 
وفالطون بتأمين تبرير للدول/ المدن، مثل أثينا واسبرطة، 
ومرغوبة  بل  ضرورية  القسرية  المؤسسات  أضحت  أن  بعد 
من المجتمع الذي تعقدت عالقاته، غير أن الرؤية الفوضوية 
المركزي  الــدور  هذا  بشدة  تنتقد  باألناركية  يسمى  ما  أو 
للقوة أو للمؤسسات القسرية، وإمكانية تعويضها بمنظمات 
الطوعي،  التعاقد  من  لنوع  خاضعة  واقتصادية  اجتماعية 
بينما دافع آخرون، مثل باكونين الذي كان له تأثير كبير بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية، عن استخدام العنف في القضاء 
الفوضوية  ألهمت  وقد  القسرية،  المؤسسات  هيمنة  على 
مايو  وثورة  األهلية،  الروسية  الحرب  أثناء  النقابية  الحركة 
من  األوفر  النتاج  أن  غير  فرنسا،  في   1968 عام  الطالبية 
فلسفة السياسة عمل على تبرير المؤسسات القسرية، وإن 
اختلفت التصورات حول طبيعتها. فلّليبرالية مثال تصورٌ يبرر 
للمؤسسات القسرية بقدر ما تعزز من حريات فردية، وعند 
مع  دستوري  ملكي  نظام  في  الليبرالية  تتجسد  لوك  جون 
حكومة برلمانية، وتطرح هذه الرؤية التي سميت الليبرتانية 
»أفعاال  باعتبارها  الحرية  على  المفروضة  القيود  السياسية 

يريدون  بما  غيابها  في  القيام  من  الناس  يمنع  إيجابية« 
العام يفسر  الشأن  أو تراجعها في  الدولة  القيام به، وغياب 
يسمى  ما  أو  األدنــى  الحد  بدولة  الليبرالية  أدبيات  حسب 
المجتمع  التي مهمتها فقط حماية  الليلي«  الحارس  »دولة 
من العنف والسطو والخداع، غير أن التفسير الرعوي لليبرالية 
ــوهو متفش في معظم مجتمعات العالم الثالث المتجاوبة 
من  شاملة  لرعاية  المجتمعات  حاجة  إلى  يذهب  الغربــ  مع 
أو  االجتماعية،  الرعاية  لدولة  مبررات  يضع  ما  الدولة،  قبل 
الدولة التي تتحول إلى مؤسسة ضمان اجتماعي قهرية، كما 
في دول الشرق األوسط النفطية، وكما العقود التي مرت بها 
ودولة  السياسية  الفوضوية  بين  متضارب  خليط  عبر  ليبيا 
يجذر  ما  هو  ريعي،  باقتصاد  المخدومة  االجتماعية  الرعاية 
طبيعتها الرعوية ومن ثم يكرس مبدأ الرعية بدل المواطنة، 
بعض  طرحتها  التي  الرعاية  لدولة  مشوهة  صيغة  وهي 

تفكرات الفلسفة السياسية.
التي  الفردانية  هو  تمظهراتها  بكل  الليبرالية  جوهر 
هو  األخالقي  سياساتها  ومعيار  أولوية  األفراد  حقوق  تعتبر 
مدى تعزيز حرية الفرد وسعادته، في المقابل كانت الرؤية 
تذهب  هيجل  أعمال  من  المنبثقة  الجماعانية  أو  الجماعية 
تُفرض  أساسية  الفرد حقوقا  لها  المنتمي  للجماعة  أن  إلى 
كي  يُفترض  الــذي  الفرد  حقوق  مع  تعارضت  وإن  حتى 
ومنظمات  مؤسسات  في  ينخرط  أن  المواطنة  مبدأ  يحقق 
وممارسات جماعية يشكل عضوا فيها، وتعتبر الفاشية أكثر 
ضد  تسلطية  دولــة  بفرضها  المتطرفة  الجماعانية  صيغ 
حرية األفراد، أو كما في االشتراكية القومية النازية، وعديد 
النظم العربية التي استلهمت هذا الشكل للدولة السياسية 
أو  وقبَلية  االقتصادي،  المستوى  على  ريعية  مجتمعات  في 
ووراثية  أو  وعسكرية  االجتماعي،  المستوى  على  عشيرية 
غير دستورية على المستوى السياسي، أدت بها هذه النسخ 
المشوهة إلى الوصول إلى ما يسمى دولة اإلطباق، خصوصا 
في النظم التي خلطت األيديولوجيا )القومية أو االشتراكية 
ال  جمهوريات  مسمى  تحت  العسكرية،  بالنظم  الدينية(  أو 
تمت للقيم الجمهورية بصلة، لدرجة أنها كانت على وشك 

أن تتحول إلى جمهوريات وراثية، وبعضها تحول بالفعل.
الليبرالية  مقابل  في  االشتراكية  الدولة  تقف  نظريا 

أو  الفرد  حرية  محل  يحل  الذي  مبدأها  حيث  والجماعانية، 
نفوذ المؤسسات هو المساواة، عبر تحكم الدولة اإلكراهية 
العامة:  الرفاهة  صالح  في  لتوجيهها  اإلنتاج  وسائل  في 
»من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته«، ووفق ماركس 
متسق  شيوعي  نظام  إلى  تدريجيا  االشتراكية  ستتحول 
»حين يصبح معظم العمل الذي يؤديه الناس في المجتمع 
تبرز  التي  االشتراكية  األخيرة من  والصيغة  نفسه«،  مكافأة 
الديمقراطي  التحكم  أن تعزز  الغرب تحاول  أحزابها في  عبر 
رغم  االشتراكية  أن  ترى  صيغة  وهي  اإلنتاج،  وسائل  في 
الرعاية االجتماعية ال تتناقض مع  ارتباطها بما يشبه دولة 
الديمقراطية كبنية سياسية حين تدار وسائل اإلنتاج بشكل 

ديمقراطي.
التصورات  هــذه  وشـــروط  تجليات  كــل  رغــم  المهم، 
المبرر،  المدني  للعصيان  عرضة  جميعا  فإنها  السياسية، 
قبل  من  قانونية  غير  فعل  ردود  وهي  الضرورية،  الثورة  أو 
في  ــرؤى  ال هذه  فشل  على  احتجاجا  المجتمعية  األغلبية 
عليها  أضفت  التي  النظرية  أطروحتها  أو  وعودها  تحقيق 
الشرعية بشكل أو آخر. فالعصيان المدني عمل غير قانوني 
مبرر يكون أحيانا احتجاجا على قوانين أو تشريعات ظالمة، 
الدول  في  عادة  ويحدث  جزئي،  فشل  تصحيح  من  نوع  أو 
الفرد،  حرية  صوب  المتوجهة  الليبرالية  أو  الديمقراطية 
الجماعية في  مبدأ  تنطلق من  التي  المقابلة  النظم  أما في 
مواجهة حرية الفرد، غالبا ما تكون الثورات التي تنبثق من 
الوحيدة  السبيل  يكون  حين  الحل  هي  نفسها  الجماعية 
لتصحيح فشل جذري تعاني منه السلطة في تحقيق شروط 

أخالقية أساسية.
في الدول الريعية ــكما ليبياــ ال يشكل العصيان المدني 
المتاح  فالبديل  لذلك  السلطة،  أو  الدولة  على  كبيرا  ضغطا 
غير  التغيير  ما سيعقب مثل هذا  وغالبا  الجذرية،  الثورة  هو 
عن  بحث  إلى  النهاية  في  ستفضي  كبيرة،  فوضى  اآلمن 
السلطات  بين  العالقة  ينظم  اجتماعي  وعقد  للدولة  شكل 
والمجتمع، يجنب األمة مغامرات أخرى مستقبال حين يتحقق 
شرط أساسي للديمقراطية، بغض النظر عن شكل الدولة، 
جوهر  هو  وهذا  للسلطة،  السلمي  التداول  إمكانية  وهو 
يسمى  ما  مجتمعات  معظم  تصله  لم  الذي  الديمقراطية 
العالم الثالث رغم كل الديكور الديمقراطي الذي تتظاهر به، 
تحايلت  دساتيرها  في  المبدأ  هذا  ثبّتت  التي  الدول  وحتى 
عليه أول سلطة جاءت عن طريق هذا الدستور وفرغته من 
المتشبثة  البشرية  الطبيعة  إلى  السبب  ويرجع  محتواه، 
ديمقراطي  جهاز  هناك  يكن  لم  إذا  وامتيازاتها،  بالسلطة 
صارم محمي بسلطة قضائية مستقلة، ال يمكن التحكم في 

تغيير قطع غياره وفق مزاج السلطة.
التاريخ  في  للدولة  المعقد  المفهوم  هذا  يقع  فأين 
إذا  االستقالل؟  منذ  السياسية  سرديتها  ضمن  الليبي 
لشكل  مراحل  بثالث  مرت  اآلن  حتى  ليبيا  أن  افترضنا  ما 
التي  الوراثية  الدستورية  بالملكية  بداية  القسرية،  الدولة 
الدولة  ثم  المدنية،  الدولة  شروط  بعض  تستوفي  كانت 
تقريبا ضمن شرعية  سنين  ألربع  استمرت  التي  العسكرية 
انزاح  التي  الدولة  ثم  الوقت،  ذلك  في  الدارجة  االنقالبات 
أليديولوجيا  المجال  لتفسح  الخلف  إلــى  العسكر  فيها 
االشتراكية  من  خليط  هي  تعسفا،  ُفرضت  جماهيرية 
وصوال  األمنية،  والقبضة  السياسية  والفوضوية  الريعية 
إلى مالمح الدولة الفاشلة كما نراها اآلن. وباعتبار مفهوم 
لهذه  الفلسفي  بالبعد  بل  فقط،  بالشكل  يتعلق  ال  الدولة 
مالمحه  تظهر  لم  المضموني  البعد  هذا  أن  أظن  الدولة 
إال في فترة العشرة أشهر التي تقلد فيها المحامي المثقف 
هوية  سؤال  أثير  حيث  الوزراء،  رئاسة  البكوش  عبدالحميد 
وفضاءاتها  الدولة  مؤسسات  وطبيعة  مــرة،  ألول  األمــة 
التي تستجيب لهذه الهوية، بما يشبه رؤية جون  الحيوية 
القانون  في  نظريته  ترتبط  الذي  الدولة،  لمفهوم  لوك 

الطبيعي ارتباطا وثيقا بنظرية العصيان.

قرقعة الكرباج

مسيرة الشظايا



مع  »كوفيد-19«  لجائحة  جانبية  ضحية  التراث  بات 
اإللكترونية  التجارة  نشاطات  في  أخيرا  الكبير  االزدياد 
بحسب  طائلة،  مبالغ  تدر  التي  الثقافية  بالممتلكات 
بالذكرى  اليونيسكو  احتفال  بموازاة  خبراء،  تحذيرات 
 1970 الــعــام  اتفاقية  لتوقيع  الخمسين  السنوية 

للتصدي لهذه اآلفة.
فخالل  أصال،  الغائرة  الجراح  لتعمق  الجائحة  وتأتي 
الليبية  األثرية  القطع  آالف  وجــدت  األخيرة  السنوات 
حين  في  العالمية،  الــمــزادات  في  البيع  إلى  طريقها 
المتحدة  الواليات  ففي  منها،  ضئيل  عدد  استرجاع  تم 
 2019 أكتوبر  بواشنطن  ليبيا  سفارة  سلمت  األميركية 
من  األميركية  الجهات  تمكنت  أثــري،  تمثال  رأس 
مستندات  من  التثبت  بعد  المزادات  بأحد  استعادته 

اإلثبات ملكية ليبيا لألثر التاريخي.
نهاية  في  أيضا،  ليبيا  تسلمت  أن  وسبق 
األثرية  القطع  من  مجموعة   ،2018 سبتمبر 
الفخارية،  ــي  األوانـ مــن  مجموعة  تتضمن 
التاريخ  قبل  ما  عصور  إلــى  تعود  وأسهما 
عملية  وجــرت  إيطاليا،  إلــى  مهربة  كانت   ،

التسليم في مقر السفارة الليبية بإيطاليا.
فقد   2017 أغــســطــس  شــهــر  فــي  ــا  أمـ
قطعة   11 بيع  اإلسبانية  السلطات  أحبطت 
أنها  إلى  تشير  نتائج  إلى  وتوصلت  أثرية، 

مهربة من ليبيا.
اآلثار  مصلحة  تمكنت   2016 أكتوبر  وفي 
العاملة  الفرنسية  البعثة  مع  بالتعاون  الليبية، 
وقف  من  أخــرى،  دولية  ومؤسسات  ليبيا  في 
مدينة  من  سرقته  يرجح  جنائزي  تمثال  بيع 
وفي  الفرنسية.  الــمــزادات  أحــد  في  شحات، 
بروجكت«  ــار  »آثـ مــشــروع  أحــصــى   ،2019
بــاآلثــار  ــار  ــج االت بــشــأن  بالبحوث  المعني 
على  مجموعة   90 األنثروبولوجي،  واإلرث 
بالمقتنيات  لالتجار  مخصصة  »فيسبوك« 

الثقافية، تضم نحو 300 ألف مستخدم.
العزم،  عمرو  الــســوري  الجامعي  األســتــاذ  ويــقــدر 
هذه  عدد  الحكومية،  غير  المنظمة  إدارة  في  المشارك 
باللغة  الكثير  »بينها   ،130 بنحو  حاليا  المجموعات 

العربية، وهي تضم أكثر من نصف مليون شخص«.
ــاد  »ازدي إلــى  العالمية  الجمارك  منظمة  وأشـــارت 

اإلنترنت،  عبر  باآلثار  القانوني«  غير  االتجار  عمليات 
على  المتزايد  االعتماد  مع  مقلدة،  لقطع  خصوصا 
التي  االستثنائية  الظروف  ظل  في  الرقمية  الخدمات 

العالم. يشهدها 
في  الثقافة  لــشــؤون  الــعــام  المدير  نائب  ويــقــول 

أوتوني  إرنستو  اليونسكو  منظمة 
إذ  آفة«،  هي  »الجائحة  إن  راميريز 
النهب  عمليات  »ازديــاد  إلى  تؤدي 
والبعثات  المعلومات  ــع  ــراج وت

المراقبة«. وعمليات 
األعمال  ــدة  وح منسق  ويشير 
كـــورادو  ــول،  ــرب ــت اإلن فــي  الفنية 
الشرطة  هيئة  أن  ــى  إل كاتيزي، 
أدلة  أي  تملك  »ال  هــذه  الدولية 
النبش  عمليات  فــي  ازديـــاد  على 
يمكن  لــكــن  ــة.  ــي ــون ــان ــق ال غــيــر 
تركيز  ظــل  فــي  بــأنــه  ــراض  ــت االف
األمــن  حفظ  على  كافة  الجهود 

في  خصوصا  الـــدوريـــات  فــي  ــراجــع  ت ثمة  الــصــحــي، 
عن  األحــيــان  من  كثير  في  البعيدة  األثــريــة  المواقع 

المدن، كما أن الحقول األخرى تحظى بتغطية أقل«.
ذات  البلدان  في  أكبر  بحدة  المنحى  هذا  ويسجل 
الفوضى  تساهم  الــتــي  أو  الضعيفة  الــمــؤســســات 
ومن  هذه.  الظل  نشاطات  انتشار  في  عليها  المهيمنة 

وأفغانستان  والعراق  سورية  تدفع  البلدان،  هذه  بين 
فاتورة باهظة منذ سنوات.

اجتماع  فخالل  الــحــدود،  تعرف  ال  السرقة  أن  غير 
»كوفيد19-«  زمن  في  باآلثار  »لالتجار  خصص  خبراء 
أحجار  لسرقة  محاولة  عن  أوتوني  تحدث  يونيو،  في 
أعمال  توقفت  التي  باريس  في  نوتردام  كاتدرائية  من 

ترميمها خالل تدابير الحجر.
متاحف مهجورة

الصحية  ــات  ــوي األول »أدت  العالم،  أنــحــاء  كــل  فــي 
لتراجع االهتمام بحماية التراث«، وفق كاتيزي.

العالم  فــي  كثيرة  أثــريــة  ومــواقــع  متاحف  وبــاتــت 
دون  من  الجائحة  بسبب  مهجورة 
التحف  يترك  ما  مناسبة،  حراسة 
مهربين،  رحمة  تحت  تكتنزها  التي 
مجموعات  وحتى  وشبكات،  أفــرادا 
تعرضت  هولندا،  ــي  وف إرهــابــيــة. 
السرقة  إلى  غوخ  فان  للرسام  لوحة 
مغلقا  كان  متحف  من  مارس  نهاية 
وقد  أسبوعين.  منذ  العامة  ــام  أم
نارية  ــة  دراج على  الــســارق  »وصــل 
اللوحة.  مــع  وغـــادر  ــبــاب  ال وخــلــع 
ظل  ــي  ف سهلة  مهمته  ــت  ــان وك
مدينة  في  ــات،  دوري أي  وجود  عدم 
للمارة  حركة  ليال  العادة  في  تشهد 
كاتيزي  كــورادو  وفق  والسائقين«، 
مثال  »أفضل  ذلــك  في  يــرى  ــذي  ال
الممتلكات  حق  في  الجريمة  على 

الثقافية خالل فترة الحجر«.
ــة  ــري ــت أكــث ــك، ســجــل ــ ــع ذلـ مـ
بفعل  الفترة  هذه  خالل  السرقات 
في  قانونية  غير  نبش  عمليات 
أفريقيا  في  وأيضا  العربي  العالم 

جنوب الصحراء وأميركا الالتينية.
أحيان  ــي  »ف ــي:  ــون أوت ويــقــول 
لذا  قطع.  من  أجــزاء  تنبش  كثيرة 

تصاب عناصر أساسية بالتلف«.
شاوني  جامعة  في  أستاذ  وهو  العزم  عمرو  ويوضح 
الكارثي  الدمار  »تصدر  األميركية  أوهايو  واليــة  في 
عناوين   2012 سنة  القديمة  حلب  بأسواق  لحق  الذي 
عمليات  من  فعليا  يأتي  األكبر  الدمار  لكن  األخــبــار، 

النهب«. 

أصبحت  إن  أمي:  لي  قالت  طفال،  كنت  »عندما  بيكاسو:  قال 
بك  ينتهي  فسوف  راهبا  أصبحت  وإن  جنراال.  فستكون  جنديا 
فصرت  مصورا  أصبحت  ذلك  من  وبدال  البابا.  لتكون  األمر 
من  القول  هذا  يثيره  بما  إعجابي  عليكم  يخفى  وال  بيكاسو«. 
بابلو بيكاسو،  الفنان  بالنفس. وهذا هو  الثقة واالعتداد  حجم 
لم  العشرين،  القرن  في  شهرة  األكثر  الرسام  اآلن  يعد  الذي 
يعتدها  لم  واتجاهات  أساليب  بشجاعة  أنتج  عندما  يتردد 
الرسامين.  من  العديد  في  مباشر  بشكل  ــرت  أث الــنــاس، 
والده  الخزف.  وأعمال  النحت  مارس  الرسم  إلى  وباإلضافة 
بيكاسو.  ماريا  وزوجته  بالسكو«  رويز  خوسيه  »دون  الفنان 
طفولته  نعومة  منذ  يرسم  أن  ويريد  يقلده  كان  إنه  قيل 
رسمه،  في  تقليديا  كان  الذي  والــده،  الحظ  ولقد  المبكرة. 

موهبة ابنه فاعتنى به وبدأ في تعليمه.
»المصارع  وعنوانها  باسمه  لوحة  أول  بيكاسو  سجل 
شمال  إلى  األسرة  وبانتقال  سنوات!  سبع  وعمره  اإلسباني« 
مكتمل  سنة  عشرة  خمس  وعمره  بيكاسو،  أصبح  إسبانيا 
الغالب  في  وهي  لوحاته،  بإتمام  والده  إليه  فعهد  التكوين، 
إلى  أسرته  ــادت  ع ولما  الطيور.  رســومــات  على  مقتصرة 
أكاديمية  في  للرسم  أستاذا  ــده  وال أصبح  حيث  برشلونة، 
بها  التحق  »اللونخا«  باسم  عرفت  التي  الجميلة،  الفنون 

بيكاسو، فانبهر به أساتذته.
يقول بيكاسو عن تلك المرحلة: »لم يكن مقدرا لرسوماتي 
الغموض  إلى  افتقرت  فلقد  األطفال،  لوحات  تعرض ضمن  أن 
وأنا  أكاديمية،  بلوحات  قمت  لقد  وسذاجته.  الطفل  عالم  في 

في سن السابعة، وأرهبتني دقتها«.
في  باياريس«  »مانويل  صديقه  إلى  سافر   1898 سنة 
تلك  عن  بعد  فيما  وقال  خوان«،  دي سان  »أورتا  قرية تسمى 

التجربة: »إن كل ما عرفه تعلمه في تلك القرية«.
صديقه  مع   1900 سنة  باريس  إلى  سفريته  تكون  قد 
إذ  انتهت حياته بمأساة،  الذي  الرسام »كارلوس كاجيماس«، 
إن انتحاره أثر في بيكاسو لنحو أربع سنوات، يقول النقاد إنها 
أعماله،  األزرق، ألنه سيطر على  اللون  عليها  التي غلب  الفترة 

لعل لوحة »العجوز مع الطفل« من أشهرها.
وعلى  للوحاته،  فردي  معرض  أول  أقام   1901 يوليو  في 
وصفوه  النقاد  فــإن  ساحقا،  نجاحا  يلق  لم  أنــه  من  الرغم 
وألربع  التاريخ  ذلك  ومن  المتألق«.  الجديد  »القادم  بأنه 
التأثير  ولكن  باريس.  إلى  مرات  ثماني  بيكاسو  سافر  سنوات 
تعرف  التي  الفنية  الحركة  من  جاء  بيكاسو  على  الحقيقي 
نسبة  القوطية«،  »الكتاالنية 
التي  كاتالونيا  إقليم  ــى  إل
وثقافتها  الخاصة  لغتها  لها 
إسبانيا،  بقية  عن  المستقلة 
تزعمها  الفنية  الحركة  وتلك 
جاودي«،  »أنطوني  المعماري 
الذي تعد أعماله بداية الحركة 
جربها  التي  وهي  السريالية، 

بيكاسو فيما بعد.
ــاد  ــف ــس اســت ــاريـ ــي بـ ــ وف
المعارض  بين  تجوله  مــن 
رواد  من  واستفاد  والمتاحف، 
 1906 ســنــة  الــحــقــبــة.  تــلــك 
اللوحات  جامعو  ــه  ب اهــتــم 
الذي  شتاين«  و»ليو  »جرترود«  أشهرهم  لعل  األميركيون، 
بيكاسو،  فن  في  الدرامي  التغير  بداية  يعد  بورتريها  له  صور 
اإليحاء  مبدال  األبيض  باللون  الوجه  بتلوين  اللوحة  أنهى  إذ 

الطبيعي بشيء أكثر تسطيحا، فصار الوجه كقناع.
افينيون«  »آنسات  الجديد  عمله  قدم   1907 سنة  وفي 
األنثى  جسد  بها  غير  التي  النقلة  من  أصــدقــاؤه  فصعق 
الجمال،  عن  بعيدا  قبيحا،  برسمه  عليه  المتعارف  الكالسيكي 
اللوحات  جامع  سوى  به  يعجب  ولم  الحادة،  بالزوايا  مليئا 
استمرت  الذي  كانفيلير«،  هنري  »دانييل  الصغير  األلماني 
اللوحة  تلك  ومــن  العمر.  نهاية  حتى  ببيكاسو  صداقته 
بدأ  بــراك«  »جــورج  الفنان  األولــى  الوهلة  في  كرهها،  التي 
األسلوب  ببدء  آذنت  التي  هي  مماثلة،  تقنيات  تجريب  في 
فصور   . اللون  متضمنا  الشكل  على  بيكاسو  ركز  إذ  التكعيبي، 
عدة  ومن  ومخروطية  أسطوانية  هندسية  بأشكال  مواضيعه 
إظهار  باإلمكان  وأصبح  للضوء  واحدا  مصدرا  مستخدما  زوايا، 

الشكل من الجانب ومن األمام في آن واحد.
عمل  عن  فوكسيل«  »لويس  كتبه  الذي  الفني  النقد  ويعد 
براك الذي قال فيه: »إنه يلخص كل شيء: العناصر واألماكن 
المكعبات«  إلى أشكال هندسية بسيطة، لتصبح مثل  والبيوت 
ذلك  وبسبب  التكعيبية.  مصطلح  استخدام  إلى  أدى  الذي  هو 
وقد  معا،  يعمال  حميمين  صديقين  ــراك،  وب بيكاسو  أصبح 
متسلقي  من  اثنين  مثل  »إنهما  عالقتهما:  »بــراك«  وصف 

الجبال، كل منهما مربوط باآلخر بواسطة حبل«.
»أولجا  الروسية  الباليه  راقصة  غرام  في  وقع   1917 سنة 
التكعيبية  عن  بعيدة  مشهورة  بلوحة  ورسمها  كولخوفا«، 
سنة  وتزوجها  عليها،  التركيز  يكون  حتى  خلفية  دون  ومن 
التي  والطفل«  »األم  لوحة  ولعل  ولــدا،  له  وأنجبت   1918
صورها بأسلوب »الكالسيكية الجديدة« تعكس مدى اهتمامه 
يريده  ما  ويقول  »يرسم  قال:  مثلما  وظل  واألمومة.  بطفله 

باألسلوب الذي يحس أنه يجب أن يقال به«.
من  بعدها  منطلقا   1935 سنة  »أولــجــا«  عن  وانفصل 
سمي  ما  وهي  عدواني،  أسلوب  نحو  المميز«  »المثقف  عالم 
الفترة  تلك  في  برسوماته  تجلت  وقد  الوحشية،  بالمرحلة 

بالعديد من الثيران ومصارعتها.
ويقال إن الحركة السريالية تؤمن بأن الفن يتعين أن يعبر 
الدفينة،  والذكريات  األحالم  مستكشفا  الباطن،  العقل  عن 
القائل  وهو  أفكارهم،  في  أثر  ما  هو  بيكاسو  فن  إن  ويقولون 
عمقا  تأخذ  أن  الممكن  من  والمناظر  اليومية  الموضوعات  إن 

أعمق من الالوعي.
لإلنسان  تكوينه  بــدأ  الــخــرشــوف«  »فــتــاة  لوحته  ومــن 
الباسية  للمدينة  األلماني  القصف  وجــراء  مضطرب،  بشكل 
نفسه  االسم  أعطاها  التي  الشهيرة  لوحته  رسم  »جويرنيكا« 
فعلت  »هل  بقوله:  عنها  ألماني  سأله  التي  وهي   ،1937 سنة 
بلوحة  وألحقها  ذلك«،  فعلتم  الذين  أنتم  »ال  فأجابه:  ذلك؟« 
يحسه  ما  لوحاته  عكست  الحرب  وأثناء  الباكية«،  »المرأة 
ونيران  وسكاكين  حيوانات  جماجم  في  تمثلت  وحشية  من 
قريبا  دائر  واالقتتال  باريس  معركة  أثناء  إنه  ويقال  مشتعلة. 
ليعلو عن ضجيج  ويرسم  بأعلى صوته  يغني  كان  من مرسمه 

الشارع.
وشمعة  إبريق  من  صامتة  طبيعة  لوحة  رسم   1945 سنة 
قابل  قد  وكان  الحرب.  متاعب  األلوان  خالل  من  عاكس  وإناء 
الفرنسية »فرانسواز« سنة 1943 وأحبها وأنجب منها ولدين. 
وقال عندما بلغ عمر 66 عاما: »ال أزال أنجب األطفال في سنى 
ميالده  بعيد  احتفل   1951 وسنة  سخف...«.  من  له  يا  هذه! 
أطفاله  مع  كالسباحة  اليومي  نشاطه  في  مستمرا  السبعين، 
مصورا،  وينتج،  ويبدع  يعمل  واستمر  الرسم.  وتعليمهم 
وسنة  فوتوغرافيا.  ومصورا  خزفية  ألعمال  ومنتجا  ونحاتا، 
مستلهما  الحشائش«  على  الغداء  »تناول  لوحته  رسم   1960
»ال  القائل:  وهو  ومنتجا،  مبدعا  واستمر  مانيه.  من  فكرتها 
تؤجل شيئا للغد، إال إن كنت ترضى أن تموت قبل أن تنجزه«.
تجاعيد  فيه  مبرزا  شخصيا«  »بورتريها  رسم   1972 وسنة 
السن الكبيرة. ولعل من أعجب أقواله عندما سأل: »هل تتوقع 
مني أن أقول لك: ما هو الفن؟ لو كنت أعرف الحتفظت بهذه 
أن  يجب  الفني  العمل  »إن  القائل:  وهو  لنفسي«،  المعرفة 
ينتج ردا قويا عند المتلقي، يدفعه ألن يبدع، حتى ولو بخياله 
واعيا  يجعله  وأن  ويهزه،  أعماقه  من  يخرج  أن  ويجب  فقط. 
منه  ويخرجه  يهزه  أن  عليه  ولذلك  فيه،  يعيش  الذي  بالعالم 

أوال«. وهذا ما فعله بيكاسو العجيب!
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باسمه وعنوانها 
»المصارع 

اإلسباني« وعمره 
سبع سنوات

بيت إسكندر يحتفي بإصدارات املغبوب ويكرم التميمي

الهيئة العامة للثقافة تصدر 67 عنوانا جديدا

»رويال ألبرت هول« تحتفل بـ150 عاما على تأسيسها

الكنوز الثقافية ضحية جانبية لجائحة »كوفيد-19«
ليبيا على رأس قائمة الدول المتضررة

حفل توقيع ثالثة مؤلفات للكاتب

القاهرة - الوسط

وفاة الشاعر واملترجم رفعت سالم

بحث تفعيل املراكز 
الثقافية الليبية بالخارج

ناهز  عمر  عن  األحــد،  ســالم،  رفعت  المصري،  والمترجم  الشاعر  توفي 
السبعينات،  جيل  شعراء  أبرز  أحد  وهو  المرض،  مع  صراع  بعد  عاما   69

وحصل على جائزة »كفافيس« الدولية للشعر العام 1993.
الثقافة  وزيــرة  عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  نعت  السياق،  وفــي 
الشعر  في  العربية  للثقافة  كبيرا  إرثا  ترك  إنه  وقالت  سالم،  المصرية، 
النقدية  واألبــحــاث  والــتــرجــمــة 
الطويلة،  األدبية  مسيرته  خالل 
ــه  ــرت ــت بـــالـــعـــزاء ألس ــه ــوج وت
أن  اهلل  داعية  ومحبيه،  وأصدقائه 

يتغمد الفقيد برحمته.
مصر،  كتاب  اتحاد  نعاه  كما 
ــان بــالــخــصــوص:  ــي ــي ب ــاء ف ــ وج
تنعى  الحزن  يعتصرها  »بقلوب 
مصر،  كتاب  التحاد  العامة  النقابة 
عبدالهادي،  عالء  الدكتور  برئاسة 
كتاب  التحاد  العامة  النقابة  رئيس 
لالتحاد  الــعــام  ــن  ــي واألم مــصــر، 
إلى  العرب،  والكتاب  لألدباء  العام 
والعالم  مصر  في  المثقفين  جموع 
والمترجم  الشاعر  رحيل  العربي 
الكبير رفعت سالم، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع 

مع المرض«.
من  نوفمبر  في  الشرقية،  بمحافظة  القمح  منيا  مدينة  في  الراحل  ولد 
 ،1973 العام  القاهرة  جامعة  في  وتخرج  الصحافة  درس   ،1951 العام 
ســالم«،  رفعت  و»إشــراقــات  الجميلة«،  الفوضى  »وردة  مؤلفاته  من 
الماضي«،  النهار  و»إلــى  للهاوية«،  قلت  و»هكذا  لــي«،  تومئ  و»إنها 

و»كأنها نهاية األرض«، و»حجر يطفو على الماء«.
مجلة  إصــدار  في  وأسهم  المترجمة،  األعمال  من  العديد  له  أن  كما 
أول  وأصدر  »كتابات«،  مجلة  أصدر  ثم  زمالئه،  بعض  مع   »77 »إضــاءة 
كما  الجميلة«،  الفوضى  »وردة  بعنوان   1987 العام  له  شعري  ديــوان 

أسس مجلة »كتابات« األدبية.

الرقابة  هيئة  ووكيل  أونيس،  حسن  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  التقى 
الهيئة  تواجه  التي  العراقيل  بحث  اللقاء  وتناول  قادربوه،  عبداهلل  اإلدارية، 
وكيفية  الخارج،  في  الثقافيين  الملحقين  ترشيح  حيال  المتخذة  واإلجراءات 
على  الثقافة  هيئة  منشور  حسب  ذلك،  دون  تحول  التي  المعوقات  تذليل 
هيئة  مقر  في  جرى  الذي  اللقاء  بعد  الصادر  المنشور  وتابع  »فيسبوك«. 
في  الثقافية  المراكز  ألهمية  »ذلك  الماضي:  األسبوع  اإلدارية،  الرقابة 
وما  الخارج،  في  ليبيا  وصورة  الليبية،  بالثقافة  التعريف  في  ودورها  الخارج 
تقوم به اآلن المراكز الثقافية ال عالقة له بماهية عملها، بل باالبتعاد عن 
الليبية  الثقافة  نشر  وهو  أال  الخارج،  في  الثقافية  للمراكز  األساسي  الهدف 

في المجتمعات األخرى«.
بالحد  منها  المتوقع  الدور  اآلن  حتى  تؤد  لم  المراكز  »لكن  وأوضح: 
طرف  من  المحاولة  رغم  المادية  اإلمكانات  انعدام  بسبب  األدنى، 
خالل  منهم  المبذول  الجهد  على  نشكرهم  الذين  الثقافيين  الملحقين 

فترة توليهم مهامهم«.

شهدت قاعة بيت إسكندر للثقافة والفنون، الخميس، 
محمد  للكاتب  مؤلفات  ثالثة  توقيع  حفل  فعاليات 
»خلف  بعنوان  قصصيتان  مجموعتان  وهي  المغبوب 
منشورات  من  األولــى  المكعبات«،  و»لعبة  الباب« 
رواية  والثالثة  خاص،  إصدار  والثانية  الكون،  مكتبة 
وصاحب  األدهم.  دار  مطبوعات  من  قوسين«  »بين 
أنامل  فيه  داعبت  موسيقي  إيقاع  األمسية  ــواء  أج
الفنان  ألهم  فيما  القانون،  آلة  السبهاوي  علي  الفنان 
آلة  على  الرائع  بعزفه  الحضور  خيال  الفهد  عبدالرزاق 

الكمان.
أدار  الــذي  الــفــنــادي،  يونس  الكاتب  واستهل 
إلى  ومشيرا  اإلبداع،  بأهمية  معرفا  حديثه  االحتفالية 
الزمنية  مساراتها  عبر  ذاكرتنا  رسم  في  الكتابة  دور 
المتداخلة وتحفيزنا على صياغة هذه الرؤى في خيال 

ينكش الواقع ويستنطق تفاصيله.
رحلته  بالمناسبة  له  كلمة  في  المغبوب  ووصف 
أي  لقراءة  نهما  كنت  »عندما  بالقول:  الكتابة  مع 
العاشق  تصورتني  ألنني  تشيكوف  حسبتني  سطور 
في  الصياد  وأنني  الكلب،  صاحبة  السيدة  قصة  في 

الشيخ والبحر«.
وأضاف »كنت أتصور أنني سأجتاز الكوني والفقيه 
وستين  بستة  واآلن  مصطفى،  حسين  وخليفة 
بالد  في  نفسي  على  وكذبي  وهمي  اكتشفت  خريفا 
أعيش  بشري  كائن  مجرد  إال  فيها  لست  صحراوية 
زيف  الحقيقة وسط  أبحث عن  لم  مع خياالت وهوام، 
مجرد  حتى  بل  المنال  بعيدة  أنها  تأكدت  فقد  فاضح 

االقتراب منها كنت أخافه«.

بيت  في  »اليوم  أنه  مشيرا  حديثه  في  وينتهي 
اللقاء  هذا  يكون  أن  أردت  إصداراتي،  لتوقيع  إسكندر 
التي  ليبيا  أن  ألعلن  بل  فقط،  للكورونا  ليس  كتحد 
كاتبا  تلد  أن  ما  وقت  في  قادرة  مثلي  فاشال  أنجبت 

يتلهف عليه العالم«.
سالم  التشكيلي  الفنان  تكريم  األمسية  وتضمنت 
بتسليمه  الغرياني  محمد  األستاذ  قام  حيث  التميمي 
للفنون  إسكندر  بيت  من  مقدمة  تقدير  شهادة 
التشكيل  فضاء  إثراء  في  وجهوده  إلبداعاته  تثمينا 

أن  إسكندر،  مصطفى  البيت،  مدير  وأوضــح  الليبي. 
التكريم هو خطوة مهمة لدعم الفنان نفسيا وكرافد 
المبدع  بين  والشراكة  التواصل  يعزز مفهوم  إنساني 

ومحيطه.
لوحات  أن  الفرجاني  إلهام  الدكتورة  وأوضحت 
للذات  الداخلي  الحوار  كوامن  سبر  تحاول  التميمي 
متعددة  لتفاسير  يؤسس  لوني  نص  في  وترجمته 
الدفق  في  وحظوظها  الفكرة  انبعاثات  تستجلي 

التشكيلي.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

● بيع آثار ليبية عبر اإلنترنت

● رويال ألبرت هول في لندن

● رفعت سالم

● وصول 67 عنوانا من مطبوعات هيئة الثقافة التي طبعت في لبنان

● بيت اسكندر للثقافة والفنون يشهد فعاليات حفل توقيع ثالث مؤلفات للكاتب محمد المغبوب.

طرابلس  ميناء  في  األحد،  للثقافة،  العامة  الهيئة  تسلمت 
التي طبعت في  بالهيئة  الخاصة  الجديدة،  اإلصدارات  بعض 

لبنان.
مع  »انسجاما  »فيسبوك«:  على  الهيئة  منشور  في  وجاء 
ما توليه الهيئة العامة للثقافة من أهمية كبرى لطباعة أكبر 
الهيئة  رئيس  أشرف  الليبيين،  للمؤلفين  الكتب  من  عدد 
العامة للثقافة، حسن أونيس، اليوم األحد 6 ديسمبر 2020 
بحضور  الهيئة،  إصدارات  استالم  على  طرابلس  بميناء 
محمد  والعقيد  الميناء،  عام  مدير  الطاهر  مصباح  المهندس 
الجراي مدير أمن منفد ميناء طرابلس، والسيد نعيم الشريف 
مركز  رئيس  الجطالوي  والعقيد سالم  الجمارك،  مركز  رئيس 

شرطة الميناء«.
فروع  أغلب  تشمل  عنوانا   67 المطبوعات  هذه  وشملت 
لبنان،  في  طباعتها  تمت  التي  والثقافة  واآلداب  المعرفة 

حسب منشور الهيئة.
من  لكل  والتقدير  بالشكر  الهيئة  رئيس  وتوجه 
والعقيد  طرابلس،  ميناء  مدير  حسين  الطاهر  »المهندس 
نعيم  والسيد  طرابلس،  ميناء  منفد  مدير  الجراي  محمد 
إنجاز  في  ساهم  من  ولكل  الجمارك  مركز  رئيس  الشريف 

هذا الجهد«.
للمكتبة  رافدا  ستكون  اإلصدارات  هذه  أن  أونيس  وأكد 
ربوع  كافة  من  ومبدعون  كتاب  فيها  »ساهم  التي  الليبية، 

الوطن، تشجيعا لهم«.
وتشمل  األولى  هي  الدفعة  »هذه  إن  الهيئة  رئيس  وفال 
وأيضا  والثقافة  السالم  ننشر من خاللها رسالة  عنوانا،   )67(
للمكاتب  دعم  من  عاتقها  على  أخذته  ما  الهيئة  لتحقق 
الجديدة،  بالكتب والمنشورات واإلصدارات  الثقافية  والمراكز 

والتشجيع على العودة للقراءة والمتابعة وتلقي المعرفة«.

الحفالت  قاعة  تصر  كوفيد-19،  جائحة  رغم 
ألبرت  »رويال  المرموقة  اللندنية  الموسيقية 
الـ150  بالذكرى   2021 سنة  االحتفال  على  هول« 

لتأسيسها.
أسماء  االحتفالية  في  المشاركين  بين  ومن 
سميث،  باتي  األميركية  الروك  كمغنية  كبيرة، 
األوبرا  ومغني  تايني،  البريطاني  الراب  ومغني 

جوناس كوفمان، وفق »فرانس برس«.
في  خاصة  موسيقية  حفلة  إقامة  المقرر  ومن 
على  بالضبط  عاما   150 بعد  أي   ،2021 مارس   29
ألفها  موسيقى  برنامجها  يشمل  القاعة،  افتتاح 
وضع  الذي  أرنولد،  ديفيد  البريطاني  خصيصا 

موسيقى خمسة من أفالم سلسلة »جيمس بوند«.
للمرة  الشهيرة  القاعة  إقفال  الجائحة  وفرضت 
أن  سبق  إذ  الطويل،  تاريخها  في  فحسب  الثانية 

أغلقت مرة أولى بسبب الحرب العالمية الثانية.
هول«،  ألبرت  لـ»رويال  العام  المدير  وقال 
»مصممة«  القاعة  إن  للصحفيين  هاسال،  كريغ 
المئة  السنوية  بالذكرى  الكامل  االحتفال  على 
المدمر  األثر  من  الرغم  »على  لتأسيسها  والخمسين 

للجائحة«.
تفشي  من  للحد  المفروضة  القيود  وتسببت 
لصناعة  كبير  بضرر  المستجد  كورونا  فيروس 
االقتصاد  في  تساهم  التي  بريطانيا  في  الموسيقى 
يورو(.  مليار   6.5( استرليني  جنيه  مليار   5.8 بمبلغ 
في  شخص  ألف   59 من  أكثر  وفاة  إلى  الوباء  وأدى 
كيه«  يو  »ميوزيك  أصدرته  تقرير  وأشار  المملكة. 
بنسبة  تراجعت  المسارح  عائدات  أن  إلى  نوفمبر  في 

85% هذه السنة.
افتتحتها  التي  المرموقة  اللندنية  القاعة  وعانت 

اسم  على  وسميت   1871 العام  فيكتوريا  الملكة 
مليون   27 قدرها  خسارة  من  ألبرت،  األمير  زوجها 
وردت  الجائحة،  أثناء  اإليرادات  في  استرليني  جنيه 
ألشخاص  استرليني  جنيه  مليون   7.5 من  أكثر 

اشتروا تذاكر لحفالتها.
الحجر  فترة  انتهاء  مع  القيود  تخفيف  وبعد 
»رويال  قاعة  أعلنت  األربعاء،  إنجلترا،  في  الثانية 
في  مجددا  بالجمهور  ترحب  أنها  هول«  ألبرت 

ديسمبر مع التزام قواعد التباعد الجسدي.
الجمهور«،  عودة  من  »واثق  إنه  هاسال  وقال 
دائم  بشكل  »ستتبع  القاعة  أن  إلى  مشيرا 

التوجيهات الحكومية األخيرة«.
مهتم  الجمهور  بأن  مقتنعون  »نحن  وأضاف: 
هذا  تلبية  إلى  ونتطلع  الحضورية  بالعروض  جدا 

المطلب«.



منها »ماتريكس 4« و»دون«

الدولي«  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  يختتم 
واألربعين،  الثانية  دورته  فعاليات  الخميس،  مساء 
ساحة  فــي  المقام   »WE« مــســرح  فــي  وذلـــك 
المسابقات  جوائز  بإعالن  المصرية،  األوبــرا  دار 
فيروس  ضد  احترازية  إجــراءات  وسط  المختلفة، 

»كورونا«.
 83 الــــ42،  ــه  دورتـ فــي  المهرجان  وعـــرض 
في  فيلما   20 بينها  من  دولــة،   43 من  فيلما 
باإلضافة  ــى،  األول والدولية  العالمية  عروضها 
األوسط  بالشرق  األول  عرضها  في  فيلما   52 إلى 
المهرجان  تحكيم  لجان  وضمت  أفريقيا.  وشمال 
تحكيم  لجنة  ورأس  دولــة،   16 من  سينمائيا   22
الروسي  والسيناريست  المخرج  الدولية  المسابقة 

أليكساندر سوكوروف.
القاهرة  »أيام  فعاليات  اإلثنين،  واختتمت مساء 
السابعة  النسخة  جوائز  بتوزيع  السينما«  لصناعة 
السينمائي«. وحصل مشروع  القاهرة  من »ملتقى 
»أسطورة زينب ونوح« إخراج يسري نصر اهلل من 
مقدمة  دوالر  آالف   10 قدرها  جائزة  على  مصر، 
أيضا  حصل  كما  برودكشن«،  فيلم  »الجوني  من 
على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دوالر مقدمة من 
نفسه  الفيلم  وحصل  و»إرجو«،  سوليوشن«  »ماد 
من  مقدمة  دوالر  آالف   10 قدرها  جائزة  على 
»سباركل ميديا«، كما توفر له »ذا سيل« خدمات 
لمدة سنة  مجاني  اشتراك  إلى  باإلضافة  التلوين، 

في تطبيق »Clakett PRO« مقدمة من كالكيت.
عالء  سامح  إخراج  »تمنتاشر«  مشروع  وحصل 
من مصر على جائزة قدرها 10 آالف دوالر مقدمة 
كما حصل   ،»ART« العرب(  وتلفزيون  )راديو  من 

أيضا على جائزة قدرها 10 آالف دوالر مقدمة من 
آالف دوالر مقدمة   10 قدرها  وجائزة  »ريد ستار«، 
صناعة  إلــى  باإلضافة  ميديا«،  »سباركل  من 
للمشروع  اإلعالنية  والمقدمة  التشويقي  اإلعالن 

مقدمة من »ذا سيل«.
استشارية  خدمات  إندبندنت«،  »فيلم  وتقدم 
بعد  ما  مرحلة  في  وثائقي  لمشروع  للسيناريو 
إخــراج  ــورة«  آخــر ص »قبل  مشروع  إلــى  اإلنــتــاج، 
»تمنتاشر«  ومشروع  مصر،  من  يوسف  اهلل  آية 
»نيو  تقدم  كما  مصر.  من  عــالء  سامح  إخــراج 
خدمات  وتوفير  دوالر  آالف   5 قدرها  جائزة  بالك« 
ما  مرحلة  في  المونتاج  في  وتسهيالت  التلوين 

الصورة«  آخر  »قبل  هما  لمشروعين  اإلنتاج،  بعد 
و»مــرور«  مصر،  من  يوسف  اهلل  آيــة  للمخرجة 

إخراج عمرو علي من سورية.
اهلل  آلية  الصورة«  آخر  »قبل  مشروع  فاز  كما 
بدءا  المشروع  صناع  تدريب  ببرنامج  أيضا  يوسف 
من  مقدمة  للتوزيع  وصوال  التطوير  مرحلة  من 

.»IEFTA«
كوثر  إخــراج  ألفة«  »بنات  مشروع  حصل  فيما 

قدرها  جائزة  على  وفرنسا  تونس  من  هنية  بن 
حصل  »روتــانــا«،  مــن  مقدمة  دوالر  آالف   10
ليوبي  المهدي  إخراج  طائر«  شي  »بحال  مشروع 
دوالر  آالف   5 قــدرهــا  جــائــزة  على  المغرب  مــن 
 Clakett« لمدة سنة في تطبيق واشتراك مجاني 

PRO« مقدمة من »كالكيت«.
إخراج  وعشاء«  وغدا  »فطار  مشروع  حصل  كما 
محمد سمير، من مصر، على جائزة قدرها 5 آالف 

غرفة  من  مقدمة  السيناريو  على  وإشــراف  دوالر 
األفالم  ــارض  »ع مشروع  وحصل  للكتابة.  سرد 
فلسطين  مــن  بــكــري،  أليكس  إخـــراج  األخــيــر« 
دوالر،  آالف   10 قيمتها  جائزة  على  وألمانيا، 
كما  برودكشن«،  ميديا  إتش  »إيــه  من  مقدمة 
حصل على جائزة توفير شريط »DCP« للمشروع 

مقدمة من »ذا سيل«.
غندور  باسل  إخــراج  »الزقاق«  مشروع  وحصل 

العربية  والمملكة  وفرنسا  ومصر،  األردن،  من 
دوالر  آالف   10 قــدرهــا  جــائــزة  على  السعودية 
حصل  كما  هيلز«،  بالم   - »بــاديــا  من  مقدمة 
آالف   10 قدرها  أخــرى  جائزة  على  نفسه  الفيلم 

دوالر مقدمة من »نيو سينشري«.
للمشاركة  دعوة  العربية  السينما  مركز  وقدم 
»احكيلهم  مــشــروع  ــى  إل الب«  ــردام  ــ »روت فــي 
مشروع  أما  األردن،  من  بيروتي  رند  إخــراج  عنا« 
مصر،  من  أبوالحسن،  تغريد  إخراج  »سنووايت« 
بدءا  المشروع  صناع  تدريب  برنامج  على  فحصل 
من  مقدمة  للتوزيع  وصوال  التطوير  مرحلة  من 
منصة  لحضور  دعــوة  إلى  باإلضافة   ،»IEFTA«

.»UNFPA« إنتاج مشترك مقدمة من
استثنائية  ظــروف  في  أقيم  الــذي  المهرجان 
المتميزة،  األفــالم  من  كبير  عدد  جلب  في  نجح 
المهرجان،  والنقاد جمهور  الصحفيين  آراء  بحسب 
المهرجان  فعاليات  حضر  ممن  الكثير  أثنى  حيث 
األفالم في مختلف  اختيارات  على  العريق  المصري 
الجيدة  االخــتــيــارات  ــذه  ه ولكن  المسابقات، 
التنظيم  في  كبير  قصور  صاحبها 
وعدم مراعاة قاعدة الـ50 في المئة 
بروتوكول  ضمن  وضعها  تم  التي 
»كورونا«  فيروس  لوباء  التصدي 
عن  رضا  عدم  حالة  في  تسبب  مما 
الدورة الـ42 لصعوبة الحصول على 
تذكرة لحضور الفعاليات، وأصبحت الجملة الشائع 
)كامل  آوت«  »سولد  الفعاليات  خــالل  سماعها 
في  الراعية  الشركات  تحكم  إلى  باإلضافة  العدد(، 
وكذلك  للجمهور،  طرحها  يتم  التي  التذاكر  عدد 
امتالء  لحين  موعدها  عن  العروض  بعض  تأخر 
وليس  خاصة  فعالية  وكأنها  بالمدعوين  القاعة 

مهرجانا ثقافيا عريقا.
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تقام المرحلة الثانية منه مارس المقبل

تشهد تكريم المصري عبدالعزيز مخيون

القاهرة - محمد علوش

»كورونا« يشطر مهرجان »هافانا للسينما األميركية الالتينية« لنصفني

إقامة دورة »استثنائية« لـ »أيام قرطاج السينمائية«

بعد دورة للنسيان تنظيميا.. ختام مهرجان »القاهرة السينمائي الدولي« الخميس

من  األولى  المرحلة  الماضي،  الخميس  مساء  افتتحت 
للسينما  »هافانا  لمهرجان  واألربعين  الثانية  الدورة 
المقبل  مارس  إلى  أرجئ  فيما  الالتينية«،  األميركية 

الجزء األكبر الذي يضم أفالم المسابقة الرسمية.
زمن  للمهرجان  الرسمي  الملصق  واستوحى 
أن  تؤكد  طبية  وصفة  شكل  على  صمم  إذ  الجائحة، 
تناولها  وينبغي  الطبيب«،  وصفه  »ما  هي  السينما 
موعد  وحدد  أيــام«.  عشرة  ولمدة  ساعات  أربع  »كل 
والثانية  الجاري،  ديسمبر   13 حتى  األولى«  »الجرعة 

من 11 إلى 21 مارس، حسب »فرانس برس«.
مرممة  نسخة  ــرض  ع االفــتــتــاح  ليلة  وشملت 
 )1976( سينا«  أولتيما  »ال  فيلم  من  وملونة  بالكامل 
أليا  غوتييريز  تــومــاس  الشهير  الكوبي  للمخرج 

.)1928-1996(
تأسيسه  منذ  السينمائي«  »هافانا  مهرجان  ودرج 
العشرة  ــام  األي خــالل  متفرج  ألــف   300 اجتذاب  على 
الدخول  تذكرة  سعر  بأن  علما  سنويا،  فيها  يقام  التي 
الرغم  وعلى  سنتات(.   8( بيزو   2 يتعدى  وال  جدا  زهيد 

من الوباء، لم يشأ المنظمون إلغاء المهرجان.

للصحفيين  جيرو  إيفان  المهرجان  رئيس  وقــال 
البداية،  منذ  لنا  بالنسبة  جــدا  واضحا  األمــر  »كــان 
البدائل  حضوريا.  المهرجان  إقامة  المقرر  من  وكان 
ال  أخرى  أنشطة  في  إليها  اللجوء  تم  التي  االفتراضية 
الجمهور  حيث  لحدثنا،  المميزة  السمات  مع  تتطابق 

هو الممثل الرئيسي، وهو محور كل شيء«.
المهرجانات  من  عدد  إلغاء  إلى  الجائحة  وأدت 

أرجأت  فيما  العالم،  أنحاء  مختلف  في  السينمائية 
»كان«  مهرجانات  بينها   ،2020 لسنة  دوراتها  أخرى 

و»بكين« و»اسطنبول«.
سيطرت  بأنها  تتباهى  أن  تستطيع  كوبا  أن  إال 
اإلصابات  عدد  اقتصر  إذ  أراضيها،  على  الوباء  على 
أصل  من  ــاة،  وف حالة   136 بينها  من   8456 على 
للغاية  منخفضة  ــام  أرق وهــي  نسمة،  مليون   11,2

مقارنة بجيرانها.
 92 المهرجان  من  األول  الجزء  برنامج  ويشمل 
في  العروض  وتقام  المسابقة،  خارج  من  كلها  فيلما 
الحضور  نسبة  تقتصر  إذ  صارمة،  وقائية  تدابير  ظل 
االستيعابية  القدرة  من   30% على  بها  المسموح 
وكذلك  إلزاميا،  األقنعة  وضع  وسيكون  للصاالت، 
والصاالت  المداخل،  عند  ــدي  واألي األحذية  تعقيم 
االزدحام  لتجنب  سلفا  التذاكر  وتباع  عرض.  كل  بعد 

أمام شبابيك التذاكر.
األفالم  فيشمل  المهرجان،  من  الثاني  الجزء  أما 
في   18 ومنها  المسابقة،  ضمن  المدرجة  ـــ102  ال

الفئة األولى من األفالم الروائية.

مع أخذ التدابير االحترازية، تنطلق نسخة استثنائية من 
والثالثين  الحادية  بدورتها  السينمائية«  قرطاج  »أيام 
إلى  المنظمون  يسعى  خاللها،  ومن  ديسمبر.   18 في 
الذي  تونس،  في  الثقافي  للقطاع  أمل  رسالة  توجيه 

خنقته جائحة »كوفيد19-«.
المهرجان  مدير  قال  الثالثاء،  صحفي،  مؤتمر  وخالل 
السينمائي، إن »قرار تنظيم الدورة الجديدة ال يأتي من 
التي  والثقافة  للحياة..  حبا  ولكن  الالوعي  أو  العناد  باب 
والتعصب«،  الجهل  من  يقينا  حصن  أنجع  أنها  أثبتت 

وفق »فرانس برس«.
الجديدة »استثنائية في  الدورة  أن  إلى  الباهي  وأشار 
)احم  روحك  »احمي  شعار  تحت  وتقام  استثنائي«  ظرف 
السينمائية«.  قرطاج  أيام  على  الباقي  واتــرك  نفسك( 
أرجئ  لكنه  نوفمبر،   7 المهرجان في  وكان مقررا إطالق 
على  أرغــم  الــذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  بسبب 
تأجيل أو إلغاء أكثر من 700 حدث ثقافي آخر في البالد، 

بحسب السلطات التونسية.
وتخطت تونس البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 
عدد  تجاوز  فيما  بـ»كوفيد19-«،  إصابة  ألف  مئة  عتبة 

الوفيات 3500 منذ بدء الجائحة في مارس.
السينمائي  الحدث  هذا  على  بثقلها  الجائحة  وألقت 
منذ  تنظيمه  على  تونس  دأبت  الذي  األفريقي  العربي 
الرسمية  المسابقة  »إلغاء  المنظمون  وأعلن   .1966
واألفارقة  العرب  للمخرجين  عادة  المكرسة  العام«،  هذا 
تتنافس  وقصيرة،  ووثائقية طويلة  روائية  أفالما  وتضم 

للفوز بجائزة التانيت الذهبي.
مجمع  ففي  المهرجان،  خالل  وقائية  تدابير  وتتخذ 
المنظمون  أبقى  حيث  العاصمة  وسط  الثقافة  مدينة 
المشاركين  على  يتعين  واالختتام،  االفتتاح  حفلي  على 
الحمراء.  السجادة  على  المرور  خــالل  التوقف  تفادي 

التباعد  تشمل  مشددة  وقائية  تدابير  ستفرض  كذلك، 
الجسدي وفرض وضع الكمامة على الجميع.

الحاضرين  عدد  فإن  للجميع،  متاح  الحدث  أن  ورغم 
تستقطب  كانت  التي  التظاهرة  خالل  محدودا  سيكون 

سنويا قبل الجائحة جمهورا غفيرا.
ويفتتح المهرجان الذي يستمر ستة أيام، بستة أفالم 
إنتاج  من  طويلة،  تونسية  أفالم  من  مستوحاة  قصيرة 
 2020 العام  التونسي للسينما والصورة  الوطني  المركز 
أثرا  تركت  طويلة  بأفالم  »احتفاء  المنظمون  اعتبرها 

عميقا في تاريخ المهرجان«.
نجوم  من  كبير  عدد  استقبال  على  المنظمون  ودرج 
السينما والعاملين في مجال الفن السابع وهواة الشاشة 
فعاليات  لحضور  العاصمة  تونس  إلى  يقدمون  الكبيرة، 

المهرجان العريق الذي يستمر عشرة أيام.

ديسمبر،   23 حتى  يستمر  الذي  الحدث  في  ويعرض 
ومصر  تونس  بينها  عدة  بلدان  من  فيلما   120 حوالي 
مواعيد  تقديم  وتقرر  أفريقية.  ودول  والسودان  وسورية 

عروضها المسائية في 16 صالة بسبب حظر التجول.
حظر  تمديد  األحــد،  التونسية،  السلطات  وأعلنت 
الوباء حتى  للحد من تفشي  أكتوبر  الساري منذ  التجول 

30 ديسمبر في كل أنحاء البالد.
عرض  المهرجان  يشهدها  التي  المحطات  أبرز  ومن 
فيلم »الرجل الذي باع ظهره« للتونسية كوثر بن هنية 
العنيف  التالقي  يصور  والذي  األوسكار،  لجائزة  المرشح 
المعاصر. ومن بين األفالم  الالجئين والفن  بين عالمي 
التي ستعرض ألول مرة »200 متر« للمخرج الفلسطيني 
ساحل  من  الكوت  لفليب  الملوك«  و»ليلة  نايفة،  أمين 

العاج و»الهربة« للتونسي غازي الزغباني.

● صناع فيلم زينب

● بوستر المهرجان

»أسطورة زينب ونوح« أكبر الرابحين في »ملتقى القاهرة السينمائي«

منصتها  على  ــراذرز«،  ب »وورنــر  استوديوهات  ستبث  الكبيرة،  الشاشة  على  عرضها  مع  بالتوازي 
لخدمة الفيديو بحسب الطلب »إتش بي أو ماكس«، كل أفالمها السينمائية المبرمجة لسنة 2021، 
ومنها »ماتريكس 4« و»دون«. وتسعى الشركة من خالل هذه الخطوة إلى الحد من تأثير جائحة 

»كوفيد19-« على أعمالها، حسب »فرانس برس«.
تواجهها  التي  الصعوبات  القطاع  في  السائدة  المعايير  يقلب  الذي  اإلعــالن  هذا  ويعكس 
دور  أغلبية  أغلقت  المتحدة حيث  الواليات  في  الصحية  األزمة  تداعيات  مع  التكيف  في  »هوليوود« 
المجال،  هذا  في  المتخصصة  رياليشنز«  »إكزيبيتر  شركة  لدى  المحلل  بوك،  جيف  ورأى  السينما. 
أنه »أكبر زلزال يهز قطاع السينما في تاريخه«. وقال الخبير في تصريحات لوكالة »فرانس برس« 

إن »وورنر« أقدمت »على تحول صعب من شأنه تغيير المعادلة في القطاع إلى ما ال رجعة فيه«.
القرار:  هذا  عن  اإلعالن  معرض  في  سارنوف،  آن  براذرز«  لـ»وورنر  التنفيذية  المديرة  وقالت 
اإلجراء  هذا  ويقتصر  حلول«.  إليجاد  ابتكاري  بحس  التمتع  يتطلب  له  سابق  ال  وضعا  »نعيش 
بلدان  في  راهنا  متوافرة  غير  ماكس«  أو  بي  »إتش  خدمة  إن  إذ  المتحدة،  الواليات  على  راهنا 
ومن  السينما.  صاالت  في  العادة  جري  على  المقبل،  العام  فيها  أفالمها  »وورنر«  ستعرض  أخرى 
الالتينية  أميركا  في  البلدان  بعض  ليشمل  ماكس«  أو  بي  »إتش  خدمة  نطاق  توسيع  المرتقب 

وأوروبا في النصف الثاني من العام 2021.
وكانت »وورنر« أعلنت في منتصف نوفمبر أن فيلم »واندر وومن 1984« سيعرض في الواليات 
المتحدة بالتوازي في قاعات السينما وعلى منصة »إتش بي أو ماكس« اعتبارا من يوم عيد الميالد، 
رأسا  »هوليوود«  قلبت  التي  الجائحة  جراء  من  الفائت  الربح  عن  التعويض  إلى  مسعى  في  وذلك 
القرار  أن يشكل  الخبراء  الصاالت. وتوقع  إلى  الضخمة  اإلنتاجات  على عقب وبدلت مواعيد طرح 
الخاص بـ»واندر وومن« استثناء، لتقييم مدى نجاح خطوة من هذا القبيل. وجرت العادة على 
قبل  يوما   90 لمدة  السينما  قاعات  في  حصرا  الضخمة  الهوليوودية  اإلنتاجات  تعرض  أن 
توفيرها عبر وسائل أخرى. غير أن إغالق دور السينما في مناطق أميركية عدة، من بينها 

نيويورك ولوس أنجليس، دفع الموزعين إلى البحث عن حلول بديلة.
الشاشة  على  مجددا  األفــالم  مشاهدة  يريد  من  أكثر  »نحن  سارنوف:  وقالت 
الكبيرة... لكن ال بد من أن نأخذ في الحسبان أن غالبية الصاالت في الواليات 

المتحدة ستعمل على األرجح بطاقة مخفضة طوال العام 2021«.
قبل  من  المعتمد  »الهجين«  االقتصادي  النموذج  هذا  سياق  وفي 
»إتش  منصة  على  متوافرة  الجديدة  األفالم  ستكون  بــراذرز«،  »وورنر 
المتحدة،  الواليات  صاالت  في  عرضها  بدء  يوم  منذ  ماكس«  أو  بي 
فيلما   17 القرار  هذا  يطال  أن  المفترض  ومن  شهر.  لمدة  وذلك 
مستوحاة  سابقة  أحــداث  إلى  يرتد  جزء  بينها  من  األقــل،  على 
الخارقين  األبطال  لفيلم  وتتمة  »سوبرانوز«  مسلسل  من 
منازع  بال  يبقى  إنتاج  أضخم  أن  غير  »سوويسايدل سكواد«. 
 1.6 من  أكثر  التي حصدت  الثالثية  تتمة   ،»4 »ماتريكس 
كيانو  بطولة  من  العالمي،  الصعيد  على  دوالر  مليار 
في  الصاالت  في  طرحه  المقرر  ومن  نيو.  دور  في  ريفز 

ديسمبر 2021.
»دون«،  فيلم  جدا  المرتقبة  األخرى  األعمال  ومن 
وهو نسخة جديدة مقتبسة من رواية الخيال العلمي 
الشهيرة لفرانك هربرت الصادرة سنة 1965. وهذا 
الفيلم الطويل هو من إخراج دوني فيلنوف وبطولة 

تيموتي شاالميه.
الكبرى  الهوليوودية  االستوديوهات  وتسعى 
التكيف  على  تساعدها  حلول  استنباط  إلى  جاهدة 
خسائر  القطاع  كبد  الــذي  »كوفيد19-«  وبــاء  مع 

جمة.
في  الصيف  هذا  »تينيت«  فيلم  »وورنر«  وعرضت 

الصاالت، لكن عائداته كانت مخيبة للتوقعات.
منصات  على  آمالها  تعقد  أخــرى  مجموعات  وباتت 
الجديدة  نسختها  عرضت  التي  »ديزني«  مثل  التدفقي،  البث 
من »موالن« على منصة »ديزني +« في سبتمبر، و»بيكسار« التي ستطرح عملها 

األخير »صول« على المنصة عينها يوم عيد الميالد في الواليات المتحدة.

حياة  عــن  ــراون«،  ــ ك »ذي  مسلسل  يــواجــه 
بدأ  منذ  الجدل،  من  الكثير  الملكية،  العائلة 
بأنه  بريطانيون  ووصفه  »نتفليكس«.  على 
الملكية  العائلة  تناوله  في  كليا«  »منحاز 
على  ينطوي  ــه  أن معتبرين  البريطانية، 
األمير  على  الذعا«  »هجوما  ويشكل  »افتراء« 

تشارلز، حسب »فرانس برس«.
»نتفليكس«  لمسلسل  االنتقادات  وركزت 
إليزابيث  الملكة  عهد  يتناول  الــذي  الناجح 
العالقة  بها  عالج  التي  الطريقة  على  الثانية، 
وزوجته  الــتــاج  وريــث  تشارلز  األمــيــر  بين 

األولى األميرة الراحلة ديانا.
المسلسل  من  الرابع  الموسم  ويتطرق 
المالكة  العائلة  إلى  دي«  »ليدي  انضمام  إلى 
كورين.  إيما  دورهـــا  وتـــؤدي  البريطانية، 
مستوحدة،  كخطيبة  ديانا  المسلسل  ويصور 
بارد  زوج  مع  تعيش  حزينة  شابة  كعروس  ثم 
لكاميال  حبه  إلى  يحن  يزال  ال  مخلص،  وغير 

كــراون«  »ذي  كاتب  وأقــر  شابا.  كان  عندما 
األربعة  الــمــواســم  فــي  بأنه  مــورغــن  بيتر 
في  خصوصا  روائــيــا،  جانبا  المسلسل  من 
الصحفيين  من  كثرا  لكن  الحميمة،  المشاهد 
المالكة  العائلة  شــؤون  في  المتخصصين 
بعيدا  ذهــب  أنــه  رأوا  منها  القريبين  ومــن 

جدا هذه المرة.
الملكية  الشؤون  في  المتخصصة  وقالت 
على  ديانا  »يصور  المسلسل  إن  جونور  بيني 
بينما  الشرير،  أنه  على  وتشارلز  الضحية  أنها 

كان االثنان على السواء ضحيتين«.
المسلسل  على  جونور  تأخذه  ما  ــم  وأه
زواجها  إلى  لديانا  المرضي  الشره  عزا  أنه 
وريث  أن  تأكيده  تنتقد  كذلك  تشارلز.  من 
بعد  كاميال  مع  عالقته  على  حافظ  العرش 

زواجه مباشرة.
من  ــدد  ع عــن  »تــايــمــز«  جــريــدة  ونقلت 
يصوره  التي  الطريقة  أن  تشارلز  أصدقاء 
الملحق  أما  »افتراء«.  تشكل  المسلسل  بها 
ديكي  باكنغهام  قصر  في  السابق  الصحفي 
يمثل  برمته  المسلسل  أن  فالحظ  آربيتر، 

جريدة  وفــي  األمــيــر.  على  الذعــا«  »هجوما 
الملكية  السيرة  كاتب  وصف  غارديان«،  »ذي 
»منحاز  بأنه  الرابع  الموسم  فيكرز  هوغو 
ديرويد،  إيوانيس  الــمــؤرخ  واعتبر  كليا«. 
أن  مسلسالت«،  في  »إنجلترا  كتاب  مؤلف 
تبدو  وديــانــا  تشارلز  األمــيــر  بين  العالقة 
»حقيقة«  من  األهــم  أن  رأى  لكنه  حقيقية، 
الـــذي يــؤديــه في  كــل شخص هــو »الـــدور 
كــراون«  »ذي  أن  معتبرا  المالكة«،  العائلة 

قام بعمل جيد في هذا اإلطار.
الجمهور  مــن  ــزء  ج فعل  رد  أن  وأضـــاف 
تزال  ال  العاطفية«  »الشحنة  أن  إلــى  يعود 

تحيط باألحداث التي يتناولها المسلسل.
فتمحور  السابقة،  الــمــواســم  ــي  »ف ــا  أم
وأحيانا  قديمة  أحـــداث  على  المسلسل 
الجدل  كــان  لــذلــك  منسية«،  شخصيات 
المسلسل  أن  وأبرز  السير«.  »بكتاب  محصورا 
حديثة  ــورا  »أمـ الــرابــع  موسمه  فــي  المــس 

طبعت الذاكرة الجماعية بقوة«.
ال  وتشارلز  ديانا  بين  الفاشل  فــالــزواج 
مقتل  منذ  للغاية  حساسا  موضوعا  ــزال  ي

باريس  في  مأساوية  بطريقة  ويلز  أميرة 
وريث  تمكن  الحين،  ذلك  ومنذ   .1997 العام 
إعــادة  من  كاميال،  من  تــزوج  الــذي  العرش 

تلميع صورته.
المسلسل  لكون  جــونــور  بيني  وأســفــت 
تشارلز  الملكيين  للزوجين  ــدا«  ج »ضـــارا 
يوما.  العرش  سيتوليان  اللذين  وكاميال، 
بريطانيا  في  الناس  من  »الكثير  إن  وقالت 
رواية  المسلسل  أن  سيعتقدون  العالم،  وفي 
خيال  بل  تاريخا،  ليس  أنه  حين  في  حقيقة، 

روائي«.
صنداي«  أون  ميل  »ذي  جريدة  وتسعى 
أن  صراحة  توضح  »نتفليكس«  جعل  إلــى 
ليست  وأحداثه  روائي  مسلسل  كراون«  »ذي 

واقعية.
وزير  من  بتأييد  الجريدة  مطلب  وقوبل 
األحــد  داودن  أوليفر  البريطاني  الثقافة 
جيل  ينظر  »أن  من  خشيته  أبدى  إذ  الفائت، 
هذه  يعايشوا  لم  الذين  المشاهدين  من 

األحداث، إلى الخيال على أنه حقيقة«.
التي  كارتر  بونهام  هيلينا  الممثلة  أمــا 

ثمة  أن  ــرأت  ف الملكة،  شقيقة  دور  ــؤدي  ت
كراون«،  »ذي  على  تقع  أخالقية«  »مسؤولية 
يظن  لن  الجمهور  أن  من  التأكد  في  تتمثل 
وتقاطعت  واقعي.  وثائقي  عمل  المسلسل  أن 
ــرى  ــع تــصــريــحــات أخ ــر م ــارت تــصــريــحــات ك
رغم  ديانا،  األميرة  شقيق  سبنسر،  لتشارلز 
المالكة.  العائلة  حيال  الــودي  غير  موقفه 
المطلب  هــذا  ديــرويــد  إيوانيس  ــف  ووص
ال  إن  وقال  الشيء«.  بعض  »سخيف  بأنه 
وثائقي  المسلسل  بأن  لالعتقاد  إمكان 

رغم التقليد الالفت للديكورات واألزياء.
كــــراون«  »ذي  أن  إلـــى  وأشـــــار 
ــن عــنــاصــر عـــدة تتيح  ــد م ــ ــو »واح ه
إلى  نظرتهم  تكوين  للبريطانيين 
وحده«  يكفي  و»ال  المالكة«،  العائلة 
رجال  تشارلز  في  يرون  يجعلهم  لكي 

جيدا أو العكس.
المسلسل  »دور  أن  على  وشــدد 
يكون  أن  ــالق  ــ اإلط عــلــى  لــيــس 
إلى  يلجأ  المؤرخ  »حتى  إذ  دقيقا«، 

إعادة تركيب الرواية التاريخية«.

رأوا فيه تشويها لصورة األمير تشارلز.. اتهام مسلسل »ذي كراون« باالنحيازرأوا فيه تشويها لصورة األمير تشارلز.. اتهام مسلسل »ذي كراون« باالنحياز

بث أفالم »وورنر« على اإلنترنت 
بالتزامن مع عرضها سينمائيا

القاهرة - الوسط

● كيانو ريفز



فيفي
املرمىاملرمى

المنطقة  أندية  أن  صحفية  تقارير  كشفت 
الثالث  اجتماعها  في  قررت  والجبل  الغربية 
وبدعوة  الجميل،  بمدينة  األحد،  عقد  الذي 
من إدارة نادي المستقبل، مقاطعة االجتماع 
الليبي  لالتحاد  العمومية  للجمعية  المقبل 
لكرة القدم، المزمع إقامته في 22 ديسمبر 

الجاري بمدينة رأس النوف.
والجزيرة  المستقبل  أندية  وأعلنت 
والشاطي  ورفيق  والوفاق  واألولمبي 
وصقور العاللقة والعزيمة واإلصالح ويفرن 
واتحاد  الزنتان  والشروق  األصابعة  والجبل 
وفًقا  االجتماع،  مقاطعتها  رسميا،  غريان، 
ونادي  العروبة  نادي  قرر  فيما  لـ»ريميسا«، 
نادي  أجل  بينما  الحضور،  بزلطن  السكة 

أخر.  لوقت  القرار  هذا  في  النظر  الطالئع 
اجتماع  مقاطعة  على  األندية  اتفاق  وجاء 
القدم،  كرة  التحاد  العمومية  الجمعية 
لمخالفته اللوائح والنظام االساسي. وصدر 
مقاطعة  على  ينص  االجتماع  عقب  بيان 
اجتماع الجمعية العمومية التحاد كرة القدم 
والدعوة لالجتماع الشهري ألندية المنطقة 
في  انعقاده  تقرر  الذي  والجبل  الغربية 

مدينة نالوت في الثاني من يناير المقبل.
المنطقة  أندية  اجتماع  أن  إلى  يشار 
الغربية والجبل ناقش أيضا المواضيع ذات 
أندية  كل  تهم  التي  المشترك،  االهتمام 
التي  والعراقيل  والصعوبات  المنطقة 

تعاني منها.

مالعب 14

فرقنا وحكاية العبور 
إلى الدور الثاني

الحدث

زين العابدين بركان

الثاني من  الدور  إلى  والتأهل  العبور  يكن  لم 
يشكل  األفريقية  األندية  بطوالت  منافسات 
الليبية  القدم  كرة  ممثلي  أمام  عائقا  يوما 
كان  بل  الطويل،  مشاركاتها  تاريخ  مر  على 
يتم  الدور  لهذا  العبور  األحيان  من  كثير  في 
بسهولة ودون صعوبات كبيرة، لكن مشكلة 
محطة  عند  دائما  تبدأ  وممثلينا  فرقنا  أغلب 
وتجاوزه  عقبته  تخطي  وكيفية  الثاني،  الدور 
ومن ثم صعوبة الذهاب بعيدا في منافساتها 
ومالعبها، حتى إن إنجازات فرقنا المحلية التي 
وصلت وبلغت أدوارا ومراحل بعيدة ومتقدمة 
تتجاوز  ال  األفريقية  المنافسات  صعيد  على 

أصابع اليد الواحدة.
الثاني  للدور  السهل  والمرور  التأهل  وبعد 
دوري  تمهيدي  في  بنغازي  األهلي  لفريق 
انسحاب  بعد  تأهله  عقب  أفريقيا،  أبطال 
لالتحاد على  السهل  والعبور  اإلثيوبي  الفريق 
فريق  واصطدام  الصومالي،  الفريق  حساب 
بلوزداد،  شباب  الجزائر  بطل  بجاهزية  النصر 
ومغادرته المنافسة، كيف ستكون المواجهات 
الثالثة  المحلية  لفرقنا  والمرتقبة  المقبلة 
المتبقية في المرحلة الصعبة للسباق األفريقي 
الذي سيشهد مواجهات عربية عربية خالصة؟

بالركب  سيلتحق  الذي  طرابلس  فاألهلي 
الثاني  الدور  في  للظهور  وسيعود  المرتحل 
القرعة  أعفته  أن  بعد  الكونفدرالية،  لبطولة 
فريق  سيواجه  التمهيدي،  الدور  خوض  من 
تونس،  كأس  بطل  التونسي  المنستير  اتحاد 
في  مرة  ألول  التونسية  الكرة  يمثل  الذي 
بينهما،  رسمية  مواجهة  أول  في  تاريخه 
الكونفدرالية  ببطولة  االتحاد  سيلتقي  فيما 
وسيكون على موعد مع حوار قوي هو األول مع 
بيراميدز، وصيف  المصرية فريق  الكرة  ممثل 
بطل النسخة األخيرة، بينما سيصطدم األهلي 
بنغازي بفريق الترجي التونسي في حوار عربي 
عربي هو الخامس رسميا في تاريخ مواجهات 

الفريقين.
انطالق  قبل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
المرحلة الصعبة هل سيعبر الثالثي األفريقي 
الزجاجة  عنق  من  ويمر  بسالم،  الثاني  الدور 
المحطة  هذه  عند  المسيرة  ستتوقف  أم 
الظروف  كل  وممثلونا  فرقنا  ستتحدى  أم 
نقطة  أبعد  إلى  الجماعية  الرحلة  لتتواصل 
الشاق  األفريقي  المشوار  في  ومرحلة 

والطويل هذا الموسم؟
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أزمة بعد مقاطعة أندية املنطقة الغربية والجبل »عمومية اتحاد الكرة«
في  الناشط  المقاصة،  مصر  نادي  أعلن 
تعاقده  عن  الممتاز،  المصري  الدوري 
الليبي  المحترف  مــع  رسمي  بشكل 
مواسم  ثالثة  لمدة  طقطق،  مفتاح 
الجديد  الموسم  مــن  تــبــدأ  ــادمــة،  ق
ضمن  الالعب  ليكون   ،2021-2020

استحقاقات الفريق حتى يونيو 2023.
الدولي  الجناح  مع  المقاصة  تعاقد  وجاء 
مفتاح طقطق، في صفقة انتقال حر خالل 
قام  بعدما  الصيفية،  االنتقاالت  فترة 
المصري  نادي  مع  ارتباطه  بفسخ  الالعب 

البورسعيدي بالتراضي.
جاء  طقطق  مع  المقاصة  تعاقد  أن  كما 
جالل،  إيهاب  الــمــدرب  طلب  على  بناء 
الــذي  الفيومي،  للفريق  الفني  المدير 
خصوصا  الفنية،  الالعب  بإمكانات  أشــاد 
األهلي  فريق  في  قيادته  تحت  تدرب  أنه 
المصري  فريق  إلى  واستقدمه  طرابلس، 

البورسعيدي.
يشار إلى أن طقطق خاض تجربة قوية في 
المصري  فريق  الممتاز مع  المصري  الدوري 
أساسيا  مكانا  لنفسه  وحجز  البورسعيدي، 
في تشكيلة الفريق سواء تحت قيادة إيهاب 
قيادة  في  خلفوه  الذين  المدربين  أو  جالل 

الفريق.
المصري  إلى  انضم  عاما  الـ24  صاحب  الجناح 
قادما من أهلي طرابلس الليبي في صيف 2019، 
المصري  بقميص  الماضي  الموسم  خالل  وشارك 
في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خاللها ستة 

أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى.

أعلن رئيس نادي الجزيرة بزوارة السابق، سعود عصارة، رغبته في الترشح 
لعضوية مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم في االنتخابات المقبلة 

بعد شهرين في فبراير 2021. وقال في تصريح إلى »الوسط« إنه 
سيتقدم لقناعته على تقديم اإلضافة للعبة. وكان سعود عصارة تولى 
رئاسة نادي الجزيرة العام 2006، وشهد النادي في نفس العام عودة 

فريق الجزيرة لكرة القدم للدوري الممتاز.

أكد والد بطل الشطرنج الليبي للفئات السنية يوسف الحصادي، في تصريح ◆
إلى جريدة الوسط الثالثاء، أن ابنه دخل من يومين معسكرا بمدينة 

اإلسكندرية على حسابه الخاص تحت إشراف مدربه المصري ناجي مكي. 
وأوضح والد يوسف الحصادي أن المعسكر يتواصل لعشرة أيام استعدادا 

لعدد من البطوالت القادمة، ومن بينها بطولة قو مكة التونسية وبطولة 
دولية بإسبانيا وبطولة العالم المدرسية.

◆
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● صورة من اجتماع أندية المنطقة الغربية والجبل

● طقطق

مواجهات عربية ملمثلي الكرة الليبية في ثاني أدوار دوري األبطال والكونفدرالية
األهلي بنغازي يخوض مباراته األفريقية األولى هذا الموسم أمام الترجي التونسي

التمهيدي  الدور  محطة  االتحاد  فريق  تخطى 
األول لبطولة الكونفدرالية األفريقية بسهولة، 
الصومالي  هورسيد  فريق  على  فوزه  عقب 
ذهابا برباعية وإيابا بثالثية، بينما عبر األهلي 
عقب  أفريقيا  أبطال  دوري  تمهيدي  بنغازي 
ميكيلي  فريق  اإلثيوبية  الكرة  ممثل  انسحاب 
كينيما، فيما أعفت قرعة الدور التمهيدي فريق 
األهلي طرابلس من خوض المنافسات األولى، 
سيواجه  الذي  الثاني  للدور  مباشرة  ليتأهل 
مغادرة  وبعد  المنستيري،  اتحاد  فريق  فيه 
اصطدامه  األفريقي عقب  السباق  النصر  فريق 
بعد  الجزائري  بلوزداد  شباب  فريق  بجاهزية 
كل  في  لصفر،  بهدفين  وإيابا  ذهابا  خسارته 
من الجزائر والقاهرة، وهو نفس الفريق الذي 
اصطدم به النصر في أول مشاركة أفريقية له 

قبل 40 عاما، وخسر أمامه أيضا ذهابا وإيابا.
على  األفريقي  الليبي  الوجود  وسيقتصر 
مواجهات  مع  موعد  على  ستكون  فرق  ثالث 
ومراحل  أدوار  ثاني  في  قوية،  عربية  عربية 
األهلي  ففريق  والكونفدرالية.  األبطال  دوري 
األولى  األفريقية  مباراته  سيخوض  بنغازي 
في  التونسي،  الترجي  فريق  أمام  الموسم  هذا 
الخامسة في  للمرة  الفريقين  بين  يتجدد  حوار 
الذهاب  لقاء  سيدور  حيث  األفريقية،  المالعب 
الثالث والعشرين من شهر  األول بالقاهرة في 

ديسمبر الجاري.
اإلياب بملعب رادس بعد  لقاء  بينما سيدور 
فريق  وكان  الذهاب.  مباراة  موعد  من  أسبوع 
األفريقية  مسيرته  استهل  قد  بنغازي  األهلي 
بمواجهة   1971 العام  عاما   50 قرابة  قبل 
الذي تمكن من إقصائه في  التونسي،  الترجي 
أول ظهور أفريقي، فيما كانت أقوى المواجهات 
التي جمعت الفريقين قد جرت قبل ست سنوات 
المجموعات  دور  في   ،2014 العام  وتحديدا 
الفريقان  لدوري األبطال األفريقي، حيث تبادل 

الفوز كل على حساب اآلخر.
ستجمع  التي  المرتقبة  المواجهة  وتعد 
فريق األهلي بنغازي مع فريق الترجي التونسي 
منافسات  صعيد  على  رسمية  مواجهة  خامس 
الترجي  تفوق  حيث  األفريقية،  األندية  بطولة 
مباراة  في  بنغازي  األهلي  وفاز  مباراتين  في 
واحدة، بينما سجلت نتيجة التعادل السلبية في 

مناسبة واحدة.
الدور  ضمن  االتحاد  فريق  سيلتقي  بينما 

الذي طالته البطاقة الحمراء في مباراة هورسيد 
الصومالي الثانية.

وكرر الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد 
بنتيجة  الصومالي،  هورسيد  نظيره  على  فوزه 
مساء  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في   0-3
بالعاصمة  الدولي  السالم  ملعب  على  األحد، 
إياب  منافسات  ضمن  القاهرة،  المصرية 
الكونفدرالية  كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور 
كبيرا  فوزا  حقق  قد  العميد  وكان  األفريقية. 

لقاء  سيكون  فيما  سيختاره،  الذي  الملعب 
اإلياب على ملعب بيراميدز، وسيخوض االتحاد 
زعبية  محمد  وقائده  نجمه  غياب  في  المباراة 

الثاني لبطولة الكونفدرالية مع فريق بيراميدز 
حيث  األخيرة،  النسخة  بطل  وصيف  المصري 
على  أوال  المصري  منافسه  االتحاد  سيستقبل 

بنتيجة 4-1 على الفريق الصومالي، في مباراة 
ذاته  الملعب  بينهما على  أقيمت  التي  الذهاب 
قبل نحو أسبوع، ليصبح مجموع اللقاءين 1-7.

لبطولة  الثاني  الدور  منافسات  وستشهد 
لفريق  أفريقي  ظهور  أول  الكونفدرالية 
الموسم، حيث سيضرب  هذا  األهلي طرابلس 
فريق  التونسية  الكرة  ممثل  مع  موعدا 
في  أولى  مواجهة  في  المنستيري،  االتحاد 
وستشهد  أفريقيا،  الفريقين  مشاركات  تاريخ 
المدرسة  أبناء  بين  مثيرا  حوارا  المباراة  هذه 
التدريبية التونسية الواحدة، بين جالل القادري 
ومواطنه  طرابلس  لألهلي  التونسي  المدرب 
المنستيري،  االتحاد  مدرب  الشابي  أسعد 
األول  األفريقي  ظهوره  في  نجح  الذي  الفريق 
فوزه  عقب  اإلثيوبي  فاسيل  فريق  إقصاء  في 
إيابا  وخسارته  لصفر  بهدفين  بتونس  ذهابا 
وسيستقبل  لهدف،  بهدفين  بابا  بأديس 
أوال  طرابلس  األهلي  فريق  المنستيري  اتحاد 
بينما  بالمنستير،  الذهاب  لقاء  في  ملعبه  على 

سيدور لقاء اإلياب بالقاهرة.

● مباراة فريق االتحاد أمام هورسيد الصومالي

● فريق األهلي بنغازي

الوسط - زين العابدين بركان

االتحاد يواجه فريق بيراميدز 
المصري.. واألهلي طرابلس 

يضرب موعدا مع االتحاد 
المنستيري

● بشير القنطري

مصراتة،  والرياضة  الشباب  هيئة  فرع  مدير  أشاد 
»الوسط«،  جريدة  إلى  تصريح  في  سميو  محمد 
بنتائج اجتماع رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور 
الذي  بالمناطق،  الفروع  مديري  مع  القنطري  بشير 
شؤون  مدير  وبحضور  اليومين،  مدى  على  تواصل 
والتخطيط  والتدريب  الشباب  ومديري  الفروع 
إدارة  عن  ومندوب  والمشروعات  اإلستراتيجي 

الرياضة بالهيئة.
كل  من  فرع  مدير   20 حضر  أنه  سميو  وأوضح 
وسرت  وأجدابيا  والواحات  المرج  من  المناطق 
ومرزق  وأوباري  وسبها  والخمس  ومصراتة  والجفرة 
ونالوت  والجفارة  الغربي  والجبل  وطرابلس  وغات 
أن  سميو  وأضاف  الغربي.  والساحل  والزاوية 
أهم  كلمته  في  أكد  القنطري،  بشير  الهيئة،  رئيس 
المؤسسي  البناء  مستوى  على  تمت  التي  اإلجراءات 
الرئاسي  المجلس  من  التنظيمية  والقرارات  للهيئة 
اآللية  أن  وبين  التنظيمي،  والهيكل  باالختصاصات 
بناء  كانتا  المشاريع  من  واالحتياجات  المستعجلة 
على زيارات الفرق الفنية التي جابت كل مناطق ليبيا. 

المواضيع  من  جملة  مناقشة  تم  أنه  سميو  وأكمل 
التخطيط  إدارة  خطة  بينها  من  االجتماع،  خالل 
اإلستراتيجي، تتضمن الئحة التنظيم الداخلي لفروع 
الهيئة بالمناطق التي توضح االختصاصات والمهام 

ودور الفروع كممثلة للهيئة بالمناطق.
لمحة عن مشاريع  المشروعات  مدير  بعدها  قدم 
البنى التحتية التي تم تنفيذها، والتي وصل عددها 
القدم  لكرة  ملعبا   90 بينها  192 مشروعا، من  إلى 
والمضامير  الصاالت  إلى  باإلضافة  صناعيا،  معشبة 
بعدها  ونوقشت  البحرية،  باألندية  الصيانة  وأعمال 
تستهدف  التي  الشباب  إلدارة  اإلستراتيجية  الخطة 
على  موزعة  برامج  خالل  من  شاب   450000
تتضمن  منطقة  كل  طبيعة  وحسب  الفروع،  كل 
وبرامج  وأدبية  وفنية  وثقافية  شبابية  مهرجانات 
الداخلية  بالسياحة  والتعريف  ومصالحة  توعوية 

وبرامج العمل التطوعي.
في  نوقشت  إنه  سميو  قال  حديثه  ختام  وفي 
 ،2021 للعام  التدريب  إدارة  خطة  أيضا  االجتماع 
التي تعتمد على تحديد احتياجات الفروع والمكونات 
الرياضية والشبابية، وتم االتفاق على عقد االجتماع 
بمدينة  الفروع  مديري  مع  الهيئة  لرئيس  الثالث 

مصراتة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.

واألمين  واألفريقي،  الدولي  باالتحادين  الليبي  المراقب  كشف 
محمد  المهندس  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  المساعد  العام 
عقدت  »كاف«  األفريقي  باالتحاد  العقوبات  لجنة  أن  قريميدة، 
األحد الماضي، أولى جلسات النظر في االحتجاج المقدم من قبل 
االتحاد الليبي ضد المخالفات التي ارتكبها المنتخب الغيني، في 
بالمنتخب  القدم  لكرة  األول  الفريق  أمام  أقيمت  التي  المباراة 
األفريقية  األمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة  بالتصفيات  الوطني، 

2022 بالكاميرون.
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  قريميدة،  وقال 
للجنة  أولى  جلسة  عقد   2020-12-6 األحد  »تم  »فيسبوك«: 
القدم،  الليبي لكرة  العقوبات بالكاف للنظر في احتجاج االتحاد 
وستكون هناك جلسة أخرى قبل صدور القرار، وقد منحت اللجنة 

فرصة االستماع لوفد االتحاد الليبي«.
بشكوى  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  تقدم  بعدما  ذلك  وجاء 
للمطالبة  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  إلى  رسمية 

الثالثة من  الجولة  في  غينيا  أمام  مباراته  نقاط  على  بالحصول 
 2022 األفريقية  األمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 
بسبب  بالقاهرة،  السالم  بملعب  أقيمت  التي  بالكاميرون، 
مخالفات إدارية ارتكبها المنتخب الغيني وأثرت على نتيجة اللقاء.
أن  إلى  الماضية  األيام  خالل  أشارت  صحفية  تقارير  وكانت 
مسؤولي االتحاد الليبي اكتشفوا أن منتخب غينيا االستوائية قام 
بإشراك العب يحمل جنسيتين في مباراتي منتخبنا الوطني أمام 
إدارية  مخالفة  يعد  ما  وهو  »الكان«،  بتصفيات  الغيني  نظيره 
تصل  قد  الغيني  المنتخب  على  عقوبات  توقيع  معها  تستوجب 

إلى خصم نقاط المباراة منه ومنحها لفرسان المتوسط.
االتحاد  رئيس  أن  تقارير صحفية في وقت سابق  كما ذكرت 
الـ25  الشلماني، سافر في يوم  القدم، عبدالحكيم  الليبي لكرة 
للوقوف  القاهرة،  المصرية  العاصمة  إلى  الماضي،  نوفمبر  من 
على آخر مستجدات الشكوى التي تقدم بها االتحاد الليبي ضد 

منتخب غينيا االستوائية.
فور  عقد  الشلماني  إن  لـ»ريميسا«  وفقا  المصادر،  وقالت 
كلفه  الذي  المحامي  مع  خاصا  اجتماعا  القاهرة  إلى  وصوله 
األفريقي  االتحاد  لدى  رسمية  شكوى  برفع  الليبي  االتحاد 

غينيا  منتخب  ارتكبها  التي  اإلدارية،  المخالفات  ضد  »كاف« 
الثالث  بالجولة  المتوسط  فرسان  أمام  مباراته  في  االستوائية 

من تصفيات »الكان«.
ملف  على  الشلماني  أطلع  المحامي  أن  المصادر  وأضافت 
الطعن الليبي، وآخر تطورات الموقف، وإلى أين وصلت شكوى 
نقطة  إلى  للوصول  محاولة  في  االستوائية،  غينيا  ضد  ليبيا 

إيجابية والحصول على نقاط المباراة.
وأشارت المصادر إلى أن الشلماني سوف يعمل بكل جهده 
المكتب  وعضو  أفريقيا  شمال  اتحاد  رئيس  بوصفه  ونفوذه 
التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم، من أجل إيصال صوت 
ليبيا لمسؤولي »كاف« والمطالبة بنقاط المباراة بعد المخالفة 

التي وقع فيها منتخب غينيا.
الجدير بالذكر أن منتخب تونس حسم بطاقة التأهل األولى 
عشر  برصيد  الترتيب  تصدر  بعدما  العاشرة  المجموعة  عن 
نقاط عقب مرور أربع جوالت، في الوقت الذي احتل فيه منتخبنا 
المركز األخير برصيد ثالث نقاط خلف غينيا االسوائية بالمركز 
برصيد  الثالث  المركز  في  وتنزانيا  نقاط  ست  برصيد  الثاني 

أربع نقاط.

خطة طموحة للرياضة تستهدف 450 ألف شاب

»كاف« ينظر في احتجاج ليبيا على مخالفات غينيا بتصفيات »الكان«
الوسط - القاهرة

الوسط- محمد ترفاس

● محمد قريميدة● مقر »كاف«

● عصارة
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غياب مشروع 
رياضي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الرياضي  والوسط  طويلة  فترة  منذ 
جدا  المهمة  الحلول  من  أن  يري  الليبي 
الليبية  الدولة  تبني  هو  الرياضة  لتطوير 
ضمن  يضعها  الرياضة  في  وطنيا  مشروعا 
التعليم  شأن  شأنها  الدولة  أولويات  سلم 
كان  المشروع  هذا  وأن  واألمن،  والصحة 
في  ولكن  سنوات،  منذ  يكون  أن  يجب 
يتوفر  لم  المشروع  هذا  أن  األمر  واقع 
من  يكن  ولم  الليبية،  للرياضة  إطالقا 
أن  رغم  حاليا  أو  سابقا  الدولة  اهتمامات 
الدولة لم تقصر في الدعم المادي لألندية 
الماليين  مئات  صرفت  وحيث  والمنتخبات، 
المحلي  للنشاط  ولكنها كانت  وحاليا  سابقا 
التحتية،  والبنية  الخارجية  والمشاركات 
حقيقي  وطني  رياضي  مشروع  غياب  ولكن 
هو  المستحق  وضعها  الرياضة  يعطي 

الرياضي. للجمهور  الدائم  المطلب 
الوطني يبدو غائبا  المشروع  غير أن هذا 
حتى اآلن وال يمكن له أن يرى النور لوضع 
كل  أن  أرى  ولذلك  حاليا،  الصعب  الدولة 
مشروعها  تنفذ  أن  عليها  رياضية  مؤسسة 
الكرة  واتحاد  المتاح،  وفق  الخاص  الوطني 
مثال عليه أن يضع رؤية وأهدافا واضحة له 
وهيئة  كذلك  واألولمبية  مشروعه،  وينفذ 
الرياضية،  واألندية  والرياضة  الشباب 
ذلك  تفعل  أن  يجب  مؤسسة  وكل  كذلك 
وتعمل  مصغرا  وطنيا  مشروعا  وتعتبره 
الوطني  المشروع  ألن  األساس  هذا  على 
العام للرياضة الذي يضعها في وضع خاص 
السنوات  في  حتى  المتناول  في  يكون  لن 
القادمة للوضع الصعب الذي تعيشه البالد.

الرياضة منذ سنوات طويلة لم تعد ترفا 
تحولت  بل  الدول  عديد  في  ومنافسات 
انتبهت  والتي  وتسويق،  وتجارة  لصناعة 
ألهميتها هذه الدول وعرفت أنها تأتي في 

األولويات. سلم 

»2-2« ضمن افتتاحية الدوري التونسي للمحترفين 
األحد، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره 
المباراة الظهور الرسمي األول  بالبطولة. وشهدت 
بطولة  في  التونسي  الملعب  فريق  مع  للمقصي 
الدوري، حيث شارك في مركز الظهير األيمن وقدم 

مستوى جيدا ولعب المباراة كاملة.

سلتو يتألق
انطلق  الذي  للمحترفين،  المغربي  الدوري  وفي 
األحد بمباريات الجولة األولى، التي شهدت مواجهة 
الذي  الرباطي،  الفتح  بين  بنكهة  الثقيل  العيار  من 
البيضاوي، الذي  الليبي أنيس السلتو والرجاء  يضم 
يضم الدولي سند الورفلي. وشهدت المباراة مشاركة 
الرباطي،،  الفتح  تشكيلة  في  أساسي  بشكل  سلتو 
وتألق السلتو في أول ظهور بالدوري المغربي وافتتح 
على  وتحصل   ،13 الدقيقة  في  لفريقه  التسجيل 
ركلة جزاء سجل منها فريقه الهدف الثاني. وانتهت 
المباراة بين الفتح الرباطي والرجاء، حامل لقب الدوري 
كل  ليتحصل   ،3-3 بنتيجة  مثير  بتعادل  المغربي، 
فريق على نقطة وحيدة في افتتاح مشوار البطولة. 
الوداد.  مع  األول  الظهور  في  أساسيا  الالفي  مؤيد 
وفي افتتاحية الدوري المغربي أيضا شارك المحترف 
الليبي مؤيد الالفي، بشكل أساسي مع فريقه الوداد 

البيضاوي أمام نظيره يوسفية برشيد، وقدم الالعب 
مستوى متميزا حظي باحترام وتقدير جماهير الوداد.

المصراتي يشارك في هزيمة سبورتنغ براغا
المحترف  األحد،  شارك  البرتغالي  الدوري  وفي 
أساسي  بشكل  المصراتي،  باهلل  المعتصم  الليبي 
في تشكيلة فريقه سبورتنغ براغا أمام مضيفه فريق 
بهدفين  براغا  بخسارة  انتهت  التي  بيلينينسيش، 
التاسعة  الجولة  منافسات  ضمن  هدف،  مقابل 
خالل  متميزا  مستوى  المصراتي  وقدم  للبطولة. 
الفترة التي لعب فيها، حيث بدأ المباراة وتم استبداله 
مع بداية الشوط الثاني، بهذه النتيجة يحتل براغا 

المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

كروتوني بن علي يواصل التراجع بـ»الكالتشيو«
األولى واصل فريق  للدرجة  اإليطالي  الدوري  في 
كروتوني، الذي يضم الدولي الليبي أحمد بن علي، 
نتائجه المخيبة لآلمال بعدما خسر، األحد، برباعية 
منافسات  ضمن  نابولي،  فريق  ضيفه  أمام  نظيفة 
الجولة العاشرة من الكالتشيو. وشارك بن علي أساسيا 
في المباراة التي أقيمت على ملعب كروتوني وقدم مع 
زمالئه أداء متوسطا، ليتلقوا الخسارة الثامنة ليظل في 

قاع جدول ترتيب الكالتشيو برصيد نقطتين فقط.

األسبوع  هذا  والعربية  األوروبية  المالعب  شهدت 
لكرة  الوطني  المنتخب  العبي  من  العديد  تألق 
من  عدد  استعاد  حيث  بالخارج،  المحترفين  القدم، 
شاركوا  بعدما  االحترافي،  تألقهم  الليبيين  النجوم 
بشكل أساسي مع أنديتهم وقدموا مستويات رائعة، 
ليساهموا في انتصارات الفرق التي يلعبون لها، فيما 

خيب البعض آمال الجماهير بنتائج ليست مرضية.

الهوني يتألق ويسجل للترجي
وفي الدوري التونسي للمحترفين، شارك، األحد، 
المحترف الليبي حمدو الهوني، أساسيا في تشكيلة 
الترجي، حامل اللقب، أمام فريق مستقبل سليمان، 
وقدم  للبطولة.  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 
لعبها  التي  المباراة  في  متميزا  مستوى  الهوني 
بالكامل، وافتتح التسجيل ألبناء سويقة في الدقيقة 7 
من عمر الشوط األول، لكن فريق مستقبل سليمان 
حصد تعادال مثيرا بنتيجة »2-2« مع حامل اللقب، 

ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

بالتمر يتألق في المالعب اإلنجليزية
مع  تألقه  بالتمر  محمد  الليبي  المحترف  واصل 
فريقه ألدرشوت تاون، الناشط في الدوري الوطني 
اإلنجليزي »الدرجة الخامسة«، حيث قاد فريقه لفوز 

واحد،  مقابل هدف  بهدفين  داجنهام،  على  صعب 
الحادية  الجولة  منافسات  ضمن  الماضي،  السبت 
أساسي في  بالتمر بشكل  للبطولة. وشارك  عشرة 
تشكيلة فريقه ولعب المباراة كاملة وقدم مستوى 
مميزا، حيث افتتح أهداف المباراة لصالح فريقه ألدر 
شوت تاون في الدقيقة 7 من زمن الشوط األول، 
ليقوده للفوز ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 

الـ13 من جدول ترتيب أندية البطولة.

داقو يقود النجم الساحلي
الدوري  بطولة  عمر  من  األولى  الجولة  وفي 
داقو،  عبداهلل  الليبي  المحترف  شارك  التونسي، 
بشكل أساسي مع فريقه النجم الساحلي أمام نظيره 
البنزرتي، ولعب داقو المباراة كاملة وقدم مستوى 
وأسهم  الساحلي،  النجم  ميدان  منتصف  في  جيدا 
اقتناص فوز صعب بنتيجة »1-2«،  مع زمالئه في 
نقاط في  أول ثالث  الساحل  فريق جوهرة  ليحصد 

مشوار البحث عن لقب الدوري التونسي.

المقصي يظهر للمرة األولى بالدوري التونسي
التشكيلة  في  المقصي  أحمد  الدولي  شارك 
نظيره  أمام  التونسي  الملعب  لفريقه  األساسية 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  التي  الباجي،  األولمبي 

بني التألق واالنتصارات والهزائم.. ماذا قدم املحترفون الليبيون في مالعب العالم؟

● سلتو● الهوني● بن علي

أكد رئيس االتحاد الراعي لكرة القدم 
بطرابلس عبدالمولى المغربي، في تصريح 

لـ»الوسط« أن االتحاد العام أعطى اإلذن 
باستئناف مسابقات الفئات السنية شريطة 
االلتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد من 
االتحاد الليبي لكرة القدم، على أن تتحمل 

األندية مسؤولية تنفيذه.
وعن البروتوكول واإلجراءات االحترازية 

المطلوبة قال المغربي: »من ضمن 
اإلجراءات، ضرورة إجراء فحص كورونا 

لجميع الالعبين، واألطقم الفنية واإلدارية 
قبل استئناف التدريبات، واالحتفاظ بنتائج 

الفحوصات وإحالة نسخة منها إلى لجنة 
األزمة بهيئة الرياضة، واتحاد الكرة«.

كما أشار المغربي إلى ضرورة وجود 
طاقم طبي يشرف على التدريبات ويقوم 
بفحص جميع الالعبين والطاقمين الفني 

واإلداري قبل دخولهم التدريبات، واستبعاد 
أي شخص من التدريبات مباشرة عندما 

تصل درجة حرارته 37.8 أو أعلى، أو تظهر 
عليه أي أعراض أو يدلي بشعور أي من 

أعراض الفيروس.
وأكد أنه يجب إلزام الجميع بارتداء 

الكمامة، وأن تكون التدريبات في مالعب 
خارجية واسعة، مع مراعاة التباعد عند 

التدريب داخل الصاالت، وتعقيم معدات 
التدريب كافة قبل وبعد كل تدريب، 

واالمتناع عن السالم والعناق بين الالعبين 
قبل وأثناء وبعد المباراة وعند تسجيل 

األهداف.
وفي ختام حديثه قال المغربي: »على 

األندية إرسال قائمة التحاد الكرة تتضمن 
23 العبا مؤهلين لخوض المباراة، والجهاز 

الفني واإلداري والطبي وبعدد أقصاه 
13 شخصا قبل 24 ساعه من انطالقة 

المباراة«.

اتحاد الكرة يعطي الضوء األخضر 
لعودة الفئات السنية إلى المالعب

الوسط - محمد ترفاس

عودة املدرب األجنبي تتصدر املشهد الكروي من جديد
هل سيكون البلجيكي هوجو بروس المدير الفني المقبل لقيادة »فرسان المتوسط« خلفا للمرجيني؟

● علي المرجيني

● المنتخب الوطني

● هوجو بروس

برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  اقترب 
المدرب  مع  التعاقد  من  الشلماني،  عبدالحكيم 
الفنية  القيادة  لتولي  بروس،  هوجو  البلجيكي 
الفترة  خالل  القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب 
االختيار  ووقع  المرجيني.  لعلى  خلفا  المقبلة 
تعثر  بعد  المخضرم،  البلجيكي  المدرب  على 
المفاوضات وظهور عقبات أمام ملف التعاقد مع 
المدرب األلماني، شايفر، لقيادة منتخب الفرسان 

أبرزها أزمة الحضور إلى ليبيا واإلقامة بها.
البلجيكي  المدرب  يقوم  أن  المنتظر  ومن 
خالل  ليبيا  إلى  سريعة  بزيارة  بروس  هوجو 
التعاقد  تفاصيل  كل  إلنهاء  القادمة،  األيام 

وتسلم عمله بشكل رسمي.
من  بروس  هوجو  البلجيكي  والمدرب 
من  تمكن  وقد   ،1952 أبريل   10 مواليد 
ببطولة  للتتويج  الكاميروني  المنتخب  قيادة 
وكانت   .2017 العام  األفريقية  األمم  كأس 
القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  الفنية  اللجنة 
فرحات  وعضوية  الشارف،  محمد  برئاسة 
خالل  اجتمعت  قد  أميمة،  والطيب  سالم 
الخاصة  الذاتية  السير  لبحث  الماضية  الفترة 
بالمدربين، واختيار أفضلهم لقيادة الفرسان.

يقود  البلجيكية  المدرسة  يمثل  مدرب  أول 
الفرسان

البلجيكي  المدرب  مع  التوقيع  حالة  وفي 
المنتخب  قيادة  لتولي  بروس،  هوجو  الجديد 
المدرسة  يمثل  مدرب  أول  سيكون  الوطني، 
الليبي  المنتخب  يقود  البلجيكية  التدريبية 
أمامه  استحقاق  أول  وسيكون  القدم،  لكرة 
بطولة  في  المتوسط  فرسان  قيادة  هو 
»الشان«  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم 

.)2021 )الكاميرون 
بروس  المخضرم  البلجيكي  المدرب  ويعد 
في   26 الرقم  يحمل  الذي  المدرب  هو 
قيادة  تولوا  الذين  األجانب  المدربين  تاريخ 
المنتخب الوطني األول، حيث سبقه 25 مدربا 
كانت  حيث  التدريبية،  المدارس  مختلف  من 
تدريبية  مدرسة  أول  اإلنجليزية  المدرسة 

المتوسط، واألكثر حضورا. تقود فرسان 
بالمدرب  الليبي  المنتخب  بدأت عالقة  وقد 
1961 أثناء مشاركته  األجنبي ألول مرة العام 
بالمغرب،  بالرباط  الثالثة  العربية  الدورة  في 
مدرسة  أول  اإلنجليزية  المدرسة  كانت  حيث 
قاد  حين  الليبية  الكرة  بخبرتها  تستعين 
المنتخب  بينغهام،  جيمس  اإلنجليزي  المدرب 
بعده  من  جاء  ثم  الدورة،  هذه  في  الليبي 
ايليوت،  روبنسون  اإلنجليزي  المدرب  مواطنه 
الذي قاد المنتخب في دورة المعرض الدولية 

اليوغسالفي  المدرب  تولى  ثم   ،1964 العام 
خالل  الوطني  المنتخب  قيادة  بوزوفتش 
 ،64 العام  بالكويت  العرب  كأس  بطولة 
جدد  ثم   .65 بالقاهر  العربية  والدورة 
اإلنجليزية  بالمدرسة  عالقته  الليبي  االتحاد 
سكنر،  جورج  اإلنجليزي  المدرب  قاد  حين 
الدولية  المعرض  دورة  في  المتوسط  فرسان 
بتونس  المتوسط  البحر  ودورة   ،66 العام 

ثم   .67 العام  المكسيك  أولمبياد  وتصفيات 
بالمدرسة  مرة  ألول  الليبية  الكرة  استعانت 
ليبيا  قيادة  تولى  حين  العربية  التدريبية 
فرسان  عريبي  مختار  الجزائري  المدرب 
تصفيات  ضمن  ظهور  أول  في  المتوسط 
ثم   67 العام  المصري  المنتخب  أمام  أفريقيا 
اليوغسالفية  للمدرسة  المحلية  كرتنا  عادت 
منتخبنا  ميلن  اليوغسالقي  المدرب  قاد  حين 

.69 في أول ظهور لتصفيات كأس العالم 
مرة  ألول  االستعانة  تم   1973 العام  وفي 
ألول  المنتخب  قاد  حين  الرومانية  بالمدرسة 
مرة المدرب الروماني تيتوس المدرب السابق 
عادت   ،76 العام  وفي  طرابلس،  لألهلي 
خالل  من  منتخبنا  لقيادة  اإلنجليزية  المدرسة 
الفريق  قيادة  برادلى  اإلنجليزي  المدرب  تولي 
ثم   ،1979 العام  إلى   76 العام  من  الوطني 
بيال  المجرى  المدرب  مع  الكرة  اتحاد  تعاقد 
بطل  وصيف  لنيل  الوطني  الفريق  قاد  الذي 
بطرابلس  أفريقيا  أمم  بطولة  خالل  أفريقيا 
المدرسة  الثانية  للمرة  عادت  ثم   ،82 العام 
خالل  من  الوطني  المنتخب  لتقود  الرومانية 
االستعانة  ليتم   83 العام  موناالكي  المدرب 
بالمدرسة   92 العام  في  بسنوات  ذلك  بعد 

البرازيلية بقيادة المدرب مارينهو.
ثم عادت المدرسة الرومانية لتقود الفرسان 
بعدها  ليتم  مالدوفان  المدرب  خالل  من 
اإليطالية  بالمدرسة  األولى  للمرة  االستعانة 
من  ليأتي   ،1999 العام  برسليني  بقيادة 
العالم  كأس  وبطل  األرجنتيني  المدرب  بعده 
كارلوس بيالردو، ثم الكندي كوستا في تجربة 
اإليطالية من  المدرسة  لتعود  وموقتة  قصيرة 
جديد من خالل المدرب سكوليو ثم الكرواتي 
نهائيات  في  الليبي  المنتخب  قاد  الذي  إيليا، 

بطولة أمم أفريقيا بمصر العام 2006.
العربية  المدرسة  الثانية  للمرة  عاد  ثم 
المدرب  ثم  صالح  محسن  المصري  بقيادة 
ثم  برانكو  والصربي  البنزرتي  فوزى  التونسي 
المنتخب  قيادة  تولى  الذي  باكيتا  البرازيلي 
الكان  نهائيات  في  له  ظهور  آخر  في  الوطني 
اإلسباني  ثم  والغابون،  بغينيا   2012 العام 
خافيير كلمنتي الذي توج مع الفرسان ببطولة 
أفريقيا،  جنوب  بمالعب   2014 العام  الشان 
الذي  البلجيكي عادل عمروش   - الجزائري  ثم 
أمام  واحدة  مباراة  في  الوطني  المنتخب  قاد 
الكان  تصفيات  في  أفريقيا  جنوب  منتخب 
فوزي  التونسي  المدرب  ليعود  الماضية، 
المنتخب  لقيادة  الثانية  للمرة  البنزرتي 
حيث  الحالية  الكان  تصفيات  خالل  الوطني 
وتنزانيا،  تونس  مباراتي  في  الفريق  قاد 
الفترة  ستكشف  الذي  شايفر  األلماني  وأخيرا 
منصب  توليه  حول  المزيد  المقبلة  القريبة 

الليبي ألول مرة. للمنتخب  الفني  المدير 

الوسط - زين العابدين بركان 

25 مديرا فنيا أجنبيا مثلوا 
المنتخب الوطني.. أهمهم وأكثرهم 

حضورا من المدرسة اإلنجليزية

ليبيانا  شركة  بين  رعاية  عقود  اإلثنين،  وقعت 
طرابلس  األهلي  وناديي  المحمول  للهاتف 
إدارة  مجلس  رئيس  بحضور  بنغازي،  واألهلي 
فيصل  الدكتور  لالتصاالت  القابضة  الشركة 
للهاتف  ليبيانا  إدارة  مجلس  ورئيس  قرقاب، 
العام  والمدير  الحجاجي،  عبدالمنعم  المحمول 
إدارة  االٔسطي، ورئيس مجلس  للشركة مهند 
ورئيس  بوعون،  األهلي طرابلس ساسي  نادي 
السعيطي  خالد  بنغازي  األهلي  إدارة  مجلس 
ووسائل  اإلدارة  مجالس  مديري  من  وعدد 

اإلعالم المختلفة من بينها »الوسط«.
واستهل حفل التوقيع بكلمة لفيصل قرقاب، 
الذي أكد دعم قطاع االتصاالت مجال الرياضة 
أن  موضحا  المقبلة،  المرحلة  خالل  والشباب 
رعاية  عقود  بتوقيع  الخطوات  هذه  نبدأ  اليوم 
األهلي  نادي  من  وكل  ليبيانا،  شركة  بين 
بنغازي العريق ونادي األهلي طرابلس العريق، 
السعطي  بخالد  المناسبة  بهذه  الترحيب  وتم 

وساسي بوعون.
األوان  آن  إنه  قرقاب  فيصل  الدكتور  وقال 
على  والتركيز  الصدع  ورأب  الليبيين  لجمع 
الماضي  صفحة  وطي  والرياضة  الشباب 
واألحزان واآلالم والتفكير بمستقبل مضيء من 
خالل التفكير ودعم الرياضة خاصة كرة القدم.

أخذ  االتصاالت  قطاع  أن  قرقاب  وأضاف 
دعم  في  المساهمة  مسؤولية  عاتقه  على 
في  خاصة  الرياضية،  والنشاطات  األندية  كل 

رفع  أجل  من  والعالمية  اإلقليمة  المشاركات 
في  ليبيا  مشاركة  على  والتأكيد  ليبيا  علم 
السعطي  خالد  وقال  الدولية.  المحافل  هذه 
»سعداء  بنغازي:  األهلي  إدارة  مجلس  رئيس 
طرابلس  مدينة  في  اليوم  بتواجدنا  جدا 
األندية  في  األخوة  بلقاء  وسعداء  أهلنا،  بين 
مجلس  نشكر  ثمينة  فرصة  وهي  الرياضية، 
إدارة شركة ليبيانا على هذه المبادرة الجميلة 

الوقت«.  هذا  في  ثمينة  ونعتبرها  والرائعة 
هذه  من  شقين  هناك  أن  السعيطي  وأضاف 
الرعاية األول من ناحية الدعم المادي لألندية 
أيضا  الثاني  والشق  خارجيا،  المشاركة  الليبية 
االستعداد  أجل  من  الشمل  ولم  الصدع  لرأب 

قادمة. لمرحلة 
للمهندس  ذلك  بعد  الكلمة  وأعطيت 
إدارة  مجلس  رئيس  الحجاجي،  عبدالمنعم 

بكافة  »نرحب  وقال:  المحمول،  للهاتف  ليبيانا 
مدينة  من  الكرام  والضيوف  الحضور  األخوة 
السعيطي،  خالد  األستاذ  رأسهم  وعلى  بنغازي 
واألهلي طرابلس وعلى رأسهم ساسي بوعون.
على  أخذ  االتصاالت  قطاع  أن  وأوضح 
في  المجتمعية  المبادرات  من  الكثير  عاتقه 
الشباب  قطاع  رأسها  وعلى  القطاعات  كافة 
تعلمون  كما  ليبيانا  شركة  وأن  والرياضة، 

أساسيا  داعما  زالت  وما  دائما  ستبقى  جميعا 
للشباب وللمناشط الرياضية ولكافة المبادرات 

االجتماعية.
ساسي  طرابلس  األهلي  رئيس  وتحدث 
بوعون، قائاًل: بإذن اهلل تكون الرعاية وجه خير 
لألندية الليبية وخاصة األهلين في المنافسات 
األفريقية، إلسعاد الجماهير األهالوية ونواصل 

المشوار األفريقي إلى أبعد درجة.
الرعاية  وجرت بعد ذلك مراسم حفل توقيع 
كذلك  وتم  بنغازي،  واألهلي  طرابلس  ألهلي 
تقديم درع وغاللة األهلي طرابلس إلى رئيس 
وغاللة  درع  تقديم  وكذلك  اإلدارة  مجلس 

وكتاب مسيرة األهلي بنغازي.
الصحفيين  أمام  المجال  فتح  ذلك  وبعد 
الرعاية،  انصبت على حق  والتي  األسئلة  لطرح 
ليبيانا  شركة  شعارات  حمل  بينها  من  والتي 
في غالالت الفريقين وفي المالعب وكذلك في 

وسائل اإلعالم.
استمرار  حول  »الوسط«  ألسئلة  إجابة  وفي 
أوضح  الليبية،  الفرق  إخفاق  حالة  في  الدعم 
إدارة  مجلس  رئيس  الحجاجي،  عبدالمنعم 
على  سيكون  المقترح  الدعم  أن  الشركة، 
بدعم  تقوم  سوف  الشركة  إدارة  وأن  مراحل، 
لألندية  المقدم  الدعم  وسيتغير  األندية 
المشاركة  في  استمراره  حال  في  المشاركة 
من مرحلة إلى مرحلة، مؤكدا أن شركة ليبيانا 
أجل  من  الليبي  للدوري  الدعم  تقدم  سوف 
قيمة  وحول  األخرى.  األلعاب  وكذلك  إنجاحه 
مليون  تفوق  إنها  الحجاجي  قال  الرعاية  عقود 

دينار ليبي.

عقود رعاية ضخمة لألهليني طرابلس وبنغازي لدعم الرياضة الليبية

● جانب من حفل توقيع عقود الرعاية

الوسط - الصديق قواس
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ماذا: يدفع بعض أطراف األزمة إلى خرقه من حين آلخر؟

من: يضمن محاسبة الطرف الذي يقدم على خرقه؟

أين: المجتمع الدولي من تلك األطراف؟

متى: ينجح الليبيون في اتخاذ موقف لمعاقبة المعرقلين 

للوفاق الوطني؟

كيف: يمكن للرأي العام محاسبة الخارقين للقرار؟

لماذا: لم تتحرك البعثة األممية ضد من يخرق القرار؟

 كل شيء كل شيء  

»وقف إطالق النار«

الشهيد منصور رشيد الكيخيا
يصادف هذا اليوم 1993/10/12 رحيل المناضل منصور رشيد الكيخيا، 
رجل القانون البارع، والمثقف المتميز، والسياسي البارز على الصعيدين 

العربي والدولي. ولد في بنغازي يوم 1931/12/1، شغل منصب وزير 
الخارجية الليبية »1972-1973« قبل أن يصبح سفيرا دائما لليبيا في 

األمم المتحدة، ثم استقال وانضم إلى المعارضة الليبية المتنامية للزعيم 
الليبي معمر القذافي، وأصبح أحد أبرز رموزها، وحاول النظام استقطابه 
بالسبل كافة، غير أن مثابرته على ضرورة توحيد المعارضة جعلته هدفا 

مطلوبا بشدة. فلقد وقف ضد النظام القمعي واإلقصائي، وحمالت 
التصفية الجسدية التي قادها النظام ضد معارضيه في الداخل والخارج، 

خصوصا بعد استشهاد رفيقيه األستاذ عامر الدغيس واألستاذ محمد 
حمي تحت التعذيب في العام 1980. واستقال من منصبه سفيرا دائما 

لليبيا في األمم المتحدة، وانضم إلى المعارضة الليبية في الخارج، وشارك 
في العام 1986 في تأسيس التحالف الوطني الليبي ثم ترأسه. اختطف 

في مصر يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 1993، الذي يوافق اليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان.
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ليبيا األمسليبيا األمس

األصل في العنوان أعاله، مثل شعبي قديم ومعروف، وهو »وين السمي يا رايس«، وليس 
يا ريّاس. وارتأيت تغيير كلمة »الرايس« بالجمع ريّاس. ولمن ليس ليبيًّا، فإن الليبين 
في لهجتهم المحلية يسمون السماء »السمي«. المثل، في األصل، ورد على لسان بحار، 
قائله  وجعلت  ثقيلة،  غيومٌ  سماءه  غيّمت  نهار  في  البحر،  عرض  في  صيد،  مركب  في 
يشعر بالحيرة وربما بالخوف من انعدام الرؤية، وما قد ينشأ عن ذلك من أخطار محتملة. 
وأحواله،  بالبحر  ودراية  خبرة  أكثر  المركب، ألنه  بـ»رايس«  استنجد  أن  إال  منه  كان  فما 
من  ويتمكن  روعه،  من  يهدئ  أن  إمكانية  وبالتالي،  ولماذا؟  يحدث،  ما  فهم  وبغرض 
الخوف.  شدة  من  المتسارعة  قلبه  نبضات  على  السيطرة  وإعادة  جأشه،  رباطة  استعادة 
لكن المثل، بمرور الوقت، خرج عن دائرة صيادي السمك والبحر، وشاع استخدامه شعبيًّا 
وتجاوز  المنطق،  أو حدث خرج عن نطاق  للتعبير عن موقف محير،  األوساط،  في مختلف 

المعقول، وأضحى عسير الفهم.
عالقتي بمراكب صيد السمك بدأت في سن مبكرة. كان البحر جارنا وصديق طفولتنا 
وصبانا، وبراحنا الذي كنا نهرب إليه من ضيق نفوسنا، ومن بؤس أحوالنا. ومراكب صيد 
السمك، حين عرفتها، في المرسى بطرابلس، كان الصيادون يسمونها باللهجة المحلية 
الخلفيات  وال  غرابتها،  رغم  التسمية،  وراء  السر  أعرف  وال  »شقفة«.  ومفردها  »شْقف« 

مالًكا،  لكل »شقفة«  أن  أعرف  لكني كنت  فيها.  التي ظهرت 
كل  محصول  من  الثلث  حصة  للمالك  وأن  وبحارة.  ورايسًا، 
رحلة صيد، وللرايس ثلًثا، وللبحارة مهما كان عددهم فوقها 
الثلث الباقي. لكن هذه السطور ليست مكرسة للحديث عن 
»الشقف« وأصحابها وريّاسها والعاملين عليها، بقدر ما هي 
مكرسة للتعليق على آخر ما صدر من تصريحات عن السيدة 
ستيفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في 
الموجودين  المرتزقة  بأعداد  يتعلق  فيما  وتحديدًا،  ليبيا، 

على األراضي الليبية، والقواعد العسكرية األجنبية.
خافيًا  ليس  فأمر  ليبيا،  في  مرتزقة  مقاتلون  يوجد  وأن 
على أحد، سواء لليبيين أم لغيرهم. ولم يعد صالحًا حتى ألن 
يكون موضوعًا لدردشة عادية بين أصدقاء، أو لحديث عابر 
وأن  وخصام.  وزعل  لنقاش  يدعو  سببًا  أو  مقهى،  رواد  بين 
ليبيا،  من  مختلفة  مناطق  في  أجنبية  عسكرية  قواعد  توجد 
غربًا وشرًقا وجنوبًا، فأمر ال يخرج عن نطاق التوقع، لكل من 
يتابع، ولو من بعيد، ما يحدث في البالد منذ العام 2011. ما 

أخيرًا،  وردت،  التي  الرسمية  األرقام  بعيرنا نصفين، هو  التوقعات حقا، وقصم ظهر  فاق 
في نص الكلمة االفتتاحية التي ألقتها السيدة ستيفاني وليامز، يوم األربعاء الماضي، في 
االجتماع المرئي للممثلين الليبيين، ولم ينكرها أو يكذبها أو ينفها أي طرف ليبي. فقط، 
وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أصدرت بيانًا طالبت فيه السيدة وليامز بذكر أسماء 

من وصفتهم، في ذات التصريح، بالفاسدين!
20 ألف مقاتل أجنبي،  استنادًا إلى السيدة المحترمة وليامز، يوجد في ليبيا أكثر من 
المحاور  مختلف  على  والسلطة،  الثروة  على  المتصارعة  المحلية  األطراف  مع  يقاتلون 
في  السماء  بأن  للسامع  يوحي  الذي  األمر  والشعارات،  الرايات  مختلف  وتحت  والجبهات، 
قادمة من مختلف  تهاطلوا من غيوم  بل مقاتلون مرتزقة،  أمطارًا،  تعد تمطر  لم  ليبيا، 
حسب  وربما،  الجنسيات،  مختلف  ويحملون  األلسن،  بمختلف  ويتكلمون  األرض،  أصقاع 
الصعبة، من  بالعملة  رواتبهم  أغلبهم، في نهاية كل شهر،  يتقاضى  والشائع،  المتداول 

خزانة مصرف ليبيا المركزي!!
ليبيا،  في  أجنبية  عسكرية  قواعد  بوجود  االنتفاضة،  من  سنوات  عشر  بعد  نعلم،  وأن 
فهو أيضًا أمر ال يخرج عن دائرة التوقعات، وسياق ما يحدث في الواقع الليبي من صراعات 
على الثروة بين الفصائل المحلية، وعن النفوذ وحماية المصالح بين الدول الداعمة لتلك 
الفصائل. ما خرج عن السياق، ودوائر التوقعات، هو أن نسمع السيدة وليامز تؤكد وجود 

عدد عشر قواعد عسكرية أجنبية، موزعة في مختلف األراضي الليبية!!!
جميعًا  ألننا  ــدوخ«،  ت تفهم  »تحب  القائل  الشعبي  المثل  استخدام  إلى  ألجأ  لن 
القذافي  العقيد  أيام دولة  الدوخان، منذ  تجاوزنا مرحلة  رأيي،  ليبيين، حسب  كمواطنين 
الجماهيرية. لكنّي، في نفس الوقت، أشعر، مثل كثيرين غيري، بمذلة وبغبن، وأنا أسمع 
تحولت  أن  بعد  للمهانة،  تعرضت  قد  كشعب  وكرامتنا  استبيحت،  قد  أرضنا  سيادة  بأن 
بالدنا إلى مراتع يصول ويجول فيها أجانب، ويرتكبون ما شاؤوا من االنتهاكات من دون 
رادع وال عقاب كما أكدت السيدة وليامز. واألسوأ، أن يتم كل ذلك بعلم وبموافقة والة 
أمورنا، رياسنا، الذين هبطوا من السماء بعد االنتفاضة، وأحالوا حياتنا في بالدنا جحيمًا، 
بسبب تنازعهم على سلطة أفقدوها ما أبقى لها ملك ملوك أفريقيا من هيبة. حتى وإن 
كان »رياس« مركبنا قد برهنوا، خالل السنوات الماضية، وباألدلة القاطعة على أنهم 
احترام، لكن  يتوجب من  ما  بأقل  وبالمناصب، بل وحتى  بالتسميات،  غير جديرين 
ذلك ال يمنعنا من السؤال: »وين السمي يا ريّاس؟«، وكيف ارتضيتم لنا كل هذه 

المصائب؟ ولماذا ارتهنتم بالدنا لألجانب؟ أليس فيكم »رايس« رشيد؟

جمعة بوكليب

وين السمي يا رّياس؟

في رحب يفترشون األرض وأمامهم ألواح خشبية مخطوط عليها بخط 
جميل آيات من القرآن الكريم، فيكتبون ويحفظون ويتعلمون. إنهم 
طالب العلم جاؤوا لدراسة علوم كتاب اهلل وحفظه، في مدرسة القرآن 

األسمرية )الزاوية األسمرية( بزليتن.
والزاوية األسمرية يرتادها اليوم أكثر من 3 آالف طالب وأكثر من 1900 
طالبة ليدرسوا في 80 حلقة للتحفيظ تبدأ من صالة الفجر وحتى صالة 

العشاء على ثالث فترات صباحية ومسائية وليلية.
وتأسست قبل 527 عاما على يد الشيخ سيدي عبدالسالم األسمر، إذ 

اعتمدت منذ تأسيسها تحفيظ كتاب اهلل عز وجل وتعليم علومه والعلوم 
الشرعية واللغوية حتي يومنا هذا، منهجها معتدل ال غلو وال تفريط، 

وكانت مدرسة وجامعة لليبيا وتونس ودول الصحراء.

كان البحر 
جارنا وصديق 

طفولتنا 
وصبانا وبراحنا 

الذي نهرب 
إليه من ضيق 
نفوسنا وبؤس 

أحوالنا

صينية تؤوي
1300 كلب

في ظل اقتناعها بأن »األرض ليست فقط 
للبشر«، تؤوي الصينية، وين جونهونغ، 

أكثر من 1300 كلب شارد، وتخصص لها 
وقتها ومدخراتها وكامل زوايا منزلها.
قبل عشرين عاما، أنقذت وين كلبا 
صغيرا متروكا في أحد شوارع منطقة 

تشونغتشينغ الشاسعة. مذاك، أخذت على 
عاتقها إيواء الكالب الشاردة وحمايتها 

من الدهس في الشوارع أو أسوأ... 
من ساطور القصاب. وفيما كان اقتناء 

كلب منزلي يُصنف مظهرا »برجوازيا« 
محظورا من النظام الشيوعي، تغيّرت 

األمور بدرجة كبيرة منذ حوالي عقدين 
وبات ماليين الصينيين يربّون حيوانات 

منزلية... قبل أن يتخلوا عنها أحيانا.
وفي ظل عدم وجود أي قانون للرفق 

بالحيوان في الصين، تضم البالد عشرات 
ماليين الكالب والهررة الشاردة، وفق 

منظمة »أنيملز إيجيا«. وقّلما تكون هذه 
الحيوانات معقمة، ما يزيد الضغط على 

المالجئ المخصصة لالهتمام بها.

مسالت غامضة
بعد اكتشافين مماثلين في أميركا 
ورومانيا، اكتُشفت مسّلة معدنية 

غامضة عند شاطئ في جزيرة وايت 
جنوب إنجلترا.

ونشرت وسائل إعالم بريطانية 
صورا وشهادات ألشخاص، قالوا إنهم 
عثروا على الجسم الغريب، عند شاطئ 

كومتون بيتش على الساحل الغربي 
للجزيرة خالل اليومين الماضيين. وقالت 

أليكسيا فيشويك، المقيمة في الجزيرة 
لوكالة »بي إيه« إنها وقعت »من طريق 

الصدفة« على هذا االكتشاف »الساحر 
حقا«. وأضافت »كثيرون لم يتنبهوا 

إلى األمر«، الفتة إلى أنها سمعت عن 
اكتشاف مساّلت مشابهة في األسابيع 

األخيرة على هضبة في رومانيا وفي 
صحراء في غرب الواليات المتحدة. 
الغريبة  االكتشافات  هذه  وحققت 

التواصل  شبكات  عبر  كبيرا  انتشارا 
أوجه  عند  كثر  وتوقف  االجتماعي، 

خارج  من  الغريبة  المساّلت  مع  الشبه 
كوبريك  ستانلي  فيلم  في  كوكبنا 

الفضاء«. أوديسي   ،2001«

أقوالهمأقوالهم إلهام شاهين  بإطاللة ليبية

 »نأمل بأن تلتزم جميع األطراف 
الليبية والدولية باحترام االتفاقات 

التي تم التوصل إليها«

السفير البريطاني لدى الجزائر
 باري لوين

»االتحاد األوروبي يدعم عملية 
السالم التي تقودها األمم المتحدة 
في ليبيا، ومتمسك بمراقبة الحظر 
على األسلحة عبر عملية إيريني«.

الممثل السامي لالتحاد األوروبي 
للسياسة الخارجية واألمنية

 جوزيب بوريل

- »أتطلع إلى التعاون مع االتحاد 
األفريقي بهدف تيسير عقد مؤتمر 

الليبية«. الوطنية  المصالحة 

األمين العام لألمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس

»الجزائر تتمسك بمسار تسوية 
األزمة الليبية الذي ترعاه بعثة األمم 

المتحدة بعيدا عن
 أي تدخالت خارجية«.

رئيس الحكومة الجزائرية
 عبدالعزيز جراد

أطلت النجمة المصرية إلهام شاهين، خالل افتتاح مهرجان القاهرة 
السينمائي في دورته الـ42، بفستان أصفر اللون بأكمام شفافة ومطرزة، 

من تصميم مصمم األزياء الليبي أمجد خليل.
وقدمت شاهين شكرها عبر صفحتها بموقع الصور األشهر 

»إنستغرام« إلى خليل.
ويعد هذا أول تعاون عربي لمصمم 

األزياء الليبي أمجد خليل مع نجمة 
عربية، حيث حرص أمجد على 

الحضور وأن يشرف على القطعة 
بنفسه.

وظهرت تصميمات خليل في 
أسبوع ميالنو للموضة 2021 

.»AK« مع عالمة خاصة به
وبدأ المصمم الليبي 

العالمي سنة 2018 
بمجموعة فساتين زفاف 

القت رواجا كبيرا ومنه 
عرض أزياءه خارج 

ليبيا، وكانت 
المناسبة األولى 

في إسطنبول 
بعرض حمل 

 A« اسم
 glimmer

 ،»of hope
كما أطلق 

أول مجموعة 
فساتين 

سهرة في 
باريس 

باسم 
 slent«
 »love

في مارس 
.2020

 آللئ صغيرة  آللئ صغيرة 
تضوي بنور القرآنتضوي بنور القرآن
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