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جرعة تفاؤل

فضاء

تتوقع منظمة الدول المنتجة للنفط 
»أوبك« ارتفاع الطلب العالمي على 

النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل 
يوميا في 2021، أو بواقع 5.9 مليون 

برميل يوميا عن 2020، وسط توقعات 
بنمو االقتصاد العالمي 4.4 %، وفق 

األمين العام للمنظمة محمد باركيندو. 
ورغم التفاؤل الذي بثه إنتاج لقاحات 

لفيروس »كورونا« في االقتصاد العالمي 
وأسواق النفط، فإن الزيادة في الطلب 
على الوقود لم تفلح بعد في الوصول 

باالستهالك إلى مستوى ما قبل الجائحة.

تريليون 7.6
دوالر

ثروات أغنى 500 شخص في العالم 
في العام 2020.

مؤشر »بلومبيرغ للمليارديرات«

نفط

كل شيء

ألعاب نارية

قريبا في ليبيا
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 معهد أميركي: بايدن بحاجة إلى سياسات »مغايرة« للتعامل مع حالة ليبيا

»العال«!
بوساطة وجهود أمير الكويت الشيخ 
نواف األحمد الجابر الصباح، ورعاية 

أميركية في نهاية الحقبة »الترامبية«، 
طوى »بيان العال« صفحة األزمة الخليجية 

بين قطر ودول المقاطعة العربية، التي 
استمرت ثالث سنوات، وكانت صداعا في 

رأس العالقات العربية–العربية.
اإلعالن المفاجئ كان كالشجرة 

التي حجبت غابة من األسئلة 
حول مستقبل العالقات الخليجية–

اإليرانية، وآفاق المصالحة 
المصرية–القطرية، والحرب في 

اليمن، واألزمة السورية.
الدور الخليجي السلبي 
في الملف الليبي هو أحد 

االختبارات الصعبة لـ»مصالحة 
العال«، التي اكتفت قمتها 

الخليجية بحديث عن »منع 
التدخالت الخارجية التي 
تعرض األمن اإلقليمي 

العربي للمخاطر«، دون قول 
فصل.

السؤال الحاسم: هل 
ستتوقف التدخالت؟ 

اإلجابة العملية الوحيدة 
المعترف بها: نعم أم ال!

شاركت اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية 
والفضاء األميركية »ناسا« في احتفاالت 

نهاية العام ببعض األلعاب النارية، 
ونشرت الوكالة صورة نشرتها في 31 
ديسمبر لصورة مركبة لسديم الجبار، 

 »Hubble Space« التقطها تلسكوب
وتلسكوب »Spitzer Space«. ويقع 
هذا السديم على بعد أكثر من 1500 
سنة ضوئية عن األرض. هذه السدم، 

مثل سديم الجبار، هي حاضنات بينجمية، 
أي سحب ضخمة من الغاز واألتربة تحوي 
النجوم الناشئة عند مولدها. كما تتشكل 

بعض السدم مع موت النجوم: فمع 
برودة قلب النجم، يبدأ بلفظ طبقاته 

الخارجية، التي تتفرق لتشكل سحبا غازية.

وسط تعثر الحوار السياسي وتباطؤ في تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية

اعتمادات مالية لتوريد األكسجني للمستشفيات ضمن مواجهة »كورونا« في البلديات

دراسة اقتصادية: نجاح تعديل سعر صرف الدينار يتطلب حزمة إصالحية متكاملة

تفاؤل باملصالحة الخليجية.. وترقب سيد البيت األبيض 

السوق املوازية »مستمرة« رغم توحيد سعر صرف الدينار

مستمرة  للعملة  الموازية  السوق  تزال  ال 
في تداوالتها رغم البدء الفعلي في تطبيق 
قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر صرف 
سعر  ليصبح  األحــد،  منذ  الليبية،  العملة 
الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  الدينار 
يعادل  األميركي  الــدوالر  أن  أي   ،0.1555
سعر  تعديل  لجنة  وعود  رغم  دينار،   4.48
أسعار  ينشر  المصرف  أخذ  وفيما  الصرف. 
تتوقف  لم  الجديدة،  الرسمية  الصرف 
متوسط  في  فــارق  مع  الــســوداء،  السوق 
4.45 دينار  الدوالر الذي سجل  سعر صرف 
حسب األسعار التي نشرها المصرف، األحد، 
فيما وصل السعر إلى 5.14 دينار في ختام 

تعامالت اليوم ذاته بالسوق الموازية.
و4.48 هو السعر الذي أقره المصرف في 
اجتماعه الموحد في 16 ديسمبر الماضي، 
وقد أعلن الحقا أن األسعار الموحدة ستطبق 
النقد  واستعماالت  ــراض  أغ جميع  على 
والشخصية،  والتجارية  الحكومية  األجنبي 
لألغراض  األجنبي  النقد  بيع  يتم  أن  على 
للمواطن  المصارف  قبل  من  الشخصية 
الحد  فيما يكون  18 عاما،  بداية من سن 
الواحد  للشخص  تحويله  يتم  لما  األقصى 
شروطا  »المركزي«  وأقر  دوالر.  ألف   20
ووضع  لألشخاص،  األجنبي  النقد  لبيع 

جانب  إلى  فرد،  لكل  سنويا  سقفا  ألفا   20
خمسة  بسقف  المستندية  االعتمادات 
وعشرة  التجارية،  للسلع  دوالر  ماليين 
ماليين للصناعية، وثالثة ماليين للخدمية. 
وصرح »المركزي« بإصدار وشحن بطاقات 
»الفيزا« أو »الماستر كارد« الدولية بسقف 
يعادلها  ما  أو  دوالر  آالف  عشرة  يتعدى  ال 

بالعمالت األخرى.
بإجراء  التعميم،  وفق  البنك،  ويسمح 
حواالت سريعة بالعملة األجنبية لألغراض 
يونيون«  »ويسترن  طريق  عن  الشخصية 
 2000 بسقف  الدولية،  جرام«  »موني  أو 
يتجاوز  وال  الواحدة،  للمرة  أميركي  دوالر 
ووضع  السنة.  في  دوالر  آالف  عشرة  مبلغ 
»المركزي« سقف 16 ألف دوالر في السنة 

بغرض  لشرائها  المتقدمين  لألشخاص 
إحدى  في  تكون  أن  شرط  على  الدراسة، 
الجامعات المعتمدة. وتقوم المصارف وفق 
التعميم بالتحويل بسقف ال يتعدى 20 ألف 
دوالر لألشخاص المتقدمين لشراء العملة 
بغرض العالج في الخارج عن طريق الرقم 
محسن  االقتصادي،  الخبير  لكن  الوطني. 
عبر  السعر  فــارق  تقليص  يقترح  دريجة، 
إجراءات أخرى، أهمها السماح بإيداع المبلغ 
بالنقد  حساب  في  سنويا  به  المسموح 
األجنبي وهو ما يسمح به القانون، ويكون 
خارجيا،  أو  داخليا  التحويل  حق  لصاحبه 
المبلغ  بتحويل  للمواطنين  والسماح 
البطاقات  استخدام  بــدل  به  المسموح 

و»ويسترن يونيون« العالية التكلفة.

طرابلس: الوسط

في  الليبي  السياسي  الحوار  تعثر  واكب 
التوصل إلى اختيار ترشيح سلطة تنفيذية 
مخرجات  تنفيذ  في  الفت  بطء  جديدة، 
خالفات  جراء   »5+5« العسكري  المسار 
أبرزها ما يتعلق بإخراج المقاتلين األجانب 
الطريق  وفتح  البالد،  من  »المرتزقة« 
وقف  التفاق  خروقات  وسط  الساحلي، 
مما  الليبي،  الجنوب  شهدها  النار  إطالق 
دوليين  مراقبين  إرسال  مطالب  من  زاد 
لضبط االتفاق، عززتها دعوة األمين العام 

لألمم المتحدة في هذا االتجاه.
تقسيم  على  األممية  البعثة  وأقدمت 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه، 
استشارية،  ــرى  وأخ قانونية  لجنة  بين 
الداخلية،  العراقيل  لتجاوز  مسعى  في 
من  ممكن  عدد  أكبر  ترضية  عن  وبحثا 
السلطة  اختيار  آليات  حول  المختلفين 

التنفيذية الجديدة.
وأمهلت الممثلة الخاصة لألمين العام 
االجتماع  في  وليامز  ستيفاني  باإلنابة 
 18 المكونة من  األول للجنة االستشارية 
أسبوعين،  المرئي  االتصال  عبر  عضوًا 
حول  االختالف  لمعالجة  توصيات  لتقديم 
اللجنة  عقدت  وبالموازاة  االختيار،  آلية 
الثالثة،  االفتراضية  جلستها  القانونية 
الدستورية  الترتيبات  مقترحات  لبحث 

لالنتخابات الوطنية.
فإن  السياسي  الجمود  حالة  ــم  ورغ
في  العسكري  المسار  ساد  الذي  التفاؤل 
اللجنة  طرفي  بين  األسرى  تبادل  أعقاب 
بتطبيق  يكتمل  لم   »5+5« العسكرية 
نقاط  مــن  العسكري  االنــســحــاب  قــرار 
التماس، وسط تضارب في تصريحات بين 
الوفاق  لحكومة  تابعين  عسكريين  قادة 
الطريق  وفتح  المسلحين  انسحاب  بشأن 
آمر  وربط  وسرت.  مصراتة  بين  الرابط 
غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة التابعة 
لحكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، ذلك 
تعليمات  إلعطاء  المرتزقة  سحب  بشرط 

بفتح الطريق.
خالف  أجواء  المالبسات  هذه  وتعكس 
داخل اللجنة العسكرية المشتركة، بشأن 

المرتقب  الدولية  البعثة  وتشكيلة  مهمة 
اتفاق وقف إطالق  إرسالها لمراقبة تنفيذ 
النار، مثيرة مخاوف من خالفات بين دول 

كبرى بشأن المهمة.
العامة،  القيادة  باسم  الناطق  وكشف 
األمم  أن  عن  األربعاء،  المسماري،  أحمد 
وقف  لمراقبة  عناصر  ستنشر  المتحدة 
مدنيين  مــن  ــرت  س مدينة  فــي  الــنــار 
قوات  وليس  متقاعدين،  وعسكريين 

دولية أو قوات فصل.
أعــربــت تونس،  الــصــدد  ــذا  ــي ه وف
بصفتها رئيس مجلس األمن الدولي خالل 
شهر يناير الجاري، عن أملها في أن يصدر 
تنتشر  ــرار،  ق ممكن«  وقــت  أســرع  »فــي 
بموجبه بعثة المراقبين الدوليين، وبينما 
مقر  يكون  أن  دبلوماسية  مصادر  رجحت 
البعثة مدينة سرت، تبدي مواقف سياسية 
رأسها  على  أطــراف  لعدة  ودبلوماسية 
روسيا وتركيا ترددا في الحديث عن خروج 
التوصل  يعرقل  قد  مما  األجنبية،  القوات 

بشأن  الدولي  األمن  بمجلس  توافق  إلى 
لجنة المراقبة األممية ومهمتها في ليبيا، 
وفي تصريحات زادت الوضع غموضا، دعت 
الروسي  الخارجية  وزير  نائب  عبر  موسكو 
ليبي  إلى حوار وطني  فيرشينين،  سيرغي 
على أوسع نطاق ممكن من مشاركة القوى 
المشير  فيهم  بمن  الليبية،  السياسية 

خليفة حفتر وأنصار النظام السابق.
العام  األمين  أرسله  موقت  تقرير  وفي 
إلى  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
المقترحة  الترتيبات  بشأن  األمن  مجلس 
ينبغي  إنه  قال  النار،  إطالق  لمراقبة وقف 
إرسال فريق إلى العاصمة الليبية طرابلس 
كخطوة أولى »لتوفير األسس آللية قابلة 
لمراقبة  المتحدة  لألمم  تابعة  للتطوير 

وقف إطالق النار ومقرها سرت«.
كثيرة  تفاصيل  غوتيريس  يذكر  ولم 
اللجنة  إن  قال  لكنه  المراقبة،  آلية  عن 
خمسة  تضم  التي  المشتركة  العسكرية 
نشر  »طلبت  الجانبين  من  لكل  ممثلين 

مسلحين  غير  ــرادا  أف دوليين  مراقبين 
يرتدون الزي العسكري تحت رعاية األمم 

المتحدة«.
وأضاف أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب 
حكومتي  من  مشتركة  مراقبة  فرق  مع 
»لمهام  المتنافستين  والشرق  طرابلس 

مراقبة وتحقق محددة«.
وطبقًا لمخطط اللجنة العسكرية، قال 
األمم  توفر  أن  المتوقع  »من  غوتيريس: 
من  للتطوير  وقاباًل  ذكيًا  فريقًا  المتحدة 
للقيام  المحايدين  الدوليين  المراقبين 
أن  من  مــحــذرًا  ــرت.  س في  بالمراقبة« 
التأخيرات الحالية تنطوي على خطر الفشل 

في االلتزام بالجدول الزمني.
الصدد يؤكد وفد من خبراء  وفي هذا 
مركز الحوار اإلنساني بجنيف يزور الجزائر 
الجوار  دول  مع  الــرؤى  تنسيق  عن  بحثًا 
المعتمدة  الطريق  »خارطة  أن  ليبيا  حول 
التنفيذ«،  في  المشكلة  لكن  صحيحة 
إلى  األزمــة  استمرار  عوامل  أحد  مرجعا 

»التدخالت الخارجية الواسعة جدا«، حيث 
المساعدة  بدعوى  دول  أحيانا  تتدخل 
وهي في الحقيقة تعمق الصراع، وفق رأي 

المركز.
ليبية  تطلعات  وســط  ذلــك  يــأتــي 
التي  الخليجية  المصالحة  تنعكس  بأن 
بالمملكة  العال  مدينة  في  الثالثاء  عقدت 
الحل  مسارات  على  إيجابيًا  السعودية 
السياسي لألزمة، وهو ما أعرب عنه رئيس 
بيان  في  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
أن  في  أمله  عن  بالتعبير  بالخصوص، 
في  بفاعلية  العربي  الشمل  »لم  يسهم 
وإنهاء  ليبيا  في  واالستقرار  األمن  تحقيق 
جميع التدخالت السلبية، وتذليل العقبات 
لتحقيق  المبذولة  الجهود  تعترض  التي 
خارجية  وزير  أيضًا  أكده  ما  وهو  ذلك«، 
حكومة الوفاق، محمد سيالة، بدعوته إلى 
أن يكون لهذا الحدث األثر اإليجابي على 

مختلف جهود ومسارات السالم في ليبيا.
ــي ســيــاق األجـــواء الــدولــيــة التي  وف
لدفع  المالئم  المزاج  من  نوعًا  عكست 
الحل السياسي في ليبيا إلى األمام، بحث 
عثمان  التونسي،  الخارجية  الشؤون  وزير 
الجرندي، الذي تتولى بلده رئاسة مجلس 
المملكة  سفير  مع  الحالي  الشهر  األمن 
المتحدة لدى تونس إدوارد أوكيدين، عودة 
االستقرار إلى ليبيا، وقال إنه لن يتحقق إال 
عبر »إنجاح الحوار السياسي الليبي–الليبي، 
وتركيز المؤسسات الشرعية الدائمة حتى 
والقاري  اإلقليمي  دورها  البالد  تسترجع 
وكرر  واإلعمار«،  التنمية  لجهود  وتتفرغ 
الواليات  سفير  مع  جمعه  لقاء  خالل  ذلك 
دونالد  تونس،  لدى  األميركية  المتحدة 
جهود  تضافر  أهمية  على  مشددًا  بلوم، 
المجتمع الدولي لتوفير كل أسباب النجاح 
من  بما  الليبي–الليبي،  السياسي  للحوار 
شأنه أن يعيد االستقرار إلى ليبيا والمنطقة 

بصفة عامة.
حلول  الجميع  يترقب  األثــنــاء  وفــي 
الحادي والعشرين من يناير الحالي، موعد 
جو  الجديد،  األميركي  الرئيس  تولي 
معرفة  انتظار  في  رسميًا،  مهامه  بايدن 
تجاه  ترامب  بعد  ما  األميركية  البوصلة 

الحالة الليبية.

< قمة العال طوت صفحة الخالفات الخليجية     )إنترنت(

طرابلس، العال، القاهرة: الوسط

رسمها  االنقسام،  تتحدى  جديدة  لوحة 
الكشافة  الوطن، من خالل مؤتمر  شباب 
قادة  جمع  الــذي  الليبيين،  والمرشدات 
وغرب  شرق  من  والمرشدات  الكشافة 
واحد..  »وطن  شعار  تحت  ليبيا  وجنوب 
الوطني  المؤتمر  وخــالل  ــد«.  واح هدف 
ديسمبر،   30 يوم  عقد  الذي  للكشافة، 
تعهد السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد 
الواليات  سفارة  شراكات  بإدامة  نورالند، 
للتنمية  األميركية  والوكالة  المتحدة 
لتوفير  الكشافة والمرشدين؛  الدولية مع 
بأنشطة  للقيام  الليبيين  للشباب  فرص 
في البيئة الخارجية وأعمال تطوعية، فضاًل 
عن دعم أعمال إغاثة وتعافٍ للمجتمعات 
المحلية المتضررة من الحرب، إلى جانب 
الليبي  الثقافي  »الــتــراث  على  الحفاظ 
في  الكشفية  الحركة  تأسست  الرائع«. 

ليبيا على يد المرحوم علي خليفة الزائدي 
 ،1954 العام  فبراير  شهر  من  األول  في 
تلتها  ثم  في طرابلس،  فرقة  أول  فكانت 
بنغازي وسبها، وأصبحت في العام 1958 

عضوًا في المنظمة الكشفية العالمية.
وتعتبر الكشافة الليبية عضوًا مؤسسًا 

وعضوًا  العربية،  الكشفية  المنظمة  في 
للمرشدات  العربية  للهيئة  مؤسسًا 
الكشفي  االتحاد  في  مؤسسًا  وعضوًا 
المغاربي، وفي العام 1959 تم االعتراف 
في  العالمي  المؤتمر  في  ليبيا  بكشاف 
 ، 1961م  عام  وفي  بالهند.  نيودلهي 

الكشفية  الحركة  تنظيم  قانون  صدر 
كشافي  جمعية  بموجبه  قامت  ــذي  ال
ليبيا كجمعية أهلية ذات نفع عام تتمتع 
عضوًا  وأصبحت  اإلعتبارية،  بالشخصية 
في  عضو  الليبية  الكشفية  الحركة  في 
الكشافين  لقدامى  الدولية  المنظمة 

والمرشدات منذ العام 1988.
باحترام  الليبية  الكشافة  وتحظى 
الداخلي  الصعيدين  على  وتــقــديــر 
متميزة،  ــكــارًا  أف وقــدمــت  والــخــارجــي، 
الحماسية  واألنــاشــيــد  ــج  األهــازي مثل 
الريادة  وأعــمــال  األولــيــة  واإلسعافات 
اليدوية والرحالت الخلوية، وأنتجت رجااًل 
ونساًء شبابًا وشابات متميزين، مبدعين 
العهد  المختلفة،  الحياة  مــواقــع  فــي 
في  والوطن  لحياتهم،  منهاج  والشريعة 

قلوبهم أينما كانوا.

الجميع يترقب موعد تولي جو 
بايدن مهامه رسميا لمعرفة 

البوصلة األميركية تجاه 
الحالة الليبية

خروقات اتفاق وقف إطالق 
النار في الجنوب زادت من 

مطالب إرسال مراقبين دوليين 
لضبط الموقف

15

»شان 2021« تداعب 
»فرسان املتوسط « 

في الكاميرون

مشروعات تنموية أوروبية
في ليبيا فبراير املقبل

عرض السفير اإليطالي لدى 
ليبيا، جوزيبي بوتشينو، 

مخرجات المشاريع المدعومة 
من قبل دولة إيطاليا واالتحاد 
األوروبي لصالح البلديات في 
المستقبلية  والمشاريع  ليبيا، 
المزمع تنفيذها انطالقًا من 

شهر فبراير المقبل، وذلك 
خالل لقاء مع وكيل الوزارة 

عبدالباري شنبارو.
وحسب وزارة الحكم المحلي 

التابعة لحكومة الوفاق، فقد 
استعرض الوكيل الجهود 

التي تبذلها الوزارة لتطوير 
آليات العمل بالبلديات، ونقل 
خبرات الدول المتقدمة لدعم 

المجالس البلدية. وأكد السفير 
اإليطالي »حرص بالده على 
دعم االستقرار في ليبيا من 

خالل تنفيذ برامج تنموية 
بعدد من المدن النائية، خاصة 

الواقعة جنوب البالد في عدة 
مجاالت، أهمها قطاع الزراعة 

واإلنعاش االقتصادي«. 

13

الكشافة تلم شمل الليبيني على »هدف واحد«

نور: »جمال الحريم« نور: »جمال الحريم« 
تجربة اجتماعية تجربة اجتماعية 

وليست نسويةوليست نسوية



تواصـل 02

بنسبة  انخفاضا  الصين  سجلت  حيث   ،%  70 من  بأكثر   2020 في  العالمية  السينما  إيــرادات  تراجعت 
أميركا  في  التذاكر  شباك  إيــرادات  انخفضت  الوقت  نفس  وفي   ،2019 في  إيراداتها  عن   %  72
بشكل  السينمات  وإغالق  »كورونا«  فيروس  جائحة  وسط   2020 العام  في   %  80 بنسبة  الشمالية 

غير مسبوق.
بنحو  يقدر  ما   2020 ديسمبر  و31  يناير   1 بين  أميركا  في  السينما  تذاكر  حققت  متوقع،  هو  وكما 
 ،»Comscore« لتقديرات  وفقا   ،2019 العام  في  دوالر  مليار  بـــ11.4  مقارنة  دوالر  مليار   2.3
االعتبار  في  األخذ  مع  متوقعا،  كان  التراجع  وهذا  األقل،  على  عاما   40 منذ  إيــرادات  أقل  وهذه 
التقارير  وحسب  المتحدة،  الواليات  في  أشهر  تسعة  من  ألكثر  السينما  دور  من  العديد  إغالق 

تصدر فيلم »The Eight Hundred« شباك التذاكر العالمي بنحو 440 مليون دوالر.

أغنيته »زاوالي« تقترب من مليون مشاهدة

سيارتك تسجل بيانات أكثر مما تعرف

»إنستغرام« تختبر تصميما »إنستغرام« تختبر تصميما 
جديدا لعرض القصصجديدا لعرض القصص

الويب،  نسخة  عبر  »القصص«  لعرض  جديدا  تصميما  »إنستغرام«  منصة  تختبر 
الجديدة  الميزة  اختبار  أن  أوضح  الذي  الشركة،  باسم  الناطق  لتأكيدات  وفقا  وذلك 
المربع  من  بدال  دائرة،  في  القصص  تظهر  أن  الجديد  الشكل  في  المتوقع  ومن  جار، 
سيظل  التنقل  أن  المعلومات  وتقترح  بأكملها،  الصفحة  يشغل  الذي  الحالي  الواحد 
يمكنهم  أو  القصص  على  يدويا  النقر  المستخدمين  على  يتعين  بحيث  هو،  كما 

اختيار السماح لهم بالتشغيل واحدة تلو األخرى تلقائيا.
إذا كان سيجري طرح التصميم الجديد للمزيد من  الواضح بعد ما  وليس من 
أنه  أكد متحدث باسم »إنستغرام«  للمعلومات، فقد  المستخدمين ومتى، ووفقا 
المظهر  ويظهر   ،»Instagram Story« لميزة  الجديد  التصميم  اختبار  يجري 
الماضي،  الشهر  منذ  »إنستغرام«  مستخدمي  من  صغيرة  لمجموعة  الجديد 
انتظار  قائمة  في  وجودك  مكان  تتبع  السهل  من  الجديد  التصميم  ويجعل 

القصص، ولن تشغل قصة واحدة الشاشة بأكملها.
الشاشة  تشغل  فإنها  الويب،  نسخة  عبر  القصص  اآلن  تشاهد  وعندما 
التالي، وذلك بالرغم  بأكملها، وال يوجد خيار للتمرير إلى قصة الشخص 
من وجود أزرار التنقل، وإذا جرى تطبيق هذا التغيير على جمهور أوسع، 
للمستخدم  أفضل  الويب  نسخة  عبر  »إنستغرام«  تجربة  يجعل  فسوف 
يستخدمون  الذين  ألولئك  خاص  بشكل  مفيدا  يكون  أن  ويمكن 

نسخة الويب بشكل منتظم.

تراجع إيرادات السينما العاملية في تراجع إيرادات السينما العاملية في 20202020

التي  ــي«  »زاوال الجديدة  أغنيته  مينيون،  فيصل  الجزائري  الفنان  أطلق 
على  طرحها  منذ  ساعة   24 من  أقل  خالل  مشاهدة  مليون  من  اقتربت 
»الترند«  وتصدرت   ،»Digisay« شركة  مع  بالتعاون  »يوتيوب«  موقع 
»الترند«  في  متقدمة  مراتب  واحتلت  األولى،  المرتبة  باحتاللها  الجزائري 

المغربي والتونسي.
خصوصا  الجزائري  الشباب  يعيشه  الذي  الواقع  تصف  أغنية  »زاوالــي« 
شركة  بتوزيعها  وقــامــت  مينيون  فيصل  لحنها  عموما،  والــعــربــي 

في  المتألقين  الفنانين  من  واحد  مينيون  وفيصل  »ديجيساي«. 
»يوتيوب«  على  قناته  استطاعت  حيث  أفريقيا،  شمال  منطقة 

االقتراب من مليوني مشترك.
لكن  قــدم،  كــرة  كالعب  بداياته  في  مينيون  فيصل  اشتهر 

على  والعزف  الغناء  فكان  كرويا،  نجما  يصبح  بأن  يتحقق  لم  حلمه 
»راني  أغنيته  وكانت  النجومية  إلى  وطريقه  البديلة  مهنته  السانتي 

ندمان« أول نجاحاته الفنية. 

من  »كوريليوم«  شركة  أميركي  قاض  برأ 

بها  تقدمت  بدعوى  فكرية،  حقوق  انتهاك 

»آبل« في قضية كانت لتحمل تبعات كبيرة 

الضعف  الثغرات ومكامن  الباحثين عن  على 

الحكم  نص  وفي  المعلوماتية،  أنظمة  في 

برس«،  »فرانس  وكالة  عليه  اطلعت  الذي 

أوضح القاضي رودني سميث في فلوريدا أن 

»آبل« لم تنجح في وضع أساس قانوني يبرر 

في  إس«  أو  »آي  التشغيلي  نظامها  حماية 

وجه الباحثين في شؤون أمن المعلوماتية.

في   2019 سنة  مالحقات  »آبل«  وأطلقت 

حق شركة »كوريليوم« الناشئة، آخذة عليها 

أو  »آي  نظام  قانونية  غير  بطريقة  نسخها 

»آي  أجهزة  على  العاملة  والتطبيقات  إس« 

نفتها  االتهامات  هذه  ــاد«،  ب و»آي  فــون« 

لنسخة  برمجية  تقدم  التي  »كوريليوم« 

الباحثين  لزبائنها  أو إس«  »آي  مطابقة عن 

عن أداة بحثية في شأن أمن نظام التشغيل.

نظامها  أن  الناشئة  الشركة  وتــؤكــد 

لتشاركها  أمنية  ثغرات  تحديد  على  يساعد 

في وقت الحق مع »آبل«، ما يتيح للمجموعة 

العمالقة إجراء تحديثات لنظام »آي أو إس«، 

وجود  إلى  سميث  رودنــي  القاضي  وخلص 

منتجها  بأن  كوريليوم  موقف  تدعم  »أدلة 

وفي  المعلوماتية«،  أمن  في  للبحوث  موجه 

محكمة  في  الحكم  مسار  تغيير  عدم  حال 

قوية  انتكاسة  يشكل  ذلك  فإن  لجهود »آبل«.االستئناف، 

من انتهاك حقوق فكريةبراءة شركة »كوريليوم« 

التي يجري جمعها  البيانات  تقرير حديث من »NBC News« عن مقدار  كشف 
حد  على  والمجرمين  الشرطة  من  استخدامها  يمكن  وكيف  سيارتك،  بواسطة 
الموقع  بيانات  إلى  الوصول  يمكنه  ومن  الخصوصية  في  نفكر  وعندما  سواء، 
الذي يأخذنا في  الجهاز  بنا، فإننا غالبا ما نركز على هواتفنا، وليس على  الخاصة 
البيانات  أنواع  تجمع كل  أن  لسيارتك  ويمكن  وهو سيارتنا،  األماكن،  إلى  الواقع 
تسجيالت  وحتى  أبوابها،  فتح  ووقت  الموقع،  بيانات  ذلك  في  بما  علمك،  دون 

التي تمتلكها. اعتمادا على مدى حداثتها واإلمكانات  صوتك، وذلك 
متهم  رجل  وهو  ويسل،  جوشوا  مثال   »NBC News« مقالة  وتستخدم 
التقرير  وينظر  القتل،  وقت  لصوته  تسجيل  لديها  الضحية  شاحنة  ألن  بالقتل 
خالل  من  تجاريا  نشاطا  أنشأت  التي   ،»Berla« تدعى  شركة  إلى  أيضا 
ضمان  الصعب  من  عام،  وبشكل  الشرطة،  عن  نيابة  البيانات  تلك  استخراج 
من  الكثير  تجمع  السيارات  ألن  ببساطة  وذلك  البيانات،  حماية  من  نوع  أي 

الحساسة. البيانات 
ألجهزة  الفريدة  المعرفات  قراءة  على  بالقدرة   »Berla« برنامج  ويتميز 
والترفيه  المعلومات  بنظام  اتصلت  التي  الالسلكية  والشبكة  البلوتوث 
والرسائل  االتصال  المكالمات وجهات  إلى سجالت  باإلضافة  السيارة،  في 
قراءته،  يمكنه  ما  كل  ليست  والترفيه  المعلومات  بيانات  لكن  النصية، 

بها  يحتفظ  التي  السجالت  على  نظرة  إلقاء  أيضا  يمكنه  إذ 
معينة،  أبواب  فتح  وقت  عن  والكشف  للسيارة،  الداخلي  الحاسب 

المواقع  لتحديد  العالمي  النظام  من  موقع  سجل  توفير  عن  فضال 
المدمج.

هذه  ــى  إل الــوصــول  على  فقط  ــادرة  ــق ال هــي  الشرطة  وليست 
تطبيقا  استخدم  أستراليا  رجال  أن  التقرير  ذكر  حيث  المعلومات، 

التابعة   »Land Rover« سيارة  من  الحية  البيانات  إلى  للوصول 
إلى  الوصول  على  ــادرا  ق الرجل  هــذا  يكن  ولــم  السابقة،  لصديقته 

التحكم  على  أيضا  قادرا  كان  بل  فحسب،  السيارة  حول  الحية  المعلومات 
الكثير  يفكر  وال  النوافذ،  وفتح  بعد  عن  تشغيلها  وإيقاف  وتشغيلها  فيها 

السيارات  إن  حيث  سياراتهم،  بها  تحتفظ  التي  بالمعلومات  الناس  من 
وعنوان  الهاتف  رقم  مثل:  السابق،  المالك  معلومات  تتضمن  قد  المستعملة 

تصنع  التي   ،»Privacy4Cars« شركة  مؤسس  أميكو،  أندريا  وقال  المنزل. 
إذا  السيارات:  من  بياناتهم  حذف  على  األشخاص  يساعد  مجانيا  تطبيقا 

عن  عبارة  الذكي  الهاتف  فإن  السيارة،  في  المستشعرات  كمية  في  تفكر  كنت 
التسارع،  ومقياس  المواقع،  لتحديد  العالمي  النظام  السيارة  تتضمن  إذ  لعبة، 
والكاميرا، وتعرف السيارة مقدار وزنك، ومعظم الناس ال يدركون أن هذا يحدث.
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قصصه،  من  واحدة  وهذه  الحياة،  نواحي  مختلف  على  »كورونا«  فيروس  وتأثيرات  آثار  امتدت 
وكلفة  السير  زحمات  من  سئم  بعدما  الديار«  إلى  بـ»العودة  يحلم  ليناخي  أنتونيو  كان  لطالما 
القرية  إلى  لالنتقال  الوباء  أتاحها  التي  بعد  من  العمل  إمكانية  انتهز  وهو  مدريد،  في  العيش 
العامة  السياسات  في  المستشار  هذا  عاد  أكتوبر،  ففي  برس«،  »فرانس  وفق  فيها،  ترعرع  التي 
700 نسمة  التي تضم  فييالبا دي دويرو  قرية  ورثه من جديه في  الذي  المنزل  إلى  عاما«   28«

على بعد 180 كيلومترا من شمال مدريد.
مهمته  باتت  صباحا،  األنفاق  قطار  في  نفسه  يحشر  أن  من  فبدل  جذريا،  تغيرا  حياته  وتغيرت 
بالحطب،  العامل  القديم  التدفئة  نظام  لتشغيل  المرآب  إلى  بالنزول  تقضي  الصباح  في  األولى 
لكن  واحدة،  حانة  سوى  فيها  ليس  التي  القرية  هذه  في  السكان  من  الخالية  المنازل  هي  وكثيرة 
يشتري  أن  فيها،  اإلنترنت  خدمة  إرساء  بعد  بلدته  إلى  بالعودة  أمره  حسم  الذي  ألنتونيو  يحلو 

الطعام من الباعة المتجولين وليس من المتاجر الكبرى وأن يرى »أفراد العائلة بانتظام«.
وهو يقول إن »العيش في القرية كله منافع، ليس بالنسبة لي فحسب، بل لمجمل السكان«، إذ 
النقل، وليست تجربة  المدينة واكتظاظ وسائل  المرتفعة في  الحياة  األمر حل مشكلة تكلفة  يتيح 
هذا الشاب فريدة من نوعها، على قول ديانا موريه التي أسست سنة 2015 »باندورا هاب«، وهي 

منصة مشاريع لتنشيط المناطق الريفية لها فروع في ألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وكمبوديا مثال.
نتلقى  ونحن  عالمية  »ظاهرة  إنها  الرقميين«  »الرحالة  تسميهم  الذين  هؤالء  عن  تقول  وهي 
طلبات من أشخاص من العالم أجمع«، غير أن صعوبة النفاذ إلى اإلنترنت في إسبانيا تعيق مشاريع 
 36 العمر  البالغة من  الشابة  وتقول  الموظفة في مصرف في مدريد،  روغادو  كارمن  مثل  البعض، 
عاما التي اضطرت للتخلي عن حلمها بالعودة إلى مسقط رأسها بسبب سوء خدمة اإلنترنت فيه: 

»يحلو لك أن تعود، غير أن الظروف تبقيك في المدن الكبرى في نهاية المطاف«.
وبعد عقود من النزوح إلى المدن باتت المناطق الداخلية في إسبانيا حيث نسبة السكان ضعيفة 
عن  صادر  تقرير  وأفاد  الرقمية،  الفجوة  تداعيات  من  تعاني  السن،  في  الكبار  من  وغالبيتهم  جدا 
نقابة »يو جي تي« أن 13 مليون إسباني من أصل 47 مليونا ال ينتفعون من شبكة إنترنت جيدة، 
وتأمل الحكومة تحسين الوضع بفضل »خطة إسبانيا الرقمية 2025« الممولة من االتحاد األوروبي 

بهدف »توفير اتصال رقمي مناسب للسكان بنسبة 100 %«، وذلك في غضون خمس سنوات.

شعر الحكمة
اللي غرس يااكل ثمار لذيذه***واللي زرع شوكه بيعثر فيها.

واللي زرع اخلير راهو ايفيده***يوم القيامه حسنته ايالقيها.
واللي بنيه صافيه تكبيده***يجي يوم يوصلها اللي غاويها.

كلمة1000ماذا فعل »كورونا« بـ »الرحالة الرقميني«؟

●   فتيان كشاف سرت يقومون برحلة على الدراجات الهوائية.                                                        )تصوير مصطفى الزوبيك(

الزرقاء  العالمة  »فيسبوك«  موقع  أزال  فجأة، 

»آبل«،  لشركة  الرئيسية  الصفحة  توثق  التي 

أصبح  »آيفون«  هواتف  صانع  أن  يعني  ما 

صفحة  أي  مثل  مثله  عادية  لصفحة  مالكا 

ينشئها مستخدم في ثوان، والالفت في األمر 

الزرقاء  العالمة  على  أبقى  »فيسبوك«  أن 

مثل  ــل«  »آب منافسي  حسابات  توثق  التي 

وغيرهما،  و»سامسونغ«  »مايكروسوفت« 

وكان الرئيس التنفيذي للموقع األزرق، مارك 

تحديثات  الماضي  األسبوع  انتقد  زوركبيرغ، 

»آبل«  أجهزة  تشغيل  نظام  في  الخصوصية 

التنفيذ،  حيز  التي ستدخل   ،»14 إس  أو  العام المقبل.»آي 

وستمنح التحديثات الجديدة المستخدمين 

حق اإلذن من عدمه للتطبيقات لكي تتبعهم 

من  واحــد  و»فيسبوك«  إعالنية،  ــراض  ألغ

ويقول  المستخدمين،  تتبع  التي  التطبيقات 

الشركات  مع  لربطهم  للغاية  مهم  ذلك  إن 

تلبي  خدمات  لهم  تقدم  التي  الصغيرة 

بإجراء  إنه  »فيسبوك«  وقال  احتياجاتهم، 

كل  في  الصغيرة  الشركات  يساعد  التتبع 

عددها  أن  إلى  مشيرا  العالم،  في  مكان 
يزيد على عشرة ماليين.

»فيسبوك« و»آبل«حرب تشتعل بني 

الموسيقى  بث  منصة  إغالق  إلى  المقبل  الشهر  في  بابا«  »علي  مجموعة  تتجه 
في  الترفيه  صناعة  في  للدخول  طموحاتها  عن  تراجعا  تمثل  خطوة  في   ،»Xiami«
الموسيقى،  تطبيق  إن  للمستخدمين،  إشعار  في   »Xiami« تطبيق  وقال  الصين، 
»علي  واستحوذت  اليوم،  البث  خدمة  أوقف   ،2008 العام  في  مرة  ألول  ظهر  الذي 

واستثمرت   ،2013 العام  في  الموسيقى  خدمة  على  بابا« 
في  اإلنترنت  عبر  الموسيقى  في سوق  للمنافسة  الماليين 

الصين، التي تهيمن عليها »تينسنت«.
بث  سوق  من   %  2 سوى  حاليا  التطبيق  يمتلك  وال 
 QQ«و  »KuGou Music« خلف  الصين،  في  الموسيقى 
وكان   ،»NetEase Cloud Music«و  »KuWoو  Music
األنيق  وتصميمه  الذكي  باكتشافه  معروفا   »Xiami«
مما  المستقلين  للموسيقيين  ودعمه  االجتماعية  وميزاته 
المخلصين  المتابعين  ساعد في جذب مجموعة كبيرة من 

لمحبي الفنون في الصين.
الموسيقى  حقوق  معركة  مع  تراجعه  بداية  وتزامنت 
الرقمية  الموسيقى  عمالقة  تشكيل  وجرى  الصين،  في 
الحصة األغلبية  2016 عندما اشترت »تينسنت«  العام  في 
تينسنت  إلى  جلبت  التي   ،»China Music Group« في 

تطبيقات  2017، سيطرت  العام  وبحلول  الحصرية،  الموسيقى  مخزونا من صفقات 
في  الموسيقى  بث  سوق  من   %  75 إلى  يصل  ما  على  »تينسنت«  من  الموسيقى 

الصين.
بانتقال  تسبب  مما  الموسيقى،  حقوق  من  كبيرة  كميات   »Xiami« وفقد 

وكان  بالموارد،  الغنية  المنافسة  المنصات  إلى  المستخدمين  من  كبيرة  مجموعة 
التجارة  شركة  وظفت  حيث  اإلنترنت،  عبر  الموسيقى  في  فرصة  بابا«  »علي  لدى 
لشركة  تنفيذيا  ومديرا  لألغاني  كاتبا   2015 العام  في  العمالقة  اإللكترونية 

موسيقى من أجل توجيه مجموعتها الموسيقية الجديدة.
الموارد  بتوجيه  قاما   ،»Xiami« تنمية  من  وبدال 
العالقات  لبناء   »Alibaba Planet« تسمى  منصة  نحو 
وفي  تنجح،  لم  الفكرة  لكن  والمعجبين،  الفنان  بين 
 NetEase« مثل الجدد،  القادمون  يواصل  ذلك،  غضون 
التابعة  الموسيقى  إمبراطورية  ضد  معركتهم   ،»Music
يومنا  حتى  هيمنتها  استمرت  التي  »تينسنت«،  لشركة 
وجميع  التطبيق  إلى  الوصول  المستخدمون  ويفقد  هذا، 
يواصل  إذ  تماما،  ينته  لم   »Xiami« لكن  بياناتهم، 
 »Conch Music« النشر  حقوق  على  يركز  الذي  الجزء 

العمل، وذلك وفقا لإلشعار.
اإللكترونية  التجارة  لعمالقة  الموسيقية  الذراع  وقالت 
 :»Weibo« ضمن  حسابها  عبر  الثالثاء  اليوم  الصينية 
خدمة  سنوقف  التشغيلية،  التعديالت  إلى  بالنظر 
أي  فبراير،   5 في  اإلغالق سيحدث  أن  »Xiami«، مضيفة 
ال  التطبيق  إغالق  فإن  ذلك،  ومع  األولى،  للمرة  ظهوره  على  عاما   12 مرور  بعد 
يمثل نهاية مشاركة »علي بابا« في سوق البث عبر اإلنترنت، إذ استثمرت الشركة 
أحد   ،»NetEase Music« في  دوالر  مليون   700 مبلغ   2019 سبتمبر  شهر  في 

.»Xiami« منافسي

»علي بابا« تغلق تطبيق بث املوسيقى #حملة_منع_إطالق_النار_في_املناسبات

دشن ناشطون هاشتاغ »#حملة_منع_
إطالق_النار_في_المناسبات« وذلك 

جراء استمرار إطالق الرصاص العشوائي 
في الشوارع والمناسبات واالحتفاالت 

المختلفة.
حيث زادت في الفترة األخيرة ظاهرة 
القتل عبر رصاصة طائشة ال يعرف من 

مطلقها، ولعل آخر ضحاياها الطفل 
محمد طاهر الخفيفي، الذي لقي مصرعه 
جراء رماية طائشة في إحدى المناسبات 

االجتماعية أخيرا بمدينة بنغازي.
وأثارت هذه الحادثة الجدل في بنغازي 
ومختلف مدن ومناطق ليبيا حول كيفية 

القضاء على هذه الظاهرة ومدى مسؤولية 
األجهزة األمنية ووزارة الداخلية ووزارة 
العدل في تفعيل القوانين وحتى زيادة 

العقوبات على مرتكبيها.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الليبيون يترقبون صدى املصالحة الخليجية على األزمة السياسية والفاعلني املحليني
للقمة  الختامي  البيان  يعكسه  اإليجابي  الزخم  هذا 
العربية  المملكة  في  عقدت  التي  الـ41  الخليجية 
بن  تميم  قطر  أمير  بحضور  الثالثاء،  السعودية، 
اإلقليمي  الــدور  تعزيز  على  البيان  شدد  إذ  حمد، 
لمجلس التعاون من خالل توحيد المواقف بما يحقق 
المصالح المشتركة. فيما أكد بيان لوزارة الخارجية 
المصرية بعد مشاركة الوزير سامح شكري في القمة 
على حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة، انطالقا 
التدخل  النوايا وعدم  من عالقات قائمة على حسن 

في الشؤون الداخلية للدول العربية.
لدول  التعاون  لمجلس  األعلى  المجلس  ورحب 
الرئاسي  المجلس  من  كل  بإعالن  العربية  الخليج 
ومجلس النواب في ليبيا وقف إطالق النار، معربا عن 
الليبية؛  األطراف  بين  السياسي  الحوار  بنجاح  أمله 
التدخل  وعدم  المواقف  توحيد  عن  الحديث  لكن 
إذا كان هذا  ما  أسئلة حول  الغير يطرح  في شؤون 
تغييرات  إلى  الجديدة سيؤدي  العالقات  في  التغيير 
سيتقلص  وهل  النزاع،  بؤر  في  الواقع  أرض  على 
النزاع في ليبيا، وهل ستتباطأ المغامرات العسكرية 

التركية في شرق المتوسط وليبيا أم ال؟
يتم  الذين  الليبية  ــة  األزم ــراف  ألط وبالنسبة 
دعمهم من جانب أو آخر قد تكون هناك استفهامات 
أزمة  حل  بعد  السياسي  الوضع  كان  إذا  ما  حول 
الخليج قد يحلحل بعض الخالفات الداخلية أو ما إذا 

كانت الصراعات بالوكالة ستستمر.

موقع ليبيا من األزمة الخليجية
للصراع  مغلقا  ميدانا  ليبيا  أصبحت  ولسنوات 
حيث  الخليج،  دول  بين  النفوذ  على  والتنافس 
نتيجة  الليبي،  الملف  على  الخالف  أصداء  انعكست 
فيما  بقطر،  الوفاق  حكومة  تربط  التي  العالقات 
تربط قوات القيادة العامة عالقات قوية مع اإلمارات 

وبشكل أقل مع السعودية.
وقبل نحو شهر، أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء 
آل  عبدالرحمن  بن  محمد  القطري،  الخارجية  وزير 
ثاني، في منتدى روما السادس لحوار المتوسط عن 
الخليجية في حل  المصالحة  تأثير  تساؤل عن مدى 
األزمة الليبية، قائال: »إن عالمنا بأكمله مترابط، وما 
يحدث في منطقة الشرق األوسط على وجه التحديد 
وحتى  البعض.  بعضنا  مع  للغاية  خاص  ترابط  له 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عن  نتحدث  عندما 
معالجة  رفضه  عن  معربا  وسورية«،  ليبيا،  مقابل 
أثناء طرح  المزدوجة«  »المعايير  أساس  على  األمور 

أي حل للوضع في ليبيا.
ولفت إلى الحاجة إلى استبعاد المصالح اإلقليمية 

من  التأكد  أجل  من  الليبي،  الصراع  عن  المختلفة 
مضيفا:  الليبي،  الشعب  لمصالح  األولوية  إعطاء 
»لن يحدث حل ألزمة ليبيا ما لم يكن هنالك نقاش 
صريح وصادق بين الدول المتورطة في ليبيا، فهم 

بحاجة إلى التعامل مع األمر بانضباط«.

على  إيجابيا  المصالحة  تنعكس  هل 
األزمة الليبية؟

فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أكــد  بـــدوره، 
السراج، أنه يأمل بأن تقود المصالحة الخليجية إلى 
العربي وأن تسهم بفعالية في تحقيق  »لم الشمل 
التدخالت  جميع  وإنهاء  ليبيا  في  واالستقرار  األمن 
الجهود  تعترض  التي  العقبات  وتذليل  السلبية، 

المبذولة لتحقيق ذلك«.
وشدد على »أهمية البناء على هذا االتفاق لترسيخ 
وسيادة  المتبادل  االحترام  بمبادئ  الكامل  االلتزام 
والحفاظ  األمن  وضمان  الوطنية،  ووحدتها  الدول 
البناء  االستراتيجي  التعاون  وتعزيز  االستقرار  على 
في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  العربية 
أما  المشترك«.  العربي  االقتصادي  العمل  وترسيخ 
رئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، فعبر 
عن أمله بأن تسهم المصالحة في الوصول إلى حل 

سياسي لألزمة الليبية.

أزمة تجاوزت 3 سنوات
قطعت  حين   2017 يونيو  إلى  الخليج  أزمة  وتعود 
عالقاتها  والبحرين  ــارات  واإلم ومصر  السعودية 
وتمويل  إيران  مع  بالتقارب  إياها  متهمة  قطر،  مع 
الدوحة  تنفيه  ما  وهو  متطرفة،  إسالمية  تنظيمات 
بشدة. وتشير قمة العال التاريخية إلى تغير كبير في 
الخليج بعد سنوات من قطع العالقات مع الدوحة؛ إذ 
المصالحة  أي مدى ستذهب  إلى  الواضح  ليس من 
لكنها  والبحرين،  ــارات  اإلم لدى  خصوصا  بعيدا، 
تحول مهم دفعته إدارة الرئيس األميركي المنتهية 
اتفاقات  دفعت  بعدما  تــرامــب  دونــالــد  واليــتــه 
التطبيع بين كل من اإلمارات والبحرين مع الكيان 

الصهيوني.
في  بشدة  يرغب  ترامب  إن  مراقبون  ويقول 
عسكري  لتصعيد  تحسبا  الخليجية  الجبهة  توحيد 
ضد إيران؛ رغم أنه يغادر البيت األبيض رسميا هذا 

الشهر.
قطر  تصالح  تأثير  مدى  المقبلة  األيام  وستحمل 
مع جيرانها على األزمة الليبية، خصوصا أن الدوحة 
لها عالقة مميزة مع تركيا، التي لعبت دورا مباشرا 
قوات  أنقرة  أرسلت  إذ  الــوفــاق،  حكومة  لصالح 
وطائرات دون طيار إلى ليبيا و»أغرقتها بالمرتزقة« 

ما  الوفاق،  لقوات  عسكرية  تدريبات  على  وأشرفت 
زاد من تفاقم الصراع، في ظل دعم اإلمارات قوات 

القيادة العامة.

مخاوف أمنية
تحليل  في  األميركي  »بوركينغز«  مركز  ويقول 
إن  الثالثاء،  تايمز«،  »فاينانشيال  جريدة  نشرته 
الخالف  بسبب  تعززت  أنقرة  مع  الدوحة  عالقات 
الخليجي؛ معتبرا أن تعاون البلدين العسكري القوي 
يوفر اإلجابة على مجموعة من المخاوف األمنية التي 
ستستمر بعد التوصل إلى حل لألزمة الخليجية، وهو 

ما سينعكس على األزمة الليبية.
عميقة  مصلحة  أنقرة  لدى  أخــرى،  ناحية  ومن 
لقطر  ويمكن  الرياض،  مع  العالقات  تطبيع  في 
التوترات  في  التوسط  في  فعاال  دورا  تلعب  أن 
الثنائية المتزايدة بين البلدين. وقد مرت العالقات 
اآلونــة  في  تحسن  بمالمح  تركيا  مع  السعودية 
بالرئيس  الملك سلمان  اتصال  األخيرة بعدما جمع 
التركي رجب طيب إردوغان، قدم خالله األول تعزيته 

وأمر  التركية،  إزمير  مدينة  زلــزال  أهالي  لضحايا 
بتوجيه مساعدات لهم. وفور اإلعالن عن المصالحة 
بالقرار  المرحبين  أول  من  التركية  الخارجية  كانت 
أنها  متابعون  يرى  إذ  إيجابي،  تطور  بأنه  ووصفته 
إقليميا،  العالقة  تركيا  ملفات  في صالح  ربما تصب 
خصوصا قبل تقلد الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم، 
وسط مساعيها إلعادة تموقع لفترة ما بعد ترامب، 

الذي أتاح لها تجاوز خطوط حمراء في ليبيا.
أنقرة  الخليجية  المصالحة  تخدم  آخر،  جانب  من 
مع إمكانية تجنبها أي انعكاسات للخالفات بين قطر 
أبوظبي  أن  خصوصا  الليبي،  الملف  على  واإلمارات 
تلعب دورا كبيرا في دعم معسكر شرق ليبيا، كما أن 
موقفها من أزمة الغاز بشرق المتوسط كان منحازا 

إلى فرنسا وقبرص واليونان ومصر ضد تركيا.

تواصل مصري- تركي
وأيضا بعد سنوات من التوتر السياسي بين مصر 
أخيرا  2013، شهدت  إلى صيف  يعود  الذي  وتركيا، 
إلرادة  تؤشر  الفتة  تطورات  البلدين  بين  العالقات 
مشتركة في التهدئة. ففي تصريحات لوزير الخارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو حول بالده ومصر، قال 
إنهما تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن عالقاتهما 
الثنائية، مشيرا إلى أن التواصل االستخباراتي بينهما 
مستمر لتعزيز العالقات، وأن الحوار قائم على مستوى 
الخارجية، مؤكدا وجود مساع للتحرك وفق مبدأ عدم 
وتركيا  مصر  وباشرت  الدولية.  بالمحافل  التضارب 
من  ليبيا،  في  نفوذهما  ترتيب  إعادة  متواز  بشكل 
والوساطات،  الدبلوماسية  العالقات  تنشيط  خالل 
واستئناف  والتدريب  المساعدات  عروض  عن  فضال 
أوراقهما  توظيف  وراء  سعيا  االقتصادية،  المشاريع 
والوصول  السياسي  المسار  نجاح  حال  في  مستقبال 

إلى االنتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021.
ومع ذلك فإن األوضاع في ليبيا ال تزال على درجة 
من المتغيرات والتعقيد التي تجعل اتفاقا نهائيا في 
الخفاء أمرا بعيد المنال، حتى لو رفع شعار »التحدث 
بصوت واحد مع الليبيين« بين دول الخليج وتركيا، 
إذ إنه من المستبعد أن تبعد هذه األطراف اإلقليمية 
استثماره من  تم  لما  الليبي، نظرا  الملف  يدها عن 
لم  مصالح  لتحقيق  وسعيا  األزمة،  في  كبيرة  مبالغ 

تتحقق كاملة بعد.
لكن يبدو أن األمور كلها ستبدو معلقة إلى حين 
الذي  المنتخب  األميركي  الرئيس  موقف  وضوح 
الجاري،  يناير  خالل  األبيض  البيت  سدة  إلى  يصل 
إذ لم تتضح بعد رؤيته الكاملة للنزاع الليبي، وهو 
التي  البالد،  مستقبل  عن  كاشفا  سيكون  موقف 
نحو  إلنهاء  موعدا  الجديد  العام  يكون  بأن  تأمل 

عقد من النزاع والتشرذم.

تساؤالت عن نجاح وعود عدم التدخل في شؤون الدول العربية

السراج: نأمل بأن تسهم المصالحة في تحقيق االستقرار في ليبيا وإنهاء جميع التدخالت السلبية
تركيا تسعى لالستفادة من المصالحة في إبعاد دول الخليج عن الملف الليبي

األزمة  على  الخليجية  المصالحة  تأثير  الليبيون  يترقب 
السياسية في بالدهم، كون بعض األطراف الخليجية لعبت دورا 
أو غير مباشر، عبر دعم  بالبالد، سواء بشكل مباشر  األزمة  في 

أطراف محلية فاعلة في األزمة.
وقد تؤدي المصالحة إلى إعادة ترتيب القوى اإلقليمية أوراقها 
أن  المقرر  ليبيا  في  يحدث  ما  رأسها  وعلى  بالمنطقة،  الصراع  بؤر  في 
تشهد انتخابات بنهاية العام 2021، وعرفت لسنوات أكبر تصادم حول النفوذ 
الداخل  في  تساؤالت  وسط  بالوكالة«،  »حرب  شن  عبر  المعنية  البلدان  بين 
مزيد  هناك  المحليين وهل سيكون  الالعبين  أدوار  عليه  عما ستكون  الليبي، 

من الضبط في هذه األدوار ومن ثم تحقيق استقرار؟
عبر  مثلما  استغاللها  ينبغي  إيجابية  دولية  مؤشرات  المتحدة  األمم  وترصد 
السفير التونسي في األمم المتحدة، رئيس مجلس األمن الدولي للشهر الحالي، 
طارق األدب، في مؤتمر صحفي بنيويورك عندما أشار إلى »زخم وفرصة يجب أن 
نغتنمها من أجل المضي قدما في الملف الليبي«. أما الممثلة الخاصة لألمين 
العام باإلنابة ستيفاني وليامز فأكدت أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي 
مؤيدا للسالم في ليبيا، وأنه »يجب االستفادة من هذه الفرصة التي قد ال تدوم 

  • دبابة مدّمرة أصبحت أداة يلعب بها األطفال في ليبيا. )األمم المتحدة: مارس 2011(

الوسط–عبدالرحمن أميني

• فائز السراج

•  ليبيون يطمحون أن تسهم املصاحلة اخلليجية يف إبعاد التدخالت اخلارجية عن بلدهم. 

•  وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. 

طرابلس- الوسط
المنتخب  الرئيس  إدارة  األميركي  »كاتو«  معهد  أوصى 
بضرورة  أيام،  بعد  مهامها  تتسلم  أن  المقرر  بايدن،  جو 
مستنقع  في  االنخراط  إعادة  إلى  الداعية  اآلراء  »رفض 
أوباما،  باراك  سابقه  سياسة  تكرار  تتجنب  حتى  ليبيا«، 
األخرى  الدول  على  الضغط  إلى  المنتخب  الرئيس  داعيًا 

البالد. النفس في  خصوصًا، تركيا لممارسة ضبط 
في  مقره  ليبرالي  أبحاث  مركز  وهو  »كاتو«،  وقــال 
في  بناء  سجل  إنتاج  عليه  بايدن  إن  الثالثاء،  واشنطن، 
إدارتي  إرث  من  الكثير  نبذ  خالل  من  الخارجية،  السياسة 
العسكرية  التدخالت  معتبرًا  السابقتين،  وترامب  أوباما 
سوى  شيئًا  تفعل  لم  النظام  تغيير  وحــروب  لواشنطن 
العراق  إلــى  وكوسوفو  البوسنة  من  الفوضى  ــداث  إح
هائلة،  إنسانية  معاناة  في  متسببة  واليمن،  وسورية 
مضيفًا: »وتعد ليبيا مثااًل بارزًا على ذلك«. ويشير المعهد 
البالد  »ديكتاتور  حكم  نموذج  إلى  تقريره  في  األميركي 
والقمع كسمات  الفساد  بتفشي  امتاز  الذي  القذافي  معمر 
الحفاظ  على  قادرًا  القذافي  كان  ذلك،  ومع  حكمه.  من 
ليبيا  وكانت  والنظام،  االستقرار  من  ضئيل  قدر  على 

مجتمعًا حديثًا مع تنعمه بقدر من االزدهار«.

األوروبية بالمستعمرات  ليبيا  تشبيه 
عديد  مثل  مثلها  ليبيا  أن  »كــاتــو«  ــرى  ي ــك  ذل ــع  وم
هشًا  »كيانًا  كانت  األوروبية  للقوى  السابقة  المستعمرات 
مع بعض االنقسامات المجتمعية والسياسية الرئيسية. إذ 
والشرقية  الغربية  األجزاء  في  المتنافسة  القبائل  تقاتلت 
التمرد  اندلعت حركات  وعندما  متكرر«.  البالد بشكل  من 
أوباما  إدارة باراك  2011، قررت  العام  أوائل  ليبيا في  في 
جنبًا إلى جنب مع عديد األعضاء األوروبيين في »الناتو«، 
أنه  من  الرغم  على  البالد،  بشرق  »المتمردين«  مساعدة 

بحت  إنساني  جهد  أنه  غطاء  تحت  الدور  هذا  إخفاء  تم 
ما  سرعان  العسكري  التدخل  أن  إال  المدنيين،  لحماية 
المدى  على  ونجح  النظام،  لتغيير  صارخة  حربًا  أصبح 
وفق  وقتلوه،  القذافي  المتمردون  أطاح  حيث  القصير، 

التقرير.
الكبير  ارتياحهم  عن  األميركيون  المسؤولون  وأعرب 
أوباما  إدارة  خلقت  باختصار،  »لكن  الناتو،  إلنجازات 
أما  ليبيا«.  في  إنسانية  ومأساة  هائلة  سياسية  فوضى 
تقييمه  لكن  تعليقاته،  في  حدة  أكثر  كان  فقد  أوباما 

بالتفاؤل  ينضح  وكان  إيجابيًا  كان  النظام  تغيير  لحملة 
ليبيا. مستقبل  بشأن 

إن  األميركي  الرئيس  قال  »الثوار«،  انتصار  وعشية 
ليبيا  شعب  ويظهر  طاغية،  قبضة  من  تنزلق  »طرابلس 
بكثير  أقوى  والحرية  الكرامة  لتحقيق  العالمي  السعي  أن 
القذافي،  وفاة  وبعد  لديكتاتور«.  الحديدية  القبضة  من 
من  ُأزيل  قد  للطغيان  المظلم  »الظل  أن  أوباما  أكد 

.» ليبيا
مختلفة  الفعلية  العواقب  »لتكون  التقرير:  وتابع 

ليبيا في فوضى دامية، حيث  انزلقت  بشكل مرعب بعدما 
إسالمية  توجهات  ذو  الميليشيات–بعضها  عديد  تنافست 
أوباما  إدارة  بعدها  وتلقت  السلطة«.  مؤكدة–على 
تلك  إحدى  بمهاجمة  قاسية  ضربة   2012 سبتمبر  في 
أسفر  مما  بنغازي،  في  األميركية  القنصلية  الميليشيات 
أميركيين  وثالثة  ستيفنز  كريستوفر  السفير  مقتل  عن 
آخرين. كما أصبح مئات اآلالف من الليبيين الجئين، حيث 
حاول الكثير منهم يائسًا الوصول إلى مالذ في أوروبا عن 
قوارب  في  المتوسط  األبيض  البحر  مياه  تحدي  طريق 

المحاولة. وماتوا خالل  مكتظة 

الخوف من »صومال جديد«
مستقر،  بلد  عن  بداًل  أنه  األميركي  التقرير  ويضيف 
على  الجديد«  »الصومال  ليبيا  أصبحت  قمعيًا،  كان  وإن 
عتبة البحر األبيض المتوسط. وبعد سنوات اندمج القتال 
»حكومة  متنافسين،  كيانين  بين  السلطة  على  صراع  في 
المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق 
اللعبة  متزايد  بشكل  أصبحت  ليبيا  فيما  حفتر؛  خليفة 
الخارجية بين مصر وروسيا وتركيا«. الجيوسياسية للقوى 
وذكر »كاتو« أنه من باب اإلنصاف، »عارض جو بايدن 
من  كل  أكد  مذكراتهما،  ففي  العسكري؛  التدخل  بدء 
األمن  مستشار  ونائبه  جيتس،  روبرت  أوباما،  دفاع  وزير 

القومي، بن رودس، هذه النقطة«. ويتذكر األخير اجتماعًا 
فيه  قال  الخارجية،  سياسته  وفريق  أوباما  للرئيس  مهمًا 
في  نتورط  أن  يجب  فلماذا  »جنونًا..  التدخل  إن  بايدن 
حرب أخرى في دولة ذات أغلبية مسلمة؟!«. ونبه المعهد 
بشدة  يلتزم  أن  الجديد  الرئيس  على  الواجب  من  بأنه 

يتولى منصبه. عندما  الحكيم  الحذر  بممارسة هذا 

إعادة االنخراط في ليبيا
من  مجموعة  من  الطعم  تتلقف  لم  ترامب  دونالد  إدارة 
األميركي  والتدخل  الحسنة  النوايا  ذوي  المتدخلين 
العميق. ومن بين هذه النصائح التي تلقاها ترامب »التي 
في  عمود  كاتب  تعليقات  بالتأكيد«  بايدن  سيتلقاها 
جريدة »واشنطن بوست«، جوش روجين، الذي يقول إنه 
عسكريًا  بالتدخل  أوباما  قرار  في  رأيك  عن  النظر  »بغض 
الواليات  أن  هي  الحقيقة  فإن   ،2011 العام  في  ليبيا  في 
لديه  البلد  هذا  أن  من  التأكد  مسؤولية  تتحمل  المتحدة 
والديمقراطية،  االستقرار  لتحقيق  ممكنة  فرصة  أفضل 
إدارة ترامب لم  ويظل شريكنا في مكافحة اإلرهاب، لكن 

تعمل على ذلك«.
بايدن  رفض  ضرورة  إلى  األميركي  المعهد  ويدعو 
أميركا  تحتاجه  شــيء  آخــر  أن  »إذ  ليبيا،  في  التدخل 
تسبب  مؤكدًا  ليبيا«،  مستنقع  في  االنخراط  إعادة  هو 
المعاناة  من  الكثير  في  بالفعل  األميركيين  المسؤولين 
واشنطن  تفعله  أن  يمكن  ما  أفضل  إن  »بل  لليبيين، 
األخرى،  الــدول  وحث  أســوأ،  األمــور  جعل  عدم  هو  اآلن 
نفس  ضبط  ممارسة  على  الناتو،  حليفة  تركيا  خصوصًا 
بايدن  بإقرار  األميركي  التقرير  ينصح  وأخيرًا  مماثل«. 
أوباما وأن يوضح  إدارة  ألحقته  الذي  صراحة مدى الضرر 
أنه لن يكون هناك تكرار لمثل هذه »الحماقة« في ليبيا 

أو في أي مكان آخر.

التقرير: أفضل ما يمكن أن تفعله واشنطن اآلن هو عدم جعل األمور أسوأ في ليبيا.. وحث تركيا على ضبط النفس

  • بايدن وأوباما  • ترامب

خبراء أميركيون يرون أن الواليات المتحدة 
تورطت في النزاع الليبي بموافقة إدارة 

أوباما على تدخل »ناتو« في 2011

بايدن بحاجة إلى سياسات 
»مغايرة« للتعامل مع حالة ليبيا

معهــــــد »كـــــاتو« األميـــــــركي:
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إنجاح تعديل سعر صرف الدينار يلزمه حزمة سياسات وإجراءات إصالحية متكاملة
في دراسة لـ»المجلس الوطني للتطوير االقتصادي«:

يجب دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من أصحاب معاشات الضمان وزيادة مرتباتهم وتحديد حد أدنى جديد لها لمقابلة األسعار التي سترتفع بنسبة %20

في دراسة حديثة، طرح المجلس الوطني للتطوير 
االقتصادي واالجتماعي حزمة من السياسات المالية 

واالجتماعية لتالفي اآلثار السلبية المتوقعة لقرار 
المصرف المركزي توحيد سعر صرف العملة الليبية 

وتغييره إلى أن يصبح مقابل وحدة حقوق السحب 
الخاصة 0.1555 وحدة للدينار، أي أن الدوالر األميركي 

يعادل 4.48 دينار ليبي.
ودعا المجلس في دراسة أعدها بهذا الخصوص، 

حصلت »الوسط« على نسخة منها، إلى دعم الفئات 
الهشة وذوي الدخل المحدود من أصحاب معاشات 
الضمان وزيادة مرتباتهم وتحديد حد أدنى جديد 
لها، وذلك لمقابلة األسعار التي قال إنها سترتفع 

بنسبة 20 %، مشيرًا إلى ضرورة توفير خدمات الرعاية 
الصحية األولية ودعم األطفال الرضع في جانب الغذاء 

والتطعيمات. وطالبت الدراسة بإصالح نظام األجور 
لذوي الدخل المحدود بعد حصر هذه الفئة، وإعداد 
دراسة لمستوى المعيشة، وإعداد سيناريوهات لهذا 

اإلصالح. باإلضافة إلى ربط مستويات األجور بمؤشرات 
األداء، وتقليص اإلنفاق الحكومي الخارجي المتمثل في 
السفارات. وذلك لمواجهة احتمال ارتفاع فاتورة الباب 

األول في الميزانية »المرتبات«، الذي يتطلب وقف 
التعاقد أو التعيين في الوقت القريب حتى يتم إصالح 

هياكل الوظيفة العامة. وفي السطور التالية نستعرض 
ما جاء في تلك الدراسة بالتفصيل...

يشرح  نظري  بتقديم  دراسته  المركز  يستهل 
على  المحلية  العملة  تأثير سعر صرف  مدى  فيه 
كما  دولة،  لكل  واالقتصادي  النقدي  االستقرار 
الرفع من مستوى  بالغة في  أنه يعتبر ذا أهمية 
االقتصادي  الرفاه  وتحقيق  المواطنين  معيشة 
االقتصادية  العالقات  مجال  وفي  العيش،  ورغد 
التجارة  بحركة  يتعلق  فيما  خصوصًا  الدولية، 
حلقة  ألنه  نظرًا  الدولي،  والتمويل  واالستثمار 
استخدامه  ويتم  الدول،  اقتصادات  بين  الوصل 
ناهيك  األجنبية،  لالستثمارات  لجذب  كعامل 
لالقتصاد  الكلي  التوازن  في  الواضح  تأثيره  عن 
وفي  االقتصادية،  بالمتغيرات  عالقته  خالل  من 
مدى  يوضح  الذي  التجاري  الميزان  مقدمتها 
السوق  في  المنافسة  على  الدولة  اقتصاد  قدرة 
الدولية، كما أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشرًا 
األداء  »جودة  قياس  عند  مهمًا  وماليًا  اقتصاديًا 

االقتصادي« ألي دولة.
وتقول الدراسة إن هذه األهمية لسعر الصرف 
ضمان  أجل  من  السعي  إلى  الدول  كافة  دفعت 
متناسق،  بشكل  لعملتها  بالنسبة  استقراره 
األخرى،  االقتصادية  السياسات  مع  ومتكامل 
شأنها  من  حادة  تقلبات  أية  لتفادي  وذلك 
االقتصادي  الوضعين  على  سلبي  بشكل  التأثير 
واالجتماعي للدولة. من هذا المنطلق، فإنه عند 
اتخاذ أي قرار اقتصادي بمثل هذا الحجم ينبغي 
علمية  أسس  على  مبنيًا  القرار  هذا  يكون  أن 
فى  الدولة  رؤية  تحقيق  على  تعمل  واضحة 
إطارها الكلي، وبالتالي فإنه يجب أن يوضع هذا 
والتحليل،  والدراسة  البحث  مجهر  تحت  القرار 
المتعلقة  السياسة  تعد  مدى  أي  إلى  لمعرفة 
االقتصادية  الناحية  من  سليمة  الصرف  بسعر 
المديين  القرار على  تأثير هذا  واالجتماعية، وما 
المصاحبة  السياسات  وما  والطويل،  المتوسط 
ذات  السياسة  هذه  لتكون  تنفذ  أن  ينبغي  التي 

جدوى.
الصرف  سعر  تعديل  سياسة  تؤدي  ولكي 
نفسها  للدراسة  والكالم   - منها  المرجو  الهدف 
السياسات  من  حزمة  هناك  تكون  أن  البد   -
واإلجراءات اإلصالحية المصاحبة )مالية، نقدية، 
من  عاٍل  مستوى  وعلى  متكامل  بشكل  تجارية( 
التنسيق، حيث إن تعديل سعر الصرف يكون له 
لالقتصاد  المكونة  القطاعات  جميع  على  تأثير 

المحلي وفئات المجتمع سلبًا أو إيجابًا.

آثار  عدة  نقاط  في  الدراسة  واستعرضت 
تغيير سعر الصرف على كل قطاع وعلى كل أداة 
اقتراحات  مع  االقتصادية،  السياسة  أدوات  من 
مصاحبة،  تكون  أن  يجب  التي  باإلجراءات 
لضمان نجاح القرار، أو للتخفيف من بعض آثاره 

المحتملة. السلبية 
المتوقعة  االجتماعية  باآلثار  يتعلق  وفيما 
أنه  إلى  الدراسة  أشارت  الصرف،  سعر  لتوحيد 
األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  المرجح  من 
 %  20 إلى  تصل  أن  يمكن  بنسبة  السوق  في 
لذوي  المعيشة  مستوى  على  المباشر  وتأثيرها 
الضمان  معاشات  متقاضي  من  المحدود  الدخل 
موظيفي  من  األدنى  والشريحة  االجتماعي 
األمراض  ومرضى  الرضع  واألطفال  الحكومة 
أو  ولتخفيف  الخاصة.  االحتياجات  وذوي  المزمنة 
سبل  إيجاد  الدراسة:  اقترحت  األثر،  هذا  تجنب 
األكثر  للفئات  اجتماعية  حماية  شبكة  لتوفير 
تضررًا، وإجراء دراسة لتقييم وتحليل االحتياجات 
أنحاء  جميع  في  األساسية(  والخدمات  )السلع 
االحتياجات  حول  المعلومات  فجوة  لسد  ليبيا 
الخدمات،  وتوفير  وإدارة  الدعم  نوع  وتحديد 
ودعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من 
وزيادة  االجتماعي  الضمان  معاشات  متقاضي 
عن  لها،  جديد  أدنى  حد  وتحديد  مرتباتهم 
دراسة  على  مبنية  واضحة  معايير  وضع  طريق 
تعويض  ويتم  المعيشة،  لمستوى  واقعية 
والزيادة  الحالية  الضمان  معاشات  بين  الفرق 
المستهدفة عن طريق بند يدخل في باب الدعم 
الصحية  الرعاية  خدمات  وتوفير  الرابع(،  )الباب 
واألورام،  المزمنة  األمراض  وعالج  األولية 
الغذاء  جانب  في  الرضع  لألطفال  دعم  وتوفير 

والتطعيمات.
وحول تأثير قرار تغيير سعر الصرف على قطاع 
اإليرادات النفطية، قالت الدراسة إنه سيؤدي إلى 
ارتفاع قيمة اإليراد بالدينار المتولد عن القطاع 
استقرار  دعم  على  العمل  إلى  داعية  النفطي، 
وحسن  االستخراج  كميات  وزيادة  الصادرات 
المخصصات  وزيادة  النفطية،  اإليرادات  إدارة 
في  التغير  يناسب  بما  النفطي  للقطاع  المالية 
أفضل  وفق  عمله  يضمن  وبما  الصرف  سعر 
لإليرادات  حل  وإيجاد  الممكنة،  المستويات 

النفطية المحتجزة لدى المصرف الخارجي.
أن  الدراسة  رأت  الضرائب،  يخص  وفيما 
الضريبية  اإليرادات  انخفاض  إلى  القرار سيؤدي 
إجراءات لمعالجة ذلك،  الحقيقية، مقترحة حزمة 
وهي: إعادة النظر في قانون الضرائب، وتوسيع 
الجباية،  أنظمة  وتحسين  الضريبية،  األوعية 
الضرائب.  مصلحة  في  الحوكمة  نظام  وتطوير 
كذلك  المرجح  من  أنه  الدراسة  أوضحت  كما 
الجمركي،  للرسم  الحقيقية  اإليرادات  انخفاض 
التعريفات  جدولة  إعادة  على  بالعمل  مطالبة 

الجمركية،  الجباية  أنظمة  وتحسين  الجمركية، 
الجمارك.  مصلحة  في  الحوكمة  نظام  وتطوير 
وبالمثل، فإن القرار - بحسب الدراسة - سيؤدي 
لإليرادات  الحقيقية  القيمة  انخفاض  إلى 
إعادة  الدراسة،  معدي  وفق  يوجب  ما  األخرى، 
التجارة  مزاولة  )تراخيص  مثل  الرسوم  جدولة 
أو  اقتصادية  أو  بيئية  مخالفات  ـ  االستثمار  أو 

صحية... إلخ(.
ارتفاع  إلى  القرار  يؤدي  أن  الدراسة  وتوقعت 
المرتبطة  والخدمات  العامة  الخدمات  تكلفة 
المياه  ـ  )الكهرباء  مثل  المحروقات  بدعم 
جباية  واستئناف  النظافة(،  ـ  الصحى  والصرف 
الخدمات العامة مثل )الصرف الصحي ـ النظافة.. 
باستخدام  الجباية  أنظمة  تحسين  مقترحة   ،)
جدولة  وإعادة  الحديثة،  التقنية  أساليب  أحدث 
رسوم الخدمات العامة مثل )سعر الكيلووات في 
 20 يبلغ  الذي  المنزلية  الكهرباء  لخدمة  الساعة 
0.44 سنت للدوالر أي أقل من نصف  درهمًا أي 
نسبة  يمثل  المنزلي  القطاع  بأن  علمًا  سنت، 

كبيرة من مجموع االستهالك الكلي للكهرباء(.
فوائض  توفير  احتمال  الدراسة  ورجحت 
المركزي  للمصرف  األجنبية  العملة  من  إضافية 
إنه  قائلة  المالية،  االستدامة  من  سيزيد  مما 
لكل  مستمرة  سيناريوهات  إعداد  يتم  أن  يجب 
الظروف التي من المتوقع أن تؤثر في االستدامة 
المالية وتقييم المدة المتوقعة لهذه االستدامة، 

والسير عكس الدورة االقتصادية.
العامة  النفقات  يخص  فيما  الدراسة  ورجحت 
توفر  بسبب  األول  الباب  فاتورة  ارتفاع  احتمال 
أو  التعاقد  إيقاف  إلى  ودعت  مالية،  فوائض 
القريب  الوقت  في  العامة  الوظائف  في  التعيين 
وإصالح  العامة،  الوظيفة  هياكل  إصالح  حتى 
حصر  بعد  المحدود  الدخل  لذوي  األجور  نظام 
المعيشة  لمستوى  دراسة  وإعداد  الفئة  هذه 
على  مبنية  اإلصالح  لهذا  سيناريوهات  وإعداد 
مستويات  وربط  حقيقية،  وبيانات  مسوحات 
اإلنفاق  وتقليص  األداء،  بمؤشرات  األجور 

الحكومي الخارجي المتمثل في السفارات.
الثاني  الباب  فاتورة  ارتفاع  الدراسة  وتوقعت 
سعر  تغيير  بسبب   %  200 إلى  تصل  قد  بنسبة 

الحكومة  مشتريات  في  المستخدم  الصرف 
عن  ناتجة  مالية  فوائض  توفر  بسبب  وكذلك 
االلتزام  إلى  ودعت  الجديدة،  الصرف  سعر 
بصورة  المالية  الرقابة  قوانين  بضوابط 
وإعادة  اإلنفاق،  ترشيد  إلى  يؤدي  بما  فاعلة، 
المشاريع  وأولويات  اإلنفاق  أولويات  ترتيب 
بالنتائج  المتوقع  اإلنفاق  وربط  األهمية،  حسب 
الجزء  وتوجيه  اإلنفاق،  من  المرجوة  واألهداف 
اإلنفاق  نحو  المالية  الفوائض  من  األكبر 
التنموي ودعم التنمية المحلية والمشاريع الغرى 
وريادة األعمال، ووضع معايير وضوابط للبعثات 
الموفدين  وللطلبة  بالخارج  الدبلوماسية 
وإصالح  البلد،  هذا  ترشيد  يضمن  بما  للخارج 
المستحقة  الفئات  نحو  وتوجيهه  الدعم  نظام 
نسبة  واستخدام  المحدود(،  الدخل  )أصحاب  له 
العام  الدين  إلطفاء  المالية  الفوائض  هذه  من 

قالت  المصرفي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما  سنويًا. 
سيؤدي  الصرف  سعر  تغيير  قرار  إن  الدراسة 
المصرف  ألصول  الدفترية  القيمة  ارتفاع  إلى 
وتوفير  األجنبية،  بالعملة  المقوَّمة  المركزي 
لدى  الجارية  الحسابات  في  مالية  فوائض 

ودائع  من  نسبة  تخصيص  مقترحة  المصارف، 
أشارت  كما  اإلنتاجي.  لإلقراض  المصارف 
الدراسة إلى احتمال تحقيق انخفاض في القيمة 
التوسع  بعدم  مطالبة  النقود،  لعرض  الحقيقية 
جديدة(،  عملة  )طباعة  النقدي  اإلصدار  في 

وإدارة العرض النقدي بشكل علمي ومدروس
كما رجح معدو الدراسة، أن تتوفر السيولة في 
على  الطلب  تلبية  على  القدرة  بسبب  المصارف 
من   % و90   %  80 بين  بأن  )علما  األجنبى  النقد 
تتحول  الليبي  الدينار  من  الواحدة  الوحدة  قيمة 
اتخاذ  مقترحة  األجنبي(،  النقد  على  طلب  إلى 
إجراءات مقابلة بفتح االعتمادات، وفتح المقاصة.

تعديل  على  بالعمل  الدراسة  معدو  وطالب 
الظروف  بحسب  مستمر  بشكل  الصرف  سعر 
الفتة  التوازني،  السعر  إلى  وصواًل  االقتصادية 
إلى أن ذلك سيؤثر على السوق الموازية وقدرته 
على التأثير في أسعار السلع، مطالبة في الوقت 
نفسه بتوفير النقد األجنبي للجميع بال استثناء.

فإنه  الصادرات،  قطاع  على  القرار  أثر  عن  أما 
سيؤدي إلى تغير في القيمة الدفترية للصادرات 
إعداد  بضرورة  منادية  الليبي،  بالدينار  المقومة 
المتوسط(  المدى  )على  الصادرات  لتعزيز  خطة 
وجذب  المحلي  االستثمار  تشجيع  خالل  من 
الطلب  أن  الدراسة  رأت  كما  األجنبية.  االستثمار 
وجود  عدم  بسبب  سيتواصل  الواردات  على 
انخفاض  أي  أن  إلى  مشيرة  لها،  محلية  بدائل 
القوة  ضعف  بسبب  سيكون  عليها  الطلب  في 
لتقليل  خطة  إعداد  الدراسة  واقترحت  الشرائية. 
من  المتوسط(  المدى  )على  االستيراد  فاتورة 
خالل تشجيع االستثمار المحلي وجذب االستثمار 

األجنبية.
تغيير سعر  أثر  إلى بحث  الدراسة  ودعا معدو 
من  أنه  موضحين  البطالة،  معدل  على  الصرف 
ضعف  نتيجة  البطالة  معدل  يزداد  أن  المتوقع 
القوة  تآكل  بسبب  االستثمار  وبالتالي  االدخار، 
الشرائية للدينار. واقترحوا باتخاذ حزمة إجراءات 
في مواجهة ذلك وهي: توجيه الفوائض المالية 
والتنمية  االستثمار  اإلنفاق  نحو  المتحققة 
المكانية، والرفع من اإلقراض اإلنتاجي، وتطوير 
للعاطلين  برامجه  والتوسع في  المهني  التدريب 

العمالة  كثيفة  الصناعات  ودعم  العمل،  عن 
المشروعات  ودعم  الزراعة(،  ـ  والتشييد  )البناء 
وجذب  األعمال،  وريادة  والمتوسطة  الصغرى 
مناطق  إنشاء  طريق  عن  المباشرة  االستثمارات 

ذات طبيعة خاصة ومناطق حرة.
أن  المحتمل  من  أنه  إلى  الدراسة  وأشارت 
يزداد الطلب على االستثمارات التي تتطلب يدًا 
عاملة بسبب انخفاض تكلفة األجور مثل )قطاع 
اإلنشاءات(، لكن من المتوقع خروج اليد العاملة 
المحلية  العاملة  اليد  ودخول  األجنبية  الماهرة 
وفي  الالزمة.  بالمهارة  تتمتع  ال  التي  للسوق، 
احتياجات  إلى بحث  الدراسة  النقطة، دعت  هذه 
ومتطلبات سوق العمل، وتدريب وتأهيل العمالة 

الوطنية بحسب متطلبات سوق العمل.
وبينت الدراسة أنه ال يمكن التنبؤ بتأثير سعر 
توفر  عدم  بسبب  االستثمار  حجم  على  الصرف 
واالدخار  االستهالك  بحجم  المتعلقة  البيانات 
وصافي االستثمار )راجع ميزان المدفوعات نشرة 
احتمااًل  هناك  فإن  وبالتالي  المركزي(،  مصرف 
انخفاض  بسبب  االستثمار  حجم  ينخفض  بأن 
اإلدخار الناتج عن ضعف القوة الشرائية للدينار. 
آثار  من  المحور  لهذا  مقترحًا  الدراسة  وطرحت 
القطاع  تشجيع  يتم  بأن  الصرف،  سعر  تغيير 
المنظمة  التشريعات  تطوير  خالل  من  الخاص 
وتسهيل  الضريبية،  الحوافز  وتقديم  له، 
الحكومة،  االئتمان، وتطوير نظم  الحصول على 
الفساد،  ومكافحة  الشفافية،  إجراءات  وتعزيز 
الصغرى  والصناعات  الريادة  مشاريع  وتشجيع 
التحتية  البنية  مشاريع  واستئناف  والمتوسط، 

الكبرى.
أسعار  ارتفاع  كذلك،  الدراسة  وتوقعت 
 ٢٠ بنسبة  الغذائية(  )السلة  األساسية  السلع 
االعتمادات  بفتح  األثر  هذا  لمعالجة  مطالبة   ،%
إلطفاء موجهة ارتفاع األسعار بسبب شح عرض 
بشكل  بالتنسيق  الدراسة  طالبت  كما  السلع، 
متكامل وفعال بين أدوات السياسة االقتصادية، 
وتحقيق  المحلي  االقتصاد  في  استقرار  لتحقيق 
رسائل  وإرسال  والخارجي،  الداخلي  التوازن 
سيكون  التعديل  برنامج  بأن  ايجابية  إعالمية 
لضمان  مصاحبة  إجراءات  حزمة  شكل  على 
بقدرة  المواطن  تطمين  إلى  يؤدي  بما  نجاحه، 
مستوى  في  االستقرار  ضمان  على  الحكومة 
المحلي  للمستثمر  إيجابية  بيئة  وخلق  المعيشة 

واألجنبي.
الصرف سيؤدي  أن تغيير سعر  الدراسة  ورأت 
اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  إلى 
السوق  داخل  األسعار  ضبط  خالل  من  وذلك 
الليبية  المالية  الموارد  أيلولة  عدم  وضمان 
أسلوب  إتباع  مع  خاصة  اإلرهابية،  للجماعات 
بوقوع  التنبؤ  إلى  يؤدي  بما  الوقائية،  الرقابة 
إلى  دعت  كما  حدوثه.  قبل  واكتشافه  الخطأ 
األجهزة  عمل  تطوير  أجل  من  العمل  ضرورة 
بما يسفر عن ضمان  الفساد،  لمكافحة  الرقابية 
واألجهزة  االقتصادية  السياسات  أداء  كفاءة 
ولفتت  الخدمات.  مستوى  وتحسين  الحكومية، 
شأنه  من  اإلجراءات  تلك  اتباع  أن  إلى  الدراسة 
الجهات  سيمكن  مما  مالية  فوائض  توفير 
المعنية من تقديم الخدمات في حالة تم توجيه 

هذه الفوائض نحو تطوير تلك الخدمات.
هيكلة  إعادة  إلى  بالدعوة  الدراسة  وختمت 
موضحة:  الدخل،  مصادر  وتنويع  االقتصاد 
نظرًا  الهدف  هذا  تحقيق  على  العمل  »يجب 
االستمرار  على  الليبي  االقتصاد  قدرة  لعدم 
تحقيق  ويمكن  السابقة،  السياسات  بنفس 
األهداف  وتحديد  رؤية  صياغة  خالل  من  ذلك 
ورسم السياسات والتخطيط لها وإعداد البرامج 
يحقق  وبما  ملموسًا  واقعًا  لتكون  التنفيذية 

المجتمع«. التنمية ورفاهية 
تطبيق  األحد،  المركزي،  ليبيا  مصرف  وبدأ 
سعر  ليصبح  الليبية،  العملة  صرف  سعر  توحيد 
 ،0.1555 الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  الدينار 
أي أن الدوالر األميركي يعادل 4.48 دينار. وأكد 
جميع  على  سيطبق  الجديد  السعر  أن  المصرف 
الحكومية  األجنبي  النقد  واستعماالت  أغراض 
النقد  بيع  يتم  أن  على  والشخصية،  والتجارية 
المصارف  قبل  من  الشخصية  لألغراض  األجنبي 
يكون  فيما  عامًا،   18 سن  من  بداية  للمواطن 
الواحد  للشخص  تحويله  يتم  لما  األقصى  الحد 

20 ألف دوالر.
النقد  لبيع  ضوابط  أربعة  المصرف  ووضع 
بالخارج،  والعالج  الدراسة  لغرض  األجنبي 
للمبلغ  األقصى  الحد  يكون  الدراسة  حالة  ففي 
يشترط  كما  أميركي،  دوالر  آالف   10 المحول 
عن  صادرة  الدراسة  بتكاليف  فاتورة  تقديم 
السفارة  من  ومعتمدة  التعليمية  المؤسسة 
حساب  إلى  التحويل  يتم  أن  على  الليبية، 
المؤسسة مباشرة. وفيما يخص العالج بالخارج، 
مع  دوالر،  ألف   20 للتحويل  األقصى  الحد  فإن 
شرط تقديم فاتورة بتكاليف العالج خالل مدة ال 
تتجاوز 3 أشهر من صدور المستندات العالجية، 
على أن يتم التحويل من حساب المريض نفسه 
حساب  إلى  األولى،  الدرجة  من  أقاربه  أحد  أو 
وفي  مباشرة.  العالجي  المركز  أو  المستشفى 
مصرف  إدارة  مجلس  أقر  الماضي  ديسمبر   16
الليبي،  ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار 
الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  سعره  ليصبح 
دينار،   4.48 الدوالر  يعادل  ما  أي   ،0.1555

ابتداًء من الثالث من يناير 2021.

● لقاء سابق بين مسؤولي مصرف ليبيا المركزي وعدد من األكاديميين والخبراء

● توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدوالر● اجتماع سابق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

● دوالر أميركي

● غالف الدراسة

● دينار ليبي

القاهرة - الوسط

سيؤدي تعديل سعر الصرف إلى 
انخفاض اإليرادات الضريبية 

الحقيقية لذلك يجب إعادة النظر 
في قانون الضرائب وتوسيع األوعية 

الضريبية وتحسين أنظمة الجباية

من المتوقع أن يزداد معدل 
البطالة نتيجة ضعف االدخار 

وبالتالي االستثمار بسبب تآكل 
القوة الشرائية للدينار

البد من إعادة هيكلة االقتصاد 
وتنويع مصادر الدخل نظراً 

لعدم قدرة االقتصاد الليبي على 
االستمرار بنفس السياسات السابقة

القرار سيؤدي إلى مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب من خالل ضبط األسعار 
داخل السوق وضمان عدم أيلولة الموارد 

المالية الليبية للجماعات اإلرهابية
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23 جمادى األولى 1442 هــ

فتح باب التقنين للمختبرات غير المرخصة

»الرئاسي« ألغى عطلة السبت لقطاع التعليم

تواصل الجهات الحكومية في ليبيا مساعيها في 
األربعاء،  حتى  خلف  الذي  »كورونا«  وباء  مواجهة 
حالة   1546 منها  إصابة،  حالة  و880  ألف   102
وفاة، منذ تفشي الجائحة في البالد مارس الماضي، 

بحسب المركز الوطني لمكافحة األمراض.
الثالثاء،  جديدة،  إصابة   424 المركز  وسجل 
منها 140 حالة بطرابلس لتكون المدينة األعلى 
في عدد اإلصابات، تلتها مصراتة بـ34 حالة، ثم 
و20  الزنتان،  في  حالة  و25  حالة،  بـ30  زليتن 
الزهراء،  في  حالة  و17  المركز،  الزاوية  في  حالة 
و16 حالة في صبراتة، و15 حالة في سرت، و14 
العجيالت، وعشر  الماية، و11 حالة في  حالة في 
من  كل  في  حاالت  وثماني  الشاطئ،  في  حاالت 
باطن الجبل وغريان وجنزور وبني وليد والزاوية 
الوضع  حول  اليومية  النشرة  حسب  الغرب، 

الوبائي الصادرة األربعاء.
الكويفية  مستشفى  أعلن  األسبوع،  ومطلع 
التخصصي التعليمي لألمراض الصدرية والدرن، 
»كورونا«،  بفيروس  إصابات  أي  يسجل  لم  أنه 
السبت. وقال المكتب اإلعالمي للمستشفى، نقاًل 
سحب  تم  إنه  له،  التابع  المرجعي  المختبر  عن 
بتقنية  العينات  فحص  وبعد  اشتباه،  عينة   75

»PCR«، أظهرت النتائج سلبية جميع العينات.
الموقتة  الحكومة  رئيس  بحث  جانبه،  من 
سعد  الصحة  وزير  مع  األحد،  الثني،  اهلل  عبد 
الطبي  األكسجين  مشكلة  حل  سبل  عقوب، 
الصحي. وجاء ذلك  العزل  بالمستشفيات ومراكز 
السنوي  التقرير  عقوب،  من  الثني  استالم  خالل 
 ،2020 الماضي  العام  عن  الصحة  وزارة  لعمل 
وخطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021، وفق ما 

نشرته صفحة الحكومة على موقع »فيسبوك«.

صيانة مستشفى األطفال بنغازي
 2020 للعام  السنوي  التقرير  وتضمن 
بعملية  تدار  التي  للمستشفيات  عمل  احصاءات 
والعيادات  المستشفيات  وكافة  الخدمة،  شراء 
إلى أوضاع مشروع  الطبية. كما تطرق  والمراكز 
العقم  ومركز  بنغازي،  االطفال  مستشفى  صيانة 
موعد  تحديد  االجتماع  وتناول  االخضر.  بالجبل 
مركز  وتطوير  العام،  البريقة  مستشفى  افتتاح 
أدارة  عمل  كذلك  وناقش  ببنغازي،  الكلى 
بواجبها  للقيام  الصحة ودعمها  بوزارة  التفتيش 
على الوجه األكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية 
التعليمية  المستشفيات  في  بالعمل  ترغب  التي 
التعجيل  ضرورة  إلى  االجتماع  وخلص  بالمدن. 
لسنة   20 رقم  للقانون  تنفيذية  الئحة  بأصدار 
في  المقررة  الصحي،  التأمين  بشأن   ،2010

اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة.
الجائحة،  تفشي  من  الحد  مساعي  وضمن 
لوزارة  السماح  الثالثاء،  الموقتة،  الحكومة  قررت 
و278  ألفًا  و294  مليونًا   12 بتخصيص  المالية 
دينارًا لوزارة الصحة لتغطية قيمة توريد وتركيب 
محطات أكسجين لبعض المستشفيات في بعض 

البلديات.
ونصت المادة األولى من القرار رقم »845«، 
أن  على  المالية،  وزارة  صفحة  على  المنشور 
وبالخصم  للدفع  الجاهزية  حسب  التسييل  »يتم 
الغرض  لهذا  المحددة  المالية  المخصصات  من 
لزوم  2020، مع  للدولة لسنة  العامة  بالميزانية 
للصرف  المؤيدة  والمستندات  األوراق  استيفاء 
كشف  وحسب  السارية«.  واللوائح  للنظم  طبقًا 

من جديد، فتحت المدارس التابعة لوزارة التعليم 
التالميذ  أمام  السبت،  أبوابها  الوفاق،  بحكومة 
وسط  الجديد،  الدراسي  العام  أيام  أول  في 
إجراءات مشددة وتعليمات بضرورة التزام الجميع 
بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الالزمة لتجنب 

اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«.
الصفوف  في  الدراسة  عودة  الوزارة  وتابعت 
األساسي  التعليم  األول من  الصف  الدراسية من 
المناطق،  من  عدد  داخل  السادس  الصف  إلى 
منها غريان وقصر األخيار وجنزور وحي األندلس. 
وأكدت الوزارة في وقت سابق أن جميع المدارس 
ثالثة  بنظام  والطالب  التالميذ  بتوزيع  ملتزمة 
االلتزام  يضمن  بما  فقط،  األسبوع  في  أيام 

باإلجراءات الوقائية.
وقالت إن العودة الدراسية التمهيدية للصفوف 
من الثاني إلى السادس تخصص لغرض مراجعة 
الدروس والمقررات السابقة، مؤكدة أن الدراسة 
في  تبدأ  األساسي  التعليم  من  األول  للصف 
الثاني من يناير. وقرر المجلس الرئاسي لحكومة 
أسبوع،  السبت من كل  يوم  إلغاء عطلة  الوفاق، 
المجلس في قرار  التعليم. وقال  للعاملين بوزارة 
صادر، بداية شهر ديسمبر الماضي، سيكون يوم 
عادي  وعمل  دراسة  يوم  أسبوع  كل  من  السبت 
الدراسي  العام  خالل  التعليم،  بوزارة  للعاملين 
2021/2020. ولفت إلى أنه يجوز لوزير التعليم 
هذا  أحكام  من  التابعة  الجهات  بعض  استثناء 

القرار.
واألسبوع الماضي، قال مدير عام مركز المناهج 
الوفاق،  في حكومة  التربوية  والبحوث  التعليمية 
الدكتور الطاهر حبيب، إن جميع المدارس ملتزمة 
في  أيام  ثالثة  بنظام  والطالب  التالميد  بتوزيع 
باإلجراءات  االلتزام  يضمن  بما  فقط  األسبوع 

الوقائية للجميع.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة 
الوفاق، عادل جمعة، أن قرار المجلس الرئاسي 

مرفق مع القرار، فقد تم تخصيص 950 ألف دينار 
بسعة  مركزية  أكسجين  محطة  وتركيب  لتوريد 
أجدابيا،  المقريف  بمستشفى   »50nm3/h«
لتوريد وتركيب مصنع  ألف دينار  ومليون و584 
سائل أكسجين بسعة »50nm3/h« بمستشفى 
و224  ألفًا  و993  ومليونين  العام،  الرزم  أم 
دينارًا لتوريد وتركيب مصنع لتوليد األكسنجين 
تعبئة  بمحطة  وملحقة   »18nm3/h« بسعة 
بمستشفى  األكسجين  ومعالجة  لألسطوانات 

شحات لألمراض الصدرية.
كما تم تخصيص ثالثة ماليين و187 ألفًا و54 
األكسجين  لتوريد  مصنع  وتركيب  لتوريد  دينارًا 
بسعة »20nm3/h« لمستشفى المرج التعليمي، 
وتركيب  لتوريد  دينار  ألف  ومئة  ماليين  وثالثة 
مصنع لتوريد األكسجين بسعة »5760 لتر« في 
لتوريد  دينار  ألف  و480  درنة  بمستشفى  اليوم 
بمستشفى  األكسجين  لتعبئة  مصنع  وتركيب 
القرار  من  الثانية  المادة  ودعت  العام.  العافية 

الجهات المعنية لتنفيذه من تاريخ صدوره.
وفي سبيل التغلب على مشكلة ارتفاع األحمال 
الحكومة  قررت  الجفرة،  بمنطقة  الكهربائية 

يوم  السبت  اعتبار  بشأن   2020 لسنة   962 رقم 
في  الوزارة  »مساعدة  هدفه  عادي  وعمل  دراسة 
الطالب  انتظام  بشأن  االحترازية  خطتها  تنفيذ 
التباعد«.  بنظام  مدارسهم  داخل  والتالميذ 
على  للمساعدة  أيضًا  يأتي  القرار  أن  وأضاف 
على  اعتمدت  التي  الدراسية  الخطة  »تنفيذ 
األسبوع  في  أيام  ثالثة  الطالب  تواجد  ضرورة 
صفحة  عنه  نقلت  حسبما  فصولهم«،  داخل 

الوزارة على موقع »فيسبوك« األحد.
مع  التنسيق  بضرورة  وجه  أنه  إلى  وأشار 
وزارتي المالية والعمل من أجل وضع تصور مالي 
ضرورة  وكذلك  العطلة،  يوم  للعاملين  وقانوني 
تحديد  تتولى  الوزارة  داخل  فنية  لجنة  تشكيل 
بالتواجد  والفنيين  اإلداريين،  من  المستهدفين 
التعليم،  ومراقبات  التعليمية،  المؤسسات  داخل 
بالخصوص«.  المالية  المعاملة  تحديد  »ليتم 
عادي  دراسة  يوم  السبت  اعتبار  أن  أكد  كما 
ستعمل  الوزارة  لكن  مختلفة،  ظروف  »اقتضته 
تنظيم  بعد  ماديًا  العاملين  حقوق  ضمان  على 

الموقتة، الثالثاء، اإلذن لوزارة المالية والتخطيط 
العامة  الهيئة  إلى  دينار  ماليين  ثالثة  بتسييل 
طوارئ،  كميزانية  المتجددة  والطاقات  للكهرباء 
المتمثلة  االحتياجات  وتوفير  العراقيل  لمواجهة 
بقطع الغيار والمعدات الالزمة للتشغيل. وحسب 
المنشور   »844« رقم  القرار  من  األولى  المادة 
على صفحة الحكومة الموقتة بموقع »فيسبوك«، 
فقد تم تخصيص مليون دينار لتوفير قطع الغيار 
التشغيل  محطات  وتشغيل  لصيانة  الالزمة 
ومحطات  لشبكات  الطاقة  نقل  وأبراج  وكوابل 
إلى  باإلضافة  والمتوسط،  الفائق  للجهد  النقل 
مليوني دينار لمتطلبات صيانة محطات وشبكات 
التوزيع، وذلك بالخصم من المخصصات المالية 
بالميزانية  الثالث  بالباب  الغرض  لهذا  المحددة 
استيفاء  لزوم  مع   ،2020 لسنة  للدولة  العامة 
طبقًا  للصرف  المؤيدة  والمستندات  األوراق 
الثانية  المادة  ونصت  السارية.  واللوائح  للنظم 
من القرار على أنه: »يعمل بهذا القرار من تاريخ 
وينشر  تنفيذه،  المعنية  الجهات  وعلى  صدوره، 

في الجريدة الرسمية«.
إلى  طبي  أكسجين  أسطوانة   46 ووصلت 

وقت  وفي  بالخصوص«.  اإلدارية  اإلجراءات 
الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  وكيل  عقد  الحق، 
لجنة  رئيس  مع  اإلثنين،  اجتماعًا،  جمعة  عادل 
ترشيد المرتبات بوزارة المالية أمين بوعبداهلل. 
الوزارة،  بديوان  عقد  الذي  االجتماع  وناقش 
بالوزارة،  اإلدارات  مديري  من  عدد  وحضره 
عدم  وأسباب  للمعلمين،  المالية  اإلفراجات 
شهر  خالل  المراقبات  من  عدد  عن  اإلفراج 

الشهيد  بمستشفى  الطبي  بالغاز  التحكم  وحدة 
امحمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا، على 
إلنتاج  »الواحات«  شركة  عام  مفوض  أعلن  ما 

وتعبيئة الغازات الطبية علي مختار حنطيش.
الكمية  تجهيز  بعد  أنه  حنطيش  وأوضح 
بالغاز  التحكم  وحدة  في  وتثبيتها  المستلمة 
بالمستشفى  الطبية  األقسام  مد  سيتم  الطبي 
على  منشور  بيان  حسب  المطلوبة،  بالكميات 

صفحة المستشفى بموقع »فيسبوك«.
وفي سياق جهود دعم عناصر القطاع الصحي، 
الخدمات  بإدارة  المالي  القسم  رئيس  أكد 
الصحية بني وليد مصباح المهدي الفطماني، أن 
مرتبات موظفي القطاع الصحي عن شهر نوفمبر 

دخلت جميع المصارف التجارية بالمدينة.
وأوضح المهدي أن المرتبات دخلت المصارف 
بيان  وفق  الماضي،  الخميس  دوام  نهاية 
الصحية  الخدمات  بإدارة  اإلعالمي  المكتب 
اإللكترونية  التقنية  كلية  وشهدت  وليد.  بني 
ورشة  الماضي،  األسبوع  أواخر  وليد،  بني  في 
كورونا  لجائحة  السلبية  »اآلثار  حول  عمل 
البلدي  المجلس  برعاية  مواجهتها«،  وطرق 
الصحية  الرعاية  مكتب  مدير  وأوضح  وليد.  بني 
الهوادي  أيمن  الورشة  على  والمشرف  وليد  بني 
لـ»الوسط«، أن الورشة ناقشت عدة أوراق بحثية 
من  الجائحة  بآثار  تتعلق  رئيسية  محاور  ضمت 
كما  واالقتصادية.  واالجتماعية  الصحية  الناحية 

ديسمبر، وكذلك اإلفراجات الخاصة بتمديد سن 
صفحتها  عبر  الوزارة  نشرته  ما  وفق  التقاعد، 

على موقع »فيسبوك«.

معالجة أوضاع المعلمين
نسخة  إحالة  على  »االتفاق  االجتماع  وشهد 
ديسمبر،  شهر  خالل  وردت  التي  اإلفراجات  من 
بالوزارة،  التواصل  لجنة  قبل  من  المتابعة  لتتم 
العمل  بوزارة  المشكلة  اللجنة  مع  والتنسيق 
بشأن بعض اإلفراجات التي لم ترد خالل مرتبات 
في  المشاركين  إن  الوزارة  وقالت  ديسمبر«. 
االجتماع اتفقوا كذلك على »جملة من اإلجراءات 
المعلمين،  أوضاع  معالجة  خاللها  من  يتم  التي 

والمفتشين خالل األشهر الثالثة المقبلة«.

نتيجة الشهادة اإلعدادية
نسبة  تسجيل  الوزارة  أعلنت  آخر،  سياق  في 
نجاح في الشهادة اإلعدادية بواقع 62.4 % للعام 
الدراسي 2019 - 2020، على ما أعلنت الثالثاء. 

إدارة  مدير  تشكيل  الثالثاء،  الفطماني،  أعلن 
المالك  الخدمات الصحية بني وليد لجنة إلعداد 
المقبل.  األسبوع  مطلع  عملها  تباشر  الوظيفي 
وزارة  وكيل  مع  الفطماني  لقاء  خالل  ذلك  وجاء 
أحمد  علي  الوفاق،  حكومة  في  والتأهيل  العمل 
المالك  اعتماد  ضرورة  معًا  ناقشا  حيث  عكاشة، 
أقرب  في  وليد  بني  الصحية  للخدمات  الوظيفي 
بالمالك  الفعلية  العناصر  لتسكين  ممكن  وقت 
بيان  حسب  الطبية،  أو  اإلدارية  سواء  الوظيفي 
وليد  بني  الصحية  الخدمات  صفحة  على  منشور 
أن  إلى  الفطماني  وأشار  »فيسبوك«.  بموقع 
وزارة العمل والتأهيل بالتنسيق مع وزارة الصحة 
فيما  إعداده،  فور  الوظفيفي  المالك  ستعتمد 
شدد عكاشة على أن وزارة العمل لن تتعامل مع 

أي جهة لم تعتمد مالكها الوظيفي.
وبدأ مستشفى بني وليد العام برنامجًا تدريبيًا 
العاملين  والمختصين  الطبية  الكوادر  من  لعدد 
لتشغيل  اختيارهم  جرى  الذين  بالمستشفى 
تم  الذي  المغناطيسي  الرنين  جهاز  واستخدام 
مدير  وأوضح  الماضية.  الفترة  خالل  تركيبه 
العام،  وليد  بني  بمستشفى  اإلعالمي  المكتب 
البرنامج  أن  األربعاء،  لـ»الوسط«  التويجر  حاتم 
التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين يجري خاللهما 
»تدريبًا  الجهاز  تشغيل  المكلف  الفريق  تدريب 
بالجهاز  العمل  أن  التويجر  وذكر  ومكثفًا«.  جيدًا 
حاالت  بتصوير  المقبلة  الفترة  خالل  سيبدأ 
الشركة  من  المختصين  وبإشراف  فعلية  مرضية 
المنفذة، من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية 

المقدمة للمواطن داخل المدينة.
وتسلم مستشفى بني وليد العام، جهاز رنين 
يعمل  الماضي  ديسمبر  في   »MRI« مغناطيسي 
بتقنيات حديثة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة 
لدعم  الرامية  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الصحة 

الخدمات الصحية بالبلدية.

ظواهر سلبية
السلبية  الظواهر  تزال  ال  الجهود  تلك  ورغم 
في  المتأزم  الصحي  المشهد  في  مكانًا  تجد 
طبرق  البلدي  الحرس  جهاز  تمكن  حيث  ليبيا، 
منتهية  دواء  عبوة  ألف   80 من  أكثر  ضبط  من 
من  بأكثر  قيمتها  تقدر  األربعاء،  الصالحية، 
هذه  ضبط  تم  الجهاز،  وبحسب  دينار.  مليون 

طالبًا  و222  ألفًا   99 االمتحان  ألداء  وتقدم 
وطالبة، نجح منهم 61 ألفًا و943 طالبًا وطالبة، 
و267  ألفًا   37 الثاني  الدور  امتحان  يدخل  فيما 
صفحة  على  منشور  بيان  حسب  وطالبة،  طالبًا 
وزارة التعليم بموقع »فيسبوك«. وحصل 25 ألفًا 
ألفًا  و23  ممتاز،  تقدير  على  وطالبة  طالبًا  و42 
و805 طالب على تقدير جيد جدًا، و11 ألفًا و925 
طالبًا وطالبة على تقدير جيد، فيما حصل 1171 

طالبًا وطالبة على تقدير مقبول.
مرحلة  إتمام  امتحان  وطالبة  طالبًا   61 ودخل 
 2019 الدراسي  للعام  الديني  األساسي  التعليم 
ما  على  وطالبة،  طالبًا   35 منهم  نجح   ،2020  -
بيان،  في  الوزارة  وأشارت  كذلك.  الوزارة  أعلنت 
إلى  الفتة   ،%  57.4 بلغت  النجاح  نسبة  أن  إلى 
وحصل  الثاني.  الدور  وطالبة  طالبًا   26 دخول 
على  و15  ممتاز،  تقدير  على  وطالبة  طالبًا   20
برنامج  أعلن  قريب،  سياق  في  جدًا.  جيد  تقدير 
تأهيل  إعادة  ليبيا  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
»ما  العاصمة  حرب  خالل  تضررت  مدارس  ثالث 

األدوية في عدد من الصيدليات والمختبرات، كما 
بتسليمها  قاموا  الصيدليات  أصحاب  بعض  أن 
تم  أنه  بيان  في  الجهاز  وأوضح  الحرس.  لجهاز 
الصالحية  منتهية  أيضًا  غذائية  مواد  ضبط 
المجلس  رئيس  حضرها  التي  الحملة،  هذه  في 
لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير  التسييري 
المجلس  وأعضاء  السنيني،  عبدالمولى  األمن 

عبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف.
كما استعاد أعضاء التحري بمركز شرطة الحي 
سرق  صناعي  تنفس  جهاز  بطرابلس  الصناعي 
كما  الثالثاء.  سوق  الصحي،  العزل  مركز  من 
منطقة  في  الجهاز  بسرقة  المتهم  على  قبضوا 
طرابلس  أمن  مديرية  بيان  حسب  الساعدية، 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 
»فيسبوك«، الثالثاء. وُاتخذت اإلجراءات القانونية 
بحق المتهم، تمهيدًا إلحالته إلى النيابة العامة. 
يذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكملت 
الثالثاء، نهاية  العزل الصحي سوق  تجهيز مركز 
أغسطس الماضي، بسعة 100 سرير لإليواء و40 

سريرًا للعناية الفائقة.
البلدي  المجلس  أعلن  األثناء،  تلك  في 
الهضبة  الصحي مشروع  المركز  افتتاح  أبوسليم 
والصيانة  التجديد  أعمال  إتمام  بعد  الزراعي 
ُافتتح  الذي  المركز،  أن  إلى  المجلس  وأشار  به. 
حرب  خالل  والدمار«  للخراب  »تعرض  اإلثنين، 
العاصمة طرابلس، حسب بيان على صفحته في 
ولفت  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  موقع 
بالمجهودات  التجديد  أعمال  إتمام  إلى  البيان 
من  تجهيزه  إال  يبقَ  »لم  أنه  مضيفًا  الذاتية، 
تقديم  من  يتمكن  لكي  الصلة«  ذات  الجهات 
عميد  االفتتاح  وحضر  األولية.  الصحية  الخدمات 
إلى  البلدي وبعض األعضاء به، إضافة  المجلس 
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  من  مسؤولين 
بالبلدية،  الخدمية  المكاتب  مديري  من  وعدد 
وأهالي  أبوسليم  البلدي  الحرس  من  وأعضاء 

وسكان المنطقة.
األنف  مسحة  األحد،  ُأجريت،  آخر  سياق  في 
طريق  إيواء  بمركز  لمهاجرين  بالوباء  الخاصة 
لجهاز  التابع  طرابلس  العاصمة  في  السكة 
استعدادًا  وذلك  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة 
لعودتهم إلى مالي. وقال جهاز مكافحة الهجرة 
على  صفحته  عبر  طرابلس،  فرع  الشرعية،  غير 
إلى  الماليين  المهاجرين  عودة  إن  »فيسبوك« 
الطوعية  العودة  برنامج  »ضمن  تأتي  بالدهم 
المنظمة  برعاية  الشرعيين  غير  للمهاجرين 
التحاليل  أن  إلى  IOM«، مشيرًا  للهجرة  الدولية 
بالتعاون  تمت  للمهاجرين  ُأجريت  التي  الطبية 
مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز »يوغرتين« 

الطبي.
المؤسسات  أوضاع  تقنين  جهود  وضمن 
العلمية  اللجنة  وجهت  الخاصة،  الطبية 
»كورونا«،  فيروس  جائحة  لمكافحة  االستشارية 
التابعة لحكومة الوفاق، األحد، نداًء إلى أصحاب 
وناشدت  المرخصة.  غير  الخاصة  المختبرات 
اللجنة، الراغبين من هؤالء في الحصول على إذن 
موقت لمزاولة العمل، إلجراء الكشوفات اليومية 
إلى  التوجه  المستجد«،  »كورونا  فيروس  عن 
)قسم  المركزي  اللجنة بمستشفى طرابلس  مقر 
التقديم  طلب  نموذج  الستالم  سابقًا(،  التخدير 
المزاولة، وفق ما نشرته عبر  للحصول على إذن 
صفحتها على موقع »فيسبوك«. وأوضحت اللجنة 
أن عملية استقبال الراغبين في تقنين أوضاعهم 
الصادر  اإلعالن  تاريخ  من  أسبوع  خالل  ستكون 

في 3 يناير 2021.

خلق بيئة خطرة وغير صحية للطالب والطالبات 
الذين يرتادونها«. وأوضح البرنامج أن المدارس 
الحق«،  و»ثورة  الحمروني«،  »عبدالباسط  هي 
القرغوتي«، وجميعها تقع في نطاق  و»الجيالني 
في  صفحته  على  بيان  حسب  الكبرى،  طرابلس 
األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
وتابع البيان: »بعد إعادة التأهيل، سيتمتع 1190 

طالبا بتعليم أفضل في بيئة تعليمية مناسبة«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  بحث  وبدوره، 
مع  الثالثاء،  معيتيق،  عمر  أحمد  الوفاق  لحكومة 
ليبيا  لدى  »يونيسف«  لمنظمة  الخاص  الممثل 
ال  ليبيا،  في  المنظمة  نشاط  موسى،  عبدالقادر 
الذي  االجتماع،  وتطرق  التعليم.  مجال  في  سيما 
رؤية »يونيسف«  إلى  الوزراء،  رئاسة  بديوان  عقد 
الخبراء  مع  بالتعاون  التعليم  لتطوير  المستقبلية 
المختصين في وزارة التعليم، والعمل على تذليل 
الصعوبات التي تواجه القطاع، حسب بيان منشور 
على صفحة إدارة التواصل واإلعالم برئاسة مجلس 
الوزراء بموقع »فيسبوك«. وشهد االجتماع، الذي 
تطرق إلى عمل هيئة الشباب فيما يخص البرامج 
الدفعة  مع  التعامل  كيفية  على  التأكيد  الخاصة، 
األولى من لقاح فيروس »كورونا المستجد«، من 
بالخصوص  التي ستقام  التوعوية  الحمالت  خالل 

لالستفادة منها على أوسع نطاق.
بلدية  تعليم  مراقبة  أعلنت  جانبها،  من 
تاجوراء، الثالثاء، بدء اإلجراءات التنفيذية لصيانة 
خمس مدارس تضررت جراء االشتباكات بمنطقة 
مدرسة  صيانة  استكمال  إلى  إضافة  تاجوراء، 
خاصة  نواقص  أي  توفير  إلى  إضافة  »الشعلة«، 
بالعملية التعليمية. جاء ذلك خالل اجتماع مراقب 
المرافق  مصلحة  مدير  مع  تاجوراء  في  التعليم 
لمناقشة  التعليم،  مراقبي  من  وعدد  التعليمية 
»االشتباكات  جراء  المتضررة  المدارس  صيانة 
بيان  حسب  الماضية«،  الفترة  شهدتها  التي 
منشور على صفحة مراقبة تعليم تاجوراء بموقع 
»فيسبوك«. وخلص االجتماع كذلك إلى مواصلة 
أعمال  استكمال  تواجه  التي  المشكالت  دراسة 

الصيانة بالمدرسة، تمهيدًا لحلها.

اعتمادات مالية لتوريد األكسجني للمستشفيات ضمن مواجهة »كورونا« في البلديات

التالميذ يعودون إلى مدارسهم بالكمامات والتزام التباعد االجتماعي

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● اجتماع بين رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبد اهلل الثني مع وزير الصحة سعد عقوب

ال تزال الظواهر السلبية تجد 
مكاناً في المشهد الصحي 

المتأزم في ليبيا حيث تمكن 
جهاز الحرس البلدي طبرق من 
ضبط أكثر من 80 ألف عبوة 

دواء منتهية الصالحية

● ملصقات توعوية

● تلميذة تتبادل التحية بقبضة اليد مع مسؤولي وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق● وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد

مديرية أمن طرابلس: أعضاء التحري بمركز شرطة الحي الصناعي بطرابلس استعادوا جهاز تنفس صناعي بعد سرقته من مركز العزل الصحي سوق الثالثاء

وكيل »تعليم الوفاق« عادل جمعة: العودة إلى العمل يوم السبت تستهدف مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها االحترازية بشأن انتظام التالميذ في الدراسة

● حملة باألسواق لمتابعة مدى تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: إعادة 
تأهيل ثالث مدارس تضررت خالل 
حرب العاصمة »ما خلق بيئة خطرة 

وغير صحية للطالب والطالبات«
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الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو 
واالزدهار«.

اإليراني  الخارجية  وزير  هنأ  جانبه،  من 
محمد جواد ظريف، الثالثاء، قطر بـ»مقاومتها 
أن  اآلخرين  العرب  »للجيران  مؤكدًا  للضغط« 
إياهم  وداعيًا  تهديدًا«  وال  عدواً  ليست  إيران 
إلى القبول بـ»عرض« بالده »من أجل منطقة 

قوية«.

استقبال حار
وكان األمير محمد بن سلمان في استقبال 
أمير قطر لدى نزوله من الطائرة في مطار العال، 
كانا يضعان كمامتين  اللذان  الرجالن  وتعانق 
للوقاية من وباء »كوفيد19-«. وبعدها نشرت 
العهد  لولي  صورة  سعودية  إعالم  وسائل 
تميم.  الشيخ  وبجانبه  سيارة  يقود  السعودي 
وهي الزيارة األولى ألمير قطر إلى المملكة منذ 

بدء األزمة.
ومساء الثالثاء، أفاد مراسل »فرانس برس« 
علي  المالية  وزير  برئاسة  قطريًا  وفداً  بأن 

طائرة  في  القاهرة  مطار  إلى  وصل  العمادي 
من  الهدف  أن  المصري  اإلعالم  وذكر  خاصة. 
الزيارة هو »حضور افتتاح أحد الفنادق المملوكة 
لشركة قطرية« في العاصمة المصرية. ويضم 
إلى  باإلضافة  هي،  دول  ست  التعاون  مجلس 
الكويت  وقطر،  واإلمارات  والبحرين  السعودية 
خالل  الحياد  على  بقيتا  اللتان  عمان  وسلطنة 
األزمة. ومارست واشنطن ضغوطًا كثيفة على 
الدول المتخاصمة لحل األزمة، مشددة على أن 
اقتراب  مع  إيران  لعزل  ضرورية  الخليج  وحدة 

والية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
معهد  من  بورك  توبياس  المحلل  ورأى 
ترامب  »إدارة  أن  المتحدة  الملكية  الخدمات 
لها  آخر  كانتصار  اليوم  حصل  ما  ستنسب 
بالتأكيد«. وكانت الدول األربع اتخذت إجراءات 
لمقاطعة قطر، بينها إغالق مجالها الجوي أمام 
التجارية  التعامالت  ومنع  القطرية،  الطائرات 
أراضيها،  القطريين  دخول  ووقف  اإلمارة،  مع 
جنسيات  من  عائالت  أفراد  بفصل  تسبب  ما 

مختلطة عن بعضهم.

الدوحة  دفعت  األزمة  أن  محللون  ويرى 
ومكنتها  طهران،  مع  أكبر  بشكل  تقارب  إلى 
من تعزيز قدرات االكتفاء الذاتي على الصعيد 
مجالها  السعودية  إغالق  فعقب  االقتصادي. 
للتحليق  القطرية  الطائرات  اضطرت  الجوي، 
فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، 
)أكثر من  لذلك،  لطهران  باهظة  رسوم  ودفع 
مئة مليون دوالر سنويًا، وفق جريدة نيويورك 
الثالثاء  للقاء  التمهيد  وتم  األميركية(.  تايمز 
البرية  الحدود  إعادة فتح  باإلعالن اإلثنين عن 

والمجال الجوي بين السعودية وقطر.
وبعد وقت قصير، كان في اإلمكان مشاهدة 
سلوى  طريق  على  الدوحة  جنوب  سائقين 
السريع الهادئ عادة يتوجهون إلى الحدود مع 
السعودية، مطلقين أبواق سياراتهم وملوحين 

بأذرعهم فرحًا من سياراتهم.
الهاشمي، وهو مواطن قطري  وقال هشام 
جميع  لقاء  من  »سنتمكن  إماراتية:  أم  من 
القطريون  سيسافر  كما  هنا،  السعوديين 
لزيارة السعودية، وسنعود أصدقاء كما كنا في 

السابق«.

صفحة »جديدة«
العالقات  الشامل إلعادة  ويبدو أن االتفاق 
هناك  إنما  بعد.  جاهزًا  ليس  طبيعتها  إلى 
على  التركيز  على  الجميع  من  ظاهر  حرص 
اإليجابية. وكتب نائب رئيس اإلمارات ورئيس 
الذي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الحكومة 
»تويتر«  على  تغريدة  في  القمة  في  شارك 
إيجابية.. موحدة  االجتماع: »قمة  انتهاء  بعد 
خادم  أخي  برعاية  لألخوة  مرسخة  للصف.. 
الحرمين الشريفين وولي عهده األمير محمد 
بن سلمان«. وأضاف: »المتغيرات والتحديات 
وتعاونًا  وتماسكًا  قوة  تتطلب  بنا  المحيطة 

خليجيًا حقيقيًا وعمقًا عربيًا مستقرًا«.
قطر  قاطعت  التي  األربع  الدول  وكانت 
أصدرت في 2017 قائمة تضم 13 مطلبًا من 
اإلعالمية  إغالق شبكة »الجزيرة«  قطر تشمل 
لكن  تركيا.  مع  قطر  عالقات  مستوى  وخفض 
ورحب  المطالب.  من  ألي  تستجب  لم  الدوحة 
في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  باسم  الناطق 
تركيا، طلعت فهمي، بالتقارب بين قطر والدول 

األخرى.
أن  إلى  تؤشر  ال  المصالحة  أن  خبراء  ويرى 
في  الباحثة  وقالت  سياستها.  من  غيرت  قطر 
معهد دول الخليج العربي إيمان الحسين: »قد 
نشهد بعض التعديالت في البداية للحفاظ على 
االتفاق وإظهار حسن النية، ولكن هذا ال يعني 
أن قطر ستغير أو ستحاول التراجع عن السياسات 

التي تبنتها في السنوات القليلة الماضية«.

●  ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى مدينة العال.

●  منفذ أبو سمرة من الجانب القطري على الحدود مع السعودية.

القطاع الصحي يعجز عن استيعاب المصابين

استجداءات لتوفير أسرة بالعناية الفائقة ملرضى »كوفيد - 19« في لبنان

●  ممرض يدفع بمريض في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت

بيروت - وكاالت

بواسطة شركة إسرائيلية ناشئة

جهود في قطاع غزة لتحويل رطوبة 
الجو إلى مياه صالحة للشرب

تحول شركة ناشئة يملكها رجل أعمال إسرائيلي من 
تسيطر  الذي  غزة  قطاع  في  الجو  رطوبة  روسي  أصل 
عليه حركة حماس اإلسالمية إلى مياه شرب، في إطار 
في  الصحية  األزمة  وطأة  تخفيف  إلى  يسعى  مشروع 

القطاع المحاصر من إسرائيل.
على سطح مبنى في خان يونس، تغذي فسيفساء من 
األلواح الشمسية آلة ضخمة تصدر هديرا قويا وتشبه 
إلى  وتهدف  إسرائيل  من  جلبت  الكهرباء  مولدات 
»فرانس  بحسب  شرب،  مياه  إلى  الجو  رطوبة  تحويل 

برس«.
يواجهون  شخص  مليونا  غزة  قطاع  في  ويقطن 
المواطنين  صحة  على  ينعكس  الشرب  مياه  في  شحا 
بالحصوات  الذين تسجل في صفوفهم إصابات كبيرة 
األخيرة.  السنوات  في  باحثون  وثق  ما  على  واإلسهال، 
منذ  األرض  باطن  من  غزة  في  الشرب  مياه  وتضخ 
قرون، لكن في العقود األخيرة زاد النمو السكاني من 
الضغوط على طبقات المياه الجوفية التي تسللت إليها 

مياه البحر المتوسط.
وهو  عاشور،  غسان  ويقول 
»المياه  يونس:  خان  من  تاجر 
وغير  مالحة  عليها  نحصل  التي 
صالحة لالستهالك، هي مناسبة 
وعمليات  المالبس  لغسل  فقط 
ويعول  واالستحمام«.  التنظيف 
المياه  على  غزة  قطاع  سكان 
يوفرها  التي  تلك  أو  المعدنية 
في  يوصلون  جوالون  باعة 
التي  المياه  صهاريج  شاحنات 
الطبقات  من  نهلها  يستمر 

الجوفية، بعد معالجتها.
وهو  الفرة،  عيسى  ويقول 
نضخ  »هنا  ضخ:  محطة  صاحب 

مرشحات  عبر  نمررها  المياه  من  لتر  آالف   810 يوميا 
لتصبح  أخرى  كيميائية  ومواد  الكلور  إليها  ونضيف 
صالحة لالستهالك. لكن أخشى أنه في غضون خمس 
مالحة  تصبح  أو  الجوفية  الطبقات  ستنضب  سنوات 

جدا«.

غير قابل للعيش
مياه  من  فقط   %  3 إن  المتحدة  األمم  وتقول 
الشرب في قطاع غزة تنطبق عليها المعايير الدولية. 
أن  من  قليلة  سنوات  قبل  المتحدة  األمم  وحذرت 
الوضع  جعل  في  سيسهم  الجوفية  الطبقات  نضوب 
من  اعتبارا  للحياة«  قابل  »غير  الفقير  القطاع  في 
إقامة مصنع كبير  تبرز مثل  بدأت  لكن حلوال   .2020
ونشر  األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  المياه  لتحلية 
»ووترجن«  شركة  جانب  من  مياه«  »مولدات  ثالثة 

اإلسرائيلية.
وقدمت الشركة اثنين من هذه المولدات، في حين 
وفر المولد الثالث معهد أرافا للبحث البيئي الواقع في 
جنوب إسرائيل. وتبلغ كلفة كل جهاز نحو خمسين ألف 

خان  بلدية  في  المولدات  هذه  أحد  وضع  وقد  يورو. 
يحبس  ضخم  فوالذي  مكعب  عن  عبارة  وهو  يونس، 
مرشحات  عبر  يمررها  مياه  إلى  ويحولها  الجو  رطوبة 
وصوال إلى مياه قابلة للشرب ال طعم مريبا لها. وينتج 
»هذا المولد نحو خمسة آالف لتر من مياه الشرب في 
آالف  وستة   %  65 الرطوبة  نسبة  تتجاوز  عندما  اليوم 
لتر عندما تفوق نسبة الرطوبة 90 %«، على ما يوضح 
المهندس  خليل،  شيخ  فتحي  برس«  »فرانس  لوكالة 
غير  »دامور«  منظمة  في  والمسؤول  الكهربائي 

الحكومية الفلسطينية التي تشغل الجهاز محليا.
ويستهلك جزءا من هذه المياه الموظفون البلديون، 
ويقول خليل:  إلى مستشفى محلي.  اآلخر  الجزء  وينقل 
الوضع كليا  يغيرا  النوع لن  أو جهازان من هذا  »جهاز 
مع  المياه  إنتاج  كلفة  وتتراجع  البداية«.  لكنها   ،)..(
وصل »مولدات المياه« هذه إلى ألواح شمسية مجهزة 
أن  خصوصا  الكربونية،  بصمته  عن  فضال  ببطاريات 
بالفيول  يعمل  واحدا  حراريا  مصنعا  إال  تملك  ال  غزة 

المستورد وال يكفي لتلبية الطلب المحلي.
رغم  إسرائيلية،  ناشئة  شركة  من  المساعدة  وتأتي 
الدولة  مع  حروب  ثالث  في  تواجهت  حماس  حركة  أن 
لكن   .2008 العام  منذ  العبرية 
خليل يؤكد: »نقبل المساعدة من 

أي طرف أتت«.

خطف وعصابات ومياه
كيلومترا   80 نحو  بعد  على 
مكاتب  تقع  يونس،  خان  شمال 
في  الناشئة  اإلسرائيلية  الشركة 
هذه  نالت  وقد  زجاجية،  أبراج 
»مولدات  عن  جوائز  الشركة 
ويدير  تنتجها.  التي  المياه« 
مايكل  سنوات  منذ  الشركة 
ملياردير  وهو  ميريالشفيلي، 
سجن  جورجي  أصل  من  روسي 
خطف  بتهمة  أدين  بعدما  روسيا  في  عدة  سنوات 
رجال  احتجزه  الذي  الثري  األعمال  رجل  والده  خاطفي 
عصابات جورجيون لفترة. وأفرج عنه في 2009، فانتقل 
لإلقامة في إسرائيل حيث استثمر بكثافة واشترى قبل 
التي  »ووترجن«  الناشئة  الشركة  سنوات  خمس  نحو 

تصدر مولدات مياه إلى نحو 80 بلدا.
أوال.  جيراننا  مساعدة  »يجب  ميريالشفيلي:  ويقول 
ويؤكد  غزة«.  في  المياه  ألزمة  حد  وضع  هو  والهدف 
أن توفير هذه التكنولوجيا لقطاع غزة »تطلب موافقة 
وكذلك  يستطيع  ال  أنه  وبما  اإلسرائيلي«.  الجيش 
موظفوه زيارة قطاع غزة، مرت »ووترجن« عبر وسطاء 
غير  منظمات  مع  يتواصل  الذي  »آرافا«  معهد  مثل 

حكومية فلسطينية.
الهدف  أن  على  ليرير  دافيد  »آرافا«  رئيس  ويشدد 
وتوفير   »2021 العام  المشروع في  وتيرة  »هو تسريع 
عن  معربا  غزة،  قطاع  في  مدارس  في  مياه  مولدات 
أمله بحصول »ليس فقط ثورة مياه« في غزة بل أيضا 
بين  للعالقات  السلبية«  الدوامة  للخروج من  »منعطف 

إسرائيل وغزة، على حد تعبيره.

غزة )األراضي الفلسطينية( - وكاالت

قبل أيام، اصطحبت راشيل حلبي والدها المسن إلى أحد 
مستشفيات بيروت، بعدما ساءت حالته جراء إصابته بفيروس 
إلى  إعادته  منهم  طلب  الطبيب  لكن  المستجد«،  »كورونا 
طاقتها  بلغت  الفائقة  العناية  ألن  أكسجين  آلة  مع  المنزل 

القصوى.
لوكالة  بالفيروس  بدورها  المصابة  السيدة  وقالت 
إعادته  الطبيب  منا  »طلب  الهاتف:  عبر  برس«  »فرانس 
بقينا  العالج.  إعطائه  مع  أكسجين  آلة  وتأمين  المنزل  إلى 

على هذا الوضع أليام عدة لكنه لم يتحسن«.
به  نتصل  لم  مستشفى  نترك  »لم  بحرقة:  وأضافت 
الطوارئ  قسم  لدينا،  مكان  ال  ذاته:  الجواب  كرروا  وكلهم 
العناية  إلى  نقلهم  بالدور  ينتظرون  والموجودون  ممتلئ 

الفائقة«.
عن  األخيرة  األيام  في  وأطباء  مسؤولون  وأفاد 
ارتفاع  مع  االستيعابية  طاقتها  تخطت  رئيسية  مستشفيات 
األعياد،  فترة  خالل  خصوصا  كبير  بشكل  اإلصابات  عدد 
أقسام  دخول  إلى  المصابين  من  أكبر  عدد  حاجة  وعن 
السلطات،  الفيروس  تفشي  تزايد  ودفع  المركزة.  العناية 
الخميس  من  بدءا  جديد  عام  إقفال  إعالن  إلى  اإلثنين، 
ارتفاع  من  للحد  محاولة  في  المقبل،  الشهر  مطلع  حتى 
عدد اإلصابات وتخفيف الضغط عن المستشفيات. وتخطى 

1499 وفاة. 192 ألفا بينها  إجمالي اإلصابات 
سرير  إيجاد  من  راشيل  تمكنت  كثيفة،  اتصاالت  وبعد 
لوالدها إيلي »85 عاما« في مستشفى خاص في مدينة زحلة 
»شرق«، مقابل دفع مبلغ 15 مليون ليرة »عشرة آالف دوالر 
»ماذا  بانفعال:  وسألت  وديعة.  الرسمي«  الصرف  سعر  وفق 
يعقل  هل  المبلغ؟  تأمين  على  القادرين  غير  أولئك  يفعل 

ذلك؟«.
العام  منذ  مسبوقة  غير  اقتصادية  أزمة  لبنان  ويشهد 

الماضي فاقمها انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس.
بدمار  تسبب  الذي  االنفجار  من  »بأعجوبة«  والدها  ونجا 
منزله في منطقة الجميزة المتاخمة للمرفأ، لكن ذلك عرضه 

والجيش  الجمعيات  مع  »متابعته  خالل  الفيروس  اللتقاط 
ترميم منزله وتلقي المساعدات«، وفق قولها.

األولوية لصغار السن
وبينما تنتظر عائلة إيلي أن ينقله الصليب األحمر إلى زحلة 
جان  الصحفي  يبحث  المقبلة،  الساعات  خالل  العالج  لتلقي 
نخول مع عائلته عن سرير لجدته »83 عاما«. وقال الثالثاء: 
»اتصلنا بمستشفيات عدة ولم نجد لها مكانا. أقسام العناية 
أنه ال يمكنهم  أبلغنا  فارغ  الفائقة ممتلئة، ومن لديه سرير 
لصغار  األولوية  ألن  حرجا  وضعها  يصبح  لم  ما  استقبالها 
وماكينة  األكسجين  قياس  آلة  »أحضرنا  ويضيف:  السن«. 

تنفس إلى المنزل في حال تفاقم وضعها«.

اإلثنين:  ليل  زوين  روى  كتبت  »فيسبوك«،  موقع  وعلى 
»سيدة تبلغ 69 عاما تعاني من أعراض حادة جراء إصابتها 
19 تحتاج إلى دخول مستشفى بشكل عاجل وال  بكوفيد - 

أسرة شاغرة. هل بإمكان أحد المساعدة؟«.
األخيرة  األسابيع  خالل  الصحة  وزارة  عمل  ورغم 
في  »كورونا«  بمرضى  الخاصة  األسرة  عدد  زيادة  على 
الطبيب  وقال  كافيا.  يكن  لم  ذلك  أن  إال  المستشفيات، 
الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  مدير  األبيض،  فراس 
األخيرة،  اآلونة  »في  للوباء:  التصدي  جهود  يقود  الذي 
أعداد  في  الزيادة  كورونا  حاالت  أعداد  في  االرتفاع  تجاوز 

العناية«. أسرة 
البحث المضني عن سرير  وخاضت جومانا بدورها تجربة 

بعلبك  في  مستشفى  في  مكان  على  العثور  قبل  لوالدتها 
»شرق«. وقالت: »نشعر كما لو أننا نستجدي« سريرا، بعدما 
وضعت »بعض المستشفيات اسم والدتي على قائمة انتظار 

ولم تعاود االتصال بنا قط«.

وضع كارثي
أن  الصحي حذروا من  القطاع  في  والعاملون  األطباء  وكان 
معدل إشغال األسرة في وحدات العناية المركزة يرتفع بشكل 
قبل موسم  القيود  تخفيف  إلى  السلطات  توجه  خطير، عشية 
األعياد والسماح بفتح المالهي والحانات، في محاولة إلنعاش 

االقتصاد المتداعي، من دون أن يلقى تحذيرهم آذانا مصغية.
 3507 وجراء هذا التراخي، سجل لبنان ليلة رأس السنة 
الوباء.  تفشي  بدء  منذ  قياسي  يومي  معدل  في  إصابات، 
وتجد الطواقم الطبية نفسها مرهقة جراء الضغط وبعدما 

العاملين فيها. المئات من  طالت اإلصابات 
وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو في 
لناحية  سواء  كارثي،  اليوم  »الوضع  زغبي:  أنطوان  بيروت 
سوء  أو  الطوارئ  إلى  يتدفقون  الذين  المصابين  عدد 
يشرح  ما  وفق  اللبناني،  األحمر  الصليب  وينقل  حاالتهم«. 
أمينه العام جورج كتانة »قرابة مئة مصاب يوميا يحتاجون 

مستشفيات«. إلى 
التي تشكل  الخاصة  المستشفيات  الصحة  وزارة  وتناشد 
المشاركة  لبنان،  في  االستشفاء  قطاع  من   %  80 من  أكثر 
بشكل أكبر في تحمل أعباء التصدي للفيروس، فيما تنتظر 
منذ  لها  متأخرة  مالية  مستحقات  دفع  المستشفيات  تلك 

سنوات.
إدارة  كثر  ينتقد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وعلى 
وسائل  وتتحدث   .19  - كوفيد  أزمة  اللبنانية  السلطات 
محالة  ال  واقع  إيطالي«  »سيناريو  عن  المحلي  اإلعالم 
»في  »تويتر«:  على  شامي  غابي  وكتب  الصغير.  البلد  في 
رسمي  مكتب  كل  في  اليوم  االنتظار  خطوط  بدأت  لبنان، 
أو مصرف. ينتظر الناس حتى الشهر المقبل من أجل إتمام 
أعمالهم غير المنجزة. ال خطة لدى لجنة كورونا، وكل من 
دونه،  أو  عام  إغالق  مع  الخاص.  كوكبه  على  أعضائها 

انتصارات«. تسجيل  كورونا  سيواصل 

القطيعة،  على  أعوام  ثالثة  من  أكثر  بعد 
أعلنت السعودية الثالثاء عودة العالقات الكاملة 
بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في 

مدينة العال السعودية.
والبحرين  واإلمارات  السعودية  وقطعت 
قطر،  مع  العالقات   2017 يونيو  في  ومصر 
متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات 
الدوحة،  نفته  الذي  األمر  متطرفة،  إسالمية 

بحسب »فرانس برس«.
وقال وزير الخارجية السعودي، األمير فيصل 
اليوم  تم  »ما  صحفي،  مؤتمر  في  فرحان  بن 
بحكمة قيادات المجلس واألشقاء في جمهورية 
مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخالف وعودة 
قادة  وكان  الدبلوماسية«.  للعالقات  كاملة 
مجلس دول التعاون الخليجي وقعوا »بيان العال« 
الذي قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان إنه »لتأكيد التضامن واالستقرار«، خالل 
قمة هدفت إلى بدء حل األزمة القائمة بين قطر 

وأربع دول عربية منذ أكثر من ثالث سنوات.
ووقع القادة المجتمعون في مدينة العال في 
لمجلس  قمة  إطار  في  السعودية  غرب  شمال 
التعاون الخليجي بيانًا، في حضور غاريد كوشنر 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  مستشار 
الخارجية  وزير  البيان  على  وقع  كما  وصهره. 
وزارة  ذكرت  ما  وفق  شكري،  سامح  المصري 

الخارجية المصرية.
وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة 
قال فيها إن جهود الكويت والواليات المتحدة 
اتفاق  إلى  للوصول  الجميع،  »بتعاون  أدت 
القمة  الذي سيتم توقيعه في هذه  العال  بيان 
المباركة، الذي جرى التأكيد فيه على التضامن 
واالستقرار الخليجي والعربي واإلسالمي، وتعزيز 
بما  وشعوبنا،  دولنا  بين  والتآخي  الود  أواصر 

يخدم آمالها وتطلعاتها«.
وأضاف: »نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد 
جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات 
التي تحيط بنا، خصوصًا التهديدات التي يمثلها 
وبرنامجه  اإليراني  للنظام  النووي  البرنامج 
التخريبية  ومشاريعه  البالستية  للصواريخ 

الهدامة«.

ترحيب أردني
قطر  بين  االزمة  بإنهاء  األردن  ورحب 
أيمن  األردني  الخارجية  وزير  واعتبر  وجيرانها، 
يشكل  العال  »بيان  أن  الثالثاء،  الصفدي، 
إنجازاً كبيرًا، ذاك أن رأب الصدع وإنهاء األزمة 
إلى مجراها  العالقات األخوية  الخليجية وعودة 
الطبيعي يعزز التضامن واالستقرار في منطقة 

العال )السعودية( - الكويت

عودة العالقات الكاملة بني »رباعي املقاطعة« وقطر في »قمة العال« بالسعودية
بعد أكثر من ثالث سنوات على القطيعة

 وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان: 
ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس واألشقاء 

في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط 
الخالف وعودة كاملة للعالقات الدبلوماسية

مارست واشنطن ضغوطاً كثيفة على الدول 
المتخاصمة لحل األزمة، مشددة على أن وحدة 
الخليج ضرورية لعزل إيران، مع اقتراب والية 

الرئيس دونالد ترامب من نهايتها

يقطن القطاع مليونا شخص يواجهون 
شحا في مياه الشرب ينعكس على صحة 

المواطنين الذين تسجل في صفوفهم 
إصابات كبيرة بالحصوات واإلسهال

مستشفى بمدينة زحلة شرق البالد طلب 
من أسرة أحد المسنين دفع 10 آالف دوالر 

وفق سعر الصرف الرسمي وديعة مقابل 
الموافقة على استقباله

●  مهندس يشرب المياه التي أنتجها مولد يسحب الرطوبة من الهواء في خان يونس بقطاع غزة.
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»كورونا  بفيروس  اإلصابات  من  جديدة  فورة  حيال 
منزلي  حجر  في  البريطانيون  دخل  المتحور،  المستجد« 
صارم وطويل على أمل أن يتم تلقيح نحو 14 مليون شخص 
بحلول منتصف فبراير، باعتبار ذلك المخرج الوحيد من األزمة 

الصحية.
الفيروس  من  المتحورة  للساللة  المتسارع  التفشي  وإزاء 
التي تتخطى نسب عدواها معدل الساللة األساسية من الوباء 
بلوغ  وخطر  البريطانيين،  الخبراء  وفق   % و70   50 بين  بما 
المستشفيات أقصى قدراتها االستيعابية، مدد رئيس الوزراء 
بوريس جونسون اإلغالق المفروض وشدده وبات يشمل كل 
أراضي إنجلترا، كما المدارس االبتدائية التي كانت مستثناة 

من قرار اإلغالق.
حتى  شامال  إغالقا  اإلسكتلندية  السلطات  فرضت  وكذلك 
نهاية يناير على أقرب تقدير. أما في ويلز وأيرلندا الشمالية، 
إبقاء  تقرر  فقد  تاما،  إغالقا  فرضت  قد  السلطات  كانت  حيث 

األطفال في منازلهم وعدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
وفي إنجلترا صرح وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف 
أن  يفترض  مارس،  »مطلع  اإلخبارية:  نيوز«  »سكاي  لشبكة 
بالضرورة  ليس  لكن  القيود،  هذه  بعض  رفع  من  نتمكن 
كلها«. ومع أكثر من 75 ألف وفاة، تعد بريطانيا إحدى أكثر 
وفي   ،»19  - بـ»كوفيد  للوفيات  تسجيال  األوروبية  الدول 

األسابيع األخيرة تفاقم منحى الجائحة على أراضيها.
وتتخطى الحصيلة اليومية لإلصابات 50 ألفا، وقد ناهزت 

اإلثنين 59 ألفا.

هدف يمكن تحقيقه
ناهز  حيث  اإلنجليزية  المستشفيات  عن  الضغوط  ولتخفيف 
ذروة  يتخطى  رقم  وهو  ألفا،   27 بالفيروس  المصابين  عدد 
منتصف  بحلول  تتمكن  أن  السلطات  تأمل  األولى،  الموجة 
فبراير من تلقيح كل السكان الذين تتخطى أعمارهم 70 عاما 
كما طواقم الرعاية الصحية، أي نحو 14 مليون شخص ممن 

يعتبرون أكثر عرضة للوباء.
في  بدأت  التي  التلقيح  حملة  وتيرة  تسريع  على  وتراهن 
إلى اآلن تلقيح أكثر من مليون  الثامن من ديسمبر وأتاحت 
»فايزر-بايونتيك«  لقاحا  الحملة  في  ويستخدم  شخص. 

و»أسترازينيكا-أكسفورد«.
اعتبر  قد  ستارمر  كير  المعارض  العمال  حزب  زعيم  وكان 
فعل  برد  منددا  التام،  اإلغالق  فرض  إعادة  من  بد«  »ال  أنه 
بأن  ستارمر  وأمل  جدا«.  »بطيء  بأنه  وصفه  الذي  الحكومة 
تفي الحكومة التي تعرضت النتقادات بسبب ترددها وتقلب 

قراراتها منذ بداية الجائحة، بوعودها.
الرائدة  الطبية  جورنال«  سيرفس  »هيلث  جريدة  وتؤكد 
أن إنجلترا لوحدها تتطلب تلقيح عشرة ماليين شخص مدى 

عواصم العالم - وكاالت

طهران - وكاالت

●  شارع شبه خال في لندن

فورة جديدة من اإلصابات

»التلقيح« و»إعادة اإلغالق« سالحان أوروبيان في وجه جائحة »كورونا«

المنزل أو لدواع صحية. وعلى غرار اإلغالق األول الذي فرض 
في الربيع، وعلى العكس من اإلغالق الثاني الذي فرض في 
نوفمبر، أغلقت المدارس منذ الثالثاء، بعدما فتح بعضها ليوم 
واحد اإلثنين. واستنكر المتحدث باسم نقابة »االتحاد الوطني 
للتعليم« األوضاع »الفوضوية«، وندد بقرار اتخذ في »اللحظة 

والذي  الحكومة  حددته  الذي  الهدف  لتحقيق  أسابيع  ستة 
من الصعب تحقيقه. ونقل مركز »ساينس ميديا« عن نيالي 
الكيميائية في جامعة »إمبيريال  شاه، رئيس قسم الهندسة 
كولدج« في لندن، قوله إنه »يفترض أن يكون ممكنا التوصل 
جرعة  ألف  و500  ألف   300 بين  تتراوح  تلقيح  معدالت  إلى 
يوميا«، عبر »الكثير من التنسيق« بين مصانع اإلنتاج والجهاز 

اللوجستي وتدريب الفرق التي تتولى التلقيح.
وعرضت مجموعة »تيسكو« للتموين ومتاجر البيع بالتجزئة 
كما سلسلة صيدليات »بوتس« المساعدة في حملة التلقيح 
عبر تقديم شاحنات مبردة وتوفير مراكز إلعطاء اللقاح. لكن 
رئيسة حكومة إسكتلندا نيكوال ستورجن نبهت إلى أن تسريع 
حملة التلقيح لن يكون كافيا، وذلك في معرض تبريرها فرض 

»قيود أكثر صرامة«.

ما من حل آخر
عند  إال  منازلهم  من  الخروج  إنجلترا  سكان  على  يمنع  وبات 
الضرورة، أي للتبضع أو الذهاب إلى العمل إذا تعذر العمل من 

األخيرة« كان االتحاد يطالب به منذ أمد.
»فرانس  لوكالة  خالية. وصرحت  لندن شبه  وبدت شوارع 
مجال  في  تعمل  التي  عاما   42 البالغة  هيث  جيني  برس« 
هذه  إدارة  »كيفية  مستنكرة  آخر«،  حل  من  »ما  التسويق: 
الحكومة األمور«. ولدعم مئات آالف الشركات المتضررة أصال 
من القيود التي فرضت سابقا على غرار المؤسسات التجارية 
مساعدات  البريطانية  الحكومة  أعلنت  والمطاعم،  والحانات 

إضافية تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه »5.1 مليار يورو«.
بريطانيا  بعد  دولة،  رابع  اإلثنين  المكسيك  وباتت 
للقاح  الطارئ  االستخدام  على  تصادق  والهند،  واألرجنتين 
أسترازينيكا  شركة  أنتجته  الذي   »19  - لـ»كوفيد  المضاد 
البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وتوصلت  الدوائية 
الحكومة المكسيكية إلى اتفاق مع كل من المنظمة الخيرية 
ومختبر  سليم  كارلوس  المكسيكي  للملياردير  التابعة 
أراضيها  في  اللقاح  إلنتاج  أكسفورد  وجامعة  أسترازينيكا 
أميركا  دول  في  ربحية  غير  بصورة  وتوزيعه  األرجنتين،  وفي 

الالتينية باستثناء البرازيل.

وبموجب االتفاق، تتلقى المكسيك 77.4 مليون جرعة من 
اللقاح.

ألمانيا في وضع صعب
على  المفروضة  القيود  ألمانيا  بتمديد  توقعات  ووسط 
بشدة  البالد  تعاني  يناير،  من  العاشر  بعد  ما  إلى  التنقالت 
وتخطت  شمالها،  في  خصوصا  الثانية  الموجة  تفشي  من 
حصيلتها للمرة األولى ألف وفاة يومية في 30 ديسمبر وارتفع 
عدد اإلصابات اإلجمالية إلى أكثر من 34 ألف وفاة من أصل 

نحو 1775 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.
كبيرة  بشعبية  تحظى  تزال  ال  التي  ميركل  تتمكن  ولم 
فرض  من  المستشارية،  مغادرتها  من  عام  من  أقل  قبل 
الواليات  على  الخريف  مطلع  في  صرامة  أكثر  تدابير 
إدارة  وباتت  االقتصادي.  النشاط  تراجع  من  المتخوفة 
جريدة  ووصفتها  اإلعالم  في  انتقادات  تثير  الثانية  الموجة 

»دي فيلت« بأنها »فشل كبير«.
من جانبها، نددت جريدة »بيلد« األكثر انتشارا في ألمانيا، 
اللقاح  على  بالتركيز  الحكومة  متهمة  التلقيح  باستراتيجية 
»بايونتيك«  مع  باالشتراك  »فايزر«  مجموعة  طورته  الذي 

األلمانية، على حساب لقاح »موديرنا« األميركي.
المسنين  من  شخص  ألف   264 من  أكثر  تلقي  ورغم 
والعاملين الطبيين الجرعة األولى من لقاح »فايزر-بايونتيك« 
الوضع  كان  وأيا  يثير جدال.  التلقيح  فإن بطء حملة  اإلثنين، 
في ألمانيا، فهو ال يقارن بفرنسا حيث اقتصرت حملة التلقيح 
حتى األول من يناير على 516 شخصا فقط من المقيمين في 
الذعة  انتقادات  أثار  ما  الصحة،  وزارة  بحسب  المسنين،  دور 

من المعارضة.
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  من  شديدة  ضغوط  وتحت 
وعدت الحكومة اإلثنين بتكثيف عمليات التلقيح بشكل سريع 
المعرضين  الصحية  الرعاية  مقدمي  جميع  تشمل  أن  على 
وأكد  المسنين.  دور  في  المقيمين  فقط  وليس  لإلصابة، 
لكم  أقول  أن  اإلثنين: »بوسعي  فيران  أوليفييه  الصحة  وزير 
أنحاء  كل  في  التلقيح  عمليات  آالف  اليوم  حققنا  إننا سنكون 
والخميس  األربعاء  من  اعتبارا  ويتزايد  سيتكثف  وهذا  البلد، 

والجمعة«.
الحانات  إعادة فتح  المستبعد  وفي ظل هذه األوضاع، من 
فيما  تتوقع،  الحكومة  كانت  كما  يناير   20 في  والمطاعم 
الثقافية عن إعادة فتح أبوابها مع بدء السنة  تخلت المواقع 
التلقيح  حملة  تقديم  هولندا  قررت  جهتها،  من  الجديدة. 
يومين لتبدأ األربعاء في آخر بلد من االتحاد األوروبي يباشر 

تحصين مواطنيه.
 1843631 بوفاة  المستجد«  »كورونا  فيروس  وتسبب 
شخصا في العالم من أصل أكثر من 85051970 إصابة، منذ 
بحسب   ،2019 ديسمبر  نهاية  في  الصين  في  الوباء  ظهور 
مصادر  إلى  استنادا  برس«  »فرانس  وكالة  أجرته  تعداد 

رسمية اإلثنين عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وسط توتر متصاعد يرافق رحيل ترامب عن السلطة

إيران تتراجع عن »االتفاق النووي« بإعادة إنتاج اليورانيوم املخصب بنسبة 20 %
االتفاق  بموجب  التزامات  عن  تراجعها  إطار  ضمن  خطوة  أبرز  في 
النووي مع الدول الكبرى، وفي ظل توتر متصاعد بمنطقة الخليج، أعلنت 

إيران الثالثاء أنها استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %.
 ،2015 العام  قبل  هذه  التخصيب  نسبة  بلغت  أن  إليران  وسبق 
الكبرى.  الست  القوى  مع  النووي  برنامجها  حول  االتفاق  إبرام  تاريخ 
دائما  التي  طهران  حصول  عدم  لضمان  االتفاق  عبر  األخيرة  وسعت 
العديد  رفع  مقابل  في  نووي،  سالح  على  برنامجها،  سلمية  تؤكد  ما 
»فرانس  وفق  عليها،  مفروضة  كانت  التي  االقتصادية  العقوبات  من 

برس«.
لكن العودة إلى 20 % تعد أبرز خطوة قامت بها إيران ضمن تراجعها 
التزاماتها األساسية، والذي بدأ بعد نحو سنة من  التدريجي عن غالبية 
قرار الواليات المتحدة العام 2018، االنسحاب األحادي من االتفاق النووي 

وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.
وقال رئيس المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، في 
ثمانية  بين  ما  ننتج  أن  »يمكننا  الثالثاء:  الرسمي  للتلفزيون  تصريحات 
إلى  لنصل   ،%  20 بنسبة  المخصب  اليورانيوم  من  كيلوغرامات  وتسعة 

120 كلغ )سنويا( التي طلبها القانون منا«.
الذي  الشورى  مجلس  وأقره  التخصيب،  مستوى  رفع  القانون  ويطلب 
يهيمن عليه المحافظون، بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن 
بالوقوف  إسرائيل  إيران  اتهمت  عملية  في  نوفمبر،  أواخر  زاده  فخري 
تأييدها  عدم  روحاني،  حسن  المعتدل  الرئيس  حكومة  وأبدت  خلفها. 
الشعب  حقوق  وحماية  العقوبات  إللغاء  االستراتيجية  »المبادرة  قانون 
اإليراني«، لكنها أكدت التزامها به، خصوصا بعدما صادق عليه مجلس 

صيانة الدستور.
وكان الناطق باسم الحكومة علي ربيعي أكد اإلثنين أن روحاني أعطى 
يورانيوم  إنتاج  إجراءات  ذلك  بعد  لتبدأ  القانون،  هذا  تنفيذ  ببدء  األمر 
تحت  المقامة  »جنوب طهران«  فوردو  منشأة  في   %  20 بنسبة  مخصب 

كمالوندي  بهروز  اإليرانية  الطاقة  منظمة  باسم  الناطق  وأفاد  األرض. 
في تصريحات تلفزيونية، بلوغ مستوى التخصيب 20 % ليل اإلثنين، من 
خالل »ضخ )اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4 % في أجهزة الطرد 
الجهة  من   %  20 بنسبة(  مخصب  )يورانيوم  على  والحصول  المركزي( 

األخرى«.

قلق كبير
زيادة مستوى  تؤثر  أن  الحكومة في وقت سابق خشيتها من  وأبدت 
سيما  ال  العقوبات،  رفع  لتأمين  الدبلوماسية  الجهود  على  التخصيب 
بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  تسلم  يشكلها  التي  »الفرصة« 
إلى  ألمح  أن  لبايدن  وسبق  ترامب.  لدونالد  خلفا  يناير،   20 في  مهامه 
بالده  عودة  وإمكان  إيران،  مع  ترامب  اتبعه  الذي  المسار«  »تغيير  نيته 
وكرر  التزاماتها.  كامل  إلى  طهران  عادت  حال  في  النووي  االتفاق  إلى 
أنها  بالده  موقف  اإلثنين،  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير 
المتحدة،  »الواليات  األطراف  كل  عودة  بمجرد  التزاماتها  إلى  ستعود 
فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا« إلى التزاماتها. وتعهد االتحاد 

األوروبي الثالثاء السعي إلنقاذ االتفاق المبرم في فيينا.
أخذت  األوروبية  الكتلة  إن  الثالثاء،  ستانو،  بيتر  باسمه  الناطق  وقال 
»خروجا  تمثل  أنها  معتبرا  إيران،  اتخذتها  بخطوات  علما  كبير«  »بقلق 
التحقق  »إجراءات  أن  أكد  لكنه  النووية«.  إيران  التزامات  عن  كبيرا 
والشفافية الصارمة ال تزال مطبقة« بموجب االتفاق، مضيفا: »سنضاعف 
تطبيقه بشكل  إلى  األطراف  وعودة جميع  االتفاق  على  للحفاظ  جهودنا 

كامل«.
للمسؤولين  الدورية  بـ»بالتصريحات  الروسية  الخارجية  ونوهت 
االتفاق«،  بمتطلبات  الكامل  االلتزام  إلى  العودة  نيتهم  حول  اإليرانيين 
لكنها أقرت بأن الوضع الراهن بات يتطلب »بذل جهود وتكاليف إضافية 

)...( لجعل منشأة فوردو متطابقة مع متطلبات االتفاق«.
الراهن هو »تطبيق متناسق  الوضع  للخروج من  السبيل  أن  واعتبرت 

لالتفاقات من قبل كل الدول التي عملت عليها«.

وكان ناطق باسم الخارجية األميركية اعتبر أن »قيام إيران بتخصيب 
لتعزيز  واضحة  محاولة  هو  فوردو  منشأة  في   %  20 بنسبة  اليورانيوم 
الوكالة  وأكدت  بالفشل«.  ستبوء  محاولة  وهي  النووي،  لالبتزاز  حملتها 
عند  بالتخصيب  بالفعل  بدأت  إيران  أن  اإلثنين،  الذرية،  للطاقة  الدولية 
مستوى 20 %، وهو أعلى بكثير من المستوى الذي أتاحه االتفاق النووي 
نسبة  تخطت  إيران  أن  نوفمبر  في  أفادت  الوكالة  وكانت   .»%  3.67«
4.5 %، وتواصل  التخصيب المنصوص عليها في االتفاق، لكن لم تتعد 

التقيد بنظام التفتيش الصارم.

لسنا خاطفي رهائن
وواشنطن  طهران  بين  متزايد  توتر  ظل  في  التخصيب  زيادة  وأتت 
وتحذيرات متبادلة من تطوره إلى تصعيد أمني خالل األسابيع المتبقية 
لترامب في السلطة، ال سيما في ظل تحرك لقطع عسكرية أميركية في 
ناقلة  احتجاز  اإلثنين،  الثوري،  الحرس  أعلن  الخليج. وفي ظل ذلك،  مياه 
نفط كورية جنوبية بعد إبحارها من ميناء سعودي، لمخالفتها »القوانين 

البيئية البحرية«.
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثالثاء، أن مدمرة على متنها 
أفراد فرقة مكافحة القرصنة وصلت إلى مياه قريبة من مضيق هرمز وهي 
»بصدد تنفيذ مهمة لضمان سالمة مواطنينا«، وأنها لن تقوم بأي مهام 

هجومية.
طهران  سيزور  حكوميا  وفدا  أن  جهتها،  من  الخارجية  وزارة  وأفادت 
»في أقرب وقت« للبحث في اإلفراج عن الناقلة وطاقمها المؤلف من 20 
شخصا. كما أن زيارة مقررة سابقا لنائب وزير الخارجية لطهران، ستبقى 
قائمة في موعدها المرجح أن يكون مطلع األسبوع. وشدد الناطق باسم 
الحكومة اإليرانية على عدم وجود رابط بين قضية الناقلة، وقضية ودائع 
مالية عائدة لطهران في كوريا الجنوبية، تمنع األخيرة استخدامها بسبب 
رهائن«، مضيفا:  لسنا خاطفي  ربيعي: »نحن  وقال  األميركية.  العقوبات 
أخذت  التي  الكورية هي  الحكومة   )...( لكن  مزاعم كهذه.  على  »اعتدنا 

أكثر من سبعة مليارات دوالر تعود لنا رهينة«.

مدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اإلغالق 
المفروض ليصبح شامال كل أراضي إنجلترا بما في ذلك 

المدارس االبتدائية التي كانت مستثناة من القرار

●  مركز نطنز لألبحاث النووية على بعد 270 كلم جنوب طهران.

من  عام  بعد  أي  نحوه،  أو  يناير   20 في  ووهان  إلى  الذهاب  بإمكانهم 
 23 في  نسمة،  مليون   11 سكانها  عدد  يبلغ  التي  المدينة  هذه  عزل 

.2020 يناير 
20 يناير هو أيضًا الموعد المقرر لمغادرة دونالد ترامب البيت  وتاريخ 

رحيله  انتظار  أرادت  ربما  بكين  أن  المراقبين  بعض  ويفترض  األبيض، 
لمطالب  بالرضوخ  انطباعًا  تعطي  ال  حتى  للتحقيق  الفعلي  البدء  قبل 
في  دولي  تحقيق  بإجراء  مرارًا  ترامب  طالب  فقد  الجمهوري.  الرئيس 
بحقها  الصين  اتخذت  التي  أستراليا  تبنته  مطلب  وهو  الفيروس،  منشأ 

بعد مرور أكثر من عام على ظهور فيروس »كورونا المستجد«، يتوقع 
وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر 

الوباء.
الحساسية  العشرة شديدة  العالمية  الصحة  زيارة خبراء منظمة  وتعتبر 
انتشار  عن  مسؤولية  أي  تحميله  تجنب  على  الحريص  الصيني  للنظام 
الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1.8 مليون شخص في كل أنحاء العالم. 
ومن هنا بدا أنها تعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة 
واكتفت المنظمة باإلشارة فقط إلى أنها ستجرى في »األسبوع األول من 

يناير«، وفق »فرانس برس«.
بكين  تتمكن  لم  أراضيها،  على  المرض  على  القضاء  في  نجحت  وفيما 
بنشر  تكرارًا  اتهامها  من  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  منع  من 
مختبر  خارج  يتسلل  بتركه  بل  ال  الكوكب،  على  الصيني«  »الفيروس 
ظهر  حيث  البالد،  وسط  في  الواقعة  المدينة  ووهان،  في  للحميات 

.2019 الفيروس أواخر العام 
الماضي  األسبوع  الشيوعية  السلطات  وفي دليل على سخطها، حكمت 
كتبت  التي  شان  تشانغ  الصحفية  المواطنة  على  سنوات  أربع  بالسجن 
فرصة  أي  السلطات  تفوت  وال  ووهان.  في  الصحي  الحجر  عن  تقارير 
للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته 

في البداية إلى سوق في ووهان تباع فيها حيوانات حية.
مزيد  »يشير  األسبوع،  نهاية  عطلة  في  يي،  وانغ  الخارجية  وزير  وقال 

البحوث إلى أن الوباء ربما ظهر في أماكن عدة حول العالم«.

الصحي الحجر  الخبراء في 
لمدة  الصحي  للحجر  الخضوع  الدوليين  الخبراء  على  سيتعين 
الوباء.  من  الوقاية  متطلبات  وفق  بكين،  إلى  وصولهم  عند  أسبوعين 
سيكون  وبالتالي،  للتحقيق.  أسابيع  أربعة  إلى  ثالثة  أمامهم  وسيكون 

التجارية معها. التعامالت  منذ أشهر إجراءات حدت من 
الصعب  من  أنه سيكون  مستقل  تحقيق  قبول  في  الصين  تأخر  ويعني 
في  المتخصص  وقال  للعدوى.  األولى  اآلثار  على  العثور  الباحثين  على 
الواليات  في  »ديوك«  جامعة  من  غراي  غريغوري  المعدية  األمراض 

المعركة«. انتهت  بعدما  متفائاًل. سيصلون  »لست  المتحدة: 
الدولية  للدراسات  العليا  الدراسات  معهد  من  كيبوش  إيلونا  ولفتت 
العثور على مصدر  الصعب جدًا  أنه »سيكون من  إلى  والتنمية في جنيف 
للفيروس  األصلي  المضيف  أن  العلماء  يعتقد  عام،  وبشكل  الفيروس«. 
هو الخفاش، لكن الحيوان الوسيط الذي سمح بانتقال العدوى إلى البشر 
انتقال  فرضية  تزايد  بشكل  الصينية  الصحافة  وتثير  معروف.  غير  زال  ما 
الصحة  منظمة  ترفض  طرح  وهو  مجمدة،  أطعمة  طريق  عن  الفيروس 

به. األخذ  العالمية 

البعثة هدف 
وليس لدى منظمة الصحة العالمية، التي تتهمها إدارة ترامب بالتحيز 
التحقيق  على  قادرين  سيكونون  خبراءها  أن  في  شك  الصين،  جانب  إلى 
برنامج  ضمن  موجودة  ووهان  أن  بعد  بكين  تؤكد  لم  لو  حتى  بحرية، 
الزيارة. وقال رئيس قسم الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين في 

البعثة«. منتصف ديسمبر: »سيذهب الفريق إلى ووهان، هذا هو هدف 
عليهم  يشرف   )...( ولن  الصينيين  زمالئنا  مع  »سنعمل  وأضاف: 

صينيون«. مسؤولون 
وهولندا  المتحدة  والمملكة  الدنمارك  من  علماء  عشرة  البعثة  وتضم 
واليابان،  وقطر  المتحدة  والواليات  وألمانيا  وفيتنام  وروسيا  وأستراليا 

مختلفة. أصعدة  على  بخبراتهم  لهم  مشهود 
روبرت  معهد  من  العلمي  الفريق  أفراد  أحد  لينديرتس  فابيان  وقال 
إذا  ما  تحديد  ليس  »الهدف  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  ألمانيا  في  كوخ 
وحذر  تكراره«.  لمنع  حدث  ما  فهم  بل  مذنبة،  ما  سلطة  أو  دولة  كانت 
تأثير  لذلك  »سيكون  التحقيق  مسار  السلطات  أعاقت  إذا  أنه  من  غراي 

للصين«. والعلمية  السياسية  السمعة  على  سلبي 

بعد عام على انتشار الفيروس

منظمة الصحة العاملية تحقق في مصدره من الصني
بكين - وكاالت

●  أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة ووهان الصينية
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قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق زيادة مرتبات العاملين في الوحدات 
%20 من قيمة المرتب اإلجمالي، اعتبارًا من  اإلدارية العامة بالدولة بنسبة 
األول من يناير الجاري. ونشرت وزارة المالية في الحكومة الموقتة صورة من 
2020«، على صفحتها بموقع »فيسبوك«،  القرار الذي حمل رقم »15 للعام 

والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2020.
العامة  الشعبية  اللجنة  بقرار  المرفق  المرتبات  على جدول  القرار  ويسري 
بالوحدات  العاملين  مرتبات  بزيادة  الخاص   ،2011 للعام   27 رقم  »سابًقا« 
المالية  المعاملة  تنظم  التي  الجهات  الزيادة  تشمل  وال  العامة.  اإلدارية 
للعاملين بها وفق جداول مرتبات خاصة أو منحت لهم عالوة تمييز، وكذلك 

العاملين بالخارج.
وقرر المجلس الرئاسي في 22 ديسمبر الماضي، تفعيل وتعديل القرار رقم 
%20 للعاملين بالجهات العامة، »وذلك  2013 القاضي بزيادة  »641« لسنة 
في إطار إجراءات معالجة اآلثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد 

سعر صرف الدينار«.

الليبيون العاملون بالدولة يصرفون مرتبات يناير بزيادة %20

االقتصاد العالمي يبدأ 
العام 2021 في وضع 
أفضل مما كان متوقعا

كبيرة الخبراء 
االقتصاديين بصندوق 
النقد الدولي 
جيتا جوبيناث

% 4.9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4388دوالر أميركي
5.461يورو

6.0474الجنيه االسترليني
1.1832الريال السعودي
1.2085درهم إماراتي

0.6876االيوان الصيني

2021  /1/6 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

االختراق األوروبي الصيني في نهاية العام
وضعت  أن  بعد  واإلشادة  الثناء  األوروبية  المفوضية  تستحق 
لعبت  الصين.  مع  جديدة  استثمارية  اتفاقية  على  األخيرة  اللمسات 
الصين  التزام  في  مهما  دورا  أيضا  النشطة  األوروبية  الدبلوماسية 
وهو   ،2060 العام  بحلول  الكربوني  الحياد  هدف  بتحقيق  مؤخرا 
القرار الذي سرعان ما تبعه تعهد اليابان بإزالة الكربون بحلول العام 

2050. واآلن حققت أوروبا نجاحا كبيرا آخر.
الواقع أن اتفاقية االستثمار الجديدة بين االتحاد األوروبي والصين 
المتحدة،  الواليات  والعالم، بل وحتى  الصين،  بالفائدة على  ستعود 
على الرغم من تحذيرات األخيرة ضدها. في عموم األمر، تدل االتفاقية 
العالقات  تعميق  مواصلة  والصين  األوروبي  االتحاد  اعتزام  على 
الوصول  على  القدرة  الطرفين  من  كل  منح  خالل  من  االقتصادية، 
الطرف  اقتصاد  في  االستثمارات  إلى  أكبر  بدرجة  المضمون  الثابت 
اآلخر. فسوف تحظى الصناعة األوروبية بقدرة أكبر على الوصول إلى 
السوق المحلية الهائلة في الصين في وقت حيث تشرع الصين في 
والرقمي، وحيث تجاهد  األخضر  االقتصاد  بناء  إعادة  إدارة عقـد من 

أوروبا للبقاء في الصدارة التكنولوجية في هذه المجاالت.
وبالغة  التضليل،  شديدة  محاوالت  مواجهة  في  االتفاقية  تأتي 
الخطورة في حقيقة األمر، من جانب إدارة الرئيس األميركي دونالد 
في  الصين  مع  االقتصادية  العالقات  لقطع  فقط  ليس  ترامب، 
من  الصين  نمو  الحتواء  وأيضا  بل  الفائقة،  التكنولوجية  الصناعات 
أن  يأمل  ترامب  كان  المتحدة  الواليات  بقيادة  تحالف  تشكيل  خالل 
بما  الهادئ،  والمحيط  آسيا  وبلدان  األوروبي  االتحاد  بدعم  يحظى 
في ذلك أستراليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية. ويبدو أن إدارة 
بايدن القادمة ربما تميل في ذات االتجاه، وإن كان ذلك بقدر أكبر 
مقارنة  الفارغة  الطنانة  الكلمات  أقل من  وقدر  والدهاء  المهارة  من 

بالرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب بكل تأكيد.
لها بحقوق  الصين ال عالقة  الحقيقية في معارضة  أميركا  نية  إن 

الصين  صعود  منع  تحاول  المتحدة  فالواليات  اإلنسان... 
واقتصاديا  تكنولوجيا 
على  الحفاظ  أجل  من 
النظام  لكن  هيمنتها. 
من  العالمي  االقتصادي 
ينبغي  وال  ــ  الممكن  غير 
لصالح  يعمل  أن  ــ  له 
خاصة  األميركية،  الهيمنة 
أن  االعتبار  في  وضعنا  إذا 
تمثل  المتحدة  الواليات 
سكان  من  فقط   4%

العالم.
إلى  العالم  يحتاج   ،2020 بالعام  أحاطت  التي  المآسي  بعد 

الواليات  تشعلها  جديدة  باردة  حربا  وليس  متجدد،  عالمي  تعاون 
ورسم  السيطرة  تحت  الجائحة  لوضع  الوقت  حان  لقد  المتحدة. 
على  قادرة  والصين  المستدامة.  والتنمية  التعافي  نحو  جديد  مسار 

المساهمة كشريك كامل في التصدي لهذه التحديات.
الواليات  من  النقيض  على  شيء،  كل  رغم  الصين  نجحت  فقد 
19( في  المتحدة وأوروبا، في قمع جائحة مرض فيروس )كوفيد - 
والمحيط  آسيا  منطقة  في  جيرانها  أغلب  فعل  )كما   2020 العام 
تعين  أن  لها  المجاورة  والدول  للصين  ينبغي  واآلن،  الهادئ(. 
االختبارات،  )إجراء  الدوائية  غير  التدخالت  تنفيذ  على  العالم  بقية 
فشلت  حين  في  نجحت  التي  الصحي(  والحجر  المخالطين،  وتتبع 
أثبت  وإذا  وأوروبا.  المتحدة  الواليات  انتهجتها  التي  السياسات 
والفعالية  األمان  وسينوفارم،  سينوفاك  الجديدان،  اللقاحان 
الصين  تبدأ  أن  فيجب  واألقران،  النظراء  يراجعها  بيانات  بموجب 
أنحاء  مختلف  في  واسع  نطاق  على  اللقاحين  هذين  وتوزيع  إنتاج 

العالم.
كما ينبغي لالتحاد األوروبي، والصين، وإدارة الرئيس المنتخب 
خريطة  لرسم  القوى  توحيد  المتحدة  الواليات  في  بايدن  جو 
الجهات  سعي  مع  واآلن،  والرقمي.  األخضر  العالمي  للتعافي 
تحقيق  إلى  الضارة  الغازية  االنبعاثات  من  مقادير  ألكبر  المصدرة 
الواليات  إلعادة  بايدن  تخطيط  ومع  الكربوني،  الحياد  هدف 
المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلزام الواليات المتحدة بإزالة 
لتحقيق  يؤهلنا  ما  كل  لدينا  أصبح   ،2050 العام  بحلول  الكربون 

النطاق حقا. الواسع  التعافي األخضر 
التكنولوجيات  ونشر  تطوير  أن  الواضح  من  ذلك،  على  عالوة 
ـ الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وتخزين  الخضراء الجديدةـ 
البطاريات ــ سيستفيد بشكل هائل من التعاون العالمي. على سبيل 
المثال، في هذا األسبوع، وقعت مجموعة ياهوا )Yahua( في الصين، 
تسال  لتزويد  عقد  على  الليثيوم،  لهيدروكسيد  رئيسي  منتج  وهي 
الواليات  مقرها  الكهربائية  المركبات  لتصنيع  )Tesla(، وهي شركة 

المتحدة، بمدخالت إنتاج البطاريات لمدة خمس سنوات.
حيث  عالم  ففي  الرقمية.  التكنولوجيات  مع  مماثلة  فرص  تتوفر 
تعـد  االقتصادية،  للمشاركة  حاسمة  ضرورة  الرقمي  الوصول  أصبح 
رائدة  بحلول  االتصال  شبكات  من  الخامس  الجيل  تكنولوجيات 
إلى  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحسين  من  التحديات،  من  لمجموعة 
توسيع نطاق التجارة اإللكترونية والصحة اإللكترونية. وما يدعو إلى 
التفاؤل أن معاهدة االستثمار بين االتحاد األوروبي والصين ستساعد 
للتنمية  كبيرة  دفـعة  يعطي  قد  ما  وهو  الرقمي،  التعاون  دفع  في 

المستدامة.
مع  بنـاء  نحو  وعلى  وعمق  بنشاط  االنخراط  في  محقة  أوروبا  إن 
الذي  الثابت  اهتمامها  أيضا  الحسبان  في  تضع  حين  في  الصين، 
العالم.  أنحاء  مختلف  في  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  اإلعجاب  يستحق 
وينبغي إلدارة بايدن أن تقاوم نزعة الهيمنة وأن تستأنف بدال عن 

ذلك العالقات البنـاءة مع الصين.
االتحاد  بين  الجديدة  االستثمار  اتفاقية  تعـد  الحالي،  الوقت  في 
االتحاد  يؤكد  إذ  كئيب،  عام  إلنهاء  طيبة  طريقة  والصين  األوروبي 
األوروبي امتيازاته الالئقة في عالم السياسة الخارجية بشكل مستقل 
عن الواليات المتحدة. ولكن ينتظرنا مزيد التحديات في العام 2021، 
عندما يكون العالم في احتياج شديد إلى تغيير المسار إلنهاء الجائحة 

والمضي قدما على مسار التنمية المستدامة.

والعلوم للفنون  األميركية  األكاديمية  في  وعضو  أميركي،  جامعي  وأستاذ  اقتصادي   *
سينديكيت« »بروجيكت  عن  نقاًل   *

جيفري ساكس*

حان الوقت لوضع جائحة »كورونا« 
تحت السيطرة ورسم مسار جديد 
نحو التعافي والتنمية المستدامة

السعر املوحد للدينار يدخل حيز التنفيذ.. والسوق املوازية مستمرة

والخدمات  السلع  لكافة  المستندية  االعتمادات  فتح 
رمز  توافر  شرط  قانونا،  باستيرادها  المسموح 
المصارف  هذه  لكن  المفعول،  ساري   )CBL( مصرفي 
بالجهة  المتعلقة  البيانات  صحة  من  التأكد  عليها 
تحول  أسباب  أية  وجود  وعدم  االعتماد،  فتح  طالبة 
في  المباشرة  قبل  معها  التعامل  في  االستمرار  دون 

المستندي. االعتماد  فتح  إجراءات 
االعتماد  لقيمة  األعلى  الحد  يكون  أن  وتقرر 
خمسة  التجارية  السلع  لتوريد  الواحد  المستندي 
األخرى،  العمالت  من  يعادله  ما  أو  دوالر،  ماليين 
والصناعية مبلغ عشرة ماليين دوالر أو ما يعادله من 
دوالر  ماليين  ثالثة  مبلغ  والخدمي  األخرى،  العمالت 

أو ما يعادله من العمالت األخرى.
ارتفع  أيام تطبيق السعر الموحد للعملة،  وفي أول 
دينار،   1.64 من  دينار   5.44 إلى  اليورو  صرف  سعر 
وهو السعر المسجل على موقع المصرف في تعامالت 
االسترليني  والجنيه   ،)2020 ديسمبر   31( الخميس 
الفرنك  ووصل  دينار.   1.82 من  دينار   6.09 إلى 
 100( الياباني  والين  دينار،   4.02 إلى  السويسري 

ين( 4.32 دينار، واليوان الصيني 0.68 دينار، والليرة 
0.95 دينار. التركية 

الدينار  سجل  فقد  العربية،  للعمالت  وبالنسبة 
 1.65 الموحد  السعر  تطبيق  أيام  أول  في  التونسي 
ليبي  دينار   0.33 الجزائري  والدينار  ليبي،  دينار 
 0.49 المغربي  والدرهم  جزائرية،  دينارات   10 لكل 
والريال  ليبي،  دينار   1.21 اإلماراتي  والدرهم  دينار، 

1.18 دينار. السعودي 

ال رسوم على مبيعات النقد األجنبي
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قرر  ذلك،  إلى 
مبيعات  على  رسم  فرض  بقرار  العمل  وقف  األحد، 
للتمديد،  قابلة  أشهر  ثالثة  لمدة  األجنبي،  النقد 
تنفيذ  يتم  أن  القرار  هذا  تطبيق  شرط  أن  مؤكدا 
 1 رقم  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  قرار 

الصرف. سعر  بتوحيد  الخاص   ،2020 لسنة 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  ناقش  جانبه،  من 
المتخذة  السياسات  معيتيق،  أحمد  الوفاق،  لحكومة 
والتخطيط  واالقتصاد  المالية  وزارات  قبل  من 

الترتيبات  إعداد  وآلية  الصرف  سعر  تعديل  لمواكبة 
إنجازها. وسرعة   ،2021 العام  لميزانية  المالية 

عقد  الذي  الحكومي  االجتماع  في  وتناول 
المتعلقة  واإلجراءات  السياسات  تطبيق  اإلثنين، 
المحروقات،  دعم  وإصالح  األسعار،  بمتابعة 
المنتج  دعم  باتجاه  التجارية  السياسات  وتطوير 
للمحافظة  اقتصادية  إجراءات  واتخاذ  المحلي 

األسعار. استقرار  على 
ميزانية  تصوير  إعادة  أيضا  االجتماع  وناقش 
وبرامج  مشروعات  شكل  في  »التنمية«،  التحول 
سعر  تعديل  عن  المترتبة  الفروقات  باحتساب 
العامة  الجهات  مخصصات  رفع  ومراعاة  الصرف، 
والعمل  االجتماعي،  األمن  لتحقيق  الميزانية  في 
المخصصات  ورصد  الخدمية  القطاعات  دعم  على 
الخاصة  الموازنة  إعداد  ومتابعة  لها،  الالزمة 

المركزي. ليبيا  مصرف  خالل  من  األجنبي  بالنقد 
اإلجراءات  اتخاذ  على  المجتمعون  واتفق 
وجهات  للوزارات  وإحالتها  الالزمة،  التنفيذية 
المالي  االستقرار  تحقيق  أجل  من  االختصاص 
االجتماعات  عقد  في  واالستمرار  واالقتصادي، 

دوري. بشكل 
مصباح  الصرف،  سعر  تعديل  لجنة  عضو  كان 
الموحد  السعر  تطبيق  بعد  أنه  أكد  العكاري 
إلى   35 من  والخدمات  السلع  أسعار  »ستنخفض 
قوتهم  سترتفع  الذين  للمواطنين  بالنسبة   45%

السوداء«. السوق  انتهاء  نتيجة  الشرائية 
سعرا  يكون  لن  دينار   4.5« أن:  العكاري  وأوضح 
وسيكون  أخرى،  مرة  تخفيضه  سيتم  بل  نهائيا 
يؤدي  بل  بأحد  يضر  ال  وتدريجيا  عقالنيا  التخفيض 

تدريجيا«. والخدمات  السلع  انخفاض  إلى 

»المركزي« يضع ضوابط بيع النقد 
األجنبي للمرضى والدارسين في 

الخارج.. وشروط خاصة الستيراد السلع

معيتيق: يجب إصالح دعم 
المحروقات والحفاظ على استقرار 

أسعار السلع والخدمات

القاهرة - الوسط

●  مقر المصرف المركزي في طرابلس

سعر  توحيد  تطبيق  المركزي  ليبيا  مصرف  بدأ 
 ،2021 يناير   3 األحد،  منذ  الليبية،  العملة  صرف 
الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  الدينار  سعر  ليصبح 
4.48 دينار،  0.1555، أي أن الدوالر األميركي يعادل 
حتى  للعملة  السوداء  السوق  يمنع  لم  ذلك  أن  غير 

اآلن، برغم وعود لجنة تعديل سعر الصرف.
الرسمية  الصرف  أسعار  ينشر  المصرف  أخذ  وفيما 
في  فارق  مع  السوداء،  السوق  تتوقف  لم  الجديدة، 
دينار   4.45 سجل  الذي  الدوالر  صرف  سعر  متوسط 
فيما  األحد،  المصرف،  نشرها  التي  األسعار  حسب 
5.14 دينار في ختام تعامالت اليوم  وصل السعر إلى 

الموازية. بالسوق  ذاته 
اجتماعه  المصرف في  أقره  الذي  السعر  و4.48 هو 
الحقا  أعلن  وقد  الماضي،  ديسمبر   16 في  الموحد 
أغراض  جميع  على  ستطبق  الموحدة  األسعار  أن 
والتجارية  الحكومية  األجنبي  النقد  واستعماالت 
األجنبي لألغراض  النقد  بيع  يتم  أن  والشخصية، على 
الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 
تحويله  يتم  لما  األقصى  الحد  يكون  فيما  عاما،   18

20 ألف دوالر. للشخص الواحد 

األجنبي النقد  بيع  ضوابط 
األجنبي  النقد  لبيع  ضوابط  أربعة  المصرف  ووضع 
الدراسة  حالة  ففي  بالخارج،  والعالج  الدراسة  لغرض 
دوالر  آالف   10 المحول  للمبلغ  األقصى  الحد  يكون 
الدراسة  أميركي، كما يشترط تقديم فاتورة بتكاليف 
من  ومعتمدة  التعليمية  المؤسسة  عن  صادرة 
حساب  إلى  التحويل  يتم  أن  على  الليبية،  السفارة 

مباشرة. المؤسسة 
األقصى  الحد  فإن  بالخارج،  العالج  يخص  وفيما 
فاتورة  تقديم  شرط  مع  دوالر،  ألف   20 للتحويل 
من  أشهر   3 تتجاوز  ال  مدة  خالل  العالج  بتكاليف 
التحويل  يتم  أن  على  العالجية،  المستندات  صدور 
الدرجة  من  أقاربه  أحد  أو  نفسه  المريض  من حساب 
العالجي  المركز  أو  المستشفى  حساب  إلى  األولى، 

مباشرة.
أقر المصرف الضوابط المنظمة إلجراءات بيع  كما 
تلتزم  أن  ضرورة  مؤكدا  للمغتربين،  األجنبي  النقد 
المخصصة  المنظومة  عبر  الطلبات  بتمرير  المصارف 
والنقد  المصارف  على  الرقابة  بإدارة  الغرض  لهذا 

الموافقة. على  للحصول 
سفر  جواز  من  صورة  المطلوبة:  األوراق  وتشمل 
ساري  عمل  وعقد  المفعول،  وسارية  ملونة  المغترب 
للتحويل  القابلة  المرتب  نسبة  يتضمن  المفعول 
اإلقامة  من  وصورة  العمل،  وزارة  قبل  من  المحددة 
المخولين  قبل  من  معتمدة  وإفادة  المفعول،  سارية 

المغترب. لديها  التي يعمل  الجهة  لدى 
إدارة  قبل  من  عليها  الموافق  الطلبات  وتحال 
الحسابات  إدارة  إلى  والنقد  المصارف  على  الرقابة 
وتتولى  التغطية،  على  للحصول  المركزي  بالمصرف 
للمستفيدين  التحويل  عمليات  إتمام  المصارف 
حساب  من  التحويل  يكون  أن  شريطة  بالخارج، 
المغترب إلى حسابه بالخارج أو حساب أحد أقاربه من 
التجارية  المصارف  توفر  أن  تقرر  كما  األولى.  الدرجة 

يناير. الثالث من  النقد األجنبي منذ 
طلبات  في  البت  صالحيات  المصارف  ومنحت 

ق
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ما 
ورا

بان

ال رسوم على مبيعات النقد األجنبي لثالثة أشهر
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محادثات بني أعضاء »أوبك+« حول كمية خام النفط املقرر طرحها في فبراير

النفط  المصدرة  البلدان  منظمة  أعضاء  ناقش 
األسبوع  خالل  محادثاتهم  في  »أوبك+«  وحلفاؤها 
في  طرحها  المقرر  الخام  كمية  تحديد  الجاري، 

المقبل. فبراير  خالل  العالمية  السوق 
»أوبك«  أعضاء  من  المكونة  المجموعة،  وسرعت 
العشرة  وحلفائهم  السعودية،  بقيادة  عشر  الثالثة 
أزمة  ظل  في  اجتماعاتها  وتيرة  روسيا،  بقيادة 
تلحقها  التي  واألضرار  المستجد«،  »كورونا  فيروس 

برس«. »فرانس  وكالة  حسب  العالمي،  باالقتصاد 
الخام  من  المعروض  بتعديل  األمر  ويتعلق 
يزال  ال  فيما  الوباء،  نتيجة  المنخفض  للطلب  وفقا 
األخيرة  الجولة  ومهدت  مؤكد.  غير  أمرا  انحساره 
ديسمبر  و3  نوفمبر   30 بين  االجتماعات،  من 
نحو  على  يوميا  برميل  مليوني  إلعادة  الطريق 
المقبلة،  القليلة  األشهر  خالل  السوق  إلى  تدريجي 
هذه  لتعديل  المشاركة  الدول  استعداد  مع 

وتطورها. السوق  لظروف  تبعا  المستويات 
ألف   500 بطرح  االستراتيجية  هذه  وانعكست 
اجتماع  يعقد  أن  على  يناير،  في  يوميا  إضافية  برميل 
في بداية كل شهر لـ»أوبك+«، من أجل تحديد حجم 

التالي. للشهر  اإلنتاج 

الوهمية« »الفائدة  السعودية تحذر من 
قال  اإلثنين،  االجتماع،  بداية  في  كلمته  وخالل 
سلمان  بن  عبدالعزيز  األمير  السعودي  الطاقة  وزير 
يجب  النفق،  نهاية  في  نرى ضوءا  أننا  »بما  لنظرائه: 

التراخي في عزمنا«. علينا بأي ثمن تجنب إغراء 
على  السعودي،  العاهل  نجل  وهو  األمير،  وشدد 
ممثلي  مخاطبا  الهش،  والطلب  اليقين  عدم  استمرار 

حققناه  ما  كل  تعرضوا  »ال  بقوله:  األعضاء  الدول 
للخطر من أجل تحقيق فائدة فورية ولكن وهمية«.

المحللة  مثل  السوق  مراقبي  من  العديد  ويراهن 
وترقب«  »انتظر  موقف  على  كروفت،  حليمة 
اإلصابات  الرتفاع  نظرا  إنه  وقالت  للمجموعة، 
أبطأ  بشكل  التلقيح  حمالت  وسير   »19  - بـ»كوفيد 
من المتوقع، »فمن الممكن أن يميل الميزان لصالح 

بقاء حجم اإلنتاج دون تغيير في فبراير«.
قوي  تأثير  على  الحفاظ  النفط  منتجو  ويحاول 

الذي  الوضع  خطورة  مدى  إدراك  مع  السوق  على 
األزمة  قبل  يكتفون  كانوا  الذين  وهم  يواجهونه، 
فيينا  في  المنظمة  مقر  في  سنويا  بقمتين  الصحية 

بالنمسا.

إعفاء ليبيا من خفض اإلنتاج
جهود  وهي  اإلنتاج،  لخفض  جهودهم  وأدت 
باتفاق  التزمت  التي  العشرين  للدول  ماليا  مؤلمة 
وفنزويال  وإيران  ليبيا  إعفاء  »مع  اإلنتاج  خفض 

منها«. ويسعى المنتجون إلى وقف التدهور الحاد في 
للنفط  سلبيا  مستوى  بلغ  الذي  الخام،  النفط  أسعار 
المرجعي األميركي في أبريل، في أول حدث من نوعه 

التاريخ. في 
وتعتمد نتيجة سياسة أعضاء »أوبك+« على حسن 
والثالث  الثاني  المنتجان  وهما  والسعودية  روسيا  نية 

عالميا. المتحدة  الواليات  بعد  التوالي  على 
الرياض  بين  الخالف  تسبب  الماضي،  مارس  وفي 
إلى  أدت  لكنها  األمد،  قصيرة  أسعار  بحرب  وموسكو 
تدهور أسعار النفط. واألجواء اليوم باتت أكثر هدوءا، 
موقف  عن  والروس  السعوديون  المسؤولون  عبر  إذ 

ثنائي. اجتماع  موحد في منتصف ديسمبر خالل 
ومع ذلك، ال يمكن القول إن األمر يخلو من عقبات 
باالمتثال  يتعلق  فيما  سيما  وال  المجموعة،  داخل 
فيما  ما،  حد  إلى  المتفائلة  التوقعات  أو  للحصص 
الوكالة  وفق  النفط،  على  الطلب  بتعافي  يتعلق 

الفرنسية.
األخير  الشهري  تقريره  في  »أوبك+«  تحالف  وعبر 
الطلب  على  التوقعات  خفض  عبر  حذر  موقف  عن 
»نقاط  أن  والحظ   .2021 العام  في  للنفط  العالمي 
بتطور  يتعلق  فيما  سيما  وال  الكبيرة،  اليقين  عدم 
وباء كوفيد - 19 وتوافر اللقاحات، وكذلك تأثير اآلثار 
المستهلك، وال سيما في  للوباء على سلوك  الهيكلية 

النقل«. قطاع 
إلى  المرجعيان مستويات جيدة  الخام  وسجل سعرا 
المسا  إنهما  حتى  االجتماعات،  هذه  عقد  مع  ما  حد 
أعلى مستوى لهما في عشرة أشهر، اإلثنين الماضي، 
بحر  برنت  خام  لبرميل  دوالر   53.33 إلى  ووصال 
الوسيط  تكساس  غرب  لخام  دوالر  و49.83  الشمال 
في  التداول  خالل  تراجعا  يسجال  أن  قبل  األميركي، 

أوروبا.

اجتماعات مكثفة لزيادة اإلنتاج

القاهرة - الوسط

● عامل في حقل السرير النفطي في ليبيا
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رحالت  خط  إلطالق  تستعد  أنها  البراق  طيران  شركة  كشفت 
الفترة  خالل  مصر،  في  اإلسكندرية  ومدينة  بنغازي  بين  مباشر 

المقبلة.
وأعلنت الشركة في أواخر أكتوبر الماضي انطالق أولى رحالتها 
عدا  ما  يوميا  رحلتين  بواقع  وبنغازي،  طرابلس  بين  المباشرة 

السبت.
تشغيل  أكدت  بنغازي  في  السريع  للنقل  العامة  الشركة  كانت 
بنغازي  من  كل  إلى  طرابلس  بمدينة  الظهرة  الرحالت من محطة 
ديسمبر   25 من  بداية  القاهرة  المصرية  والعاصمة  وطبرق 
دينارا،   315 ستتكلف  القاهرة  إلى  الرحلة  أن  وأوضحت  الماضي. 
إلى  دينارا  و40  بنغازي،  إلى  دينارا  و50  طبرق  إلى  دينارا  و70 

السابعة صباحا. الرحالت ستنطلق في  أجدابيا، وأن 

مؤسسة النفط تستحوذ على حصة الشريك النرويجي في »الليبية لألسمدة«رحالت طيران مباشرة بني بنغازي واإلسكندرية
السعر بالدوالرنوع الخام

53.93برنت

49.88غرب تكساس

49.82دبي

51.36سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     1/6/ 2021

●  صنع اهلل خالل استقباله في شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز

على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  استحوذت 
الليبية  الشركة  النرويجية في  »يارا«  حصة شركة 

.50% البالغة  لألسمدة،  النرويجية 
جرت  االستحواذ  عملية  إن  المؤسسة  وقالت 
اتسمت  مفاوضات  »بعد  الماضي  األسبوع  نهاية 
الموافقات  وأخذ  األطراف،  جميع  من  بالمهنية 
التشريعات  حسب  الصفقة  إلتمام  الالزمة 

النافذة«،
اليوريا  مصانع  ملكية  »إعادة  إلى  مشيرة 

الليبية  للدولة  بالكامل  الشركة  في  واألمونيا 
للمؤسسة  و25%  النفط  لمؤسسة   75% بنسبة 

لالستثمار«. الليبية 
»دور  له  كان  »يارا«  شركة  تعاون  أن  وأضافت 
الصفقة بطريقة ودية تحفظ  إتمام هذه  بارز في 
ن  استمرار العالقة الطيبة بين األطراف، ما سيمكِّ
وإجراء  المصانع،  إعادة تشغيل  الليبي من  الطرف 
عليها،  للمحافظة  الضرورية  والصيانات  العَمرات 

العاملين بها«. واالستمرار في دفع مرتبات 

االقتصاد الليبي في 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير االستيراد والتضخم

1.2 تريليون دوالر ديون البلدان 
العربية غير المتأثرة بالنزاعات

الوسط ـ عبد الرحمن أميني

لندن، وكاالت- الوسط

مواجهة جائحة »كوفيد - 19«، التي بسببها خسرت 
140 مليار دوالر  2020 ما يقارب  العام  المنطقة في 

لتحقق نسبة نمو سالبة قدرت بـ3 %.
»إسكوا«  في  التقرير  إعداد  على  المشرف  وقال 
العربية  المنطقة  األزمة في  إن  الهادي بشير،  محمد 
تتجاوز المعطى االقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية 
في  نسبته  تصل  قد  الذي  الفقر  انتشار  مثل  كبرى، 
فرد،  مليون   116 ليطال   ،%  32 إلى   2021 العام 
إلى  نسبتها  لتصل  الشباب  بين  البطالة  وتفاقم 
الجنسين  بين  المساواة  عدم  واستمرار   ،%  27 نحو 
العربية  المنطقة  أن  بشير  ويوضح  أوجهه.  بمختلف 
ال تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 % هي 

األعلى في العالم.
كما يشير التقرير الدولي إلى أن مجموعة البلدان 
العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدالت 
نمو في المنطقة بنسبة 5 %، وفقا للسيناريو المتفائل، 
و4.1 % وفقا للسيناريو األقل تفاؤال، في حين يتراوح 
بين  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  النمو  معدل 

2.3 و2.1 %. أما البلدان العربية األقل نموا، فستحقق 
أدنى المعدالت ولن تتخطى 0.5 % أو 0.4 %.

وأكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب 
شبكات  لتوفير  العربية  الحكومات  من  مضاعفا  جهدا 
المجتمعات  في  سيما  ال  الالزمة،  االجتماعي  األمان 
المضيفة لالجئين والنازحين، حيث يخشى من تدهور 
التي  االقتصادي  الركود  حاالت  مع  المعيشية  الظروف 

تصيب البلدان المانحة.

ويركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في 
األخير  العقد  خالل  حجمها  تضاعف  التي  المنطقة، 
البلدان  في  دوالر  تريليون   1.2 يقارب  ما  إلى  لتصل 
 80 من  أكثر  وإلى  بالنزاعات،  المتأثرة  غير  العربية 
العربية  البلدان  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %
الخطير  الوضع  هذا  ويرجع  الدخل.  المتوسطة 
تمويل  في  البلدان  أغلب  استمرار  إلى  باألساس 
بنتائج  يأتي  ما  االقتراض،  عبر  الحكومي  إنفاقها 
ضعف  إلى  باإلضافة  والنمو،  اإلنتاجية  على  سلبية 
مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديا أمام 

الدول يكمن في »كيف تنفق« وليس »كم تنفق«.
وينذر التقرير بأن الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، 
إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمق األزمة االقتصادية 
المتوسطة  الدول  في  بخاصة  الحالية،  واالجتماعية 
خدمة  تعليق  مبادرة  من  تستفيد  لن  التي  الدخل 
منها  استفادت  والتي  العشرين،  لمجموعة  الديون 
الدول المنخفضة الدخل حيث وفرت نحو 294 مليون 

دوالر.

طرابلس - الوسط
رئيس  المحاسبة،  خاطب رئيس ديوان 
بشأن  الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس 
الطبي  التأمين  قسط  في  النظر  »إعادة 
العامة  الصحية  الجهات  على  المفروض 
مقابل تغطية المسؤولية الطبية«، وذلك 

نتيجة اكتشاف ممارسات فساد مالي.
وقال الديوان في بيان األحد إن الخطاب 
هدفه »الحد من ممارسات الفساد المالي 
الجهات  قبل  من  المرتكب  واإلداري 
الصحية وشركات التأمين«. وجاء في نص 
أن   2020 ديسمبر  بـ30  المؤرخ  الخطاب 
مفروض  الطبي  التأمين  قسط  تسعير 
الجهات الصحية لتغطية المسؤولية  على 

الطبية بواقع %5 من دخل العنصر الطبي 
والعنصر الطبي المساعد.

العمل  جهة  تحميل  يتم  أن  وأضاف 
قيمة  من  مساهمة  نسبة  العامة  الصحية 
القسط بواقع %3، مشيرا إلى أن نتائج أعمال 
التأمين الطبي »أظهرت أن  التقييم لملف 
التأمين  قسط  قيمة  ألداء  المقررة  النسبة 
الطبي بمقدار %5 من دخل العنصر الطبي 

هي أكبر مما يجب أن تكون عليه«.
»ممارسات  وجود  عن  الديوان  وكشف 
فساد مالي وإداري تمثلت في قيام أغلب 
شركات التأمين بإبرام عقود تأمين طبي 
مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة 
قيمة  من  استرجاع  نسب  ومنحها  العامة 
تتجاوز  الشهرية  الطبي  التأمين  أقساط 

%80 بالمخالفة لوثائق التأمين والقرارات 
واللوائح المنظمة بالخصوص«.

استخدام  جرى  أنه  إلى  لفت  كما 
المبالغ المراجعة في أوجه صرف تسييرية 
يتطلب  الذي  األمر  شخصية،  وألغراض 
إعادة النظر في النسب المقررة في المادة 
التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 
ممارسات  في  شك  دون  ساهمت  »والتي 

الفساد«، وفق الخطاب.
وطالب الديوان بضرورة »دراسة الواقع 
والخدمة  تتناسب  مقبولة  نسب  ووضع 
توصلت  ما  تتوقع حسب  والتي  المقدمة، 
أنها  بالديوان  والتقييم  البحث  نتائج  إليه 
لن تتعدى %2 يتحمل العنصر الطبي منها 

%1 وجهة العمل 1%«.

ديوان املحاسبة: الفساد املالي يطال تحصيل 
التأمني الطبي على الجهات الصحية

»إسكوا« ترصد سيناريوهات التطورات االقتصادية في المنطقة

●  عامالن في سوق للفاكهة في ليبيا. )أرشيفية: اإلنترنت(

●  جانب من أعمال صب أساسات برج مطار متنهنت.

رجحت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
التضخم  معدالت  في  ارتفاعا  »إسكوا«  آسيا  لغربي 
الليبيين  بين  البطالة  ونسبة  االستيراد  وفاتورة 
كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار النفط 
متفائل  سيناريو  مقابل  »كورونا«،  جائحة  وانتشار 

بتحقيق نمو بـ3.1 % العام 2021.
مسح  أفاد  الجديد  العام  توقعات  ضوء  وعلى 
المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية  التطورات 
الصراع  أن  يناير  الصادر عن »إسكوا« مطلع  العربية 
العام  ليبيا  في  نهايته  إلى  يصل  أن  الوارد  غير  من 
2020، مع تقلص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1.5 
% العام 2020 »2.8 % بحسب السيناريو المتشائم«، 
 4.5 النمو  يبلغ معدل  أن  المتوقع  في حين كان من 

%. وذلك قبل انتشار الجائحة وتدهور أسعار النفط.
2021 مع  العام  انتعاش في  المتوقع حدوث  ومن 
 %  3.8 نسبته  »انكماش   %  3.1 النمو  معدل  بلوغ 
بحسب السيناريو المتشائم« مع ارتفاع التضخم من 
11 % إلى 15.4 %. يشار إلى انكماش االقتصاد بنسبة 
وعدم  الصراع  احتدام  لدى   ،2019 العام  في   %  8.7

التوصل إلى اتفاق بين الليبيين.
إن  »إسكوا«  قالت  الدولية،  التجارة  صعيد  وعلى 
المنطقة العربية ظلت مصدرة صافية في العام 2019، 
فبلغ إجمالي الصادرات نحو 902 مليار دوالر، بانخفاض 
نسبته 5 % عن العام 2018، ويرجع ذلك بشكل رئيسي 

إلى تراجع صادرات النفط في ليبيا والجزائر.
الليبية  الصادرات  نسبة  ارتفاع  »إسكوا«  وتوقعت 
بنسبة 18 % في العام الجاري، مقابل تراجعها بنسبة 
21 % العام الماضي، في حين انخفضت نسبة فاتورة 
المتوقع  ومن   ،2020 العام  في   % بـ4.4  االستيراد 

ارتفاعها بـ4.1 % في 2021.
تقرير  يرجح  الصراع،  من  المتضررة  البلدان  وفي 
بدرجة  الضعيفة  التجارية  الموازين  تدهور  »إسكوا« 
المتوسط،  وفي  إليه،  اإلشارة  سبقت  مما  أكبر 
 ،%  8.13 بنسبة  الحقيقية  الصادرات  ستنخفض 
أن  إلى  مشيرة   ،%  1.5 بنسبة  الحقيقية  والواردات 
خسائر العراق بسبب ضعف الطلب على النفط، وهو 
لديه  كان  الذي  الصراع  من  المتضرر  الوحيد  البلد 

فائض تجاري، 12 % من صادراته الحقيقية.
األممي  التقرير  صنف  التشغيل  فرص  وبخصوص 
المنطقة  في  معدل  كأعلى  ليبيا  في  البطالة  نسبة 
21 % في  22 %، وستزيد على  العربية، حيث ستبلغ 
تونس واألردن، بينما ستصل في فلسطين إلى 31 %.

إلى  المنطقة  في  البطالة  تزايد  التقرير  وأرجع 
اإلغالقات  بسبب  االقتصاد  على  الخناق  تضييق 
المنطقة  ستواجه  حيث   ،»19  - بـ»كوفيد  المرتبطة 
 ،2021 العام  في  اقتصاديين  سيناريوهين  العربية 
إلى  يصل  نمو  معدل  تحقيق  يتوقع  متفائل  أحدهما 
3.5 %، واآلخر أقل تفاؤال يقتصر فيه النمو على 2.8 
على  البلدان  قدرة  على  بناء  المسار  وسيتحدد   .%
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ارتفاع بورصة لندن في أول يوم 
تداول بعد تطبيق »بريكست«

1.5 % في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا  شهدت بورصة لندن ارتفاعا بأكثر من 
الماضي. الجمركي لالتحاد ألوروبي، اإلثنين  الموحدة واالتحاد  رسميا من السوق 

عند  نقطة   6.560.33 وبلغ   %  1.54 بنسبة  المرجعي   »100 »فوتسي  مؤشر  وارتفع 
األخيرة.  للمرة  به  التداول  عند   %  1.5 الجديدة  السنة  رأس  ليلة  خسر  بعدما  االفتتاح 
وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر »داكس 30« في فرانكفورت بنسبة 1.2 % وكذلك فعل 

.% 1.3 40« في باريس بزيادة بلغت  مؤشر »كاك 
لكنها   2020 يناير   31 في  رسميا  األوروبي  االتحاد  من  المتحدة  المملكة  وخرجت 
اتفاق  على  يتفاوضان  الجانبان  كان  فيما  ديسمبر؛   31 حتى  انتقالية  مرحلة  في  بقيت 

24 ديسمبر. تجاري لمرحلة ما بعد »بريكست« تم إبرامه في 
 31 يوم  الموحدة  والسوق  األوروبي  الجمركي  االتحاد  رسميا  بريطانيا  وغادرت 
زالت  إنفستور«: »ما  ريتشارد هانتر رئيس قسم األسواق في »إنتراكتيف  ديسمبر. وقال 
التوصل  لكن  معروفة،  غير  األوروبي  االتحاد  من  المتحدة  المملكة  لخروج  الفعلية  اآلثار 
المؤشر  يطارد  كان  الذي  العبء  بعض  يزيل  النهائي  الموعد  قبل  تجاري  اتفاق  إلى 

الوقت«. لبعض 
كذلك، سجلت البورصات اآلسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات 
االقتصادية، رغم المخاوف المستمرة بشأن األزمة الصحية الناتجة عن فيروس »كورونا 
من  الحد  إلى  الفيروس  لقاحات ضد  يؤدي طرح  أن  في  المستثمرون  ويأمل  المستجد«. 

االرتفاع في معدالت اإلصابة بالوباء.
●  جانب من اجتماع سابق بديوان المحاسبة.

●  مقر بورصة لندن

الحكومة املوقتة: متابعة صيانة 
وتطوير مطاري طبرق وتمنهنت

أكدت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة متابعة أعمال 
تطوير وصيانة مطاري طبرق وتمنهنت القريبة من مدينة سبها.

الالزمة  الغيار  قطع  وتركيب  الدورية  الصيانة  أعمال  وبدأت 
ألجهزة التفتيش األمني بمطار طبرق الدولي منذ السبت الماضي.
األساسات  صب  أعمال  من  االنتهاء  المصلحة  أعلنت  واإلثنين، 
لبرج مطار تمنهنت في جنوب البالد، على الرغم من »الصعوبات« 

التي واجهها المشروع.
للمقاوالت  األجيال  »درب  شركة  أن  إلى  المصلحة  وأشارت 
الذي  المطار،  في  األساسات  صب  تنفيذ  تولت  مَن  هي  العامة« 
يبعد نحو 30 كيلو مترًا عن مدينة سبها، ويقع في منطقة تمنهنت.
هذه األعمال تأتي في ضوء االهتمام بـ»رفع الكفاءة التشغيلية 
ومعايير  متطلبات  تلبية  يضمن  بما  للمصلحة  التابعة  للمطارات 
األمن المنصوص عليها دوليا«، حيث ما زال فريق العمل المكلف 
بعدة  اآللية  األمني  التفتيش  أجهزة  صيانة  متابعة  في  مستمرا 

مطارات.
أجهزة  تركيب  المطارات  مصلحة  أعلنت  ديسمبر،  ونهاية 
أعمال  وإجراء  الدولي،  »األبرق«  مطار  في  جديدة  أمني  تفتيش 
التركيب  أعمال  وشملت  حاليًا.  المستخدمة  لألجهزة  صيانة 
والصيانة تركيب قطع الغيار الالزمة للصيانة الدورية والتأكد من 

تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب.
الهيئة  طالب  الثني،  عبداهلل  الموقتة،  الحكومة  رئيس  كان 
إنجاز مشاريع  للحكومة بسرعة  التابعة  والنقل  للمواصالت  العامة 
الطريق وصيانة وتطوير الموانئ والمطارات لضمان تقديم عملها 

وخدماتها على أكمل وجه.

طبرق- الوسط

تشغيل مصنع اإلثيلني 
بشركة رأس النوف قريبا

المراحل  في  بالبدء  اإلذن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  منحت 
النفط  لتصنيع  النوف  رأس  بشركة  اإلثيلين  لمصنع  التشغيلية 
والغاز، على أن تتولى اإلدارة العامة للعمليات القيام ببدء تجارب 

التشغيل، ومن ثم افتتاح المصنع قريبا.
جاء هذا اإلعالن خالل زيارة تفقدية قام بها رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة، مصطفى صنع اهلل، إلى الشركة األسبوع الماضي، وأثنى 
خاللها على جهود العاملين في »إنقاذ هذا الصرح من هذا التوقف 
المدمر وحرصهم الشديد على تنفيذ خطة إعادة تشغيل المجمع 

الصناعي، على الرغم من كل الظروف القاهرة واالستثنائية«.
النوف  رأس  شركة  داخل  بوجوده  سعيد  أنه  اهلل  صنع  وأضاف 
بين  عاشها  المهنية  حياته  معظم  ألن  الكثير  له  تعني  »التي 
أركانها«، حسبما جاء في بيان صادر عن الشركة، الجمعة. وخالل 
الزيارة، تقدمت الشركة بطلب لكي تستضيف اجتماعات الجمعية 

العمومية لشركات القطاع خالل العام 2021.
اهلل  جاد  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  قال  جانبه،  من 
اآلونة  في  الشركة  تحققها  التي  بـ»النجاحات  سعيد  إنه  العوكلي 
إلعادة  الرئيسية  الخطة  لمشاريع  العالية  اإلنجاز  وبنسب  األخيرة، 
تشغيل المجمع«، متمنيًا التوفيق في استكمال ما تبقى من خطة 

إعادة تشغيل المجمع الصناعي.
لألنشطة  تقديميا  عرضا  للعمليات  العامة  اإلدارة  قدمت  كما 
المجمع  الرئيسية إلعادة تشغيل  الخطة  نُفذت من  التي  المهمة 
التشغيلية  الجاهزية  حيث  من  للموقف  وتوضيحا  الصناعي، 

للمصانع في الوقت الراهن.
العمليات  عام  مدير  الشركة،  إدارة  مجلس  عضو  أشار  بدوره، 
لتشغيل مصنعي  والكاملة  التامة  »الجاهزية  إلى  زريبة  عبدالرزاق 
التجارب  تجرى  األثناء  هذه  في  أنه  خصوصا  واإلثيلين،  البولي 
اإلثيلين  مصنع  لتزويد  الرئيسية  للتحويرة  النهائية  التشغيلية 

بمادة النافثا وهي تسير على أحسن ما يرام«.
وأضاف أن مصنع البولي جاهز للتشغيل بكامل قدرته اإلنتاجية 
متابعا:  للتشغيل،  المطلوبة  اإلثيلين  غاز  كميات  وصول  بمجرد 
»كل ذلك يأتي بالتوازي مع جاهزية وحدات اإلطفاء داخل المجمع 
وجاهزية كل اإلدارات التي لها عالقة مباشرة بالعمليات التشغيلية 

للمصانع«.
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الرماية العشوائية في املناسبات االجتماعية
د. جازية شعيتير

الحكاية أصل 
اإلشهار  يتم  أن  الليبي  المجتمع  في  العادة  جرت 
نارية؛  عيارات  بإطالق  االجتماعية  المناسبات  عن 
فقط،  األفراح  إلشهار  ليس  احتفالية  طريقة  فهي 
وبفرحة  الشهيد«،  »وفــاة  العزاء  أنــواع  بعض  بل 
منهم«،  ــذكــور  ال »خــاصــة  جــديــد  مــولــود  قـــدوم 
بل  الجامعي«!!  التخرج  سيما  »وال  النجاح  وبفرحة 
تأخذهم  وأحيانًا  الجميلة،  العلم  غنــاوة  بعد  وطربًا 
كما  الغناوة«  قبل   ...« حتى  ويفرغون  الحماسة 

الشعبي. المأثور  يخبرنا 
ظاهرة  ليست  ذاتــهــا  حــد  فــي  فهي  وبالتالي 
ذات  وهــي  مستهجنة.  أو  مستجدة،  اجتماعية 
بالوضع  تــرتــبــط  ــد  ق بحيث  مــتــعــددة،  دالالت 
الــســيــاســي، والــمــكــانــة االجــتــمــاعــيــة، والــحــالــة 
الرماية  باستعمال  المحتفية  للعائلة  االقتصادية 

العشوائية.
معرفة  بقدم  قديمة  ظاهرة  هي  بالدنا  وفــي 
المقاومة  عهد  من  لعلها  بالبندقية؛  مجتمعنا 
عندما   2011 بعد  زادت  لكنها  للطليان،  الشعبية 
تمكن  بعد  عمليًا،  المسلح  الشعب  مقولة  طبقت 
ومتوسطة  خفيفة  أسلحة  على  الحصول  من  الشعب 
منقولة  غنائم  تخلف  حربية  معركة  كل  وراء  من 
على  القائمين  أعين  عن  وإخفاؤها  اقتناؤها،  يسهل 
الستخدامها  أو  ذلك،  بعد  لبيعها  إما  القانون؛  إنفاذ 
األسلحة  لصنوف  النوعي  النطاق  وامتد  شخصيًا. 
من  االجتماعية  بالمناسبات  احتفاال  المستخدمة 
وصــوال  بالمتوسطة،  مـــرورًا  الخفيفة،  األسلحة 

! للثقيلة!
كثيرة  ضحايا  وأجــســاد  أرواح  تحصد  ــارت  وص
ضحاياها،  آخر  ولعل  ظاهرة،  تضحى  جعلها  بما 
قتيل  البريء  الطفل  فعال،  آخرها  يكون  أن  ونتمنى 
المناسبات  إحدى  في  طائشة  رماية  جراء  العشوائي 

بنغازي. بمدينة  مؤخرًا  االجتماعية 
الضرر نطاق 

بيان  في  التركيز  الــصــواب  يجانب  مما  ولعل 
تهديد  من  تمثله  ما  على  الظاهرة  هذه  خطورة 
المجتمع  أمن  تهدد  فهي  اآلمنين؛  الناس  ألفراد 
بضرر  العامة  السكينة  تهدد  ألنها  ذاتــه،  بالقدر 
المحيط  كــل  قــلــوب  فــي  الــرهــبــة  ــال  ــإدخ ب بــالــغ 

للدولة. الوطني  األمن  تهدد  وقد  المجتمعي، 
طفو  نــالحــظ  األفــــراد  ــأمــن  ب يتعلق  وفــيــمــا 
بينما  اإلنسان؛  حياة  على  بأخطارها  االستشهاد 
عليها  المعتدى  للحقوق  النوعي  النطاق  يمتد 
وفي  الجسدية  السالمة  في  الحق  إلى  بالتهديد 
النارية  لألعيرة  اإلطــالق  فهذا  النفسية،  السالمة 
الخارجة  المناطق  في  خاصة  والخوف،  بالهلع  يهدد 

اإلرهاب. محاربة  المسلحة ومن  النزاعات  من 
استخداما  كونها  في  الظاهرة  هذه  خطورة  ولعل 
أقصى  باتخاذ  يلزم  مما  بطبيعتها  قاتلة  لوسيلة 
سيما  وال  استخدامها.  في  والحذر  الحيطة  درجات 
على  القدرة  وعديم  غافل  ضحية  على  تتعدى  أنها 
في  أو  العام،  الشارع  في  كان  سواء  الضرر  تجنب 

بيته. وأحيانًا داخل  بيته،  أمام  أو  مقهى، 
للظاهرة: القانوني  الوصف 

 1967 والــذخــائــر  األسلحة  قــانــون  اشــتــرط   •
إحراز  أو  حيازة  الداخلية  وزارة  له  ترخص  فيمن 
العقل  سليم  السيرة،  حسن  يكون  أن  ناري:  سالح 
سابقا  عليه  يحكم  ولم  الرشد،  سن  بالغ  واإلدراك، 
المال  أو  النفس  على  االعتداء  في جريمة من جرائم 
مستشفى  دخوله  سبق  قد  يكون  وأال  المخدرات،  أو 
موقت  ترخيص  وهو  العقلية.  لألمراض  مصحة  أو 
ألسباب  لإللغاء  وقابل  سنوي،  تجديد  إلى  يحتاج 

عديدة.

فعل  بأن   2014 لسنة   2 رقم  القانون  ويقضي   •
يعد  للقانون  بالمخالفة  األسلحة  إحــراز  أو  حيازة 
السالح،  نوع  باختالف  عقوبتها  مقدار  يختلف  جناية 
السجن  بين  تجمع  فالعقوبة  األحــوال  جميع  وفي 
متى  الثلث  يجاوز  ال  بمقدار  وتزاد  الغرامة،  وبين 

العامة. األماكن  السالح في  حمل 
أو  مأهول،  حي  في  النارية،  األعيرة  إطالق  أما   •
فهو  العام؛  الطريق  في  أو  له،  مجاورة  أماكن  في 
عقوبة   1994 لسنة   29 رقم  القانون  له  حدد  جنحة 
التي  وبالغرامة  أشهر  ستة  عن  تقل  ال  مدة  الحبس 
أو  دينار  أربعمئة  تجاوز  وال  دينار  مئتي  عن  تقل  ال 

العقوبتين. هاتين  بإحدى 
يعامل جنائيًا في  الخطأ  القتل  أن  المعلوم  • ومن 
بشأن   6 رقم  قانون  ألحكام  وفقًا   1994 منذ  بالدنا 
بالمركبة  فقط  يعتد  قانون  وهو  والدية،  القصاص 

الخطأ. للقتل  خطيرة  كوسيلة  اآللية 
قانونية مالحظات 

الجناة  مع  للتشدد  المناصرين  بعض  يذهب   •
عقوبات   296 جزافًا  القتل  نص  تطبيق  بوجوب 
الفعل  عن  لإلعدام  عقوبته  تصل  ــذي  وال ليبي، 
عنه  نجم  متى  للخطر  العامة  السالمة  يعرض  الذي 
أو أكثر، بيد أن هذا النص يستلزم أن  موت شخص 
يغيب  ما  وهو  القتل  بقصد  المرتكب  الفعل  يكون 

العشوائي. الرصاص  فعل مطلق  عن 
بأن  الــقــول  إلــى  ــر  اآلخ بعضهم  يذهب  كما   •
اإلرهاب  قانون  تطبيق  يوجب  الجناة  مع  التشدد 
المؤبد  بالسجن  يعاقب  بحيث  2014؛  لسنة   3 رقم 
العمل  صور  إحدى  يرتكب  من  كل  منه   7 المادة 
للقوة  استخدام  كل  ومنها:   )  2 )المادة  اإلرهابي 
شأن  من  كان  متى  الترويع  أو  التهديد  أو  العنف  أو 
الرعب  إلقاء  أو  األشخاص  إيــذاء  االستخدام  هذا 
حقوقهم  أو  حرياتهم  أو  حياتهم  تعريض  أو  بينهم 
يشترط  أيضًا  هذا  أن  غير  للخطر.  أمنهم  أو  العامة 
اإلخالل  قصد  وهو  أال  الفعل  يصاحب  معينا  قصدًا 
المجتمع  سالمة  تعريض  أو  العام  بالنظام  الجسيم 
لدفاع  يمكن  قصد  وهو  للخطر  أمنه  أو  مصالحه  أو 

أن يثبت عدم توافره. الجاني 
إعــادة  توجب  العشوائية  االغتياالت  ظاهرة   •
المشرع  من  الممنوح  النسبي  الــوزن  في  التفكر 
حيث  العمدي؛  غير  بالخطأ  مقارنة  العمدي  للخطأ 
الخطأ  على  صرامة  أقل  سلبيا  حكما  المشرع  يطلق 
من  بينما  وتدرجاته؛  أنواعه  بجميع  العمدي  غير 
بين  القانونية  المعاملة  في  يفرق  أن  المفروض 
به  يجدر  كما  جسامة،  األقل  والخطأ  الجسيم  الخطأ 
والخطأ  العادي  الخطأ  بين  العقابي  التفريد  إعمال 
والخطأ  البسيط  الخطأ  وبين  التبصر،  مع  الواعي 

المركب.
جرائم  عدة  بها  الواقعة  أن  على  التأكيد  يجدر   •
جرائم  وهــي  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطا  مرتبطة 
ترخيص  دون  سالح  حيازة  فمجرد  الجسامة  متدرجة 
هي  مأهول  مكان  في  نارية  أعيرة  وإطالق  جريمة، 
جرائم  حصول  عن  النظر  بغض  مستقلة  جريمة 
إيذاء  جرائم  سواء  الجرمية  النتيجة  حسب  أخــرى؛ 

قتل خطأ. أو  خطئية 
جنائية  سياسة  عن  البحث  الضروري  من  لعل   •
من  لها  لما  للحرية  السالبة  العقوبات  عن  تختلف 
حد  على  والمجتمع  المحكوم  صعيد  على  مثالب 
الجنائي  المشرع  سيقرر  متى  أدري  ولست  السواء، 
العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  إقرار  أهمية  الليبي 

مالئما؟ جنائيا  جزاء  باعتباره 
االجتماعي  الجزاء  ربط  الجيدة  األفكار  من  لعل   •
الحكم  نشر  خالل  من  الجنائي  بالجزاء  واألخالقي 
من  الثانية  المادة  عليه  نصت  ما  وهو  باإلدانة، 

األسلحة  حظر  بشأن   2014 لسنة   2 رقم  قانون 
والمفرقعات. والذخائر 

الذي  المجتمعي  األمن  دور  إهمال  يمكننا  وال   •
من  مجهول؛  ضد  الواقعة  تقييد  حاالت  من  سيقلل 
التبليغ  في  المتمثل  الوطني  الواجب  أداء  خالل 
العشوائية،  الرماية  واقعة  عن  شرطة،  مركز  ألقرب 
كما  المناسبة،  ضيوف  من  أو  الجيران،  من  سواء 
التبليغ،  عليه  يتوجب  نفسه  المناسبة  صاحب  أن 
في  شريكا  بوصفه  مسؤوليته  عن  الحديث  ويمكننا 

الخطئية. القتل  أو  اإليذاء  جريمة 
في  النظر  إلعـــادة  تشريعي  تــدخــل  يلزمنا   •
الرماية  ظــاهــرة  لمواجهة  الجنائية  السياسة 

االجتماعية. المناسبات  في  العشوائية 
الصامتة الضحية 

على  يجب  ــذا  ول مطالب؛  وراءه  حق  يضيع  ال 
المدني  الضغط  في  يستمروا  أن  الضحايا  أهالي 
اإلعالمي  الظهور  خــالل  من  ســواء  واالجتماعي؛ 
خالل  من  أو  لقضيتهم،  مناصر  عــام  رأي  لخلق 
االغتيال  هذا  بضحايا  للتذكير  حداد  وقفات  تنظيم 
أم  أن  وجدنا  العربية  الدول  إحدى  وفي  العشوائي، 
الطعام  عن  اإلضراب  حد  بعيدًا  ذهبت  الضحايا  أحد 

العشوائي. بالرصاص  ابنها  قتلة  يكتشف  أن  إلى 
المدنية  العدالة  ــاب  ب طــرق  عليهم  أن  كما 
التعويض  سواء  القانوني  الجزاء  القتضاء  والجنائية 

العقاب. أو لضمان عدم اإلفالت من  المدني 
المحلي للمجتمع  اإليجابي  الدور 

األوقاف  لدار  المجتمعية  المسؤولية  تحميل   •
هذا  عن  النهي  الجمعة  خطب  أولويات  من  ليكون 

النفس. قتل  بتحريم  والتذكير  الترويعي،  الفعل 
البلديات  ســواء  المحلية  للوحدات  أن  كما   •
في  فعااًل  دورًا  المحلية،  والمجالس  البلديات  وفروع 

السلبية. الظواهر  هذه  تقويض 
خاصة  أمنية  شركة  في  التفكير  يمكننا  هل   •
الرصاص  إطالق  في  حصريًا،  متخصصة،  مرخصة 

المناسبات؟ أصحاب  عن  نيابة 
شيوخ  تدعو  اإليجابية  األفكار  بعض  هناك   •

على: يرتكز  اجتماعي  ميثاق  إصدار  إلى  القبائل 
تستخدم  اجتماعية  مناسبة  أي  مباركة  عدم   .1

االحتفاء. عن  تعبيرا  العشوائية  الرماية 
مرتكبي  الجناة  عن  االجتماعي  الغطاء  رفع   .2
ــذاء  إي فــي  المتسببة  العشوائية  الــرمــايــة  فعل 

أو حياتهم. اآلخرين في سالمة جسدهم 
الشاملة اإلعالمية  التوعية 

المجتمعية  التوعية  أهمية  عن  الحديث  يكثر 
مضار  على  تركز  إعالمية  حمالت  تبني  خالل  من 
مجتمعي  عقل  خلق  على  العمل  وبالتالي  الظاهرة 

. ينبذها
الدعائي  الترويج  نبذ  على  شمولها  ويفضل 
ونبذ  واألفــالم،  المسلسالت  في  السالح  الستعمال 
ال  التي  العادية،  وحتى  اإللكترونية،  األطفال  ألعاب 
يجب  الحملة  أن  كما  العنف،  ثقافة  ترسيخ  من  تخلو 

والمفرقعات. النارية  األلعاب  نبذ  تشمل  أن 
أمل بارقة 

وبين  القانون  إنــفــاذ  سلطات  بين  االلتحام 
اجتماعية  ظاهرة  مواجهة  بشأن  المدني  المجتمع 
من  البد  ولذلك  باإلشادة؛  جدير  حدث  هو  ضارة 
المشتركة  األمنية  الغرفة  على  القائمين  تحية 
المدني  ــراك  ــح ال دعـــوا  حيث  الــكــبــرى،  بــنــغــازي 
إطالق  ضد  حملة  إطــالق  حول  للتشاور  بالمدينة 
وقد  كثيرة،  مــســارات  وفــق  العشوائي  الــرصــاص 
وهم  اآلراء،  لجميع  وأنصتوا  المبادرات  بجميع  رحبوا 
إنفاذ  فاعلية  يضمن  كبير  مجتمعي  مشروع  بصدد 

الخطيرة. الظاهرة  مواجهة هذه  في  القانون 

طرق باب العدالة 
املدنية والجنائية 

القتضاء الجزاء 
القانوني سواء 

التعويض املدني أو 
لضمان عدم اإلفالت 

من العقاب.

رسالة إلى والدي في ذكرى 
ميالده 2021/1/1

أصنام ذهنية

أبي الحبيب
لغة  العربية  اللغة  1973 العتماد  عام  في  مبادرتك  بذكرى  العام  هذا  احتفلنا  بخير..  أنا 
الدولية وكنا  المؤسسة  ليبيا لدى هذه  المتحدة. كنت ممثل  األمم  رسمية سادسة لدى 
صغارا في نيويورك ال نعلم ما يدور حولنا سوى أناقتك الصباحية وكاميرا الكانون التي 
بصور  لنا  وتخرج  مظلمة  خاصة  حجرة  في  تحمضها  ثم  صورا  بها  لنا  وتلتقط  تصاحبك 

بحجم كبير ملونة بأوضاع مختلفة، ثم تجلس وتضعها بعناية في ألبومات أنيقة.
بعد  تلقيتها  تهديدات  بسبب  أسبوع  لمدة  المدرسة  عن  غيابنا  أتذكر  زلت  ما  لكنني 
مركز  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تنال  لكي  العربية  المجموعة  مع  بجدية  سعيت  أن 
عرفات  ياسر  دعي  مرة  وألول   ،1974 عام  في  نالتها  وقد  المتحدة.  األمم  لدى  مراقب 
للجمعية العامة لألمم المتحدة وألقى خطابا من منصتها بكوفيته الفلسطينية، والصور 

كثيرة وهو يحتضنك في ذلك اليوم.
مع  السياسي  العمل  في  وتمرست  شوارعها،  في  المشي  وأحببت  نيويورك،  أحببت 
لها  والضعيفة ال مكان حقيقيا  الصغيرة  الدول  إن  لي دوما  تقول  األرض، وكنت  شعوب 
وليبيا   - الصغيرة  الدول  بأن ملعب هذه  آمنت  لذا  بالقانون.  لكن مكانها  السياسة،  في 
القانون، حيث تتساوى الدول مهما كانت أحجامها وأوزانها، وتظهر العبقرية  منها- هو 

الفردية والجماعية في العمل وحصد النتائج حتى في أقلها.
انجرت  نفسها.  على  ومنقسمة  مشتتة  ضعيفة  السياسي  المعترك  ليبيا  اليوم  تدخل 
واقتضمت  الدولية  والتدخالت  السياسة  وحل  في  وغرقت  تخبره  وال  تعرفه  ال  لملعب 
بعض الدول أجزاء منها، وأصبح على أرضها عشر قواعد عسكرية وجحافل من المرتزقة. 
أراك حزينا.. نعم أتذكر أنك كنت ضمن أحد الوفود المفاوضة إلنهاء القواعد العسكرية 
النفطية من أجل عقود ذات  الشركات األجنبية  الذي تفاوض مع  الوفد  ليبيا، وعضو  في 

لليبيا. أفضلية 
لنا  وليس  بشر  وقودها  والحرب  السكان،  فقيرة  فهي  الحرب،  مقومات  ليبيا  تملك  ال 
منهم إال بضعة ماليين في ارض شاسعة مترامية، لكنها أفضل مكان لتصفية حسابات 
نفوذ  أماكن  في  جغرافية  لمكاسب  رخوة  جغرافيا  بها..  لنا  قبل  ال  وإقليمية  كبرى  دول 

أخرى.
دخلنا حروبا فيما بيننا، ثم أقنعونا بأن ال حل إال الحل السياسي، فأنهكونا بمسودات 

من صنعهم تحولت إلى اتفاقات دون نتائج ملموسة أو حقيقية.
قال لي صديقك د. حسن األشلم أمس وهو يستعيد ذكراك الطيبة وكله أمل في أن 
نخرج من أزمتنا بذاتنا.. »نحن شعب هدراز«، وافقته وجاوبته نحن »شعب يريد مربوعة 

تجمعه«، وضحكنا معا بمرارة.. أراك تبتسم بشيء من القلق.
وتميزك  بقدراتك  سهلة  لنا  جعلتها  التي  الصعبة،  وحتى  الجميلة،  األيــام  أتذكر 

المهني وإيمانك بأن ال يتولى أمرك سوى نفسك في كل صغيرة وكبيرة.
فايروس من مدينة صينية  تسلل  فجأة حين  انقلب  العالم  أن  تعلم،  إن كنت  أعلم  ال 
على  العالم  انغلق  حلوا.  أينما  ونشروه  وعي  دون  معهم  المسافرون  حمله  أنحائه،  إلى 
وجوهنا  وعلى  الطرقات  في  نسير  جدوى..  دون  يقاومه،  أن  الطرق  بشتى  وحاول  نفسه 
 The« أقنعة للحماية والوقاية، يذكرني هذا بالفيلم الذي شاهدناه معك لصوفيا لورين
Cassandra Crossing« أتذكر؟ أراك مستغربا، بال شك أنت في مكان آمن من عبث 
من  بالقرب  طرابلس،  في  مسجى  جسدك  سوى  تترك  ولم  روحك  فاضت  فقد  البشر، 
نزعها  بعد  إلى مدرسة  تحولت  التي  بالسانية  أذكرك  وأنا  تبتسم  اآلن  المقهور..  سانية 

العامة. للمنفعة 
»الكرة«؟  القصيرة  قصتك  أتذكر  مترددة.  لكني  تستحسنه،  أن  آملة  بأمر  سأخبرك 
عاد«!..  علينا  »إيه  تقول  أراك  لك..  أكمل  دعني  تقلق،  ال  العنوان...  بذات  قصة  كتبت 
بهذا  أحببت  لكنني  القصة،  قواعد  عن  خرجت  أنني  صحيح  فحسب،  تجربة  هي  ال  ال 
امتزجت  لكنني  منك،  وجزء  ابنتك  أنا  بيننا..  كان  الذي  الحقيقي  ذاك  أعيد  أن  التمازج 
تعلمني  جوارك  إلى  منكبة  وأنا  سنوات  عشر  المحاماة..  بمكتب  معك  عملت  يوم  بك 
البشر..  والتعامل مع  المرافعة..  تعلمني أصول  والفاصلة.. ثم  والقاطعة  والكلمة  الحرف 
واالستقبال الحسن والرحمة لمن ذل بعد عزة، والعفو لمن أساء إن لجأ إليك طالبا متكأ 

وعونا...إذا دعني أحاول، حسنا ها أنا أرى قسمات الرضا على وجهك الحنون..
اليوم قصة »الكرة« هي قصتنا.. ما بين الظهرة وقرجي في زمنين مختلفين..

لم تتغير ليبيا لكنها شاخت، وتعبت، وملت. ليبيا يا بابا ال تريد إال أن تفرح! هل هذا 
كثير؟

إلى اللقاء في العام المقبل ان شاء اهلل
وكل العام وانت بخير

المطيعة
عزة

العالقة بين اإلله والحاكم ممتدة في تراثنا الثقافي البعيد، منذ أن كان الحاكم هو ذاته إلهًا. وفي 
تراثنا األقرب منه، فإن الحاكم هو »ظل اهلل على األرض«، والفرد منا »ال يفهم الحضرة اإللهية إال 
العوام عن علم  »إلجام  أراد  الغزالي حين  قال »حجة اإلسالم«  السلطانية« كما  بالحضرة  بالتمثيل 

الكالم«، معلاًل ذلك بقوله »اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن«.
حالة صبغ القدسية جلية في مفردات الشيخ الغزالي في شكلها الداللي المجرد، ما لم نقل إنه 
يتحرك ضمن المبدأ السلفي الشهير، القاضي بعدم الخروج على ولي األمر؛ ألن الصنمية راسخة في 
العقلية العربية رغم اإلسالم. باختصار شديد؛ عقليتنا هكذا هي صميمة للصنم بالمعنى المختزل 

لألشياء.
بعقليتنا،  حبيسة  ظلت  ذهنية  أصنامًا  لكن  اإلسالم،  حضارة  في  واألوثان  األصنام  هدمت  لقد 
أمانة  وكأنها  وعينا،  مستوى  وعلي  ذاكرتنا،  في  الذهنية  األصنام  لهذه  مخلصة  منا  أجيال  وبقيت 
أن  ترى  التي  الجامدة،  ومنظومتها  بطوبايتها  القبيلة  أوثان  آلخر.  جيل  من  مسؤوليتها  تتولى 
الدينية  العقيدة  انزالقًا للعدمية، رغم أن األخالق والقيم أمست مكفولة بنهج  الخروج عنها يشكل 

بمجتمعاتنا.
الثقافية، وفي  المعطيات  الفارق في  أصنام بايكون يمكن إسقاطها بسهولة على منظومتنا مع 
التعسفي، والمهلل لحاكمنا باعتباره »المخلص«أو  الزمن، ففي ذاكرتنا نظل سجناء ماضينا  عنصر 
الحرية  تالشت  االنتظار.  ومرارات  األهوال  وتراكم  المعاش  في  الجمود  رغم  المنتظر«  »المهدي 
األفكار  وتتجلى هذه  في موطنه،  الرعية  كفرد من  أو  قبيلته،  في  الجماعة  أسير  الفرد  الفردية ألن 
سلطة  أي  السلطة،  على  الخروج  وعدم  والتصابر  كالصبر  الناس  بين  الشائعة  اللغة  مستوى  على 

كانت، فجرم التمرد جناية في حق الجماعة و»اهلل غالب علينا«.

بالمعنى  العدمية  نحو  انجرار  حالة  فهي  مات«  الطاغية  أن  »المهم  عبارة  تشاع  حينما  ليبيا  في 
حرب،  في  تحترق  وهي  المباالة،  حالة  في  بالدنا  نترك  أننا  كون  فلسفات،  أي  عن  وبعيدًا  المجرد، 
وتغرق في فوضى على كل المستويات، مباالة بال وازع أخالقي محايد، أو أي وازع عقائدي صميم، 
دين دوت مآذنه مغازلة مخيالية القوم بسقوط »الطاغية« أو صنم آني حينها، وهي ذات المآذن، 
تحكم  الزالت  جاهلية  رهين  الزال  الذي  وعينا  في  ثقافي  الصنم كموروث  عقدة  تتحرر من  لم  التي 

عقليتنا العربية أسيرة »القبيلة والغنيمة والعقيدة«.
الفكري  النهج  على  المتمردة  للوضعية  مؤسسًا  بايكون  عند  الذهنية«  »األصنام  مصطلح  ظهر 
القديم المبني على األرسطية، بحيث نادى بالنهج العلمي في الحياة منتقدًا األصنام الذهنية التي 
يوضحها  التي  الكهف  وأصنام  المجتمع.  في  والمعنوي  المادي  بسلطانها  القبيلة  في صنم  حددها 
بما  لقبيلته  ويتعصب  أخطاءها  يتشرب  قبيلة  في  عضوًا  بكونه  لفكره  يبنيها  الذي  الفرد  بعصبية 
وتجنب  والسفسطائية  الكالم  فيها  يغلب  التي  السوق  وأصنام  ربانيًا.  له  الممنوح  عقله  نور  يفسد 
التفكير، وأصنام المشهد أو المسرح التي ينتقدها بايكون لكونها »الفلسفات الكبرى« التي كانت 

سائدة حينها وال تمنح العلم مكانًا بارزًا في الحياة.
المفكر اإليراني األصل داريوش شايغان صاحب كتاب »ما الثورة الدينية«، أول من طرح مصطلح 
كتابًا  وأصدر  الذهنية،  األصنام  حول  المتحدة  والواليات  باريس  في  حاضر  الحضارات«،  »حوار 

بخصوصها في مشروع مقارنة الحضارة اآلسيوية مع الحضارة األوروبية.
داريوش تشبع بعض المفكرون العرب بأفكاره كدكتور في الفلسفة، وبرزت أفكاره في كتاباتهم 

بشكل متفرق كالمفكر المرحوم محمد أركون.

عزة كامل المقهور

رافد علي
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ما ال يقال.. فشل السياسة!
عبدالواحد حركات

المواعيد مع الفشل دائمًا محتومة!
أطلقه  وشيطان  وهم  مجرد  والمؤامرة  اآلخرين  كيد 
الشعوب،  فيه  وتورطت  قمقمه،  من  العروبيون 
وانخراطهم  االستعمار  بعد  ما  هوية  ترسيمهم  إبان 
الطوعي  والتجند  الشيوعية  معسكر  في  االنفعالي 
رد  لهوس  كتعميق  السوفياتي،  االتحاد  سرب  في 
معنوي  ثــأر  وأخــذ  االستعمارية  ــدول  ال ضد  الفعل 
وعيونهم  العروبيين  فأذهان  المستعمرين،  لجرائم 
السياسية لم تكن ترى سوى النصف الفارغ من زمن 

االستعمار.
على  سخطنا  ــام  ج صــب  منطقيًا  يفترض  ال 
عبثهم  فبسبب  سيحدث  ذلك  كان  وإن  العروبيين، 
وتحويلهم  الفلسطيني  الشعب  بقضية  الدعائي 
القضية إلى قميص عثمان لشرعنة عبثهم الثورجي.

تكن  لم  العروبيون  أعدها  التي  السياسة  خلطة 
التبعية  كانت  إذ  مفيدة،  وال  متناسقة  أو  متمازجة 
القطبية  في  واالنخراط  واأليديولوجية  الثورجية 
إلى  الخليج  من  السياسة  جوهر  العالمية  الثنائية 
للتعسكر  بديل  أو  آخر  خيار  أي  يطرح  ولم  المحيط، 
خلف السوفيات أو خلف األميركان، ولم يتأتَ المجال 
قادرين  ساسة  لتكوين  مناسب  سياسي  مناخ  لخلق 
أسس  وضع  أو  المستقبل،  غموض  استجالء  على 

جيدة لترسيخ مبادئ ونظم ناجعة.
تخبط  وكــان  القواعد،  سيد  دائمًا  الفشل  كان 
من  تجد  لم  شعوب  على  إضافيًا  وزرًا  السلطات 
والنظم  الدولة  من  ترَ  ولم  رائحتها،  عدا  المدنية 
دول  فكل  وشعاراتها،  راياتها  سوى  والمؤسسات 
ما  افتراضية،  دول  هــي  حقيقتها  فــي  المنطقة 

فقط،  الخارجي  تمثيلها  هو  العشيرة  عن  يميزها 
األمــن  كتائب  وكــذلــك  والــشــركــات  فالمؤسسات 
نجوعي  تكوين  ذات  مسمياته  بمختلف  والحرس 
التي  القبيلة  هي  فالدولة  بامتياز،  قبلي  عشائري 
العنصرية  تجاوزت  بل  وحقيقتها،  جوهرها  في  تحكم 
نخب  تشكيل  على  التركيز  تــم  حيث  ــا،  ــدوده ح
الحكم  قبيلة  من  وإعــدادهــا  وتدريبها  وتأهيلها 
بمسمياته  النظام  هي  وتكون  الدولة  نخبة  لتكون 

اإلدارية.
واإلصالح،  البدء من جديد  ال جدوى من محاوالت 
والتطور،  التنمية  سراب  وراء  السعي  من  جدوى  وال 
ساذجة  بهلوانية  رقــصــات  مجرد  يجري  مــا  فكل 
في  حــدث  فما  قديمة،  إلخفاقات  هزلي  واجــتــرار 
أيضًا،  المستقبل  وفي  وغدًا  اليوم  سيحدث  الماضي 
ال  متأصلة  بنيوية  والعيوب  والعاهات  فاألعطال 
وعــادت  التمدن  فرصة  ضاعت  فقد  منها،  مناص 
الزالت  والخيام  سموكن،  بدلة  في  تتبختر  الجاهلية 

منصوبة في الفكر وليست على ثرى األرض القفرة.
شوائب  وجــود  صاحبها  المدنية،  غياب  عاهة 
الوالئي  الركض  تسبب  إذ  ومدبلج،  مستورد  فكر 
الواليات  الرئيسيتين،  العالميتين  القوتين  بين 
القرن  خالل  السوفياتي،  واالتحاد  األميركية  المتحدة 
وثقافيين  فكريين  منظورين  نشوء  في  الماضي 
النخب  تشوه  في  أسهم  مما  جذري،  اختالف  بينهما 
منظومة  فتشكلت  وازدواجيتها،  وانقسامها  وعطلها 
بجانب  متمترسة  سلطة  في  متمثلة  بدائية  سياسية 
وفخخت  المضاد،  بالجانب  متحفزة  فارة  ومعارضة 
بأسلوب  متبادلة  واتهامات  بشعارات  المنظومة 

العزف  واستمر  الــرؤى،  للزير(  )نسبة  زيري  جاهلي 
واالنتماء  والعقيدة  األيديولوجيات  على  والنشاز 
وغيرها،  والطائفية  واألممية  والقبلية  والوطنية 
واعتقال  بالماضي  المستقبل  ورهن  الفشل  لتوطين 

الحرية في حظائر االستبداد الملون.
المنطقة  بلدان  بين  والشتات  اإلقليمي  التفرق  إن 
قادرة  غير  وجعلها  السياسة،  أضعف  واالنقسامات 
والكبرى،  الصغرى  واألزمات  التحديات  مواجهة  على 
لها  مجااًل  تجد  لم  ألنها  الخاسرة  هي  فالسياسة 
للفكر  وعسكرتهم  العروبيين  سيطرة  بسبب 
يشهد  نعيشه  الذي  المتردي  الوضع  وهذا  السياسي، 
العقود  في  والسياسيين  للسياسة  التام  الفشل  على 
العروبيين  حكم  فترة  نتائج  أسوأ  من  وهو  األخيرة، 
التنمية  على مشروعات  وتأثيرًا  وعمقًا  تجذرًا  وأكثرها 
الفكر  سقف  على  قواعده  الفشل  حفر  فقد  والتطور، 
في  محوريًا  جــزءًا  وأصبحت  الذائقة  في  وتغلغلت 
كذلك،  واالجتماعي  السياسي  التفكير  ديناميكيات 
وحالة  السياسة  من  األسلوب  لهذا  النقد  وفشل 
وطوعًا  وجهرًا  سرًا  تعاش  التي  الفكرية  الجاهلية 
أصبح  بل  وتجاوزها،  األزمات  من  الخروج  في  وكرهًا 
يتغير،  وال  يتكرر  ودائريًا  مغلقًا  السياسة  مضمار 
يمكن  واقعية  وليست  افتراضية  حقيقة  التغيير  وبات 

عيشها.
ورثته  ــام  أم وليس  ــدًا  ج ثقيل  الفشل  مــيــراث 
الميراث،  هــذا  رمــي  ســوى  والقادمين  الحاليين 
الماضي  ــراب  ت في  مدفونًا  وتركه  عنه  والتخلي 

للمستقبل فعاًل. العبور  ونسيانه كي يستطيعوا 

ال جدوى من 
محاوالت البدء من 

جديد واإلصالح، وال 
جدوى من السعي 
وراء سراب التنمية 
والتطور، فكل ما 

يجري مجرد رقصات 
بهلوانية ساذجة 

واجترار هزلي 
إلخفاقات قديمة،
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أوهام رواندية.. أوهام ليبية

إذا ما استثنينا التعذيب والقتل واالغتصاب، فإن أسوأ ما يمكن أن يفعله إنسان بآخر هو مصادرة حقه في أن 
يكون له معتقد معين وإنكار أن يكون له رأي مختلف مستقل. هذا العمل جريمة شنعاء، سواء كان ضحيتها 
أفراد أو جماعات، وسواء تعلق األمر بالدين أو الطائفة أو المذهب )حرية المعتقد(، أو سياسيا أو فكريا )حرية 

الرأي(.
إن القيام بهذه المصادرة وهذا اإلنكار، وإكراه الشخص على إعالن تبنيه معتقدا أو رأيا آخر، يدفع اإلنسان 
الواقع عليه هذا الفعل إلى التظاهر بقبول األمر الواقع وإبطان معتقده ورأيه الحقيقيين. وبذلك يعيش هذا 
الشخص بشخصيتين منفصمتين. واحدة للعموم ترتدي قناع القبول والرضا، والثانية في البيت مع أسرته 
وأقاربه وأصدقائه المماثلين الخاصين يسفر فيها عن وجهه الحقيقي. أي تدفعه إلى النفاق )مثلما يمكن أن 

يعبر مضطِهدوه( أو التقية )مثلما يعبر هو وأنصاره(.
هذه الممارسة انتهجتها المسيحية وانتهجها اإلسالم. وسنسوق مثالين على هذا األمر وآثاره السلبية على 

المجتمع الذي تمارس فيه والطرف الذي تمارس عليه، ومسرح هذين المثالين األندلس والمغرب.
المثال األول يتعلق باضطهاد اليهود في األندلس والمغرب. فبعد فترة ازدهار الحضارة في األندلس أثناء 
الحكم األموي )-756 1031م( تلك الحضارة التي أسهم فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، انقلبت األمور 

تماما مع قيام دولة الموحدين )-1121 1269( ذات االتجاه الديني المتشدد.
عندما فتح عبدالمؤمن بن علي الكومي الزناتي قرطبة سنة 1148 م، أخذ ال يحتل مدينة إال عرض اإلسالم 
على الجماعات المسيحية واليهودية فيها، فمن أسلم نجا ومن طلب أن يغادر المدينة سمح له، ومن أبى قتل. 
الكفر. وحدث نفس الشيء في المغرب في نفس  الخروج اإلسالم وأسرّوا  فأظهر كثيرون ممن ال يمكنهم 

العهد.
وفي هذا السياق توجد فتوى للمفكر العربي األندلسي اليهودي موسى بن ميمون )1130؟- 1204(، الذي 
كتب كل تآليفه تقريبا بالعربية، والذي شمله االضطهاد هو وأسرته، يجيز فيها إعالن اإلسالم مع الحفاظ على 
اإليمان بالدين اليهودي سرا. فقد كتب »رسالة عمن يُكرهون على تغيير عقيدتهم« يرد فيها على رجال الدين 
اليهود الذين يحضون عموم المؤمنين اليهود على التمسك بدينهم، حتى ولو أدى ذلك إلى قتلهم قائال: »... 
يجب أن تعرف أنه في كل حاالت االضطهاد السابقة... صدرت األوامر بانتهاك أوامر الشريعة وارتكاب الخطايا 
كما يذكر في التلمود. حيث حرم عليهم دراسة الشريعة، وختان أطفالهم، كما أجبروا على مضاجعة نسائهم 
خالل فترة الحيض. وعلى العكس ففي هذه المرة فإننا لسنا مجبرين على القيام بأي فعل إال النطق بالشهادة. 
وإذا أراد أحدنا أن ينفذ بشكل سري الـ 316 أمرا، فإنه يستطيع أن يفعل، وال يكون مذنبا إال إذا قرر عدم توقير 
السبت بدون أن يكون هناك إكراه. ألنه في حالة االضطهاد الحالية ال يجبر أحد على تنفيذ أي عمل إال النطق 
بالشهادة. ومن ناحية أخرى، فإن المسلمين أنفسهم يعرفون أننا ال نؤمن بهذه الشهادة، وأن من ينطق بها 
فإنما يفعل ذلك لكي ال يقع تحت طائلة عقاب الملك ويرضى الملك بذلك« )1( )تاريخ الفكر... ص-239 240(. 
ويسجل لنا التاريخ أن ابن ميمون نفسه أعلن اعتناقه اإلسالم وكان يرتل القرآن ويقيم الصلوات اإلسالمية، إلى 
أن تمكن من مغادرة المغرب، التي لجأ إليها من األندلس، والوصول إلى مصر حيث كشف هناك عن هويته 

اليهودية.
يد  1492 في  غرناطة سنة  بعد سقوط  المسلمين  ولكن ضد  أيضا،  األندلس  األخرى جرت في  الحادثة 

المسيحيين األسبان.
يُعرف المسلمون الذين بقوا في أسبانيا بعد استردادها من قبل المسيحيين األسبان باالسم األسباني 
»الموريسكيون« وقد أجبروا على التنصر فأطلق عليهم اسم »المتنصرون الجدد ذوو األصل المسلم«. وكما 
هو متوقع بادر المنتصرون األسبان بعمليات التنصير فورا وإحراق الكتب العربية، وتوالت جملة من اإلجراءات 
التي تستهدف طمس الثقافة العربية واإلسالمية، من ضمنها حظر استخدام اللغة العربية، ولم تراعَ اتفاقيات 
الحقوق التي عقدها السادة الجدد مع العرب المسلمين. وقد جرى أيضا في بعض الحاالت تخيير المسلمين بين 
قبول التعميد والتنصر أو مغادرة البالد. وكما هو معتاد قبل كثيرون التنصر مع انتوائهم الحفاظ على دينهم. 
ولعله من هنا جاء المثل المنتشر في الدول المغاربية القائل »الِّي في القلب، في القلب يا كنيسية«. انتهت 
آخر عملية من عمليات طرد الموريسكيين بطرد موريسكيي بايي دي ريكوتي الذين ُأجل طردهم باعتبارهم 

»مسيحيين مخلصين«!. وبذلك قضي على الوجود العربي المسلم في أسبانيا.

المراجع والهوامش:
)1( ننبه هنا إلى أن النص مترجم إلى العربية عن األسبانية، وليس منقوال عن األصل العربي. ولعله من 
الطريف أن نشير هنا إلى أن ابن ميمون يأتي في رسالة نُصح وجهها إلى ابنه يحذره فيها من مخالطة جماعات 
وأقوام معينين، يشير إلى الليبيين، دون أن يسميهم، إذ يقول »وأيضا كن حذرا من الناس الذين يعيشون 
بين تونس واإلسكندرية الموجودة في مصر... ألنهم، من وجهة نظري، أكثر الناس تكبرا، وإن كانوا أشدهم 

إيمانا«!.
* كروث إيرنانديث، تاريخ الفكر في العالم اإلسالمي، ترجمة عبدالعال صالح مج2، المركز القومي للترجمة، 

القاهرة 2016.
* إسرائيل ولنفسون )أبوذؤيب(، موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

.1936
* تمار رودافسكي، موسى بن ميمون، ترجمة: جمال الرفاعي، المركز القومي للترجمة، القاهرة 2013.

* مرثيديس غارثيا أريال، الموريسكيون األندلسيون، ترجمة: جمال عبدالرحمن، المجلس األعلى للثقافة، 
القاهرة، 2003.

لعله نصف قرن مضى على ذلك اليوم، الذي دخلت فيه مبنى بيتي، وهو تحت اإلنجاز. البناء أبوسيف 
يجلس  حتى  حائط،  من  صف  رص  ينجز  أن  فما  التدخين،  كثير  الكالم،  قليل  سورية  من  عجوز 
ويسكب قلياًل من الشاي ويشعل سيجارته، ويسرح بخياله مع دخانها. قد تطول القعدة، أو تقصر، 
التي يقسم حوائطها  الصالة  أيامًا، ولما جئته وجدته في  إلى ماضيه! غبت عنه  كله بحسب رحلته 
واختممت  تأخيره  من  امتعضت  اليوم،  ذلك  رائقًا  يكن  لم  مزاجي  أن  يبدو  أسابيع.  ثالثة  نحو  منذ 
خطابي وحنقي قائاًل: »ال أظن أن قبر الدنيا هذا سيكمل.. يا سي يوسف؟« نظر إلي بعد أن امتص 
التفت  ثم  عنده،  توقف  الذي  الحائط  نحو  واتجه  بقدمه،  وسحنها  رماها،  قام..  سيجارته،  من  قدرًا 
نحوي وقال بمرارة من خالل ابتسامة حزينة: »ولو سي محمد! يكمل العمر، فكيف ال يكمل بيتك؟« 
وواصل عمله. ما إن هدأت حتى رجحت أن جلسته كانت تحسرًا على عمر قضاه من دون أن يتدبر 

في حتمية تقاعده، فتأسفت على ثورتي وحنقي عليه.
هناك  كان  »فياتورينو«  اإليطالي  باسمه  اشتهر  الذي  الخطاب،  بن  عمر  شارع  منتصف  وفي 
نادي  مرمى  حراس  أفضل  من  أصبح  ابنه  مكافح طيب،  رجل  الخضراوات، صاحبه  يبيع  محل صغير 
أحدًا  أن  يسمع  عندما  خصوصًا  اليوم  طوال  يرددها  التي  الشهيرة  عبارته  يتذكر  جيلي  »التحدي«. 
توفاه اهلل، كان يقول: »عدي يا ألول.. جاك الثاني!«. ولم أستوعب، حينها، ما الذي يقصده بجملته 
ببعضنا  نلحق  فنحن  شيء،  كل  ينتهي  وهكذا  الثاني.  به  ويلحق  األول  »يذهب  مؤخرًا:  إال  هذه 
إلى  تنتبه  ال  وقد  متوقعة،  غير  مناسبات  وفي  مصادر،  من  هكذا  تأتيك  قد  الموعظة،  البعض«. 

بالغتها إال بعد زمن قد يطول أو يقصر.
مجاله،  في  عالميًا   )Howard A. Rusk – 1989  1901-( روسك  هوارد  األميركي  الدكتور  برز 
وكان أول من حصل على جائزة )Pacem in Terris( من مركز »البابا يوحنا بولس الثاني« للصالة 
والدراسة من أجل السالم. لقد اهتم هذا الدكتور بإعادة التأهيل بعد الحرب ثم طوره ليصبح عامًا. 

واستمر في كتابة عمود طبي أسبوعي في جريدة »نيويورك تايمز« منذ سنة 1947، حتى رحيله.
أثني عشر عامًا وُلد أعمى،  في واحد من مقاالته تحدث عن أن مناقشة عالجية مع صبي عمره 
مع  مقابلة  على  تأسس  إبعاده  تقرير  ألن  الواقع،  عن  بعيدًا  لكونه  المدرسة  من  الصبي  هذا  ُأبعد 
أورد  لقد  سجيته.  على  يحكى  فظل  دراسته،  مصير  سيحدد  يقوله  ما  أن  يعرف  أن  دون  الطفل، 

الدكتور الكاتب، مثلما قال، حرفيًا كالم الطفل، ولكن لطوله سوف أوجزه كالتالي:
»هناك أشياء كثيرة في العالم يستطيع الناس بلوغها، ويأخذون جزءًا منها ألنفسهم، ويوزعون 
ابتكارها،  لسبب  إال  صالحة  تكون  ال  ألنها  األشياء،  هذه  من  ليست  والنقود  الناس،  على  الباقي 
فال  البشرية،  النفس  األنانية من  تتمكن  ما  غالبًا  ولكن  اآلخرين،  عون  في  دور مهم  لها  كان  وإن 
من  الخالي  والسلوك  والصدق  بالتعاطف  ولكن  المرجوة.  بالدرجة  المحتاجين،  مساعدة  تتحقق 
الغش يستطيع الناس أن يوزعوه فيما بينهم، من دون أن تغلبهم األنانية والطمع في المال. ولقد 
تلك  من  يحد  قد  أنه  وأرى  المدارس،  في  المطلوب  والتعاطف  التكامل،  عن  الراديو،  من  استمعتُ 
لي  تعني  ال  فاأللوان  ألوانهم،  بسبب  المثال،  سبيل  على  التالميذ،  اختالف  بسبب  الكبيرة  الضجة 
شيئًا، ألنني ال أعرف االختالفات بينها!! وبمقدورهم أن يصلوا إلى تلك الحالة، وال يحتاجون إال لغض 

النظر«.
وفي فقرة أخرى قال الصبي:

واحدة،  أذن  أسمع من  المدرسة  إلى  بالقطن، وجئت  أذني  الطبيب  »بسبب معالجة سمعي، مأل 
وألنني اعتمد على صوت أقدامي وارتداده لحفظ توازني وخط سيري وجدت صعوبة في السير من 
دون ميل نحو أحد الجدارين، ولما مررت بغرفة مفتوحة الباب وينبعث منها ضجيج، اعتراني شعور 
إلى خطأ مزعج، وكل ذلك  يؤدي  فيما  الوقوع  أو  أن أصطدم بشيء في طريقي،  بالضياع، وخشيت 
بسبب اعتمادي على مصدر واحد للوصول إلى غايتي، ذلك الموقف - يا سيدي - يشبه إلى حد كبير 

التعصب، بمعنى االعتماد على حدس واحد!«
وفي فقرة ثالثة، قال الصبي:

»أثناء عودتي إلى بيتنا سيرًا على قدمي، اندفع بغتة صبي يلحق بكلب فوقعت ما بين أحراش، 
ولم  مرعبًا  شعورًا  كان  أسلك.  اتجاه  أي  معرفة  عن  وعجزت  وأبعادي،  اتجاهي  فقدت  قمت  وعندما 
تنقذني منه سوى أجراس كنيسة كنتُ أعرف موقعها من بيتنا، وتمكنت من تحديد موقعي منها. 
واصلت خط سيري، وتذكرت على الفور البطل )روي كامبانيال( العب البيسبول العظيم، الذي أصيب 
انتبهت إلى أن العمى ليس أسوأ مصائب الدهر، وإنما  في حادث بشع، انتهى به مشلواًل. وحينها 

الشلل!«.
»رغبات«  له  تكون  أن  قدر  لو  أنه  وهو  الصبي،  هذا  لسان  على  قاله  بما  المقال  كاتب  واختتم 
أنني  تقديري  »وفي  وقال:  الظالم،  مع  تعايش  أنه  من  الرغم  على  الرؤية،  بينها  من  يختار  فسوف 
عرفته معرفة جيدة، بل صرنا أصدقاء، وأحيانًا أكرهه ولكن ال ألقي اللوم عليه! أما إن كانت لي رغبة 

واحدة فسوف تكون أن يفهم كل إنسان أخاه، وأن يصل إلى مشاعره الداخلية العميقة!«.
وها هي سنة أخرى انصرمت مما تقرر لنا أن نعيشه، وال أدري لما صحوت هذا اليوم المبارك في 
أول هذا العام الجديد 2021 وتذكرت في الحال أبو يوسف، و» عدي يا ألول.. جاك الثاني« أما هذا 

الطفل البصير الفيلسوف، فلم يغب عن بالي طوال الشهرين الماضيين.
وكل عام وأنتم بخير!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أنا خالك يا للي ما لك خال
• أحمد الفيتوري

) 1(
الشعر هو النفس؛ النفس التي ال نعرف ألننا نحبها عادة دونما حاجة 
نجد  وحيث  النفس.  هذه  الحب هو صيرورة  لهذا  لمعرفة سقراط، 
منال  الصعب  البسيط، حيث من  الشعر  بيت  لذا  الشعر  نجد  الحب 
هذه البساطة التي هي نفس الكون؛ أو باألحرى كون النفس الذي 

تشتد ظالله كلما اشتد الضوء؛ الحب.
كنت قد جئت هذه األشعار المضمومة بين كفي هذه األوراق كما 
لم أجئ، فالحق كنت أقرأ فيها عيني حبيبتي؛ اللتين لم يتسن لي 
مرة أن نظرت فيهما كما رأيتهما في هذه األشعار- بطبعي الخجول 
المتقنع بسترة المهرج- التي نطالعها، في حالة كحالتي، كما يطالع 

المنجمون النجم، نستلذ الطالع.
حسبي أن فيها خلجة من خلجاتي؛ لهذا فكل ما نختاره يختارنا 
من حيث إننا نستلذه، فأشعار الحب نحبها ألنها أشعار حب حسبها 
الوجدان  تدفئ  نار  أنها  فالمهم  بسيطة  ساذجة  كانت  وان  ذاك، 
وتضيء الفؤاد. كلما كانت غير مهذارة لوعتنا، كلما تشع بهسيس 
نارنا كلما لذعتنا، كلما تلعثمت فصاحتها شع جمرنا، كلما سكتت 

بُحنَا بولعنا.
دوح  ألنها  إال  الشعر  من  ليست  األشعار  هذه  لكم:  أقول  الحق 
سرنا؛ السر لم نبح به ألحد فقد كفانا نباح دمائنا ذلكم. وتخربش 
فينا كما تخربش قطة البيت المدللة سجادة غرفتنا األثيرة، نكتمها 
كلما دغدغت فينا مسرات، مسرات ندسها حتى عن النفس، ونصدع 
بها - كما صدع فيتاغورس- كلما وجدتنا أو وجدنا النفس الجزيرة 

المجهولة التي ال يهتك خبائها غير الحب.
هذه األشعار تقولنا كبشر؛ ذرة في فساحة الكون الفسيح، نجمة 
ما  كثيرا  ذرات،  إلى  تفتت  وقد  تسبح  كروح  السنين،  آالف  تضيء 
بهرنا ضوؤها وأنار الدهشة فينا، فغدونا من جديد أطفاال مسكونين 
أمد، وهي  التي خبت منذ  النجمة  األشعار هي ضوء  بالغبطة، هذه 
كشاف النفس غير الدعية وغير المتملقة؛ البئر األولى التي تدفنها 

رمال العقل المجحفة؛ حالة التصحر التي نزهو باختراعها.
هي  ألنها  إال  الشعر  من  ليست  األشعار  هذه  لكم  أقول  الحق 
الشعر؛ سر الجسد ما هو من أمر الرب، الجسد الذي هو أنا وقد عدت 

دون حاجة لمرآة؛ أراني في عيني حبيبتي.
غدوت اآلخر؛ أنا السر الذي لم يبح لي بمكنون سره، السر الذي 
يتمشى على رجلين كلما تسنى لي مرآه اغتبطت، هذا الحبيب الذي 
غيابه غيابنا وحضوره الحضور فينا، هذا ما يتجلى في هذه األشعار 

كما ال يتجلى أبدا.
يلهج  والخطر  بالخطل  يلهج  شعر  هو  شعر  من  ذلكم  غير  كل 
مخافة  يعقل  البعير  وكأننا  يعقلنا،  عقل  غير  يتصورنا  وال  باللسان، 

الضياع في صحراء الوجود.
هذه األشعار تستعيدنا من السفر إلى... إلى السفر فينا؛ فالتغزل 
تبديد  الحبيبة  في  والتغزل  التيه،  من  الذات  استعادة  الحبيبة  في 
هنا  المبددة  حقيقتنا  الجسد  األولى؛  البئر  عن  تأخذنا  التي  للسرب 

وهناك.
وهذه األشعار هي تميمة ومدائح هذا الجسد لهذا فكأنها مرآة 
النفس وقد تفتحت، فقصائد الحب حافظة توقنا في أن نكون في 

اآلخر، ولهذا تردد وتحفظ ما بين بلوغ جسدنا حتى هالكه.
هي ديوان الشعر في وبكل اللغات واللهجات المدونة والشفهية.

في شبه الصحراء دليل الحياة شقائق ربيعها، والحياة هذه الشبه 
صحراء دليل الحياة فيها الحب الذي ندسه عن الزمن في الشعر.

كتبتها  أو  قرأتها  حب  قصيدة  في  أرها،  لم  أو  رأيتها  يوم  كل 
التقيها، وما ألتقي؟؛ الوجود الذي يتسرب من بين األصابع، أنا حيث 
ال ألتقيني في غير لقياها، فالوجود غير مهيأ لوجودنا، أولئك صحاب 
هذه القصائد من يهيئ الوجود لوجودنا؛ من يرشون األكسجين في 

دمائنا، مصفاة الغبرة من هوائنا.
ماهية الشعر في هذه القصائد الحب، حيث الشعر, كزرقة السماء 
دون كالم, الشعر غير المنشغل بماهيته، هل فكرت مرة وأنا أختار 
وقتها،  لكِ. هل عندي  أنها قصيدة حب  غير  لكِ في  قصيدة حب 
أنا المدهوش بها، غير عينيها بهما أرى ما ال أرى، في حالتي الشعر 

يكتبه قارئه، في حالتي من يختاره.
لغة  ومنها  اللغات  كل  في  الغنائية  الشعرية  من  الحب  قصائد 
العيون، هي في حدائق الكون النجوم يشتد ضوئها، يسطع وجودها 
الصاخب؛  الصمت  بهسيس  وتلهج  موجود،  غير  الكون  بان  كلما 
سكون  في  ضاجه  يدس  حيث  الليل،  نفسه  بيت  عاشق  كل  أليس 

الليل.
العاشق طفل يخبئ حلواءه عن اآلخرين، وكل قصيدة حب هتك 
الغنائية؛  القصيدة  بيانو  الحب  لهذا فقصيدة  الطفولة،  لخباء هذه 
تنتظر  الخوخة  اليد،  في  وتذوب  لونها  يعريها  التي  الشماري  ثمرة 
التوت  تسمى  وبرية  اللسان،  تنتظر  الخوخة  مذاقها،  ويشم  الفم، 
الجبال  سفح  ثمرة  الشماري  مركزة،  عناية  تنتظر  الخوخة  البرى، 

والغابات البكر وكذا حبيبيتي في الشعر.

مموسقة،  ــذات  ال عارية؛  أغنية  الحب  قصائد  في  الشعر  كذا 
سيمفونية الكون الغائب في نفسه؛ الجسد يبوح بسره.

في هكذا قصيدة الشعر هائم في الحب، الحب هائم في الشعر، 
نسيان  بتهوفن،  على  بتهوفن  تمرد  هو  الذي  النشاز  هارموني 
الحبيب لحبيبه حتى يخرجه منه ليلتقيه، كسر العازف الوتد ليستولي 
األغنية  أخذت  وقد  فيروز  سكوت  مسافة  على  مسافته؛  على  الوتر 
حبيبتي  وشفاه  أمــل،  دون  حتى  تهوى  من  فيروز  نفسها،  تغني 
الحب  في  هائم  الشعر  قصيدة  هكذا  في  القبل؛  بشهيات  تغريني 

وباألحرى في المحب، فيكم.
) 2 (

الشعر الذي ليس من الكالم هو الكالم، والحب الذي ليس من 
بالذي  الكالم  من  ليس  الذي  التقى  وإذا  وجودنا؛  من  هو  الوجود 
الخالص،  وجودنا  أو  المتعالي  وجودنا  صــارا  الوجود،  من  ليس 
المد،  يشتد  ساعة  بالنواجذ  عليه  ونشد  ننشده  الذي  والخالص 

النفس األخير للغريق من تكتسحه موجات بحر الظلمات المترادفة.
الليبيين حاصرها جحفل  المقاتلين  ثلة من  المعركة؛  أوار  اشتد 

من الجيش الفاشستي اإليطالي.
عند  محاصريهم،  يقتحمون  أنهم  الليبيين  المقاتلين  عادة  من 
االقتحام يغني كل فرد »غناوة علم« أغنية من بيت واحد ذاكرا فيها 
اسم معشوقته، إذا استشهد ينقل الناجون الغناوة إلى نجع الشهيد 

حيث تبكي المحبوبة قتيلها.
جعبته؛  في  بآخر سهم  الحصار  على شق  عزم  أحدهم  مرة  ذات 
جسده. لكن لم يكن قلبه قد عمر بعد، لم يتسن له لحظة ليختلي 
بنفسه، لم يختل بمحبوبة، ولج أتون العدو شاقا متراسه صفا صفا 
وصرخته تجلجل: )أنا خالك يا للي ما لك خال(؛ أنا حبيب من ال حبيب 

لها.
هذا الشهيد لم تكن قصيدة حبه غير البيت المفرد هذا.

البيت المفرد؛ ممن سمع من نساء، شابة في النجع لم  سمعت 
يكن قلبها قد سكن بعد، منحت هذا القلب، وكذا الجسد لصاحب 
الجسد، كانت  الساكن وسكن  المفرد؛ عمر قلبها بهذا  البيت  ذاك 

خليلة لمناديها حتى ناداها باريها.
لكن  األسماء،  ذكرت  الرواية  التقيا،  أنهما  مخبرا  يؤكد  البعض 
الزمان مصابا برشح النسيان أو الغيرة لم يعد يذكرهما، لكن السارد 

دس حكايتهما عن عيني الزمان.

األفكار  بين  الحوار  يُكتب،  ما  حول  النقاش  يستهويني  ما  كثيرا 
الدوريات  في  تزعجني  دائما  وكانت  واختالفا،  اتفاقا  والتحليالت 
وكأن  تتقاطع،  ال  متوازية  خطوط  في  الذاهبة  المقاالت  الليبية 
الكاتب  مرة  قال  كما  ذلك  يرجع  وربما  لياله،  على  يغني  كال 
خليفة التليسي إلى الحساسية الليبيةِ من النقد لدى حتى بعض 

المبدعين والُكتّاب الذين يمارسون النقد.
يصادف  كما  أو  عليه،  ومحفز  بالنقاش  مغر  يكتب  ما  ثمة 
الجدية  »بروح  تتسم  بأنها  بوحمر  الهادي  مقاالت  الككلي  عمر 
الصياغة  دقــة  جانب  ــى  إل بالموضوعية.  أي  والمسؤولية، 
ال  الذي  النقدي  المنهجي  التفكير  إلى  تنتمي  وهي  وتماسكها. 
وأهميتها،  عمقها  تكتسب  هنا  ومن  به.  المسلم  للسائد  يأنس 
واختالفا.  اتفاقا  معها  التفاعل  للمرء  يمكن  أيضا،  هنا،  ومن 
واالختالف مع بعض تفاصيلها وأوجهها، ومعارضتها ال يعد نقدا 
على  تحفيزها  خالل  من  هدفها  حققت  أنها  على  يدل  وإنما  لها، 
الككلي  كان  وإن  مجراه«  تعميق  تستهدف  الذي  النقدي  التفكير 
فليعذرني  النهج،  هذا  يجاري  أن  وموضوعيته  بدقته  يستطيع 
عليّ  ما يستعصي  وكثيرا  نفسها،  بالدقة  أكتب  ال  الكاتبان ألني 
المنهج، وربما يعود السبب لعالقتي األولى باللغة عبر الشعر، أو 
لكون ظل من الشك فيما أكتب يالحقني أثناء الكتابة وأعجز عن 
بالفيزياء  ولعي  وربما بسبب  أطرحه،  رأي  أو  أي فكرة  التيقن من 
نسبية  حقنتها  حينما  النيوتنية  الحتمية  ثمالة  مع  وترنحي 
التي  بالجرعة  الكم  ميكانيكا  وأردفتها  الشك  بكأس  أنشتاين 
للحركة  نيوتن  قوانين  أن  أنسى  أن  دون  اليقين،  ظهر  قصمت 
أوصلت اإلنسان إلى القمر ومعادالت أنشتاين في الطاقة أوصلت 

اإلنسان إلى حضيض القنبلة الذرية.
المنشورة  رواندية«  »أوهام  بوحمرة  الهادي  الكاتب  مقالة 
أن  بمجرد  والتي   ،2020 أكتوبر   25 بتاريخ  الوسط  ببوابة 
النقاش  فرصة  تتاح  حتى  المكتب  سطح  على  خزنتها  قرأتها 
قد  معطيات  وفق  تبعدنا،  أو  ليبيا،  في  يحدث  مما  تُقربنا  معها، 

تصلح للمقارنة أو تنأى عن الهدف منها. مفردة )أوهام( ترد في 
اللهجة والشعر الشعبي الليبي بمعنى األطالل أو أمكنة الذكريات 
أيضا،  لغويا  تختلف،  كي  العنوان  في  قصدته  ما  وهذا  الغابرة، 

أوهام رواندا عن أوهام ليبيا.
الرواندية بكل ما فيها  التجربة  الهادي في كتابته عن  انطلق 
في  حدث  ما  بمعنى  التاريخية،  الحتمية  مبدأ  من  وأمل  ألم  من 
الماضي سيحدث أو قد يحدث في المستقبل طالما أسبابه قائمة، 
وهو منطلق بقدر ما قد يصح في حاالت معينة قد تقوضه تجارب 
تكراره،  تتجنب  طريق  خارطة  الماضي  مآسي  من  جعلت  أخرى 

والعديد منها نجح.
أو  إخبارية  تقارير  وفق  روانــدا  عن  الحديث  آخر؛  جانب  من 
قد  المشهد  التباس  زمن  في  سُجل  أرشيف  أو  إعالمية  تغطيات 
عليها  نبني  التي  الصراع  لطبيعة  الحقيقية  الصورة  تعكس  ال 
يخص  فيما  هذا  اختبرت  وقد  المستقبلية،  وحدوسنا  تحليالتنا 
في  العالمية،  الميديا  في  وانعكاسه  ليبيا  في  الصراع  طبيعة 
التي كتبت في صحف رصينة، وحتى  التقارير اإلخبارية والمقاالت 
تنأى  ال  الموضوعية  إلى  األقرب  المتحدة  األمم  مندوبية  تقارير 
مثل  ويتضح  المرحلة،  والتباسات  لضغوط  الخاضعة  األحكام  عن 
هذا التشويش أكثر في متابعتي للتحاليل أو التقارير التي تتناول 
يوما  رعبها  سنوات  عشت  التي  وضواحيها  درنة  مدينتي  أحداث 
وبين  بيني  حوار  ثالث سنوات، موضوع  قبل  كانت،  والتي  بيوم، 
عَمّان،  في  سالمة،  غسان  مكتب  مديرة  غوشة  سوزان  السيدة 
وبعد  قلتُه،  عما  تماما  لديهم مختلفة  الصورة  أن  أخبرتني  حيث 
تونس،  في  المندوبية  مكتب  لزيارة  دعوة  لي  وجهت  الحديث 
زالت  وما  مرعوبا،  بل  خائفا  وقتها  كنت  ألني  اعتذرت  لكني 
ممن  القتلة  يحملها  بيتي،  أمام  من  تمر  السود  الرايات  مواكب 
تسميهم الكثير من وسائل اإلعالم وقتها )ثوار درنة( المدافعين 
ما  يوما  وربما  المضادة.  الثورة  ضد  فبراير  ثــورة  أهــداف  عن 

سيُكتب التاريخ وفق هذا األرشيف.

اليمن  أو  سورية  ألحداث  توصيف  من  يصلنا  عما  هذا  ينطبق 
أو السودان، وربما عما وصلنا حول ما حدث في رواندا، وفي حالة 
أعدها  التي  الوثائقية  األشرطة  من  العديدَ  مالذي  كان  رواندا 
وتحدثوا  )الضحايا(  المجتمع  داخل  تغلغلوا  مغامرون  صحفيون 
تراوغ،  دائما  الحقيقة  أن  ورغم  حصل،  عما  مباشرة  الناس  مع 
والمستقبل  للماضي  وتصوراتهم  الضحايا  مع  الحديث  أن  إال 
أو  الصحفية  أو  اإلخبارية  التقارير  تكتبه  عما  سيختلف  بالتأكيد 
آراء  من  عينة  الوثائقية  األعمال  تلك  وتعكس  السيارة.  المقاالت 
أغلبية هائلة كانت ضحية لصراع ميليشيات مسلحة تعد بعشرات 
وتربية  والحياة  االستقرار  سوى  يريدون  ال  ماليين  وسط  اآلالف 
السيئة  الذكريات  الرغبة في نسيان هذه  أوالدهم، كما تؤكد أن 
حقيقية لدى الجيل الناجي من هذه المجزرة، وهي الرغبة نفسها 
على  وحرص  الجزائر،  في  انتفض  الذي  الجيل  عند  لمحناها  التي 
التي  السوداء  العشرية  رعب  انطالقا من  ثورته سلمية  تكون  أن 
لو  العربي  الربيع  إن  يقال  كان  وقت  في  تتكرر،  أال  على  حرصوا 

انتقل للجزائر ألفضى إلى مذابح وحرب أهلية.
خصوصا  تشويش  من  األحــداث  هذه  يطال  عما  بعيدا  ولكن 
النظري  النهج  نناقش  أن  الممكن  من  قلبها،  في  زلنا  ما  ونحن 
يصف  جعله  وما  الرواندية  التجربة  الهادي  الكاتب  به  حلل  الذي 
المرحلة الحالية التي يضرب بها الكثير من الليبيين مثالهم األثير 
يحدث  لما  إعالمية  خارجية  قراءة  أيضا  ــوهي  باألوهام  للتفاؤل 
أيضاــ  ومهم  رزين  بشكل  الهادي  فيها  شكك  اآلن  روانــدا  في 
أن  غير  ركائز،  دون  التشاؤم  مثل  ضار  ركائز  دون  التفاؤل  ألن 
كما  التاريخية،  الحتمية  ما سميته  في  يكمن  معه  الجزئي  خالفي 
رواندا  أوهام  إلى  الهادي  إشارة  في  حق(  )بدون  استشفيت  أني 
ليبيا،  في  مشابهة  تكون  قد  أوهام  من  يحذر  أو  إلى،  يشير  أنه 
بنشر  الليبية  التواصل  مواقع  صفحات  طفحت  أن  بعد  خصوصا 
شرسة،  أهلية  حرب  بعد  نجاح  كقصة  رواندا  عن  مصورة  تقارير 

البعض نشرها من باب التفاؤل والبعض من باب التشفي.
في  حدث  ما  بين  مختلف  األمر  أن  أم  فعال،  مقارنة  ثمة  هل 
ممكنة،  كانت  إن  اإلجابة،  ومنطلق  ليبيا؟  في  حدث  وما  ورانــدا 
سؤال تُنوقِل كثيرا مفاده: هل ما حدث ويحدث في ليبيا تنطبق 
عليه تسمية حرب أهلية؟ أو حرب جهوية؟ وانطالقا من تعريفات 
الحيرة،  وتزيد  األجوبة  تتضارب  األهلية  الحرب  لمفهوم  مختلفة 
البيوت  داخل  إلى  وصل  ليبيا  في  االستقطاب  أن  ندرك  ونحن 
واألسر التي انقسمت، وهذا أمر لم يكن يحدث لدينا إال مصحوبا 
بمرح في تشجيع فرق كرة القدم المحلية والعالمية، وربما طبيعة 
بما  ليبيا  في  حدث  ما  مقارنة  في  يشكك  األفقي  االنقسام  هذا 
كل  قبيلتين،  بين  فعال  فيها  الحرب  كانت  التي  رواندا  في  حدث 
القبلي، وعَرْضُ  انتماءه  فرد منهما يحمل هوية في جيبه تحدد 
مقالة الهادي للواقع السياسي لرواندا يؤكد أن نظامها السياسي 
أو  أو طائفة  حزبا  تكون  قد  التي  األقلية  أو حكم  أوليجاركيا،  كان 
السياسي  النظام  طبيعة  وبالتالي  رواندا،  في  كما  قبيلة  أو  إثنية، 
في رواندا وقاعدته االجتماعية القديمة المختلفة عن طبيعته في 

ليبيا من الممكن أن تساعدنا في تعزيز أو تقويض المقارنة.
فيما يخص ما أشار إليه المقال من عودة النظام االستبدادي، 
رغم  روانــدا،  رئيس  وصف  في  العادل«،  »الدكتاتور  سمي  ما  أو 
االحتراز الدستوري الذي من المفترض أن يضمن تداول السلطة 
وتم التالعب به كما يحدث في تجارب العالم الثالث الديمقراطية 
أو أغلبها، فهذا حقيقي، ومَّثل تاريخيا الكثير من مآزق التحوالت 
الديمقراطية في العالم المسمى ثالثا، وسبق أن كتبت مقالة عن 
تجربة  أول  ستكون  باعتبارها  ليبيا  في  )رئيس(  انتخاب  تداعيات 
االستحقاق  هذا  محاذير  ذكر  في  واجتهدتُ  الليبي،  التاريخ  في 
رغم  التي  األفريقية  الدول  ببعض  مثال  نجربه، وضربتُ  لم  ألننا 
تمتعها منذ عقود بدساتير تضمن التداول السلمي للسلطة وفق 
خسروا  الذين  األفارقة  الرؤساء  عديد  أن  إال  محدد،  زمني  سقف 
أهلية.  إال عن طريق حروب  يخرجوا من قصورهم  لم  االنتخابات 
ألنه  بحذر،  المقارنة  طرحت  االستحقاق  هذا  نجرب  لم  وألننا 
مثلما التاريخ ليس بالضرورة أن يكرر نفسه أو يحاكي أحداثه في 

قلوب مبصرةالماضي فحتى الجغرافيا ليست بالضرورة أن تفعل.

مآسي
 االضطهاد الديني



ذائقتك  تشكيل  في  أسهمت  التي  الروافد  ما 
الخطية؟

شغفي بالخط الزمني منذ الطفولة، أتصفح الكتب والمجالت 
مانشيتات  كذلك  عناوينها،  وخطوط  أشكال  في  وأتمعن 
شهدت  التي  والمنتجون،  والميزان  الجديد  كالفجر  الصحف 
الذين  المصريين،  الخطاطين  إبداعات  بعضها  صفحات 
ومحمد  حمام  محمد  المرحوم  مثل  خبراتهم،  من  استفدت 
إلى  المملكة واستمروا  إبراهيم هؤالء وغيرهم تواجدوا زمن 
الشهادة اإلعدادية  المصراتي: »بعد نيل  ما بعدها. ويضيف 
سنوات،  أربع  لمدة  العربي  للخط  مقلة  ابن  بمعهد  درست 
 ،1981 سنة  العربي  الخط  دبلوم  على  بعدها  تحصلت 
كالشيخ  الفن  هذا  في  كبار  أساتذة  يد  على  بالتعلم  وشرفت 
ذكرتها  التي  األسماء  إلى  إضافة  مصر  ومن  أبوبكرساسي، 

بسيوني،  وأبوالعالء  سالمة  محمود  الخطاط 
يديه  تعلمت على  الذي  ونيازي  ياشار  تركيا  ومن 
مصحف  بزخرفة  قام  من  وهو  التذهيب،  فن 

الجماهيرية.
بدايات  عن  السؤال  إلى  يقودنا  هذا 

الخط العربي بليبيا؟
مطلع  مع  الفن  لهذا  نؤرخ  أن  نستطيع 
مقلة،  ابن  معهد  تأسيس  بداية  السبعينات 
العربي  المغرب  في  الوحيد  كان  وللعلم 
أنه  غير  العربي،  الخط  تدريس  في  المتخصص 
هذه  قبل  برز خطاطون  الشخصي  المستوى  على 
في  العصامي  النهج  أسلوبهم  على  وغلب  الفترة 

التعلم.
أين اتجهت بعد تخرجك في المعهد؟

والزخرفة  العربي  الخط  لفن  معلما  عينت 
الفن  لهذا  تدريسي  رحلة  وصلت  وقد  زلت،  وما  اإلسالمية 
الليبية،  الصحف  في  أيضا  خطاطا  اشتغلت  سنة،  أربعين 
مهمة  لي  أسندت  حتى  الداخلية  الصفحات  من  متدرجا 
الرقعة  خط  فيه  يفضل  الذي  األولى،  الصفحة  مانشيت 
الصحفي، وهو يشد شريحة واسعة من القراء الذين تجذبهم 
تجاورت  وقد  المطبوعة،  صدر  في  كتابته  وطريقة  جمالياته 
من  سبقتني  أخرى  تجارب  مع  الميدان  هذا  في  خطوطي 
البوعيشي  محفوظ  األساتذة  منهم  الليبيين  الخطاطين 

وعبدالرزاق حريز وحسن جرادة.
إنجازك  رغم  العربي  الخط  تحافظ على كالسيكية 

أعماال تجريدية.
بالطريقة  وتدريسه  وإتقانه  الحرف  بجودة  مطالب  أنا 

التشويه،  من  قواعده  على  والحفاظ  الصحيحة  األكاديمية 
فيه  تتكسر  الذي  الحروفي  للشكل  االتجاه  من  تمنعني  وهي 
»الكرلمة«  بطريقة  الحرف  تطويع  يمكن  لكن  األسس،  تلك 
وهي وضع الحرف العربي في قالب فني جمالي دون أن يفقد 

قواعده.

كيف يمكن فهم التجديد كضامن للتواصل؟
ستالحظ اإلضافات مع الزمن بالممارسة، من واقع حيوية 
الخط وميزة الحركة فيه، مثال جملة كل »مر سيمر« وغيرها 
باإلمكان كتابتها على أكثر من وجه، وكذا اختالف شكلها من 
الفنان  تمكن  عالية  مرونة  وهي  إلخ،  النسخ..  إلى  الديواني 
تمسكه  إلى  إضافة  الخاصة  الخطية  بصمته  التماس  من 

بالنسق األصلي للكتابة.
شوهت  أم  العربي  للخط  التقنية  أضافت  هل 

أصوله وقواعده؟
على  موجود  هو  ما  بتسمية  مغالطة  في  يقعون  الكثير 
جهاز الحاسوب بالخطوط، ألن اإلنسان هو الخطاط وصاحب 
الذوق واإلحساس، هذه العناصر الجمالية ستكون مبثوثة في 
تلك التحبيرة، فيما يظل الحاسوب مجرد عامل وظيفي، على 
تطلب  للخطوط،  شعارا  »الليبية«  كتبت  عندما  المثال  سبيل 
مقوى  ورق  على  الكتابة  وهي  عديدة،  بمراحل  المرور  األمر 
بخط الثلث وغيرها من اإلضافات الفنية إلخراجه في الصورة 
المطلوبة والتي بالتأكيد لن تكون متوافرة في الجهاز الذي 
إلى  إضافة  الكلمة،  تكبير  أو  تصغير  على  هنا  تقتصر مهمته 
أن الحرف الحاسوبي خال من الروح، فيما تجد العكس بخط 
الروحي  وقعها  لها  حي  بكائن  أشبه  الجملة  ستصبح  إذ  اليد 

والجمالي.
الخط  أن  إال  التقانة  دخول  برغم  العمل  سوق  في  حتى 
العربي له خصوصية تفرض وجوده، ففي المحاكم مثال هناك 

حجج تكتب بيد خطاط محترف يستحيل تزويرها ومن السهل 
كشف أي تقليد لها، في المقابل يسهل الحصول على الحجة 
نسخ  استخراج  لسهولة  األختام  وكذلك  بالحاسوب  المكتوبة 
عديدة من ذات الجهاز، ويصعب التفرقة بينها حال المقارنة، 
فيما يتم الرجوع في الحالة األولى للخطاط الذي باستطاعته 

معرفة الحجة األصلية من المزورة.
تدريس الخط العربي يأخذ شكال بعيدا عن النمط 

األكاديمي.. لماذا؟
العربي  الخط  أكاديمية تدرس  توجد مؤسسات  لألسف ال 
مقلة«،  »ابن  إقفال  بعد  جامعة  أو  مدرسة  أو  معهد  سواء 
عدا  التعليمي،  المنهج  ضمن  كمادة  إدراجه  بعدم  ناهيك 
محاولة يتيمة تمثلت في توزيع كراسات بخط الشيخ أبوبكر 
التجربة،  تتكرر  ولم  متخصص،  معلم  دون  لكن  ساسي 
الخطية  الرداءة  بائس من  اإلهمال مشهد  في هذا  والنتيجة 
التعليمية  المؤسسات  بها  تعج  التي  البصرية  والفوضى 
الحروف  لفك طالسم  ذهني  لمجهود  تحتاج  إنك  حتى  اليوم، 

والكلمات.
هذا  دارس  في  توافرها  يجب  التي  المؤهالت  ما 

الفن؟
الرغبة والموهبة، الصبر، حتى إنني أسأل من يأتيني بغية 
تعلم الخط، هل لديك صبر لتتعلم؟ لذلك سينسحب مع مرور 

الوقت من ال يمتلك هذه المزايا وحدث ذلك مرارا.
الخط  تدريس  في  متزايدا  اهتماما  أخيرا  نلحظ 

المغربي، ما خلفية ذلك؟
المشهد  من  كليا  يختفي  يكاد  المغربي  فالخط  صحيح 
المغرب  دول  في  بل  فقط  ليبيا  في  ليس  العام  الخطي 
العربي بشكل عام، وهو راجع إلى أن زمن الستينات لم يكن 
من  أساتذة  قدوم  ومع  المغربي،  الخط  في  مختصون  هناك 
على  الصورة  وبقيت  المشهد،  المشرقي  الخط  اكتسح  مصر 
المغربي  الخط  انتشار  إعادة  هاجس  ظل  ولكن  النحو،  هذا 
لمجموعة  إجازات  وإعطاء  تدريسه  استطعنا  حتى  تراودنا، 
من الخطاطين، كان آخرها تحصل مجموعة من البنات قمت 
بتدريسهن على إجازات في الخط المغربي، أذكر منهن على 
كريشان  وآمنة  ليبيا  من  بوبة  سامية  الطالبة  المثال  سبيل 

من تونس.
رهينة  العربي  الخط  لجماليات  رؤيتنا  زالت  أما 

االحتفاالت والمعارض؟
في  موجودة  العربي  الخط  لوحات  تكون  أن  يفترض 
إبرازا  يمثل  وهو  والبيوت،  والمدارس،  والفنادق  المساجد 
الزائر  أن  كما  للمتلقي،  البصرية  الذائقة  من  والرفع  للهوية 
يرى ملمحا  أن  بد  األجنبي بصفة عامة ال  الوافد  أو  األوروبي 
مؤسساتنا  األولى  وواجهتنا  واإلسالمية،  العربية  لهويتنا 

العامة والمرافق المعنية بالسياحة.

الوسط طرابلس: 
وأشرفت  أقامته  الذي  الجمعة،  لإلبداع،  الثالث  الملتقى  اختتم 

عليه الهيئة العامة للثقافة، تحت شعار »وتستمر الحياة«.
للصحفيين  »اإلضافي«  الختامي  اليوم  الهيئة  وخصصت 
حسب  الليبية،  والفضائيات  الراديو  وقنوات  األنباء  ووكاالت 
تغطياتهم  ــداد  »إلع اإلنترنت  على  الهيئة  موقع  نشره  ما 
التجوال  في  أكثر مالءمة  ليكون  بهم  في جو خاص  الصحفية 
الدولي،  طرابلس  معرض  بــأرض  واألجنحة  المعارض  لكل 
دعم  من  قدموه  لما  االمتنان  من  كنوع  البرنامج  هذا  وجاء 
إعالمي لفعاليات الملتقى بحضور لفيف من األدباء والمثقفين 

واإلعالميين«.
وشعرية،  سردية  متنوعة  أمسية  الجمعة،  مساء  ونظمت، 
تنوع  كما  الطفولية  بأشعارهم  األطفال  بعض  فيها  شارك 
شاركوا  ممن  والشعبي  والعامي  الفصحى  من  بأنواعه  الشعر 

في األمسيات الماضية.
الشعراء  من  كبيرة  مجموعة  تكريم  األمسية  وشهدت 
والقصاصين واللجان المنظمة لهذه االحتفالية، حسب منشور 

الهيئة.
األربعاء حفل توقيع مؤلفات  المعرض،  كما احتضنت قاعات 
للثقافة،  العامة  الهيئة  الصادرة عن  والكتاب  األدباء  لعدد من 
والتي تنوعت بين الشعر، النثر، السرد، وأخرى تعنى بالفلسفة 

والفكر.
بجائزة  الفائزين  أسماء  األربعاء  فعاليات  خالل  وأعلنت 
بتحصل  الشباب،  لفئة  القصيرة  للقصة  سيالة«  فريد  »محمد 
عن  األول  الترتيب  على  طرابلس  من  الغرياني  محمد  صفية 
هون  من  أبوالقاسم  بشير  تحصل  فيما  النهار«،  »قبلة  قصة 
الترتيب  وجاء  المشاة«،  »جسر  عمله  عن  الثاني  الترتيب  على 
عمل  عن  الزاوية  من  الشريف  عمر  فهيمة  نصيب  من  الثالث 

بعنوان »القنديل«.

للشعر  أمسية  بالمعرض  المختار  عمر  بقاعة  وأقيمت 
المحكي، ألقى خاللها الشاعر جالل عثمان نصوصا من ديوانه 
الجمهور  خيال  العالم  الشاعر سالم  داعب  فيما  »حفلة موت«، 
بمختارات من نصوصه حملت عناوين »البرنسيسة، موسيقى 
الدنقلي  الشاعر محمد  أنا موش القيني« وكذا شنف  األصابع، 
آذان مستمعيه بنصوص »ما تضحكليش من غادي« و»ابصر 

كيف« و»الورق« و»فيك شيء«.
من  عدد  تكريم  للملتقى  السابع  اليوم  فقرات  وتضمن 
الرموز اإلبداعية في مجال الكتابة والعمل الثقافي والفني حيث 

عن  الزابطية  مؤيد  للمخرج  الثقافي  اإلبداع  جائزة  تسليم  تم 
مجمل أعماله الفنية التي ساهمت في تأثيث المشهد الدرامي 

بالتلفزيون الليبي.
كل  إلى  المؤسسات  لفئة  االستقالل  عيد  درع  سلم  كما 
الطيوب«،  »بلد  موقع  مؤسس  النويصري  رامز  الشاعر  من 
حسن  لمشرفها  »فيسبوك«  على  الليبية«  »السقيفة  وصفحة 
األمين، كما تم منحه لمنتدى بشير السعداوي، وملتقى األدباء 
وهدى  الثقافية،  متون  مؤسسة  عن  البشاري  وغادة  بالزنتان، 

غالي عن مؤسسة أريتي للثقافة والفنون.

 6 يوم  تشيكوسلوفاكيا،  إلى  أصوله  تعود  الذي  الفنان،  هذا  ولد 
طفولته  فعاش  أميركا،  إلى  أسرته  هاجرت  ثم   ،1828 أغسطس 
والتحق   ،1945 سنة  وتخرج  ودرس،  بنسلفانيا   – بيتسبرج  في 
 .1949 سنة  بامتياز  فيه  وتخرج  الزيتية،  الصور  تصميم  بمعهد 
بالجائزة  فاز  أن  وما  أحذية،  مجموعة  بتصميم  بدايته  كانت 
ومنها  ميلر(،  )حذاء  إعالنه  عن  المديرين  لنادي  السنوية  األولى 
عنه  كتاب  تصدر  إنه  حتى  اإلعالنات،  وطباعة  بتصميم  اشتهر 

سماه )فنان البوب( وهو مصطلح شعبي ظهر سنة 1957.
الجماهيري«  الشعبي  »الفن  ببساطة:  يعني  البوب  وفــن 
الماضي،  القرن  خمسينيات  منتصف  في  واشتهر  ظهر  الــذي 
يعتبر  البوب  وفــن  االستهالكي.  المجتمع  إلــى  موجها  وكــان 
على  آنــذاك  سيطرت  التي  وهي  التعبيرية،  للتجريدية  فعل  رد 
أما  الخمسينيات.  حتى  األربعينيات  من  األميركية،  الفنون  ساحة 

التعبيرية التجريدية، فما زالت مستمرة.
)أندي  قال  العشرين،  القرن  من  الوسطى  الحقبة  منتصف  في 
شيئا  »كنت  نفسه:  عن  ــورول(-  ه )آنــدي  تكتب  -أحيانا  وورل( 
الصواريخ  حجم  مثل  كنت  ثقافتي،  وفي  وقتي،  في  جدا  كبيرا 
في  تخصص  أميركيا  فنانا  كان:  أنه  والحقيقية  والتلفزيون«. 
األولى  بالجائزة   1956 فاز سنة  أن  منذ  تجارية،  إعالنات  تصميم 
أحذية  تصميم  ثم  ميلر(  ــذاء  )ح إعالنه  عن  المديرين  لنادي 
إعالنيا،  تصويره  وأيضا  برسلي(،  )ألفيس  الحقبة  تلك  مطرب 
البوب،  فن  رسومات  منها  وجعل  التصوير  في  موهبته  طور  ثم 
الكتب،  من  العديد  وصمم  أصدر،  الحقبة.  تلك  في  تفجر  الذي 
أشهرها  لعل  المجاالت،  وأيضا 
التي  شخصية«  »مقابلة  مجلة 
ــقــاءات  ل نــشــر  ــي  ف تخصصت 
والسياسة  الفن  مشاهير  مــع 
أشهر  صارت  إنها  حتى  واألدب 

ممن تجري معهم المقابالت!
ــام  أق  1962 نوفمبر  ــي  ف
مانهاتن  بصالة  منفردا  معرضا 
 32 لعدد  بنيويورك،  الشهيرة 
تصميم  عن  عبارة  هي  لوحة 
نجح  الذي  )كامبلز(  حساء  لعلبة 
عززه  ثم  نيويورك،  في  كثيرا 
الشهير  للمطرب  صممه  بما 
من  مأخوذة  لصور  سلسلة  أنتج  ثم  بريسلي(،  )ألفيس  حينها 
حينما  المرء  أن  مؤكدا  حقيقية،  لكوارث  فوتوغرافية  لقطات 
وفي  بشاعتها«.  تأثير  ستفقد  مرة  بعد  مرة  مخيفة  صورا  »يرى 
الشهيرة  األغراء  لممثلة  2000 صورة  السنة نفسها صور حوالي 
عن  زائــدة  مخدرات  جرعة  بسبب  ماتت  التي  مونرو«  »مارلين 
عرض  نفسها  السنة  وفي  وشهرتها.  شبابها  عز  في  وهي  الحد 
بعدها  ومن  نيويورك،  في  الشهيرة  )مانهاتن(  صالة  في  أعماله 
تلك  وبانتهاء  األغاني.  أسطوانات  أغلفة  أشهر من يصمم  اصبح 

السنة أصبح حوله مجموعة عمل كبيرة.
بمسكنه،  )وورل(  استديو  أصبح  عندما  أخــرى  نقلة  وكانت 
من  فنانين  من  عمل  مجموعة  المرسم  ذلك  في  تكونت  فلقد 
شهرة  المكان  واشتهر  وكتاب  وشعراء  ومصممين  مصورين 
تسمى  الــذي  االســتــوديــو،  انــخــرط  بعدما  خصوصا  واســعــة، 
أصبح  وبذلك  التجارية،  اإلعالنات  سينما  صناعة  في  بالمصنع، 
الشهرة من هذه  إلى  يتطلعون  الذين  المهتمين  المكان يجذب 
الثاني،  لمعرضه  نجما  )وورل(  أصبح   1964 سنة  في  البوابة. 
صمم  نفسها  السنة  وفي  )البريللو(.  صناديق  دعاية  قدم  عندما 
رئيس  زوجة  جاكي  صور  فيها  مبرزا  جاكي«  عشرة  »ستة  لوحة 
بعد  صورها  جمع  ثم  اغتياله  قبل  كنيدي«  »جون  آنذاك،  أميركا 

اغتياله فأصبحت لوحة »فرح وحزن«.
الفنية،  األنشطة  من  كبير  عدد  في  انخرط   1960 سنة  منذ 
هو  تشويقا،  الفن  أنواع  »أكثر  وقال:  تجاريا.  ينجح  أن  وأستطاع 

أن تكون ناجحا في التجارة «.
و  »النوم«،  فيلم  فأنتج  السينمائي،  اإلنتاج  مجال  دخل   1963
وكان   1965 سنة  فأنتجه  »المطبخ«  أما  »الحالقة«،  و  »الطعام« 
ال  أفالمه  فكانت  هوليود،  أفالم  عن  مختلف  شيء  تقديم  يريد 
أبطال  يختار  وكان  ونهاية.  ومنتصف  بداية  أساس  على  تقوم 
يركز  وكان  بمشهورين.  يأتي  ما  وقليل  »المصنع«  من  أفالمه 
من  نجح  ما  أول  وكان  أفالمه.  في  أيضا  والبسيط  الغريب،  على 

أفالمه سنة 1966 هو »بنات شيلسي«.
منها  وتعالج  اغتيال،  لمحاولة  تعرض   1968 يونيو   3 في 
ومن  عجيبة.  رصاصتين  ومن  نجاته  وكانت  شهرين،  طــوال 
اإلخراج  ترك  ثم  به.  المحيطين  عدد  قلص  اغتياله  محاولة  بعد 
»الرعاع«  فيلم  مثل  جدا  ناجحة  أفالما  معا  وصنعا  لمساعده 
نجاحه  سابق  إلــى  عــاد  االغتيال،  محاولة  وبعد   .1970 سنة 
والمشهورة،  الهامة  الشخصيات  مــن  ــددا  ع فصور  كفنان 
مجلة  تقديم  في  المترو  جريدة  محرر  مع  تعاون   1969 وسنة 
 .1969 سنة  »إنترفيو«  مجلة  من  األول  العدد  فصدر  جديدة 
أعماله  وتركزت  القديمة،  موضوعاته  إلــى  عــاد   1980 سنة 
القيام  يمكن  مضمون  شيء  أكثر  »إنه  عنه:  وقال  الموت  عن 
الستئصال  بسيطة  عملية  نتيجة  مات   1987 فبراير  وفي   .» به 
متحف  ويعتبر  سنة.   58 العمر  من  بلغ  قد  حينها  كان  المرارة، 
في  األربــعــة  »كارنيجي«  متاحف  مــن  واحـــدا  وورل«  »آنـــدي 
للفنون«  »ديا  مركز  و  كارنيجي«  »معهد  بين  بيتسبرج مشاركة 
 4000 بحوالي   1964 سنة  وافتتح  وورل«،  آندي  »مؤسسة  و 

عمل وما زال اإلقبال عليه كبيرا.
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تعرض لمحاولة 
اغتيال وتعالج 

منها طوال شهرين 
وكانت نجاته ومن 
رصاصتين عجيبة

اختتام امللتقى الوطني الثالث لإلبداع.. وتسليم الجوائز ودرع االستقالل

ماذا يعني اكتشاف نقش باألبجدية الليبية القديمة في الجزائر؟ صادر عن مجموعة »الوسط للنشر«

حوار: عبدالسالم الفقهي

اللبيية  تداولت وسائل إعالم عدة خبرا عن اكتشاف نقش باألبجدية 
القديمة، في أحد المواقع األثرية بوالية باتنة الجزائرية.

النقش  أن هذا  أوضح  كبور،  الجزائري، عمر  والفنون  الثقافة  مدير 
الفائت  نوفمير   25 في  بالصدفة،  األثري  قرقور  موقع  في  عليه  عـثر 

ببلدية سريانة بوالية باتنة.
األثري  االكتشاف  أهمية هذا  أن  إلى  ولفت كبور 
أثري مهم بمنطقة  إلى احتمال »وجود موقع  تعود 
الروماني  التواجد  قبل  ما  لفترة  يعود  سريانة 
نوعها  من  الثانية  النقيشة  وأنها  السيما  بالجهة، 

التي وجدت في نفس الموقع«.
الليبية  باألبجدية  الكتابة  هذه  أن  إلى  وأشار 
القديمة تظهر »احتمال تأكيد ما يقوله المختصون 

في علم اآلثار منذ سنوات، بأنه ليست كل المواقع األثرية الموجودة 
الموقع  هذا  سكان  بأن  ذلك  من  أبعد  على  وتدل  رومانية،  بالجهة 

وصلوا على مر العصور إلى قمة الحضارة وهي الكتابة«.
وأفاد المسؤول في الشؤون الثقافية بالجزائر باتخاذ تدابير عاجلة 

لحماية »النقيشة« بالنظر إلى أهميتها »حيث تم نقلها إلى مديرية 
تتواجد  فيما  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  بعد  والفنون  الثقافة 
إلى  الموقع  نفس  في  عليها  العثور  تاريخ  يعود  التي  األولى  النقيشة 

سنة 2018 محفوظة حاليا بمتحف مدينة تيمقاد«.
التراث  مصلحة  رئيس  عن  أيضا  ونقل 
عبد  بباتنة،  والفنون  الثقافة  لمديرية  الثقافي 
التي  النقيشة  »تكون  أن  ترجيحه  بيطام،  القادر 
عن  عبارة  قرقور  بموقع  حديثا  عليها  العثور  تم 

شاهد قبر«.
يحتوي  المذكور  النقش  أن  بيطام  وأوضح 
التي  القديمة  الليبية  لألبجدية  أسطر   3 »على 
كانت منتشرة في مقاطعات شمال أفريقيا، حيث 
تعرض  فيما  أحرف   7 من  والثاني  أحرف   5 من  األول  السطر  يتكون 
أن  مضيفا  وطبيعية«،  بشرية  عوامل  نتيجة  لإلتالف  الثالث  السطر 
 1.41 بطول  كلسي  حجر  على  مجملها  في  »منقوشة  األبجدية  هذه 

متر وعرض 54 سنتم فيما يبلغ سمكه 24 سنتم«.

موقعها  عبر  األوسط«  »الشرق  جريدة  احتفت 
الزواوي  »محمد  كتاب  بصدور  اإللكتروني 
»الوسط  مجموعة  عن  الصادر  السخرية«  متعة 
والناقد  الروائي  عليها  يشرف  والتي  للنشر«، 

الليبي أحمد الفيتوري.
غندور،  فاطمة  الباحثة  تحرير  من  والكتاب 
في  »يندرج  إنه  له  تقديمها  في  قالت  والتي 
اإلبانة  عبر  الوطنية،  الذاكرة  استعادة  سلسلة 
نأمل  عدة،  مسارب  في  الفاعلين  ليبيا  رموز  عن 
بجهده  وعرفانا  تحية  بيننا،  لذكراه  نقدم  أن 
به  وصل  الذي  الساخر،  الفن  مجال  في  المبرز 

لمصاف العالمية«.
لرسومات  ملحق  على  الكتاب  واشتمل 
معه،  أجريت  التي  المقابالت  وبعض  الزواوي 
لواحد  رسوماته  حول  ومقاالت  لدراسات  إضافة 
منهم:  العربي  والعالم  ليبيا  من  كاتبا  وعشرين 
فتحي  الفقيه،  إبراهيم  أحمد  الشريف،  يوسف 
الفلسطيني  والكاتب  بوشناف،  منصور  العريبي، 
المنصف  التونسي  والشاعر  شاور،  أبو  رشاد 

المزغني، والتشكيلي السوري رائد خليل.
مقدمات  نشر  إعادة  الكتاب  تضمن  كما 
لوحاته  من  كبيرا  وعددا  الزواوي  محمد  كتب 

ورسوماته الكاريكاتيرية.
إبراهيم  الكبير،  الليبي  األديب  واعتبر 
فن  في  »السخرية  أن  له  دراسة  في  الكوني، 
رسالة.  لكنها  فلسفة،  مجرد  ليست  الزواوي 
ينفر،  لكي  الدنيويـة  نماذجه  من  يسخر  ال  فهو 
ينبه،  لكي  ولكن  يدين،  لكي  أو  يكفر،  لكي  أو 
وهو  الخطر.  نواقيس  يقرع  لكي  يحذر،  كي 
سواء  سلطة،  موقف  من  يفعل  ال  يفعل  عندما 
من  يفعل  لكنه  أخالقية،  أو  سياسية  أكانت 
الليبي  إنسانه  يشارك  كأنه  يفعل  الحب.  موقف 
خطاياه  في  نموذجه  مع  يتضامن  كأنه  سيئاته. 

الصغيرة«.
عندما يكشف  الواقع  في  إنه   « الكوني:  وتابع 
لنا عن سلبياتنا، إنما يتعاطف معنا في سلبياتنا، 
بل  الخطايا،  هذه  في  لنا  قرين  إنه  لنا  ويقول 
ألن  فينا،  الخطايا  هذه  لوجود  إال  يحبنا  ال  إنه 
يعترف  لم  لو  إنسانا  ليكون  يكن  لم  اإلنسان 
وليس  مالك  خطايا  بال  اإلنسان  بالخطايا. 
نتباهى  لكي  يدعونا  يكاد  لهذا  وهو  إنسانا. 

بهذه الخطايا، ألنها البرهان على إنسانيتنا«.
متعة  الزواوي  »محمد  كتاب  خالل  ومن 
إلى  تحية  شلقم  عبدالرحمن  أرسل  السخرية«، 

فيها مشاهد من صداقتهما  روى  الراحل،  الفنان 
عملنا  »حين  قائال:  الصحافة،  في  معا  وعملهما 
للوحاته  كان   .1973 عام  الجديد(  )الفجر  في 
يوما:  له  قلت  الصحيفة.  وسط  محدودة  مساحة 
ضحك  كاملة.  صفحة  سأعطيك  محمد  أستاذ 
قلت  المشاكل.  من  فكني  وقال:  بهدوء  كعادته 
بنجاح.  األمور  ومرت  مشكلة.  ال  يهمك،  وال  له: 
اهلل...  رحمه  السياسي.  األسبوع  في  معا  وعملنا 
اقتنع،  وإذا  األفكار،  يتقبل  اإلبداع،  من  كتلة 
ومضة  كان  التعبير.  وروح  باللون  يجسدها 
يخاطب  الالمباالة.  صمت  تخترق  ساخرة،  إبداع 
بدقات  واألمي،  القارئ،  والتلميذ،  األستاذ، 
ببهجة  تجلس  التي  بالسخرية  الملونة  البساطة 
حسب  الليبي«،  الصمت  مربوعة  في  البسطاء 

»الشرق األوسط«.
أضاف شلقم: »تواصلت العالقة بيننا لسنوات 
خاصة بعدما توليت رئاسة تحرير الصحيفة سنة 
1975. أفردت ألعماله مساحة أوسع. كنا نناقش 
للرأي  ويستمع  يستشير،  وكان  سيرسمه،  ما  معا 
كعادته.  وقفشات  ابتسامة  مع  صدر،  برحابة 
جدا.  حساس  لكنه  ودودا  بسيطا  شخصا  كان 
التي  االجتماعية،  الرسومات  في  نفسه  يجد 
مظاهر  يعكس  الذي  االجتماعي  السلوك  تنتقد 
أن نطلق  المقبول. يمكن  والسلوك غير  التخلف، 

عليه الناقد، والمصلح االجتماعي«.

إبراهيم املصراتي: إهمالنا الخط إبراهيم املصراتي: إهمالنا الخط 
العربي أنتج فوضى بصريةالعربي أنتج فوضى بصرية

يتحدث عن واقع هذا الفن

يمثل فن الخط العربي وصلة تراثية ومعرفية تجسد عصارة أجيال من النحت اللغوي، 
وجسرا تمر عليه مضامين الشعر واألمثال والحكم، كما يمثل نافذة ثقافية تعكس تاريخا 
من مدارات التنوير والحضارة العربية، كما يسند قواعده مغترفا من النبع القرآني لوازم 

اإلبحار في الفضاء الحرفي ومنهجه الحاكم.
ولكن ما واقع فن الخط العربي اليوم في مؤسساتنا التعليمية وحياتنا العامة، وما المجهودات 
الخطاط  مع  »الوسط«  أجرته  حوار  في  اإلجابة  كانت  االندثار؟  من  عليه  للمحافظة  المبذولة 

إبراهيم المصراتي وتجربته بالخصوص.

نستطيع أن نؤرخ لهذا الفن مع مطلع 
السبعينات بداية تأسيس معهد ابن مقلة

● الخطاط إبراهيم المصراتي يتحدث عن واقع فن الخط العربي اليوم 
في مؤسساتنا التعليمية وحياتنا العامة.

● ملتقى اإلبداع الوطني تكريمات ودورع

● اكتشاف نقش باألبجدية الليبية القديمة في الجزائر

»متعة السخرية«.. كتاب يوثق 
تجربة الكاريكاتيري محمد الزواوي



منصة  تعرضه  الــذي  إسطنبول«  »طيف  مسلسل  يحقق 
تعكس  إذ  والعالم،  تركيا  في  كبيرا  نجاحا  »نتفليكس«، 
المجتمع  في  الحادة  الفروق  ثقافيا  المتباعدة  شخصياته 
الرئيس  حكم  ظل  في  عمودية  انقسامات  يشهد  الــذي 

رجب طيب إردوغان.
تنظيف  عاملة  شخصيتي  حــول  العمل  قصة  وتـــدور 
إسطنبول،  في  النائية  الضواحي  إحدى  في  تقيم  محجبة 
مترفا  حياة  نمط  تعيش  برجوازية  نفسية  واختصاصية 
شديدا  ــداء  عـ ــدي  ــب وت ــارج  ــخ ال فــي  ــهــا  إجــازات وتمضي 

للمحافظين، وفق »فرانس برس«.
للجمهور  »نتفليكس«  تبثه  ــذي  ال العمل  هــذا  ــار  وأث
في  العالم،  حول  كبيرا  اهتماما  ــوس«،  »إت باسم  العالمي 
التي  التركية  الدرامية  لإلنتاجات  المتنامي  للنجاح  تجسيد 
وآسيا  ــط  األوس الشرق  في  البلدان  عشرات  في  تعرض 

وأميركا الالتينية.
تحمل  حلقات  ثماني  من  المؤلف  المسلسل  ويتمايز 
اجتماعية  بمقاربة  أويــا،  بيركون  والكاتب  المخرج  توقيع 
إلى  ليقدم  قبال،  التركية  األعمال  من  أي  إليها  يسبقه  لم 
االجتماعية  الهوة  عن  واقعية  صــورة  العريض  الجمهور 

والعائلية في البالد.
دوغان  التقنية«  »إسطنبول  جامعة  في  المؤرخ  ويقول 
اإلنتاج  بين  توازن  إيجاد  في  نجح  »المسلسل  إن  غوربينار 

الشعبي ومستلزمات العمل العميق«.

أواســط  عرضه  ــدأ  ب ــذي  ال المسلسل  نجاح  ويستند 
كارايل  أويكو  الممثلة  موهبة  إلى  منه  كبير  بجزء  نوفمبر، 
التي تجسد شخصية مريم وهي عاملة تنظيف شابة تعيش 
في  الروحي  المرشد  وتعاليم  المستبد  أخيها  رحمة  تحت 

الحي الذي تقطنه.
مريم  تلتقي  أن  إلــى  النحو  هــذا  على  الحال  وتستمر 
دفنه  الممثلة  دورهــا  »تــؤدي  بيري  النفسية  االختصاصية 
من  متحدرة  إنها  إذ  لها،  النقيض  تجسد  التي  كاياالر« 

كما  التدين  من  تماما  بعيدة  حياة  وتعيش  ميسورة  عائلة 
المناهضة  بآرائها  وتجاهر  عدة  علمية  إجــازات  تحمل  أنها 

للمنحى المحافظ الذي تسلكه تركيا.
البدء  بعيد  تركيا  في  واسعا  جــدال  المسلسل  وأثـــار 
بلد  في  حساسة  مسائل  يقارب  لكونه  خصوصا  بعرضه، 
االجتماعية  الهوة  تعمق  فيه  للرأي  استطالعات  تظهر 

واالقتصادية فيه على مر السنوات األخيرة.
األميركية  فاند«  مارشال  »جرمان  لمجموعة  دراسة  وفي 
الذين  األشخاص  من   75% قال  الماضي،  الشهر  نشرت 
من  ــم  أوالده زواج  يعارضون  إنهم  االستطالع  شملهم 
عن  البعد«  »شديد  سياسي  حزب  إلى  ينتمون  أشخاص 
مريم،  دور  تــؤدي  التي  الممثلة  وأوضحت  اقتناعاتهم. 
تشعر  أنها  اليومية،  حياتها  في  محجبة  غير  شابة  وهي 

بأن هذه الشخصية تشبهها.
في  تركية  إعالم  لوسائل  كارايل  أويكو  الممثلة  وقالت 
نوفمبر، إن مريم »تشعر بأنها تعيش في دوامة. لكن هل 
االجتماعية  والبيئة  الحياة  هو  السبب  كال،  ذنبها؟  الذنب 
بطريقتها  متنفس  إيجاد  إلــى  وتدفعها  تخنقها  التي 

الساذجة«.
الحرب  بعد  نسمة،  مليون   83 تعد  التي  تركيا  وبنيت 
األمة  تشكيل  إعــادة  في  الرغبة  على  األولــى  العالمية 
التعددي  الطابع  من  بعيدا  فريدة  هوية  ــاس  أس على 

لإلمبراطوية العثمانية التي انبثقت منها.
أوروبــا  يربط  الــذي  البلد  هــذا  يضم  الــواقــع،  في  لكن 
الحياة،  ونمط  العقيدة  في  متباعدة  متنوعة  أطيافا  وآسيا، 
سكان  أو  الكردية،  األقلية  من  وآخرين  أتراك  قوميين  بين 

في  غربيا  حياة  نمط  يعيشون  الغربي  الساحل  على  مدن 
في  أكثر  محافظ  عيش  أسلوب  يلتزمون  آخرين  مقابل 

األناضول، أو بين إسالميين وعلمانيين.
مريم  بين  التباعد  يتجلى  إسطنبول«،  »طيف  وفــي 
التي  منهما،  كل  تعبير  طريقة  في  النفسية  واالختصاصية 
التعليمي وانتماءهما الطبقي فحسب،  ال تعكس مستواهما 
المثال  بل تكشف أيضا أمورا أكثر عمقا متصلة على سبيل 

بعالقة كل منهما باإلسالم.
الواضح لدى مريم، تعكس شخصية  التدين  ففي مقابل 
المتوارثة  النمطية  األفكار  بيري  النفسية  االختصاصية 
أحد  في  لوالدتها  تقول  إذ  التركية  العائالت  بعض  لدى 
أشبه  أنهن  المحجبات على  النساء  إلى  تنظر  إنها  المشاهد 

بـ»وحوش«.
المسلسل،  حصدها  التي  الكثيرة  اإليجابية  اآلراء  ورغم 
على  يقوم  تسطيحيا  أسلوبا  اعتبروه  ما  البعض  انتقد 
العلمانية  البرجوازية  المرأة  بين  مستهلك  تعارض  إجراء 

وشخصية الفتاة الملتزمة دينيا وغير المثقفة.
»جمعية  في  العضو  دانيس  أوغلو  شريف  زينب  وتقول 
الرئيس  ابنة  تديرها  التي  والديمقراطية«  التركيات  النساء 
المحجبات  النساء  بعض  إن  ــان،  إردوغ طيب  رجب  التركي 

»طرحن تساؤال مشروعا عن سبب تهميشهن«.
»يتجاوز  أن  يجب  ــان  ك المسلسل  أن  ــى  إل وتشير 
التقليديات  النساء  بين  االنقسام  تمثيله  في  البديهيات« 
المسلسالت  بــأن  عينه  الوقت  في  مقرة  والمعاصرات، 
للوضع  شاملة«  »نظرة  عرض  على  قادرة  غير  التلفزيونية 

في البالد.

تجربة  ترين  كيف 
مسلسل »جمال الحريم« 

المعروض حاليا؟
علي،  تماما  جديدة  تجربة 
المضمون،  أو  الشكل  في  سواء 
عالم  إلى  تطرقت  قد  أكن  ولم 
أعمالي،  في  قبل  من  والسحر  الجن 
»جمال  في  جديدا  شيئا  فوجدت 
هذه  خوض  على  شجعني  الحريم« 
محله  في  رهاني  وكان  التجربة، 
الفعل  ردود  من  العديد  تلقيت  حيث 
أسعدني  ما  وهو  العمل،  اإليجابية حول 
الناس  لدى  يستمر  أن  وأتمنى  بشدة، 

هذا الشغف حتى النهاية.
أو تعرضت له  هل تؤمنين بالسحر 

في حياتك الخاصة؟
من  شيء  ألي  أتعرض  لم  إطالقا، 
مجرد  فهو  حياتي،  في  النوعية  تلك 
ما  حدود  في  وقرأت  أقدمه،  دور 
بشكل  دوري  تقديم  على  يساعدني 
بالفكرة،  قناعة  أو  فضوال  وليس  جيد 

ولكني  األمور  تلك  من  أخاف  ال  أنا 
أنزعج منها وال أحب التفكير فيها.

البداية  الحريم«  »جمال  هل 
النطالقة النساء في صناعة الفن؟

عندما  سوى  األمر  لهذا  أنتبه  لم 
فكرة  ضد  أنا  عنه،  البعض  سألني 
مؤلفة  وكون  المجردة،  الفئوية 
الحريم«  »جمال  وأبطال  ومخرجة 
إليه  أنظر  ولم  بحتة،  صدفة  نساء 
فنية،  تجربة  بل  نسائية،  كتجربة 
وموضوعه  ورجال،  نساء  فيها  يشارك 
نسويا،  وليس  شعبي  اجتماعي 
تحقيق  على  قادر  المجتهد  والشخص 

النجاح سواء كان رجال أو أنثى.
الفترة  السينما  عن  غبت  لماذا 

الماضية؟
كانت  كما  موجودة  تعد  لم  السينما 
الوقت  طوال  ولكني  الماضي،  في 
هي  فالسينما  فيها،  العمل  أتمنى 
مشواري،  بدأت  وبها  األول،  عشقي 
أقدم  أن  المهم  مفر،  ال  آتية  وهي 
بتقديم  سعيدة  أكون  فلن  جيدا،  عمال 
فقط  المستوى  دون  سينمائي  عمل 

من أجل الوجود في السينما.

إلى أي مدى ترين تأثر السينما؟
الكم،  في  أقل  أصبحت  السينما 
قوية  ليست  األعمال  بعض  وكذلك 
أشترط  ال  الحالية،  الظروف  بحكم 
لكني  التكامل،  شديد  دورا  أقدم  أن 
الذي  المختلف  الدور  عن  أبحث 
تعود  أن  وأتمنى  ويسعدني،  يرضيني 
تهم  قوية  بموضوعات  أقوى  السينما 

الجمهور.
بأعمال  االشتراك  في  تفكرين  أال 

لبنانية؟
هناك  وكان  لبنان،  في  العمل  أتمنى 
تكتمل،  لم  لكنها  مشروع  من  أكثر 
كيف  لمعرفة  كبير  شغف  ولدي 
اللبنانية  أتحدث  وأنا  شكلي  سيكون 
أتحدث  بالطبع  السينما،  أو  الدراما  في 
لم  ولكني  العادية،  حياتي  في  بها 

أجربها أمام الكاميرا من قبل.
المنصات  تصبح  أن  تتوقعين  هل 
المستقبل  في  للسينما  بديال 

القريب؟
ليست  ولكنها  جيد،  شيء  المنصات 
ووضعها  بريقها  لها  السينما  سينما، 
يوجد  وال  تتغير،  لن  التي  وقيمتها 

شيء قادر على سحب البساط منها.
تتمنين  التي  األدوار  نوعية  ما 

تقديمها؟
عمال  أقدم  فقد  بالنوع،  بالي  أشغل  ال 
ال  ذلك  كل  شرا،  أو  دراما  أو  كوميديا 
وكلما  الشخصية،  طبيعة  المهم  يهم، 
أفضل،  كان  وتنوع  اختالف  هناك  كان 
والمجازفة،  التجديد  أحب  أنني  كما 

وخوض تجارب متنوعة.
كيف أثرت »كورونا« عليك؟

للنعم  وتقديرا  امتنانا  أكثر  جعلتني 
تظنين  أحيانا  الصغيرة،  والتفاصيل 
شيء  يحدث  لكن  النعم  تقدرين  أنك 
أشياء  هناك  أن  تكتشفين  يجعلك 
عادية،  ليست  عادية  تظنينها  كنت 
مثل  امتنانك،  مقدار  من  بكثير  وأكبر 
مع  والجلوس  العادي  والخروج  الصحة 

الناس وحتى التنفس.
كيف ترين العام 2020؟

بأفضل  لوصفته  »كورونا«  جائحة  رغم 
خالل  ألن  األخيرة،  عمري  سنوات 
مسلسلين  في  شاركت  العام  هذا 
و»جمال  »البرنس«  هما  ناجحين 
في  جديدة  تجربة  وبدأت  الحريم«، 
على  لي  عمل  أول  وهو  الناجي«  »عمر 
أشكر  وبالطبع  اإللكترونية،  المنصات 
وعائلتي  أنا  جيدة  بصحة  أني  اهلل 

وأبنائي ونعيش في أمان.
الجديد  العام  في  تتمنين  ماذا 

2021؟
»كورونا«  أزمة  تنتهي  أن  أتمنى 
أن  وأتمنى  والقلق،  الخوف  وينتهي 
وتحل  لبنان  بلدي  أحوال  تتحسن 
التي  والصعوبات  وأزماته  مشاكله 
تستمر  وأن  اللبناني،  الشعب  تواجه 

نعم اهلل علي وعلى أسرتي.

حرش«  »كاغط  مسلسل  تصوير  بليبلو،  حمزة  الفنان،  بدأ 
بمدينة بنغازي، الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

»مسلسل  إن  ـــ»الــوســط«،  ل بليبلو  حمزة  الفنان  ــال  وق
ــراج  وإخ ــوه،  ــادرب ق توفيق  الكاتب  تأليف  من  حــرش  كاغط 

محمد الصفوة«.
كوميدي  وهـــو  حــلــقــة،   15 ــي  ف يــقــع  »الــعــمــل  ــاف:  ــ وأض
التاورغي،  ــاض  ري الفنان  بطولته  فــي  ويــشــارك  اجتماعي، 
عمر  والفنان  النويصري  جمال  والفنان  عطية،  نجاة  والفنانة 

القيري وعدد من الفنانين والنجوم كضيوف للحلقات«.
»كاغط  مسلسل  أن  ــى  إل بليبلو  حــمــزة  الــفــنــان  ــار  وأشـ
قامت  التي  مــيــديــا«،  »البصمة  شركة  إنــتــاج  مــن  حــرش« 
شهر  في  ستعرض  التي  األخرى  األعمال  من  مجموعة  بإنتاج 
سهرات  عن  عبارة  وهو  »الوتر«  برنامج  ضمنها  من  رمضان، 
من  عددا  ويستضيف  اقسيم،  يوسف  الفنان  تقديم  من  فنية 
وإخــراج  الصفوة  محمد  وفكرة  ليبيا،  مدن  كل  من  الفنانين 
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بدء تصوير »كاغط 
حرش« تمهيدا 

لعرضه في رمضان

»طيف إسطنبول« يجسد الهوة الثقافية في تركيا

روبي تواصل تسجيل »حتة تانية«تأجيل حفل توزيع جوائز »غرامي« إلى 14 مارس

يحقق نجاحا كبيرا على »نتفليكس«

بعد تعاقدها على »شغل خواجات«بعد تفشي الوباء في لوس أنجليس

بنغازي - مريم العجيلي

حوار - محمد علوش

● روبي ● بيونسيه في حفل توزيع جوائز »غرامي«

● مشهد من مسلسل »طيف إسطنبول«

● نور

قررت  أنها  للموسيقى  األميركية  األكاديمية  أعلنت 
تأجيل   »19  - »كوفيد  جائحة  بسبب 
ــال تــوزيــع جــوائــز »غــرامــي«  ــف ــت اح
الموسيقية  للصناعة  المخصصة 
المقرر  من  كان  بعدما  األميركية 

إقامتها في 31 يناير الجاري.
بيانا  األكــاديــمــيــة  ــدرت  ــ وأص
إلى  االحتفال  تأجيل  فيه  ــدت  أك
للتاريخ  خالفا  المقبل،  مــارس   14
على  سابقا  نشرته  الذي  الجديد 
الرسمي،  اإللكتروني  موقعها 

وفق »فرانس برس«.
أنهم  المنظمون  وأوضح 
االحتفال  تأجيل  بــأن  اقتنعوا 
ــار األفـــضـــل فـــي ضــوء  ــي ــخ هـــو ال
»كورونا  فيروس  تفشي  في  »التدهور« 
»واكتظاظ  أنجليس،  بلوس  المستجد« 
ــوارئ،  ــط ال ــام  ــس وأق المستشفيات 
وسلطات  المركزية  الحكومة  وإصــدار 

الواليات تعليمات جديدة«.
منذ  كاليفورنيا  ــة  والي وشهدت 
في  تسارعا  الفائت  نوفمبر  مطلع 
أقل  كــانــت  بعدما  ــاء  ــوب ال تفشي 
ــات  ــوالي ــن ال ــن عـــدد م ــررا م ــض ت
فيها  وتسجل  األخـــرى،  األميركية 
اإلصابات  من  اآلالف  عشرات  راهنا 
 31170« يوميا  بالفيروس  الجديدة 

يوم اإلثنين«.
إلى  للفحوص  اإليجابية  النتائج  معدل  وارتــفــع 

قياسي  رقم  الفائت  ديسمبر   31 في  وسجل   ،%  13.6
عدد  يعتبر  التي  الوالية  هذه  في   585 هو  للوفيات 

سكانها األكبر في الواليات المتحدة.
بمركز  االحتفال  إقامة  يعتزمون  المنظمون  وكان 
جمهور،  دون  من  أنجليس  لوس  في  سنتر«  »ستابلز 
كان  الذين  وبالفنانين  بمقدميه  المشاركة  وحصر 
محطة  شاشة  عبر  ينقل  أن  على  يغنوا،  أن  يفترض 

»سي بي إس«.
السباق  تصدرت  بيونسيه  البوب  ملكة  وكانت 
الترشيحات  من  تسعة  على  حصلت  إذ  الجوائز،  على 
مجموع  رفع  ما  الفائت،  نوفمبر  نهاية  في  أعلنت  التي 

ترشيحاتها إلى 79.
»سافدج«  أغنيتها  عن  بيونسيه  ترشيحات  وجــاءت 
ميغان ذي ستاليون، كذلك  الراب  مغنية  مع  المشتركة 
العام«  »أغنية  عن  الرئيسيتين  بالفئتين  للفوز  رشحت 
الذي  بارايد«  »بالك  ألبومها  بفضل  العام«  و»تسجيل 
للتمييز  الرافضة  التظاهرات  أوج  في  يونيو  في  صدر 

بحق السود في الواليات المتحدة.
ريتش  رودي  الــراب  مغني  على  بيونسيه  وتقدمت 
منهما  كل  حصل  اللذين  ليبا  دوا  البريطانية  وعلى 

على ستة ترشيحات.
للجوائز  الترشيحات  عن  األسماء  بعض  غياب  وكان 
ذي  الكندي  المغني  ومنها  مفاجأة،  شكل  الرئيسية 
ومغني  الجنوبية  الكورية  آس«  تي  »بي  وفرقة  ويكند 

الراب الراحل بوب سموك.
توزيع  احتفاالت  من  عــددا  أن  إلى  ــارة  اإلش وتجدر 
بينها  من  الجائحة،  بسبب  أرجئت  ــرى  األخ الجوائز 
 25 في  سيقام  الــذي  األوسكار  جوائز  توزيع  احتفال 

أبريل المقبل بدال من 28 فبراير.

تمنت تحسن أحوال بلدها لبنان

نور: »جمال الحريم« تجربة اجتماعية وليست نسوية
سطرت الفنانة اللبنانية نور مكانها في 
قلوب الجماهير منذ تألقها في السينما 

منذ سنوات، ورغم ابتعادها عن الفن 
فترة من الوقت لالهتمام بأبنائها فإنها 
استمرت ببريقها الخاص، ودائما ما كان 

ينتظرها الجمهور كي تعود، وهو ما تحقق 
في العامين الماضيين، خصوصا في 2020، 
الذي حققت فيه نجاحا على مستوى الدراما 

التلفزيونية في »البرنس« أمام الفنان 
محمد رمضان، وكذلك تصدرها بطولة 

مسلسل »جمال الحريم« الذي تكشف 
كواليس اشتراكها فيه والكثير في الحوار 

التالي مع »الوسط«.

ال أشغل بالي بأعمال 
السحر والشعوذة

القاهرة - الوسط

ألبومها  من  أغنيتين  تسجيل  من  روبي  المصرية  النجمة  انتهت 
إنتاجه  يتولى  والذي  تانية«،  »حته  موقتا  اسما  يحمل  الذي  الجديد 

منظم الحفالت والمنتج وليد منصور.
والملحنين  الشعراء  عديد  مع  الجديد  ألبومها  في  روبي  وتتعاون 
عزيز  يحيى،  محمد  توما،  قمر،  بهجت  أيمن  منهم  والموزعين، 
تميم،  سمير،  رامي  سرور،  بالل  عبدالواحد،  إيهاب  مدين،  الشافعي، 

وأحمد إبراهيم.
من  أغنيتين  تصوير  المقبلة  القليلة  األيام  تشهد  أن  المقرر  ومن 

األلبوم بطريقة الفيديو كليب.
بعنوان »شغل  فيلم سينمائي جديد  روبي على بطولة  تعاقدت  كما 

خواجات« وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سالمة.
من   »6 »شقة  مسلسل  في  مشاهدها  لتصوير  أيضا  روبي  وتستعد 
الـ15 حلقة، تمهيدا لعرضه  إخراج محمود كامل وهو من نوعية أعمال 
في  أحداثه  وتدور  المقبلة،  الفترة  خالل  الرقمية  المنصات  إحدى  على 
ما داخل  أمر  العمارات ويحدث  إحدى  داخل  والرعب  التشويق  أجواء من 

شقة تقلب حياة الجيران.
وسعاد  وحيد  ومحمود  القاضي  رفيق  تأليف   ،»6 »شقة  مسلسل 
شريف  روبى،  وبطولة  كامل،  محمود  وإخراج  شعيب  ونبيل  القاضي 
البزاوي، صالح عبد اهلل، حمزة  بدير، محمود  أحمد  سالمة، سيد رجب، 
لبدء  تمهيدا  التعاقدات  باقي  إبرام  المنتجة  الشركة  وتجرى  العيلي، 

التصوير خالل األيام المقبلة.
الكهف«  »أهل  فيلم  عمل  وفريق  منصور  يواصل  آخر،  جانب  على 
عادل،  غادة  النبوي،  خالد  ببطولته  يقوم  الذي  العمل  مشاهد  تصوير 
محمد  ممدوح،  محمد  فواز،  صبري  حميدة،  محمود  الصاوي،  خالد 
أحمد  فؤاد،  بيومي  فهمي،  مصطفى  مصطفى،  ريم  عيد،  أحمد  فراج، 
عمرو  وإخراج  قمر  بهجت  أيمن  تأليف  من  أحمد،  وهاجر  سليم،  فواد 
»كازابالنكا«  فيلم  اإلنتاجية  منصور  وليد  أعمال  آخر  وكان  عرفة. 

بطولة أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة.



في
بطرابلس، املرمى للجولف  الفرعي  االتحاد  نظم 

بطولة  بتاجوراء،  البحر«  »نسيم  ملعب  على 
واألواسط  واألشبال  البراعم  لفئات  االستقالل 
والدرجتين األولى والثانية، وتوج بفئة البراعم 
بالبطولة تحت 13 عامًا أحمد فرج ساسي، وجاء 
حسين  طه  وثالثًا  حبارات،  إدريس  نضال  ثانيًا 
حبارات،  اهلل  عبد  ياسين  ورابعًا  أبوعرقوب، 
وخامسًا أحمد إبراهيم حنيش. وفي فئة األشبال 
توج بالكأس، تحت 15 عامًا، محمد علي ساسي، 
وثالثًا  السعودي،  عبدالعاطي  معاذ  ثانيًا  وجاء 
حسين  محمد  ورابعًا  القوي،  عبد  محمد  همام 

وفي  حبارات.  كمال  حيدر  وخامسًا  أبوعرقوب، 
فئة األواسط، تحت 18 عامًا، توج بأول الترتيب 
زياد سالم الشكشوكي، وجاء ثانيًا هارون فتحي 
وشهدت  حبارات،  فتحي  أنس  وثالثًا  لبيب، 
الدرجة األولى مشاركة 16 العبًا وتوج ببطولتها 
فرج  ثانيًا  وجاء  القوي،  عبد  يونس  محمد 
ساسي،  رمضان  أحمد  وثالثًا  ساسي،  رمضان 
وخامسًا  الشكشوكي،  رجب  عبدالناصر  ورابعًا 
الزقوزي. وفي بطولة االستقالل  رفعت عبداهلل 
»جليانة«  ملعب  على  ُأقيمت  التي  ببنغازي 
ببطولتها  توج  بنغازي  الفرعي  االتحاد  بإشراف 
عبد الكريم محمد، وجاء ثانيًا محمد عبدالكريم، 
عبدالحليم  ورابعًا  أبوراوي،  سالم  عمران  وثالثًا 

المبروك، وخامسًا الطاهر السعداوي حسين.

مالعب 14

الـ »شان«.. االمتحان 
األول للصربي زوران

الحدث

زين العابدين بركان

ستمثل مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم 
لالعبين المحليين وظهوره األول في نهائيات 
بمالعب  الجديدة  نسختها  في  الـ»شان« 
أول  الجاري  يناير  شهر  منتصف  الكاميرون 
الصربي  المدرب  أمام  واختبار حقيقي  امتحان 
الفنية  الحقيبة  تسلم  الذي  زوران،  الجديد، 
انطالق  من  أسبوعين  من  أقل  قبل  رسميًا 

صافرة البداية.
سيختبر الالعبين الذين وقع عليهم االختيار 
ضمن قائمته الدولية، وسيكتفي بتجربة ودية 
واحدة ستكون أمام منتخب زامبيا قبل أسبوع 
البطولة،  منافسات  انطالق  بداية  من  واحد 
إمكانات  على  للحكم  كافية  تكون  ال  قد  التي 
وقدرات العبيه، غير أن تواجد الثالثي األفريقي 
»األهليين  الثالثة  الليبية  الكرة  وممثلي 
واالتحاد« في سباق المنافسات األفريقية على 
واجهتي دوري األبطال والكونفدرالية سيشكل 
لتشكيلة  دعم  وخير  مهمة  إضافة  ويمثل 

زوران.
ريتم  لغياب  تعويض  أفضل  ستكون 
المحلي،  الدوري  وتوقف  المحلية  المنافسات 
للثالثي  األفريقية  المشاركة  هذه  فجاءت 
المناسب،  وتوقيتها  وقتها  في  األفريقي 
لالعبي  وتجهيز  وتحضير  إعداد  خير  وكانت 
في  الغالبية  يمثلون  الذين  الثالثة  الفرق 
الذين  الـ»شان«،  منتخب  وتشكيلة  قائمة 
الجديد  الصربي  الفني  الجهاز  عليهم  يعول 
عليه  يعتمد  وإعداد جيل جديد شاب  بناء  في 
في قادم االستحقاقات والمواعيد الدولية على 
أن  خاصة  النتائج،  عن  بعيدًا  الواجهات  كافة 
باالستحقاقات  حافاًل  سيكون  الجديد  العام 
وااللتزامات الدولية التي تحتاج إلى رصيد وزاد 
وخيارات من الالعبين الدوليين لتعزيز مسيرة 

الفريق الطويلة.
في  الظهور  تشهد  الطويلة  المسيرة 
مناسبة  فرصة  وستكون  الـ»شان«،  نهائيات 
على  وقدراتهم  إلمكاناتهم  العنان  إلطالق 
نقطة  البطولة  لتكون  األفريقي  المسرح 
انطالق وبداية رسم خارطة طريق لهذا الجيل، 
األفريقي  ظهوره  المحلي  منتخبنا  وليسجل 
سجل  أن  بعد  الـ»شان«  نهائيات  في  الرابع 
في  حضوره  يؤكد  عربي  منتخب  كأول  اسمه 
العام  العاج  بساحل  األولى  نسختها  مالعب 
الثالثة  النسخة  ببطولة  التتويج  ثم   ،2009
بينما  أفريقيا،  جنوب  بمالعب   2014 العام 
2018 قد  العام  المغرب األخيرة  كانت نسخة 
بلغ  الذي  لمنتخبنا  ظهور  وآخر  ثالث  شهدت 
نصف نهائي البطولة الذي غادره أمام البطل 

والمستضيف المنتخب المغربي.
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ختام قوي لبطولة استقالل الجولف بطرابلس وبنغازي
لفريق  الفني  المدير  أكد 
جالل،  إيهاب  المقاصة  مصر 
الدوري  في  المنافس 
لكرة  المصري  الممتاز 
سيعتمد  أنه  القدم، 
الجناح  على  كبير  بشكل 
مفتاح  الليبي  الدولي 
معرفته  لسابق  طقطق 
وإمكاناته  بقدراته 
لذا  الكبيرة،  الفنية 
باصطحابه  القرار  كان 
المصري  من  معه 
إلى  البورسعيدي 
إال  المقاصة،  نادي 
أن فيروس »كورونا 
المستجد«، الذي أصابه تسبب في تأخره 
عن التفاعل واالندماج مع المقاصة، بعد أن 
أصيب طقطق وسط 14 العبا ومدربا وإداريا 
بفريق المصري قبل أن يختار وجهته الجديدة 
ويتم  المقاصة،  في  جالل  إيهاب  مع  باالنتقال 
أمام األهلي.  الدوري  أولى مباريات  استبعاده مع 
الجاهزية  لعدم  عاما«   24« طقطق  غياب  وجاء 
الفنية والبدنية من وجهة نظر مدربه إيهاب 
بقدرات  كبيرا  إيمانا  أظهر  الذي  جالل 
وإمكانات طقطق، حيث سبق إليهاب جالل 
العودة  قبل  طرابلس  األهلي  فريق  تدريب 

إلى العمل في مصر من جديد.

أبدى رئيس االتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، اندهاشه من تصريحات رئيس االتحاد 
الليبي للمبارزة عزالدين القاضي الذي وصف اجتماع الجمعية العمومية للجنة األولمبية 

الليبية األخير باالجتماع الناجح.
وقال قريش في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »إنه من غير المعقول مناقشة 17 بندًا 

وميزانيات 3 سنوات في أقل من ساعة دون توضيح، إن إسقاطي من الجمعية العمومية 
للجنة األولمبية مبنى على اتهامات باطلة ولم يأخذ السياق الصحيح ولم يتم تقديم 

الشكاوى على لجنة قانونية، لكن الغريب أن يتحول رئيس االتحاد الليبي 
للمبارزة إلى محامي اللجنة األولمبية الليبية«.

قال عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية ورئيس اتحاد المبارزة، عزالدين القاضي، إن ◆
اجتماع الجمعية العمومية األخير لألولمبية بمدينة مصراتة كان ناجحًا، وقد تم اعتماد االتحادات 

الستة الجديدة، وكان رؤساؤها خارج القاعة عند قرار اعتمادهم، وسمح لهم بالدخول بعد االعتماد 
عدا اتحاد األلعاب اإللكترونية لم يسمح له بالتصويت لوجود إشكالية مع االتحاد الدولي لأللعاب 

اإللكترونية. وأضاف القاضي في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »إن إسقاط النائب األول 
لألولمبية الليبية محسن السباعي، وعادل قريش بصفته عضو جمعية عمومية، تم بموافقة أكثر 

من ثلثي األعضاء، وخمسة أعضاء فقط لم يصوتوا على اإلسقاط، وفيما يتعلق بالميزانية 
المالية قد تم عرضها واعتمادها، واعترض عضو واحد على طريقة السرد فقط«.

◆
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المدينة يضم عبلو والبدوي بعد 
تجربة أولمبيك أسفي المغربي

الالعبين  مع  »المدينة«  نادي  إدارة  تعاقدت 
للدوري  استعدادا  البدوي  وأسامة  عبلو  سالم 
»المدينة«  فريق  مشاركة  وكذلك  الممتاز، 
سالم  ولعب  العربية،  األندية  بطولة  في 
الوطني  والمنتخب  لـ»األهلي طرابلس«  عبلو 
التجربة  التعاقد معه بعد  لسنوات عدة، وجاء 
التونسي  األنف«  »حمام  نادي  في  االحترافية 
وسط  في  باللعب  ويمتاز  الماضي،  الموسم 

الملعب وعلى األجنحة ولديه مجهود سخي.
السابق  طرابلس«  »األهلي  العب  أما 
مع  تعاقد  قد  فكان  البدوي  أسامة  و»النصر« 
»أولمبيك أسفي« المغربي هذا الموسم، وقد 
لدخول  له  تأشيرة  استخراج  في  النادي  فشل 
الفريق  بصفوف  االلتحاق  أجل  من  المغرب 
األول لكرة القدم، فقرر البدوي فسخ العقد مع 
الفريق المغربي والتعاقد مع فريق »المدينة« 

هذا الموسم وهو العب وسط محوري.
من  والعشرين  التاسع  في  المدينة  احتفل 
على  عاما   67 مرور  بذكرى  الماضي  أكتوبر 
تأسيسه كأحد أبرز المدارس الكروية، مسجال 
العتيد  الكرة  لفريق  حافلة  طويلة  مسيرة 
شمس  عن  يغب  لم  الذي  المدينة،  بنادي 
دوري األضواء، فالمدينة الفريق الوحيد الذي 
المسابقة  نسخ  جميع  في  مشاركته  سجل 
الكروية منذ أول موسم رسمي له ولم يسجل 
الطويلة  المواسم  من  موسم  أي  في  غيابه 
في  الكاملة  العالمة  نال  وبالتالي  الماضية، 

عدد مرات وجوده في دوري األضواء.
األبيض  الزي  أصحاب  المدينة  أبناء  نال 
ثالث  اللقب  األولى  مشاركتهم  منذ  واألسود 
جانب  إلى  مرتين  الوصيف  ولقب  مرات 
أن  فبعد  مرات،  عدة  الذهبي  للمربع  تأهله 

في  األولى  مشاركاتهم  تواصلت 
دون  األولى  عشر  األحد  المواسم 
لكن  تتويج،  بال  وكانت  أي حصاد 
الحصاد  مواسم  جاءت  ما  سرعان 
 76-75 الكروي  الموسم  عبر 
بهيجا  الحصاد  موسم  فكان 
تألق  حيث  العريق،  للفريق 
أنظار  تحت  المدينة  نجوم 
بيليه،  البرازيلية  األسطورة 
مبارياته  إحدى  حضر  الذي 

الدولي  طرابلس  بملعب 
األهلي  فريق  أمام 
من  الرابع  في  بنغازي 
العام  أبريل  شهر 
تميزت  والتي   ،1975

وأسفرت  األهداف  بغزارة 
بثالثة  الفريقين  تعادل  عن  نتيجتها 

أهداف لكل منهما.
وتوج  األولى  بطولته  الفريق  حقق 
في  مرة  ألول  تاريخه  في  األول  باللقب 
اللقب  ونال   76-75 الرياضي  الموسم 

 ،83-82 الرياضي  الموسم  في  الثاني 
في  تاريخه  في  الثالث  باللقب  ليتوج  وعاد 

ليظفر   2001-2000 الرياضي  الموسم 
األسطورة  أنظار  تحت  الثالثة  بالبطولة 
في  فوزه  عقب  مارادونا،  دييغو  األرجنتينية 
بركالت  التحدي  فريق  على  النهائية  المباراة 
األصلي  الوقت  زمن  انتهاء  بعد  الترجيح 
علي  العبه  سجله  لهدف  بهدف  بالتعادل 
مدربه  الثالث  للقب  الفريق  وقاد  المليان. 
عبدالحفيظ أربيش الذي توج ببطولة الدوري 

الليبي مع فريقه المدينة العبا ثم مدربا.

الليبي  الشباب  منتخب  ــب  الع ــع  وق
رسميا  عقدا  غيضان  فرج  سرت  وخليج 
التونسي  الصفاقسي  فــريــق  ــع  م
ثاني  وهــو  ســنــوات،   3 ــى  إل يمتد 
الفريق  صفوف  فــي  ليبي  العــب 
المحترف  ــي  ــدول ال الجناح  بعد 
غيضان  فرج  ويعد  صولة،  محمد 
في  المتميزين  الالعبين  مــن 
تحت  للشباب  الوطني  المنتخب 
بارز  دور  له  وكان  عاما،  عشرين 
وقدم  المنتخب،  تشكيلة  في 
فريق  مما جعل  مستويات جيدة 
يسعى  التونسي  الصفاقسي 

لتوقيع عقد معه.
الــمــدافــع  خــضــع  أن  ســبــق 
صولة  محمد  الليبي  ــدولــي  ال
الصفاقسي  بصفوف  المحترف 
طبية  لــفــحــوصــات  الــتــونــســي، 
التي  العضلية  اإلصابة  أن  أثبتت 
أمام  بالده  منتخب  مع  لها  تعرض 
التصفيات  فــي  االستوائية  غينيا 
ستفرض  المقبلة،  أفريقيا  ألمم  المؤهلة 
على  أسابيع  ستة  لمدة  الغياب  عليه 
أنــذر  ــذي  ال ــر  األم يــومــا،   42 أي  األقـــل، 
صفقاته،  أحدث  من  الصفاقسي  بحرمان 
بعقد  الماضي  أكتوبر  في  انضم  أن  بعد 

يمتد إلى 2022.
تدريبات  في  جيد  بشكل  صولة  وظهر 
عقدا  معه  وقــع  ــذي  ال الجديد،  فريقه 
انتقال  صفقة  في  موسمين  لمدة 
لالنضمام  يتركه  أن  قبل  حــر، 
الوطني،  المنتخب  معسكر  إلى 
باتت  لكن  لإلصابة،  ويتعرض 
المالعب،  ــى  إل قريبة  عــودتــه 
نادي  وجماهير  إدارة  ودعت  وقد 
بإقامة  صولة  البحريني  »الرفاع« 
لفريق  قدمه  ما  نظير  له  توديع  حفل 

حفل  خالل  الهدايا  له  وقدمت  »الرفاع«، 
الوداع.

مشواره  عاما«   27« صولة  محمد  بدأ 
وقدم  طرابلس«،  »األهلي  مع  الكروي 
البحريني  الـــدوري  فــي  كبيرا  مـــردودا 
مع  وتــوج  الماضيين،  الموسمين  خــالل 

الــدوري  هي  بطوالت  بثالث  »المحرق« 
-2018 الموسم  في  والنخبة  والسوبر 

لفريق  الماضي  الموسم  ولعب   2019
وسجل  جيدة  مستويات  وقدم  »الرفاع«، 

عدة أهداف.
الالعبين  قماشة  أن  من  الرغم  وعلى 
الليبي  المحترف  أن  إال  محدودة،  باتت 
جائحة  رغم  نفسه،  فرض  يحاول  يزال  ال 
»كورونا« بعد أن كانت آخذة في االنتشار 
الهلع  حالة  ظل  في  األخيرة،  الفترة  خالل 
انتشار  بسبب  الجميع،  على  المسيطرة 
الذي  عالميا،  المستجد«  »كورونا  فيروس 
الحياة  مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب 
والرياضية،  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
العالم،  حول  الدوريات  إقامة  من  ويحد 
سبق  حيث  الليبي،  المحترف  سلبا  ليتأثر 
رقعة  تــزايــد  ــا«  ــورون »ك فــيــروس  ظهور 
وتحديدا  الخارج،  في  الليبيين  المحترفين 
المسابقة  غموض  تزايد  مع  الجوار،  بدول 
لكرة  الممتاز  بالدوري  الخاصة  المحلية 

القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي.
نجحوا  الذين  المحترفين  بين  ومــن 
مشوارهم  في  نوعية  نقلة  ــداث  إح في 
محمد  الليبي،  الدولي  الجناح  االحترافي 
»الصفاقسي«  إلى  االنتقال  بعد  صولة، 
البحريني،  »الرفاع«  من  قادما  التونسي، 
وجهته  لتكون  انتقاله  صولة  كشف  حيث 
غضون  في  التونسي  الـــدوري  المقبلة 
كبيرا  مــردودا  قــدم  بعدما  ــام،  أي عشرة 
الموسمين  خالل  البحريني  ــدوري  ال في 
بثالث  المحرق  مــع  وتــوج  الماضيين، 
في  والنخبة  والسوبر  الدوري  هي  بطوالت 
الموسم  ولعب   ،2019-2018 الموسم 
مستويات  وقدم  »الرفاع«  لفريق  الماضي 
جيدة وسجل عدة أهداف، وسبق أن كشف 
الحالي عن  ناديه  البقاء مع  صولة تفضيله 

a.»عرض نظيره »المنامة

غيضان ينضم إلى صولة في الصفاقسي التونسي

● غيضان

15 يناير.. اختبار جديد لظهور الدوري الليبي للنور
10 أندية فقيرة تؤجل القرعة عدة أيام بسبب تهديدها بعدم المشاركة في موسم 2021/2020

لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  التزال 
للنور  مجددًا  للظهور  مخرج  عن  تبحث  القدم 
الكثيرة  الوعود  2021/2020، بعد  عن موسم 
الحكيم  عبد  الكرة  اتحاد  رئيس  أطلقلها  التي 
الشلماني، وكان آخرها االنطالق بشكل رسمي 
العراقيل  بعض  أن  إال  الجاري،  يناير   15 يوم 
عمل  تأجيل  في  تسببت  والمالية  اإلدارية 
القرعة، وينتظر إجراؤها اليوم الخميس، بحسب 
محاوالت  بعد  المسابقات،  لجنة  به  وعدت  ما 
احتواء غضب عشرة أندية أعلنت فقرها المالي 

الشديد، الذي يقف حائاًل أمام مشاركتها.
الودية،  المباريات  إقامة  في  بدأت  األندية 
الشلماني  برئاسة  الكرة  اتحاد  تنفيذ  في  أماًل 
وأكد  وسبق  الجديد،  الموسم  بإطالق  وعده 
الفنية  اللجان  تشكيل  سيتم  أنه  الشلماني 
اإلذن  إعطاء  بعد  الدوري،  النطالق  استعدادًا 
من اللجنة العليا الطبية لجائحة »كورونا«، وأن 
لجان االتحاد الليبي لكرة القدم جاهزة النطالق 
الشلماني:  قال  حيث  لحظة،  أي  في  الدوري 
يكون  ربما  الليبي،  للدوري  مقترحان  »هناك 
وسينتهي  مجموعات،  أربع  أو  مجموعتين  من 
الدوري في شهر يوليو 2021، وسيكون موعد 
اعتماد  لجنة  عمل  انتهاء  على حسب  االنطالق 
واعتماد  الخصوص،  بهذا  المشكلة  المالعب 

المالعب التي ستقام عليها المسابقة«.
ترتيب  في  فعلي  بشكل  »بدأنا  وأضاف: 
للحكام  دورة  تنظيم  وسيتم  الدوري  انطالقة 
للمسابقة،  جاهزين  يكونوا  حتى  المشاركين 
كما سيكون هناك تنسيق مع فيفا إلقامة دورة 
ووضعنا  الفار،  تقنية  على  لتجهيزهم  للحكام 
الخطوط العريضة، وجميع اللجان جاهزة لعودة 
الوباء،  لهذا  المتحدين  أول  وسنكون  الدوري، 
طالبت  لذا  األندية؛  مع  التعاون  فقط  ونريد 
نريد  وال  أشهر  أربعة  لمدة  الدوري  يكون  بأن 
أي تأجيل، ويجب وضع االستحقاقات للمنتخبات 
بعين  القارية  البطوالت  في  المشاركة  والفرق 

االعتبار«.
وأوضح: »نحن ال نفرق بين األندية الكبيرة 
عن  األندية  أحد  اعتذار  حال  وفي  والصغيرة، 
اللوائح  تطبيق  سيتم  الدوري  في  المشاركة 
عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك 
عنها،  بعيد  أنا  فالمجاملة  األندية،  بين  فرق 
ويتطلب األمر منا حاليًا تعاون األندية واإلعالم 

الرياضي مع االتحاد الليبي لكرة القدم«.
اتجاهات  القدم  الليبي لكرة  االتحاد  وكشف 
الليبي  الدوري  مسابقة  إلعادة  مختلفة 
أن  قبل  الجاري،  العام  نهاية  قبل  الممتاز 
حيث   ،2021 يناير  في  الجديد  الموعد  يعلن 

المحك،  على  الجديد  الموسم  انطالق  أصبح 
الوضع الصحي من أجل سالمة  شرط استقرار 
تنظيم  صيغة  الكرة  اتحاد  وضع  لذا  الجميع، 
اعتمادها  بعد  المشاركة،  لألندية  المسابقة 
ويتوقف  المسابقات،  لجنة  قبل  من  رسميًا 
بنظام  الدوري  بإقامة  إما  المنافسات  شكل 
لصعوبة  مجموعات  بأربع  وإما  المجموعتين 
والثاني  األول  يتأهل  أن  على  والتنقل،  الحركة 

لتحديد  الذهبي  المربع  إلى  مجموعة  كل  في 
هوية بطل الموسم.

االتحاد  رئيس  كان  أن  بعد  هذا  يأتي 
األفريقي لكرة القدم »كاف« أحمد أحمد، أعلن 
بطولة  منافسات  إقامة  تأجيل   - عزله  قبل   -
من  كان  التي  »كان«،  األفريقية  األمم  كأس 
2021، لتقام في  المقرر لها أن تقام في يناير 
يناير 2022، حيث ينافس »فرسان المتوسط«، 

ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة 
منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم   ،»2022 لـ»كان 
الذي  األمر  االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا  تونس 
سيمنح االتحاد الليبي فسحة كبيرة من الوقت 

لتعويض ما فات في البطولة المحلية.
االتحاد الليبي تحرك بشأن نيته ورغبته في 
إقامة وانطالق الموسم الكروي الجديد، وكانت 
عن  بداًل  »كاف«  األفريقي  االتحاد  من  البادرة 
أفريقيا  بطوالت  من  الليبية  األندية  استبعاد 
بها  المسموح  المدة  لتجاوز  الجديد،  الموسم 
أندية  بأربعة  دفع  المحلية،  المسابقات  لغياب 
األبطال  دوري  في  اثنين  الجديد،  الموسم  في 
في  ومثلهما  بنغازي«،  واألهلي  »النصر« 
و»االتحاد«،  طرابلس«  »األهلي  الكونفدرالية 
لذا جاءت المساعي لوضع حد لحالة الركود التي 

سادت المشهد طوال الفترة الماضية، لتتحرك 
المياه الراكدة وتنتعش األجواء ويعود الحديث 
ستكون  التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن 
الجديد،  الموسم  في  الكروية  النسخة  عليها 
حيث القت هذه الرغبة شيئًا من االرتياح داخل 
حالة  بعد  ليبيا، خصوصًا  في  الرياضي  الوسط 
الهدوء واالنفراجة التي حدثت أخيرًا، ومن بينها 
توقف الحرب والتعايش مع جائحة »كورونا« في 
البطوالت  أغلب  واستئناف  وانطالق  العالم، 
بصورة  متوقفة  كانت  التي  واألوروبية  العربية 

موقتة.
العودة  على  الجميع  وشجع  محفزًا،  هذا  كل 
ويكاد  التنافسية،  وأجوائها  المالعب  إلى 
إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه  هناك  يكون 
الدوري بنظام المجموعتين أو األربع مجموعات 
لصعوبة الحركة والتنقل، على أن يتأهل األول 
الذهبي  المربع  إلى  مجموعة  كل  في  والثاني 
لتحديد هوية بطل الموسم، وينتظر أن يكشف 
االتحاد الليبي لكرة القدم خالل الفترة القريبة 
العودة  رحلة  طريق  وخارطة  تفاصيل  المقبلة 

الستئناف النشاط الكروي.
الذي  العريق  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
قبل  األولى  الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت 
الموسم  في  وتحديدًا  قرن  نصف  من  أكثر 
ولم  االستقرار  يعرف  لم   64  -  63 الرياضي 
ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال  بال  له  يهدأ 
الطويلة الشاقة، فعرف تقلبات وعثرات عديدة، 
زاهية  كما شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية 
الكروي  الموسم  خاللها  توقف  عجافًا،  وأخرى 
وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف المشوار 
الطريق،  للتوقف واإللغاء في منتصف  وتعرض 
على  توقف  الذي  الماضي  الموسم  آخرها  كان 

مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

● االتحاد في تجربة ودية سابقة

● جانب من أخر ظهور في الدوري الممتاز

الشلماني: ال فرق بين األندية 
الكبيرة والصغيرة.. وتطبيق اللوائح 
والقوانين على الجميع دون استثناء

دراسة حول شكل المسابقة إما بنظام 
المجموعتين أو األربع لتخفيف 

التنقل بين األندية المتنافسة

الوسط - زين العابدين بركان

شهدت مدينة شحات بالجبل األخضر مباراة 
ودية جديدة في إطار استعداد فرق الدوري 
الليبي الممتاز لكرة القدم المزمع انطالقه 
في 15 يناير الجاري، حيث فاز الهالل على 

الصداقة بشحات بهدف دون مقابل في 
المباراة التي جرت على أرضية ملعب نادي 

الصداقة بشحات.
وفي مدينة مصراتة انتهت المباراة 

الودية بين فريق الظهرة واالتحاد المصراتي 
بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل هدف، في 

المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب 
مصراتة الدولي، سجل لالتحاد المصراتي 

المهاجم أحمد القديري وعدل للظهرة زيادة 
الشوشان. ويواصل فريق الهالل تدريباته 

استعدادا لبطولة الدوري المحلي ودوري أبطال 
العرب، تحت قيادة اإلدارة الفنية الجديدة 

للتونسي طارق ثابت، الذي جاء التعاقد معه 
أخيرا لإلشراف على الفريق لمدة ثالثة مواسم، 

خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري، الذي 
قرر الرحيل فجأة ودون مقدمات، لكن إدارة 

»الهالل« واصلت العمل بجلب ثابت لسابق 
عمله مع األندية الليبية، كما تعاقدت بشكل 

رسمي مع المهاجم الدولي عبدالسالم 
الفيتوري في صفقة انتقال حر.

بدأ عبدالسالم الفيتوري مشواره الكروي 
عبر »الهالل« وتألق معه ثم كانت له تجربة 

احترافية مع »زاخو« العراقي، ثم عاد الفيتوري 
للدوري الليبي من بوابه »االتحاد« العام 

2017، ونجح مع منتخب ليبيا للمحليين في 
التتويج ببطولة الـ»شان« العام 2014. 

الهالل يواصل 
االستعداد 

للبطولة العربية

طرابلس - محمد ترفاس

● طقطق

● قريش

● عبلو
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تكريم دون الطموح

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

مع كل إنجاز رياضي للرياضة الليبية، 
ومع كل بطل يحقق إنجازًا رائعًا يضيع 
الجهد دون أن يجد التقدير المناسب، 
بطل  قالدة  اإلنجازات  تلك  آخر  وكان 
القرقني،  كمال  العالمي  األجسام  بناء 
قبل  أولمبيا«  »مستر  ذهبية  صاحب 

عام والفضية العام الماضي.
الجودو  في  ألبطال  أخرى  إنجازات 
من  وغيرها  والتايكوندو  والمالكمة 
األلعاب، ومع ذلك لم يجد أبطال هذه 
المستحق  والتقدير  التكريم  األلعاب 
نموذج  اختفاء  يعني  مما  الدولة،  من 
الرياضيين، فعندما  القدوة ألجيال من 
أو  عالمية  ببطولة  فاز  رياضي  يجد  ال 
ماديًا  تقديرًا  متوسطية  أو  أفريقية 
ومعنويًا مستحقًا، يتسرب له اإلحباط.

أو  البطل  هذا  يتساءل  أن  طبيعي 
عدم  أسباب  عن  نفسه  قرارة  في  ذاك 
اهتمام الدولة، حيث الحظت أن بعض 
دولية  قالئد  حققوا  الذين  الرياضيين 
اإلحباط،  لهم  تسرب  الليبية  للرياضة 
وخرج البعض منهم عن صمته، معبرًا 
تقديره  عدم  من  االستياء  حالة  عن 
العرق  الرياضي  يبذل  حيث  ماديًا، 
بعدم  يصدم  ثم  والوقت،  والجهد 

االهتمام من الدولة.
ألجيال  الرياضة  في  مهمة  القدوة 
وعندما  الرياضيين،  من  جديدة 
الرياضة  في  قدوتهم  هم  من  يجدون 
تكريم  على  يتحصلون  وال  يكرمون  ال 
مستحق، فهذا بالطبع ال يشجعهم على 

االستمرار وبذل الجهد في الرياضة.
برفع  القرارات  عديد  وجود  ورغم 
سقف المكافآت المالية ألي بطل يحرز 
على  حبرًا  ظلت  أنها  إال  دولية،  قالدة 
ورق، وأغلب التكريمات لألبطال كانت 
دون  شركات  أو  اتحادات  بمجهودات 

دعم حقيقي من الدولة.
قرارات  تنفيذ  يتم  أن  أتمنى 
التي  الكبيرة،  المالية  المكافآت 
ممتازة  مبالغ  وهي  الدولة،  أصدرتها 
أو  عالمية  بطولة  على  الحصول  حال 
أفريقية؛ ألنها إذا نفذت ستحدث نقلة 

في الرياضة الليبية.

الليبي  الدولي  الجناح  واصل 
صفوف  عن  الغياب  علي  بن  أحمد 
بعد  اإليطالي،  كروتوني  فريقه 
البلجيكي  المهاجم  رفاق  تألق  أن 
وتحديدا  لوكاكو  روميلو  الدولي 
مارتينيز  الوتارو  األرجنتيني  زميله 
»هاتريك«  أهداف  ثالثة  سجل  الذي 
الثنائي  ليقود  كروتوني  مرمى  في 
انتصاراته  إلى مواصلة  إنتر ميالن 
 »2-6« ثمين  بفوز  المتتالية 
الجولة  في  كروتوني  على 

المسابقة. الـ15 من 
علي  بن  غاب  أن  سبق 
األول  كروتوني  فوز  عن  أيضا 
بنتيجة كبيرة »4/1« على منافسه 
الحادية  المرحلة  في  كالتشو  سبيزيا 
شهدت  حيث  المسابقة،  من  عشرة 
التشكيل  عن  علي  بن  غياب  المباراة 
البدالء،  مقاعد  وكذلك  األساسي 
مواسمه  ثالث  كروتوني  يخوض  حيث 
 2017-2016 بعد  األضواء  دوري  في 
المراكز  في  ظل  لكنه  و2018-2017 

الموسم. األخيرة هذا 
أمام  »كروتوني«  مع  علي  بن  ظهر 
ضمن  بهدفين  خسرها  التي  »التسيو«، 
من  علي  بن  وعانى  الثامنة،  الجولة 
اتهامات الهروب من تمثيل منتخب بالده، 
االستوائية  غينيا  مواجهتي  عن  غياب  بعد 
العاشرة  المجموعة  األخيرة في تصفيات 
بالكاميرون  أفريقيا  ألمم  المؤهلة 
»فرسان  خسرها  التي   ،2022
فرصة  لتتضاءل  المتوسط« 
بشكل  للظهور  علي  بن  واستعد  الصعود. 

»الكالتشيو« خالل  الممتاز  الدوري  جيد في 
جدارة  عن  التأهل  بعد  الجديد،  الموسم 
علي  بن  أعلن  أن  بعد  وأيضا  واستحقاق، 
بعد  هذا  جاء  حيث  رسميا،  تعاقده  تجديد 
في  القوية  رغبته  »كروتوني«  أبدى  أن 
مواسم  ثالثة  لمدة  علي  بن  عقد  تجديد 
النادي  إدارة  ترجمت  حيث  مقبلة،  جديدة 
اإليطالي  الدوري  إلى  حديثا  الصاعد 
ذلك  »الكالتشيو«  القدم  لكرة  الممتاز 
الواقع، عبر تقدم عرض رسمي،  أرض  على 
على  الطريق  قطع  بهدف  العرض  وجاء 
تسعى  كانت  التي  »بارما«  نادي  إدارة 
إدارة  أن  إال  الليبي،  الدولي  الجناح  لضم 
بعد  خصوصا  بجهوده،  فازت  »كروتوني« 
تأهل  نحو  المساهمة  في  المميز  دوره 
خبراته  مستثمرا  الممتاز،  للدوري  الفريق 
نادي  مثل  أن  بعد  اإليطالي،  الدوري  في 

أيضا. السابق  »بيسكارا« في 
الدولي  الجناح  نجح  الماضي،  يوليو  وفي 
في  عاما«   28« علي  بن  أحمد  الليبي 
الدوري  إلى  الصعود مع فريقه »كروتوني« 
القدم »الكالتشيو«،  الممتاز لكرة  اإليطالي 
»ليفورنو«  مضيفه  على  الكبير  بفوزه 
ضمن  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بخمسة 
ليحجز  للمسابقة،   36 الجولة  منافسات 
جولتين  قبل  الثاني  المقعد  »كروتوني« 
»بينيفينتو«  ظفر  أن  بعد  النهاية،  على 
بالفعل،  أسابيع  عدة  قبل  األول  بالمقعد 
في  الثالث  موسمه  »كروتوني«  ويلعب 
-2016 بعد  الممتاز  اإليطالي  الدوري 

2017 الذي أنهاه في المركز 17، و-2017 
18، وبالتالي  2018 الذي أنهاه في المركز 

الثاني. القسم  إلى  هبط 

الليبية  الرياضة  تاريخ  في  مرة  ألول  ربما 
بيت  في  وتحديدًا  رياضية  حالة  تحصل 
ورسالة  قيم  لديها  التي  األولمبية  اللجنة 
فبعد  أولمبي،  وميثاق  سامية  رياضية 
واالتهامات،  االنتقادات  تبادل  من  أشهر 
جمال  الدكتور  بين  شديد  خــالف  وبعد 
الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  ــزروق  ال
إلى  وصل  السباعي،  محسن  األول  ونائبه 
»األولمبية  إلى  الخالف  ملف  إيصال  درجة 

الدولية«.
 7 وبعد  ومتشعبة  عديدة  الخالف  أسباب 
والنائب،  الرئيس  منصب  في  لهما  سنوات 
السنة  فــي  السطح  على  ظــهــرت  لكنها 
السباعي  اتهامات  أسبابها  ومن  األخيرة 
بالقرار  بانفراده  الزروق  األول لجمال  النائب 
خاصة،  لشركة  األولمبية  اللجنة  وتحويله 
دون  جــديــدة  اتــحــادات  باعتماد  وقيامه 
وعدم  لألولمبية  العمومية  للجمعية  الرجوع 
وعــدم  المالية  التفاصيل  بعض  معرفة 
 3 لمدة  العمومية  الجمعية  لعقد  السعي 

أخيرًا عقدت. ولكنها  سنوات، 
إن  قال  الذي  الرئيس  يرد  أن  لزامًا  وكان 
أساءت  التي  التصرفات  بعض  مارس  نائبه 
صراعات  في  ــل  ودخ األولمبي،  للميثاق 
على  الهيمنة  يفرض  أن  ويحاول  جانبية 
اتحادات  اعتماد  وأن  األولمبية  مفاصل 
األولمبية  للجنة  أصيل  اختصاص  جديدة 
يوجد فساد  ال  المالية جيدة  األمور  وأن كل 

فيها وال يعنيه أي تلميح.
اإلدارية  الرقابة  قررت  ذلك  ضوء  وعلى 
عمله  أداء  عن  موقتًا  الزروق  جمال  إيقاف 
اللجنة  تاريخ  في  تحصل  لم  سابقة  في 
ومن  اليوم،  نفس  وفي  الليبية،  األولمبية 
العمومية  الجمعية  كانت  الغريبة  المفارقات 

بمدينة  اجتماعها  تعقد  األولمبية  للجنة 
من  األول  النائب  فيه  وأسقطت  مصراتة 
العمومية  الجمعية  وعــضــويــة  منصبه 
وتم  عــضــوًا،  أربعين  من  أكثر  بموافقة 
الليبي  ــاد  ــح االت رئــيــس  إســقــاط  كــذلــك 
الجمعية  عضوية  من  قريش  عادل  للرماية 
مع  عميق  خالف  على  أيضًا  ألنه  العمومية 
»األولمبية«  تكون  وبذلك  الــزروق.  جمال 
اإلداريــة  الرقابة  من  موقوف  رئيس  بين 
رئيس  ونــائــب  معه،  التحقيق  يتم  حتى 
النائب  ليقفز  أولمبي  بإجماع  إسقاطه  تم 
موقتًا  تكليفه  ويتم  صابر،  علي  الثاني، 

الليبية. األولمبية  اللجنة  رئاسة 
ــي الــوســط  ــدور ف ــاؤالت كــثــيــرة تـ ــس ت

الطرفين،  بين  يحصل  عما  الليبي  الرياضي 
على  ليس  الخالف  أن  البعض  اعتبر  حيث 
7سنوات  فبعد  مصالح،  على  وإنما  مبادئ 
سر  عن  تساءل  من  وهناك  تغير  الــذي  ما 

انقلبت  التي  الشخصيات  لبعض  التغيير 
في  كانت  أن  بعد  السباعي  محسن  ضد 

كما  مناصب؟  على  تحصلت  وهل  صفه 
رؤساء  الناقدين من بعض  أن بعض 

الزروق  جمال  لسياسة  االتحادات 
مثير  بشكل  موقفهم  تغير 

لالستغراب.
الطرفين  ــال  ك أن  كــمــا 

قــرار  عــن  راٍض  غير  يبدو 
لجمال  بالنسبة  اإليقاف 
يمثل  لــم  ــذي  ال ــزروق  الـ
ــام الـــرقـــابـــة، وهــو  ــ أم
غير  ــرقــابــة  ال أن  يــرى 
بــالــتــدخــل في  مــخــولــة 
ــة«،  ــي ــب ــم عــمــل »األول

العمومية  الجمعية  وأن 
القرارات  كل  في  الشرعية  الصبغة  منحته 
علي  الثاني  نائبه  كلف  ولكنه  األخــيــرة، 
وكذلك  الموقت،  الرئيس  منصب  صابر 
الذي  السباعي  لمحسن  بالنسبة  اإلسقاط 
اللجنة  لمبنى  وتحول  باإلسقاط  يعترف  لم 
ممارسة  ويريد  تحدٍ  رسالة  في  األولمبية 
الرئيس  من  كل  كان  سنوات  قبل  عمله. 
البعض،  ببعضهما  يشيدان  األول  ونائبه 
جمال  وجه  عديدة  تلفزيونية  لقاءات  وفي 
على  السباعي  محسن  لنائبه  شكره  الزروق 
للنائب  الحال  وكذلك  وشجاعته،  موقفه 
نائبًا  قبلها  كــان  ــذي  ال السباعي  األول 
جمال  صديقه  يشكر  ما  كثيرًا  وكان  ثانيًا، 
األخيرة  السنة  في  حصل  ما  ولكن  الزروق 
وكانت  عميقة  كانت  الخالفات  أن  كشف 
األولمبية  السلطة  صراع  وأن  الرماد،  تحت 
العظام  تكسير  لمرحلة  ووصل  كبيرًا  كان 
حالة  بعد  طــرف  كل  بين  الــرجــوع  وعــدم 
الرقابة  ــول  ودخ ــراف  أط لعدة  االصــطــاف 
الملف  وصول  وكذلك  الخط،  على  اإلدارية 

الدولية. األولمبية  للجنة 

صراع السلطة األولمبية يعصف بعالقة الزروق والسباعي

المصري  »بيراميدز«  فريق  أطاح  أيضًا 
»الكونفدرالية«،  بطولة  من  »االتحاد«  بفريق 
بعد أن فاز عليه بثالثة أهداف مقابل هدفين، 
الدفاع  التي جمعتهما، على ملعب  المباراة  في 
من  الـ32  دور  إياب  ضمن  بالقاهرة،  الجوي 
علي  العبه  عبر  أواًل  االتحاد  وتقدم  المسابقة، 
بواسطة  النتيجة  »بيراميدز«  وعادل  مادي، 
وسجل  جزاء،  ضربة  من  السعيد  عبداهلل 
الثاني،  الهدف  تراورى  إيريك  البوركينى 
ونجح  الثالث،  الهدف  الجباس  دودو  وأضاف 
بواسطة  الثاني  الهدف  تسجيل  في  »االتحاد« 
في  الفوز  حقق  »بيراميدز«  وكان  عمران، 
بينهما على ملعب  ُأقيمت  التي  الذهاب  مباراة 
جون  الغانى  أحرزه  وحيد  بهدف،  اإلسكندرية 
الـ32  لدور  المصري  الفريق  ليتأهل  أنطوي، 

الكونفدرالية. المكرر لبطولة 
أبطال  دوري  »النصر«  أيضًا  وودع  سبق 
الجزائري،  »بلوزداد«  شباب  أمام  أفريقيا 

هدفين  النتيجة،  بنفس  وإيابًا  ذهابًا  بالخسارة 
بالقاهرة  »بتروسبورت«  ملعب  على  رد،  دون 
الكبرى  القارية  البطولة  ليودع  الجزائر  وفي 

مبكرًا.
لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن  جانبه،  من 
المجموعات  دور  قرعة  موعد  »كاف«  القدم 
التي  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة  من 
العاصمة  في  الجمعة  غدًا  تكون  أن  تقرر 
الموقع  أفاد  وحسبما  القاهرة،  المصرية 
بدور  الخاصة  القرعة  فإن  لـ»كاف«،  الرسمي 
وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  من  المجموعات 
الكونفدرالية األفريقية ستقام الجمعة في مقر 

»كاف« في القاهرة.
دور  مباريات  مواعيد  »كاف«  وحدد 
الجولة  كاآلتي:  األبطال  لدوري  المجموعات 
والجولة   ،2021 فبراير   13  /  12 األولى: 
 6  /  5 الثالثة:  والجولة  فبراير،   23 الثانية: 
والجولة  مارس،   16 الرابعة:  والجولة  مارس، 
السادسة:  والجولة  أبريل،   3  /  2 الخامسة: 
الدور  مباريات  ستقام  فيما  أبريل،   10  /  9
الكونفدرالية  كأس  من  الثاني  التمهيدي 
اإلياب:  فبراير،   14 الذهاب:  كاآلتي:  األفريقية 

21 فبراير2021.

أبطال  دوري  بنغازي«  »األهلي  فريق  ودع 
بشرف  خسر  أن  بعد  الكبير،  الباب  من  أفريقيا 
التونسي على  أمام »الترجي«  بالغة  وبصعوبة 
مرحلة  إلى  تأهل  الذي  راديس،  في  ملعبه 
 3( والمثير  الثمين  فوزه  عقب  المجموعات، 
ضمن  بنغازي«،  »األهلي  ضيفه  على   )2  -
لقاء  وكان  القارية،  للمسابقة  الـ32  دور  إياب 
سبورت«  »بترو  بملعب  جرى  الذي  الذهاب 
اتخذه  الذي  القاهرة،  المصرية،  العاصمة  في 
بالتعادل  انتهى  قد  له،  ملعبًا  الليبي  الفريق 
»الترجي«  وبادر  أسبوعين،  قبل  أهداف  دون 
من  الشعاللي  غيالن  العبه  عبر  بالتسجيل 
هدف  أحرز  بنغازي«  »األهلي  لكن  جزاء،  ركلة 

التعادل عبر سعيد النايلي.
كثيرًا،  بتعادله  بنغازي«  »األهلي  يهنأ  لم 
التقدم  رمضان  بن  علي  محمد  أعاد  بعدما 
أحرز  »األهلي«  أن  غير  جديد،  من  لـ»الترجي« 
عبداهلل  طريق  عن  جديد  من  التعادل  هدف 
في  اإلثارة  وتواصلت  جزاء،  ركلة  من  العرفي 
الهدف  »الترجي«  تسجيل  عقب  المباراة، 
ليواصل  المرزوقي،  الدين  عالء  عبر  الثالث 
بها  توج  التي  البطولة  في  مشواره  الفريق 
من  بنغازي«  بـ»أهلي  ويطيح  مرات،  أربع 

كأس  بطولة  في  للعب  ليتحول  المسابقة، 
االتحاد األفريقي.

محل  بدوره  سيحل  بنغازي«  »األهلي 
في  سلبيًا  تعادل  الذي  طرابلس«  »األهلي 
التونسي،  المنستيري«  »االتحاد  أمام  القاهرة 
على  بهدفين  تونس  في  خاسرًا  كان  أن  بعد 
شافيو  أحرزهما  جنات«  بن  »مصطفى  ملعب 
الـ32  دور  في  الجالصي،  وإلياس  موموني 
ليتأهل  »الكونفدرالية«،  بطولة  من  األول 
المباراتين،  بنتيجة  المنستيري«  »االتحاد 
هذا  التونسية  الكرة  لممثل  األول  الفوز  وهو 
البطولة  مستوى  على  إخفاقه  بعد  الموسم 
لم  حيث  القدم،  لكرة  المحترفة  التونسية 
في  خسارته  بعد  محليًا  الفوز  طعم  يتذوق 
و»الترجي«  »الصفاقسي«  أمام  مباريات  ثالث 
تعادل  بنقطة  واكتفائه  الساحلي«،  و»النجم 
في  جعلته  قردان«،  بن  »اتحاد  أمام  وحيدة 

المرتبة ما قبل األخيرة على الئحة الترتيب.

وداع درامي للرباعي الليبي في دوري األبطال والكونفدرالية

● مباراة الذهاب بين األهلي بنغازي والترجي التونسي

7 سنوات من الود الخادع قبل أن 
تشتعل النار تحت الرماد وتطيح 

بالمجلس وسط رقابة دولية

»شان 2021« تداعب »فرسان املتوسط« في الكاميرون
الفريق الوطني يطير إلى مدينة دواال استعداداً لمنافسات المجموعة الثانية بجانب النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية

»األهلي بنغازي« يرفض االستسالم ويخرج بشرف أمام »الترجي« التونسي في راديس

القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  يفتتح 
لالعبين المحليين عامه وموسمه الجديد بتحوله، 
غدًا الجمعة، إلى مدينة دواال الكاميرونية، عبر مطار 
القاهرة الدولي، وذلك قبل نحو أسبوع واحد من 
موعد انطالق مشاركته في نهائيات بطولة األمم 
األفريقية لالعبين المحليين »شان«، في نسختها 
الكاميرون،  مالعب  تستضيفها  التي  السادسة، 
بداية من السابع عشر من شهر يناير الجاري، في 
بقيادة  الجديد  الصربي  الفني  للجهاز  ظهور  أول 
المدرب زوران فيليبو فتش، والطاقم المعاون له، 
كشف  قد  الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  وكان 
المحليين  لمنتخب  الرسمية  النهائية  القائمة 
محلية  أندية  تسع  يمثلون  العبًا   32 تضم  التي 
 ،2014 نسخة  بطل  الوطني  المنتخب  مختلفة. 
أسفرت  حيث  الثانية،  المجموعة  ضمن  ينافس 
مراسم سحب القرعة في »قصر بوليفالنت ياوندي 
عن  ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة  الرياضي«، 
يشارك  الذي  المتوسط«  »فرسان  منتخب  وقوع 
كل  مرة  تقام  التي  البطولة  في  الرابعة  للمرة 
منتخبات  بجانب  الثانية،  المجموعة  في  عامين، 
النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية، 

وجاءت القرعة على النحو التالي:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.
والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 

برازافيل والكونغو الديمقراطية.
وأوغندا  وتوغو  المغرب  الثالثة:  المجموعة 

ورواندا.
وناميبيا  وتنزانيا  زامبيا  الرابعة:  المجموعة 

وغينيا.

الثالثي األفريقي
وتابع المدرب الصربي زوران من القاهرة مباراتي 
الكونفدرالية  بطولة  في  الليبية  الكرة  ممثلي 
»االتحاد« و»بيراميدز« المصري و»األهلي طرابلس« 
و»االتحاد المنستيري«، كما تابع عبر شاشة التلفاز 
و»الترجي«  بنغازي«  »األهلي  بين  اإلياب  مباراة 
التونسي ضمن دوري األبطال األفريقي للوقوف على 

جاهزية الالعبين الدوليين بالفريقين.

ودية زامبيا
سيخوض المنتخب الوطني في الثاني عشر من 
شهر يناير الجاري خالل محطته التدريبية األخيرة 
والقصيرة أول تجربة ومباراة ودية له أمام منتخب 
المجموعة  الذي يلعب ضمن فرق  المحلي،  زامبيا 
غينيا  منتخبات  جانبه،  إلى  تضم،  التي  الرابعة 
وناميبيا وتنزانيا وستكون المباراة فرصة ومناسبة 

»شان 2014«، وأسفر اللقاء عن تعادل المنتخبين 
الالعبين  من  كل  أحرزهما  لهدفين  بهدفين 
العمامي  الرحمن  وعبد  الفيتوري  السالم  عبد 
وحسمه   »2018 و»شان  األخيرة  اللحظات  في 
بعد  الترجيح  ركالت  بفضل  الوطني  المنتخب 
اإليجابي  بالتعادل  للمباراة  األصلي  الوقت  انتهاء 

بهدف لهدف أحرزه الالعب صالح الطاهر.

زوران الرابع
يعد المدرب الصربي الجديد للمنتخب الوطني 
خالل  الوطني  الفريق  يقود  مدرب  رابع  زوران 
التي  الـ»شان«  بطوالت  نهائيات  في  مشاركاته 
العام  األولى  نسختها  في  بالظهور  استهلها 

من شهر يناير أمام منتخب الكونغو الديمقراطية 
بطولتي  خالل  مناسبتين  في  اللقب  حاملة 
و  العاج  بساحل   2009 العامين  خالل  الـ»شان« 
2016 بمالعب رواندا وهي ثاني مواجهة رسمية 
الوطني  المنتخب  وسيختتم  المنتخبين،  بين 
الليبي مبارياته ضمن الدور األول بمالقاة منتخب 
الشهر نفسه وهو  25 من  يوم  برازافيل  الكونغو 
أن  المتوسط«  لـ»فرسان  سبق  الذي  المنتخب 
نهائيات  ضمن  مناسبتين  في  رسميًا  معه  تقابل 

مهمة أمام الجهاز الفني الجديد للوقوف أكثر على 
إمكانات وقدرات الالعبين.

مواعيد الـ»شان«
سيفتتح المنتخب الوطني مشاركته في بطولة 
السابع  في  النيجر  منتخب  بمواجهة  الـ»شان« 
الجاري ضمن منافسات فرق  يناير  عشر من شهر 
أول مباراة رسمية تجمع  الثانية، وهي  المجموعة 
 21 يوم  مبارياته  ثاني  سيخوض  ثم  المنتخبين، 

التونسي  المدرب  بقيادة  العاج  بساحل   2009
 2014 العام  الثانية  ثم مشاركته  البنزرتي،  فوزي 
وتتويجه بلقبها من مالعب جنوب أفريقيا بقيادة 
مشاركته  ثم  كلمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب 
المغرب  بمالعب   2018 نسخةالعام  في  الثالثة 
المدرب  بقيادة  الـ»شان«  نهائي  نصف  وبلوغه 

الوطني عمر المريمي.

ثاني صربي
يمثل  مدرب  ثاني  زوران  الصربي  المدرب  يعد 
المدرسة التدريبية الصربية يقود المنتخب الوطني، 
آخر  برانكو  الصربي  المدرب  مواطنه  كان  حيث 
مدرب يمثل الكرة الصربية يتولى قيادة المنتخب 
الوطني حين قاده العام 2009 في خمس مباريات 
تصفيات  ضمن  رسميتان  مباراتان  منها  دولية، 
المنتخب  أمام  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
»االتحاد«  فريق  مع  توج  أن  سبق  كما  الجزائري، 
ببطولة الدوري الليبي وقاده للدور نصف النهائي 
سبق  كما   ،2007 العام  أفريقيا  أبطال  لدوري 
لعديد المدربين الذين يمثلون المدرسة التدريبية 
الصربية أن حققوا نجاحات كبيرة مع عديد الفرق 
المحلية في ليبيا ولهم بصمات كبيرة على العديد 

من نجوم الكرة الليبية.

المدرسة اليوغسالفية
الوطني  والمنتخب  الليبية  القدم  كرة  كانت 
التدريبية  بالمدرسة  مرة  ألول  استعانت 
اليوغسالفية العام 1964 خالل مشاركة المنتخب 
حين  بالكويت،  العرب  كأس  بطولة  في  الوطني 
بوزوفتش  اليوغسالفي  المدرب  المنتخب  قاد 
العربية  الدورة  في  للمنتخب  قيادته  واصل  الذي 
بالقاهرة العام 1965، كما تولى مواطنه المدرب 
الوطني  المنتخب  سيليتشي  ميالن  اليوغسالفي 
في أول ظهور للفريق الوطني في تصفيات كأس 
تاريخه على  انتصار في  1969 وقاده ألول  العالم 

حساب منتخب إثيوبيا.

مشوار أوروبي
ويعد المدرب الصربي الجديد زوران هو المدرب 
الذي يحمل الرقم 27 في تاريخ المدربين األجانب 
حيث  األول،  الوطني  المنتخب  قيادة  تولوا  الذين 
التدريبية،  المدارس  مختلف  مدربًا من   26 سبقه 
كثيرة  لفرق  درب وعمل مساعد مدرب  أن  وسبق 
منها »بنفيكا« البرتغالي و»سامبدوريا« اإليطالي، 
اليوغوسالفي  المنتخب  كما عمل مساعدًا لمدرب 
بدأ  كما   ،1999 العام  كان  آخرها  مرات  عدة 
درب  كما   ،1988 العام  محترفًا  مدربًا  مسيرته 
 2007 من  أعوام  ثالثة  لمدة  مونتنيغرو  منتخب 
الجنوب  أروس«  »غولدن  وفريق   2010 وحتى 

أفريقي موسم 2011-2010.

● تتويج فرسان المتوسط بكأس بطولة الشان 2014

● زوران

● ملعب مدينة دواال الكاميرونية

● جانب من اجتماع سابق للجنة األولمبية الليبية

● بن علي

الوسط - زين العابدين بركان

مباراة ودية وحيدة أمام زامبيا قبل 
البطولة القارية صاحبة االختبار 

األول للمدرب الصربي الجديد زوران

في ظهوره الرابع بعد اقتناص نسخة 2014

الوسط - صالح بلعيد

»بن علي« يواصل الغياب في »الكالتشيو« 
أمام إنتر ميالن وسبيزيا
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ماذا: يعني ترحيبها بوقف إطالق النار في ليبيا؟

من: يضمن حياد أعضائها فيما يخص األزمة الليبية؟

أين: التزام دولها بعدم التدخل في شؤون الغير؟

متى: يتوقف دعم دولها ألطراف األزمة؟

كيف: تنعكس نتائجها على الواقع الليبي؟

لماذا: لم يتصافح علنًا قادة اإلمارات وقطر أيضًا؟

 كل شيء كل شيء  

قمة العال

1987 اغتيل الشهيد  7 يناير  في مثل هذا اليوم، الموافق 
التي وصلها في  أثينا،  محمد سالم عاشور افحيمة في مدينة 
المتحدة  الواليات  الثاني من شهر ديسمبر قادما من  النصف 

الديكتاتوري  النظام  األميركية، من بعد أن استدرجته أذرع 
قرابة بين من استدرجه والشهيد،  اإلرهابي مستغلين صلة 
اثنان من مجموعة االغتياالت  )فاري( دخل  وبمطعم بمنطقة 

وأفرغا في صدره مخزن عيارات نارية، فأسلم الروح قبل وصول 
الذين  سيارة اإلسعاف. الشهيد محمد فحيمة أحد كثيرين من 
الكثيرين من  التي طالت  استشهدوا في حملة تلك االغتياالت 

األبرياء.
الجمعة بطرابلس، وتلقى تعليمه   ولد الشهيد في سوق 

التحق بمعهد  الجمعة، ثم  االبتدائي واإلعدادي بمدرسة سوق 
المعلمين، ثم امتهن األعمال الحرة. ومن بعد خروجه من 

1982 وانضم إلى التنظيم الوطني  السجن، غادر البالد سنة 
قياداته. أحد  المعارض، وأصبح  الليبي 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

من  تبقى  بما  ووصلت  األرض  على  أخيرًا،  حطت،   2020 رقم  المخطوفة  الطائرة  رحلة 
حمولتها البشرية إلى بر أمان، بما يعد، حتى اآلن، في حكم الموقت عقب أشهر عصيبة 
ومحزنة ومرهقة. وآن لمن بقوا، على قيد الحياة من المسافرين، على متنها، أن يحمدوا 
اهلل على سالمتهم أواًل وأن يترحموا ثانيًا، على من قضوا، ممن شاركوهم الرحلة، ولم 

يحالفهم حظ بالنجاة.
الحياة رحلة سفر، تقصر وتطول. والسفر كما تؤكد ذلك حكمة قديمة، قطعة من عذاب. 
ما يميز رحلة الحياة أنها تبدأ من نقطة زمنية معلومة بصرخة جزع وزغرودة فرح، وتنتهي 
في نقطة زمنية مجهولة بحزن ودمع. وما بين البداية والنهاية، تتداخل وتختلف وتتمايز 
المصائر واألقدار والحظوظ  2020، كادت  العام  المصائر، واألقدار، والحظوظ. لكن في 
تتوحد، وصرنا جميعًا كبشر مهددين باحتمال اإلصابة بالوباء وإمكانية الموت. وبالتالي، 
كأننا تحولنا فجأة، إلى مسافرين على متن رحلة طائرة خطفت في الجو، من قبل جماعة 

إرهابية غير معروفة من قبل، أطلقت على نفسها اسم حركي »كوفيد 19«. 
الطائرة ظلت تحوم، بحمولتها المرتعبة، في الفضاء، الجئة من سماء إلى سماء، طيلة 
المرجفون  وركابها  األرض.  ثعالب  كل  من  وحيلة  مكرًا  أشد  ألمان  طلبًا  أشهر،  تسعة 

بعضهم قتله المخطوفون بال رحمة، ومن بقوا أحياء منهم، 
أواحتمال  المخطوفين،  قبل  من  الموت  تهديد  تحت  ظلوا 

سقوط الطائرة وهالكهم.
الرحلة  تلك  من  النجاة  لهم  اهلل  كتب  الذين  نحن  وها 
نتهيأ  عقولنا،  حيرة  وذهبت  أنفاسنا،  استعدنا  وقد  المهلكة، 
معًا لمواصلة رحلة أخرى، جديدة، تحت رقم 2021، إلى جهة 
مقصودة، مبتهلين إلى اهلل، سرًا وعالنية، أن يقينا شر تقلبات 
الكائدين، وأن يوصلنا بسالم وأمان  الطقس والوقت، وكيد 
الرحلة  عذاب  بعد  ألننا،  ونشتهي.  ونتمنى  نريد  حيث  إلى 
تعيد  هادئة،  رحلة  إلى  ماسة  حاجة  في  السابقة،  المميتة 
الخوف  شبح  عنها  وتبعد  طمأنينة،  من  فقدت  ما  قلوبنا  إلى 
خالل  لنا،  يتاح  بما  االستمتاع  على  قادرين  وتجعلنا  والرعب، 

الرحلة الجديدة، من طيبات دنيوية.
لكن، على ما يبدو، ومن خالل ما مر بنا من تجارب سابقة، 
التهديد  من  وخالية  ومسالمة  هادئة  برحلة  حلمنا  فإن 
ذلك،  ورغمًا عن  بالجنة.  إبليس  حلم  تختلف عن  ال  بالموت، 
يقرر  المسافر حين  األمل؛ ألن  التخلي عن  بمستطاعنا  ليس 
البدء برحلة أخرى، يتوكل على اهلل، ويغادر مأمنه يحدوه أمل، 
رغم علمه بمصاعب الطريق، بالوصول سالمًا غانمًا إلى جهة 
مقصودة، وغاية منشودة، إذ لو لم يكن لديه أمل بإمكانية 
تحقيق تلك الغاية المرجوة، لما اختار الرحيل والسفر. ونحن 

جميعًا مسافرون في قارب الزمن، يشق بنا أمواج بحار عديدة، مجهولة. لذلك، فإن سفرنا، 
سواء طال أم قصر، مختلف، وجهاتنا المقصودة تحددت، ولكن ليس من قبلنا. وما نرتاده 

من طرق، أوما نستخدمه من وسائل مواصالت ليس من اختيارنا.
الرهان  نقبل  تجعلنا  صالحنا،  غير  وفي  مجحفة  كانت  وإن  اللعبة،  بشروط  ومعرفتنا   
مرغمين، ونختار المغامرة أو المقامرة، بإرادتنا. يحدونا أمل في فوز موعود ومأمول، وفي 
الوصول إلى مرسى آمن وأخير: مبتغانا، حيث يكون بإمكاننا تنفس الصعداء، واالستمتاع 

بتذوق طعم راحة أخيرة وهانئة ومنشودة.
كل عام وأنتم بخير أيها السائرون على طريق الحب والسالم، في شعاب ومسالك طرق 
أرض صعبة، لكي تشيدوا بعزمكم أوطانًا تكون ملجأ آمنًا للمحبة. وأنتم أيها العاملون 
في صمت من أجل غد أفضل لبني البشر، طوبى لكم. كل عام جديد وأنتم بخير وسالم 
أيها المسافرون، الذين اختاروا رحياًل دائمًا؛ بحثًا عن يقين مراوغ، وحلم ال يخون بوطن 
شجر  وأغصان  نخيله،  جريد  ظالل  تحت  وغربتهم،  كهولتهم  تعب  من  فيه  يستريحون 

زيتونه، وتينه.
كل عام وأنتم بخير وتألق أيها المبدعون الحالمون، وأنتم تحملون ثقل أمانة كلمات 

تنبض بحنو بين أضالعكم، وفي حنايا قلوبكم.
أيها المستضعفون، في مشارق األرض ومغاربها، كل عام جديد وأنتم بخير حتى ترثوا 
بين جدران شقة، معلقة  المسجونة  العجوز،  المرأة  أيتها  بخير،  وأنتِ  األرض. وكل عام 
بالدور الثالث، في الظهرة، في عمارة متآكلة بطرابلس، في انتظار وصول غائبين غيبهم 

الوقت.
كل عام جديد وأنتم جميعًا بخير وسالم ومحبة.

جمعة بوكليب

استعدوا للرحلة 2021

يعرف أهل درنة الجامع الكبير باسم المسجد العتيق، وهو أحد 
المساجد التاريخية في المدينة، والذي شيد سنة 1081 هجري. 

ونشرت صفحة مصلحة اآلثار الليبية في »فيسبوك« بعض الصور 
الرائعة التي تظهر الجانب الجمالي والمعماري للمسجد األثري. وجاء 
في منشور المصلحة: »يقع المسجد في وسط حي تجاري وهو كبير 
الحجم يتكون من مستطيل مساحته حوالي 627 م2 وبه 45 عقدا 

محمولة على 30 عمودا رخاميا، وبين العمود واآلخر حنية نصف 
دائرية الشكل هي تجويفات لقباب المسجد البالغ عددها 42 قبة«.

ويقع المسجد بمنطقة المغار، بجوار السوق القديمة، وال يزال 
محتفظًا بطرازه األصلي مع بعض التحديثات التي تطلبتها عمليات 

الترميم أو الصيانة. والمبنى مرفوع بنحو 30 عمودا من الرخام، 
بطول ثالثة أمتار لكل منها، جلبت من معبد إغريقي بمنطقة 

كرسة، وعلى رأس كل عمود تاج يعود إلى حضارات وعصور مختلفة 
مثل الحضارات الفرعونية والرومانية وقبل المسيح وبعده، كما أن 
المسجد يحوي أكثر من 40 قبة.ُذكر الجامع العتيق عند الكثير من 
الرحالة والمؤرخين تناولوا المسجد في كتاباتهم، ضمن أبرز اآلثار 

اإلسالمية في درنة، إذ يعد نواة المدينة القديمة حيث يزخر بمئذنته 
الشامخة وقبابه وأعمدته الرخامية، حيث تجلت فيه متانة البنيان، 

ودقة الهندسة وجمال فن المعمار اإلسالمي، حسب وصفهم.

الشهيد محمد سالم 
عاشور فحيمة

كل عام وأنتم 
بخير أيها 

السائرون على 
طريق الحب 

والسالم، 
في شعاب 

ومسالك طرق 
أرض صعبة، 
لكي تشيدوا 

بعزمكم 
أوطانًا تكون 

ملجأ آمنًا 
للمحبة.

املتسلل 
واإلمبراطور

أوقف رجل دخل بطريقة غير قانونية مقر 
إقامة اإلمبراطور ناروهيتو في طوكيو، 

وأمضى نحو ساعتين قبل اكتشاف 
وجوده. وأوضحت شبكة »فوجي« 

اإلخبارية أن الرجل الذي لم تفصح عن 
اسمه دخل هذا المجمع اإلمبراطوري، 
الواقع في منطقة أكاساكا في وسط 

طوكيو مساء السبت، ووصل إليه عبر 
بيت ضيافة مجاور.

ونقلت المحطة عن مصادر في 
الشرطة أن الحرس اإلمبراطوري أوقف 
الرجل الدخيل بعد ساعتين قرب منزل 

األميرة يوريكو )97 عامًا(، عمة ناروهيتو.
وأشارت المحطة إلى أن الرجل مرّ عبر 
المدخل الرئيسي لبيت الضيافة هذا الذي 

لم تكن توجد حوله حراسة.
كذلك أوردت »تي بي إس نيوز« خبر 
دخول الرجل كاشفة أن المشتبه به أبلغ 

الشرطة بأنه كان يريد »مقابلة أفراد من 
العائلة اإلمبراطورية«.

أسماك أغلى
من »الكافيار«

يعاين شتيفان أستنر سمك حفش أمهق 
نادرًا من نوعه، يصدر من جبال األلب 

النمساوية إلى بلدان العالم، بأسعار 
خيالية. ويقول أستنر: »إن األسماك 

خضعت لتخطيط بالصدى لمعرفة إن 
كانت ستدخل مرحلة التكاثر قريبًا«.

ويعمل الرجل في بلدة غروديغ، قرب 
سالزبورغ في النمسا، حيث تُربى أسماك 

ا. أنثى يكلف بيضها غاليًا جدًّ
ويقوم مدير هذه المنشأة لتربية 

األسماك، فالتر غرول، بشق جلد سمكة 
تبلغ من العمر 16 عامًا، الستخراج 

بيض فاتح اللون. ويقول وهو يغسل 
الغلة: »البيض أكثر طراوة من الكافيار 

األسود«. وهذه الغلة التي ال يتخطى 
وزنها 600 غرام تكلف ثمانية آالف يورو، 
وهو سعر أغلى بثالث مرات من الكافيار 

األسود الذي يعد أصاًل من المأكوالت 
الفاخرة.

»سوء تفاهم« يقتل 
صديقة جيمس بوند

أقوالهمأقوالهم

»االتحاد األوروبي على استعداد 
للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل 
الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا«.

الناطق باسم الممثل األعلى لألمن 
والسياسة الخارجية

 بيتر ستانو

- »نرحب بالتقدم المحرز في البحث 
عن السالم في ليبيا«.

رئيس الكونغو 
دنيس ساسو نغيسو

»ندعو إلى حوار وطني ليبي 
بمشاركة القوى السياسية، بمن في 

ذلك قائد الجيش الوطني خليفة 
حفتر وأنصار معمر القذافي«.

نائب وزير الخارجية الروسي
 سيرغي فيرشينين

»تونس تأمل أن يصدر مجلس األمن 
قرارا بنشر بعثة دولية لمراقبة وقف 

إطالق النار في ليبيا 
بأسرع وقت ممكن«.

السفير التونسي في األمم المتحدة
 طارق األدب

تسبب »سوء تفاهم« في إرباك وسائل إعالم عدة، بعد نشر خبر عن وفاة 
واحدة من نجمات هوليوود، ثم العودة مجددا لنفي األمر.

وأعلن ناطق باسم الممثلة األميركية، تانيا روبرتس، اإلثنين، أن النجمة 
السينمائية التي شاركت روجر مور بطولة آخر أفالمه في سلسلة جيمس 

بوند وكانت إحدى نجمات مسلسل »ذات سيفينتيز شو« ترقد في مستشفى، 
في لوس أنجليس، بين الحياة والموت.

وقال مايك بينغل المسؤول اإلعالمي لروبرتس في 
تصريح إلى وكالة فرانس برس إن الممثلة 

)65 عامًا( ترقد في أحد مستشفيات لوس 
أنجليس »بحالة حرجة«.

ووفقًا لبينغل فإن روبرتس ترقد 
في قسم العناية الفائقة في مستشفى 
»سيدرز سايناي«، وهي في حالة حرجة 

بين الحياة والموت.
ورفضت ناطقة باسم المستشفى 
تأكيد أو نفي صحة هذه المعلومة، 

مشيرة إلى أن السر الطبي يمنعها 
من اإلدالء بأي تعليق بهذا 

الشأن.
وأدخَِلت روبرتس 

المستشفى في 24 ديسمبر، 
إثر سقوطها فجأة أثناء 
تنزيهها كالبها، وفق 

بينغل.
واشتهرت روبرتس 

بدور العالمة الجيولوجية 
ستايسي ساتون في فيلم 

»إيه فيو تو كيل« العام 1985 
ضمن سلسلة أفالم جيمس بوند، 

وفيه تولى الممثل روجر مور دور 
العميل 007 للمرة األخيرة.

ومن أبرز أفالمها األخرى »بادي 
سالم« و»نايت آيز«.
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