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أدنى إمدادات

فضاء

سجل امتثال »أوبك+« لتخفيضات إنتاج 
النفط هبوطًا إلى نسبة 75 % في ديسمبر، 
مسجاًل أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق 

اإلمدادات في مايو 2020، حسب »بترو 
لوجيستكس« لتتبع الناقالت. كما ذكر 

تقرير صادر عن منظمة األقطار العربية 
المصدرة للنفط »أوابك«، أن أحدث 

التقديرات األولية لمنظمة »أوبك« يشير 
إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة 
خامات »أوبك« إلى 48.59 دوالر للبرميل 

خالل شهر ديسمبر 2020، أي بنسبة زيادة 
تبلغ نحو 14 % مقارنة بالشهر السابق. 

وتتوقع منظمة »أوبك«، تراجع المتوسط 
السنوي لسعر سلة خاماتها في العام 2020 

إلى 41.16 دوالر للبرميل

مليار 47
دوالر

الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي 
للقارة األفريقية إذا تأخر وصول لقاحات 

»كورونا«.
بنك التنمية األفريقي

نفط

كل شيء

سمبوسة

قريبا في ليبيا
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محاوالت ليبية لطي ملف »الداعشـيات« األجــانب وأبنائهـن

 »المعزول«
أعمال الشغب التي طالت مبنى 

»الكابيتول« كانت المسمار األخير في 
نعش والية الرئيس األميركي المنتهية 

واليته دونالد ترامب، وبعد 4 سنوات 
مثيرة للجدل في البيت األبيض، بات 
فريسة لمحاوالت تشريعية لعزله 
من منصبه. خبراء قانونيون 

ومشرعون يقولون إن الفرصة 
ال تزال سانحة لجعل الرئيس 

الخامس واألربعين للواليات 
المتحدة، دونالد ترامب، 

أول رئيس يخضع إلجراءات 
العزل مرتين في تاريخ 
البالد، وربما محاكمته 

على جرائم ارتكبها، بيد 
أن الهدف يبدو أبعد من 

ذلك. الداعون إلى عزل 
ترامب، الذي تنتهي واليته 
يوم 20 يناير، يريدون بذلك 
منعه من الترشح لالنتخابات 
الرئاسية، ويخططون إلدراج 
هذا البند في وثيقتهم. في 

كل األحوال يبدو أن مستقبل 
ترامب السياسي بات في حكم 

المنتهي حتى إشعار آخر.

انتهت محاولة مالك مطعم بريطاني 
للتخفيف عن الناس أثناء أزمة »كورونا«، 
بعد يوم من بدايتها، بعدما حاول إرسال 

قطع من وجبة السمبوسة إلى الفضاء، 
ودعا لمتابعة رحلتها لتهبط في فرنسا. 
وقال نيراج غادير، صاحب مطعم »تشاي 
واال« في مدينة باث جنوب غرب إنجلترا، 

إنه »بعد وقت قصير من إطالق طبق 
السمبوسة بواسطة بالون طقس مجهز 

بكاميرا وجهاز تحديد المواقع، كشفت 
متابعة الرحلة تعطل جهاز التعقب، واعتقد 
صاحب المطعم أن الرحلة فشلت وسقطت 

السمبوسة في مكان آخر بإنجلترا.

الحوار الليبي يحط مرة أخرى في جنيف عبر »االستشارية«

حجز 2.8 مليون جرعة لقاح تكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص في ليبيا

القصة الكاملة لنزاع »األوقاف« و»مركز املحفوظات« في طرابلس

تخوف دولي أممي من ضياع »الفرصة األخيرة«

البنك الدولي يستهل 2021 بتحذير الليبيني

فشل  يــؤدي  أن  من  الدولي  البنك  حذر 
اإلضرار  إلى  السياسي  االستقرار  تحقيق 
المدى  على  ليبيا  في  االقتصادي  بالنمو 
المصدرة  البلدان  أن  مؤكدًا  الطويل، 
بتداعيات  ــرًا  ــأث ت أقــل  كــانــت  للنفط 
البلدان  من  المستجد«  »كورونا  فيروس 

المستوردة للمحروقات.
الصادر  السنوي  نصف  التقرير  وحسب 
الدولي،  البنك  عن  الجاري  يناير  خالل 
فإنه  االقتصادية،  بالتوقعات  الخاص 
في  النفط  إنتاج  يتعافى  أن  المتوقع  من 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
بسرعة؛  الليبي  اإلنتاج  بارتفاع  مدعومًا 
نتيجة توقيع اتفاقية وقف إطالق النار بين 

طرفي النزاع.
واعتبر البنك ذلك محفزًا لالستمرار في 
باالستثمار  لها  المخطط  التنويع  برامج 
في البنية التحتية، »لكن الضغوط المالية 
ستواصل الضغط للحد من قوة االنتعاش 

على المدى المتوسط«.
تعافي  المالية  المؤسسة  وتوقعت 
1.8 % في  النمو بين مصدري النفط إلى 
على   »+ »أوبك  اتفاق  بعد   2021 العام 
من  التدريجي  والتخلص  اإلنتاج  خفض 

القيود المحلية المتعلقة بالوباء.

التوترات  تأثيرات  إلى  البنك  ويشير 
التي  والجيوسياسية  الداخلية  السياسية 
وتقوض  النمو  على  خطرًا  تشكل  تزال  ال 

تكاماًل تجاريًا أكبر.
التوترات  تــراجــع  مــن  الــرغــم  فعلى 
إال  النواحي،  بعض  في  الجيوسياسية 
ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  اتفاقيتي  أن 
األمن  تحسين  لزيادة  فرصة  تعد  واليمن 
األمن  انعدام  تزايد  وتقليل  المنطقة  في 
الغذائي محليًا، »لكن على المدى الطويل 
االستقرار  تحسين  فــي  فشل  أي  ــإن  ف

السياسي سيكون ضارًا بالنمو«.
في  الناتج  أن  إلى  التقديرات  وتشير 

الشرق  بمنطقة  للنفط  المصدرة  البلدان 
بنسبة  انكمش  أفريقيا  وشمال  األوسط 
الماضي؛ فيما يظل نمو  العام  7.5 % في 
ناتج القطاع النفطي مقيدًا بفعل التزامات 
بخفض  المعني  ــك+«  »أوب اتفاق  تجاه 

اإلنتاج.
للنفط  المستوردة  البلدان  وشهدت 
من  األول  النصف  ففي  أكبر،  انكماشًا 
لفيروس  األقــل  التفشي  وبسبب  العام، 
كان  النفط،  أسعار  وانخفاض  »كورونا« 
االنكماش بنسبة أقل، ثم ارتفع مع زيادة 
اإلصابات وعدم وضوح الرؤية فيما يخص 

إنتاج النفط.

طرابلس: الوسط

الليبي  السياسي  الحوار  يطير  أخرى  مرة 
من  أشهر  ثالثة  نحو  بعد  جنيف  ــى  إل
اإلخفاق في التوصل إلى آلية متفق عليها 
جلسة  جديدة.  تنفيذية  سلطة  لتشكيل 
جنيف التي تمثلت فيها اللجنة االستشارية 
الوليدة، جاءت في مناخ شهد فيه المسار 
العام  بــدايــة  مــع  انفراجة  االقــتــصــادي 
الجديد، ببدء أولى خطوات توحيد ميزانية 
انعكاسها  الليبي  المواطن  يأمل  الدولة، 
تنتظر  وقت  وفي  المعيشي.  وضعه  على 
األمن  مجلس  موافقة  المتحدة  األمــم 
تفجرت  النار،  إطالق  وقف  رصد  آلية  على 
الوفاق  حكومة  مسؤولي  بين  مناكفات 

حول إطالق عملية عسكرية جديدة.
وباتت محاوالت إحداث اختراق كبير في 
بمواقف  مرتبطة  السياسي  الحوار  نتائج 
خريطة  ــروز  ب سياق  في  دولية  ــراف  أط
الليبية،  المسألة  في  جديدة  اتصاالت 
وهو ما حدا باألمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس إلى تشخيص معوقات 
في  بليبيا  النار  ــالق  إط ــف  ووق السالم 
أمرين،  في  بنيويورك  له  افتراضية  كلمة 
تقوض  دول  مــن  »الــمــفــســدون«  هما 
المنخرطين  األشخاص  اجتماع  إمكانية 
الثقة«،  »انعدام  جانب  إلى  الصراع  في 
لدى  األميركي  السفير  عبر  آخر  وبشكل 
إلى  تطلعه  عن  نورالند  ريتشارد  ليبيا، 
بملتقى  االستشارية  اللجنة  »أعضاء  قدرة 
الحوار السياسي على وضع تطلعات جميع 
لبعض  الموالية  المصالح  فوق  الليبيين 

األطراف الليبية والخارجية«. 
ويعد اجتماع اللجنة بجنيف السويسرية 
الذي يستمر ثالثة أيام ابتداء من األربعاء 
نورالند،  تعبير  بحسب  أخــيــرة،  فرصة 
للتوصل إلى توافق لتشكيل سلطة جديدة 
وطنية،  النتخابات  الطريق  تمهد  موقتة 
دون أن يشير إلى مآالت األمور إذا ضاعت 

أيضا هذه الفرصة.
يسعى  األممية  البعثة  إشــراف  وتحت 
آليات  حول  الخالفات  حل  إلى  االجتماع 
اختيار السلطة الجديدة بين أعضاء اللجنة 
بشأن  المقترحات  وعــرض  االستشارية 

في  عرضها  أمل  على  الخالفية،  النقاط 
من  السياسي  الحوار  أعضاء  على  القريب 
اجتماع  في  سواء  عليها  التصويت  أجل 
التواصل  تقنية  عبر  أو  تونس  في  جديد 
ببقاء  يقضي  مقترح  ــط  وس الــمــرئــي، 
المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة 
لها  توكل  منفصل  بشكل  تعمل  وحدة 
التي  التمهيدية  للمرحلة  الترتيب  مهمة 

ستفضي إلى انتخابات وطنية.
غير  بلقاء  المباشر  لالجتماع  ومهد 
لألمم  العام  األمين  ممثلة  جمع  رسمي 
ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في  المتحدة 
المجلس  برئيس  ــد،  ــورالن ون وليامز، 
السراج في  فائز  الوفاق  الرئاسي لحكومة 
أحمد  نائبه  أيضا  يوجد  كان  حيث  روما، 
معيتيق. وتزامنا مع هذه المساعي يعمل 
إقرار  أجل  من  القانونية  اللجنة  أعضاء 
قاعدة دستورية تجرى عليها االستحقاقات 
القادمة، لكن االنقسام يبقى سيد الموقف 
مع تمحور أغلب المقترحات حول االستفتاء 
حيث  اعتماده،  أو  الدستور  مشروع  على 

تشير مصادر من داخل اللجنة إلى الخالف 
حول االستناد إلى قاعدة من دستور ليبيا 
يستند  انتخابات  قانون  أو   ،1951 للعام 
المفترض  فبراير، ومن  لجنة  إلى مقررات 
الثاني  االجتماع  القاهرة محطة  أن تكون 
المجلس  مع  الدستورية  اللجنة  لمكونات 
وأعضاء  النواب  ومجلس  للدولة  األعلى 
تجاوز  أجــل  من  الدستور  صياغة  هيئة 
المطبات التي تواجه االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية في موعدها، فيما يسود تفاؤل 
من  لعدد  ناجحة  انتخابات  ــراء  إج بعد 
أنه  مراقبون  يراه  ما  البلدية،  المجالس 
االنتخابية  لالستحقاقات  امتحانا  يشكل 

العامة المقررة في نهاية العام الجاري.
في هذا المناخ احتضنت مدينة البريقة 
اجتماع موسع بين ممثلين عن  أول  عقد 
لتوحيد  و»الموقتة«  »الوفاق«  حكومتي 
الدولة  وميزانية  االقتصادية  السياسات 
وزارة  عن  بيان صادر  وقال   .2021 للعام 
المالية إن الطرفين سيعمالن على مسودة 
نهائية للميزانية الوطنية للعام 2021 في 

على  المشروع  وسيعرض  المقبلة،  األيام 
لقيادة  تشكيلها  سيتم  انتقالية  حكومة 
البالد. وغير بعيد عن كل ذلك، وتحديدا 
األمين  األمني، حدد  الوضع  على مستوى 
قدمه  تقرير  في  المتحدة  لألمم  العام 
حزمة  الثالثاء،  األمن،  مجلس  أعضاء  إلى 
بالضرورية  وصفها  التي  الخطوات  من 
لوقف  دائم  اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من 
الذي يمكن  والدور  ليبيا،  النار في  إطالق 
البلد  هذا  في  األممية  البعثة  تؤديه  أن 
أن  »يجب  أنه  غوتيريس  وأكد  مستقبال. 
تهيأ الظروف األمنية والعملياتية المالئمة 
وأن  النار،  إطــالق  وقف  رصد  آلية  لنشر 
األطراف  بين  مشترك  اتفاق  هناك  يكون 
الوطنية  الفاعلة  الجهات  بشأن  الليبية 
والدولية في مجال األمن؛ وترتيبات أمنية 

جديدة وشاملة في جميع أنحاء البلد«.
ووفق التقرير األممي، فإن وقف إطالق 
النار الدائم في ليبيا، يحتاج قبل كل شيء 
ومن  األطــراف  من  مقبوال  يكون  أن  إلى 
عامة الليبيين، وأن يكون هناك اتفاق على 

ومستوى  النار،  إطالق  وقف  تنفيذ  طرائق 
المجتمع  من  ليبيا  تطلبه  الــذي  الدعم 
الدولي، إلى جانب الدعم من قبل الجهات 
التام  المعنية اإلقليمية والدولية، والتقيد 
بحظر توريد األسلحة وغيرها من اإلجراءات 

األخرى المفروضة من مجلس األمن.
إلى  األمــن  مجلس  دعا  السياق  وفي 
الموافقة على والية جديدة للبعثة األممية 
علما  النار،  إطالق  وقف  رصد  آلية  لدعم 
لجنة  أعضاء  ضمن  الليبية  األطــراف  بأن 
مراقبين  وجود  على  تعترض  لم   »5+5«
دوليين، لكن متابعين للشأن الليبي يرون 
الوضع  مع  التعاطي  لصعوبات  نظرا  أنه 
وفي  الوسطى  المنطقة  في  العسكري 
بعثة  يتطلب  الوضع  فإن  والجفرة  سرت 

حفظ سالم وليس مراقبين مدنيين.
شهدت  المحلي،  الحراك  مــوازاة  وفي 
وروما  وباريس  وعمان  القاهرة  عواصم 
الليبي،  الملف  حــول  مكثفة  محادثات 
إيف  جان  فرنسا  خارجية  وزير  استهلها 
لودريان بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، بينما كان رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح في باريس يبحث »العالقات 
الثنائية«. أما نائب وزير الخارجية األردني، 
مع  اتفق  أنه  أكد  فقد  الصفدي،  أيمن 
اإليطالي  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 
على  عمان  بالعاصمة  مايو  دي  لويغي 
تهدف  التي  الجهود  كل  دعــم  ــرورة  ض
لليبيا  وتعيد  الليبية  األزمـــة  حــل  ــى  إل
مع  الصفدي  وبحث  واالستقرار.  األمــن 
شكري،  سامح  المصري،  الخارجية  وزير 
تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكدا »دعم 
إلى  التوصل  المستهدفة  الجهود  كل 
أمن  يحفظ  ليبي  ليبي-  سياسي  اتفاق 
وينهي  استقرارها،  ويعيد  وجوارها  ليبيا 

التدخالت الخارجية«.
المراقبين  عديد  يطرح  هذا  كل  أمام 
أن  ينبغي  ما  حــول  ضرورية  تساؤالت 
جنيف  اجتماعات  أخفقت  حال  في  يحدث 
مخارج  أو  توافقات  إلــى  التوصل  فــي 
الحوار  في  المطروحة  لإلشكاالت  مهمة 
التي  الخطوة  ومــا  الليبي،  السياسي 
وكذلك  األممية،  البعثة  عليها  ستقدم 

األطراف الدولية المؤثرة؟

< اجتماع اللجنة االستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر األمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، )البعثة األممية(

طرابلس، جنيف، القاهرة: الوسط

التي  البلدية  المجالس  انتخابات  تعد 
بالون  البلديات  من  عدد  في  أخيرًا  عقدت 
اختبار أو امتحانا شعبيا الستعداد الليبيين 
في  موعدها  إقــرار  جرى  التي  لالنتخابات 
السياسي  الحوار  وفق   ،2021 ديسمبر 

برعاية األمم المتحدة.
أربع  في  البلدية  االنتخابات  وعقدت 
بلديات، الخميس الماضي، هي سواني بن 
وزليتن،  األخيار  وقصر  األندلس  وحي  آدم 
وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية متعلقة 
المستجد«.  »كــورونــا  فيروس  بجائحة 
بلدية  انتخاب  المشاركة في  وبلغت نسبة 
فيما  األدنى،  لتكون   ،%  22 األندلس  حي 
مشاركة  زليتن  بلدية  انتخابات  سجلت 
في  المسجلين  إجمالي  من   %  42 بنسبة 

عملية االقتراع، لتكون األعلى.
االنتخابات  تبدو  نفسه  الــوقــت  فــي 
لقدرة  وحاسما  مباشرا«  »اختبارا  البلدية 
السلطات الرسمية على تنظيم االنتخابات 

باألجواء  تفاؤال  خبراء  ويبدي  العامة. 
الطبيعية التي سارت بها االنتخابات، وعدم 
فرص  تزايد  في  أمنية  خروقات  تسجيل 
ناجحة  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجراء 

في العام 2021.
بـ»عدم  طالبوا  آخــريــن  خــبــراء  لكن 

أستاذة  وتقول  التفاؤل«.  في  اإلفـــراط 
أماني  ليبية،  جــامــعــات  ــي  ف الــقــانــون 
السياسية  الطبقة  إن  الهجرسي خلف اهلل، 
»ال تهتم كثيرًا باالنتخابات البلدية، ألنها 
خدماتي  البلديات  عمل  طبيعة  أن  تعرف 
بالمقام األول، وبالتالي تأثيرها على دائرة 

صنع القرار محدود«.
المركزية  اللجنة  رئيس  اعتبر  رسميا، 
بن  سالم  البلدية،  المجالس  النتخابات 
»تحديات  تواجه  االنتخابات  أن  تاهية، 
»ظـــروف  ــي  ف يــتــم  والــعــمــل  مختلفة« 
األمنية  ــاع  األوض من  ــدءًا  ب استثنائية«، 
الموارد  بشح  مــرورًا  »كــورونــا«،  وجائحة 
المالية وانتهاًء باالنقسام. معقبًا: »نطمح 
االنتخابات  تنظيم  إلى   2021 العام  خالل 

في ثالثين بلدية«.
لجنة  الشرقية  المنطقة  في  وشكلت 
عليا »موازية« لالنتخابات البلدية، لم تجر 
وفي  الشرق  في  البلدية  االنتخابات  بعد 
تاهية:  بن  ويردف  جنوبية.  بلديات  أربع 
المركزية  اللجنة  توحيد عمل  »وضع خطة 
ينتهي  وحينما  الشرق،  في  الموازية  مع 
البالد،  في  الحكومة  وتوحد  االنقسام 
في  االنتخابات  إلجــراء  جاهزين  سنكون 

معظم أنحاء ليبيا«.

وقف إطالق النار الدائم في 
ليبيا يحتاج قبل كل شيء إلى 
أن يكون مقبوال من األطراف 

ومن عامة الليبيين

محاوالت إحداث اختراق 
كبير في نتائج الحوار 

السياسي مرتبطة بمواقف 
أطراف دولية
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ظافر العابدين: هذا 
ما تعلمته أثناء فترة 

حظر »كورونا«

الهونى أفضل مهاجم 
ليبي.. ومنح الجائزة 
ألحمد بن علي بني 

املحترفني

مباحثات عسكرية بني 
»الوفاق« وإيطاليا

أجرى نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، أحمد معيتيق، مباحثات 

مع زير الدفاع اإليطالي لورينزو 
غويريني، تركزت على العمل على 

نجاح االتفاقية الفنية العسكرية 
الموقعة بين وزارتي الدفاع 

الليبية واإليطالية. وخالل لقاء 
معيتيق مع غويريني مساء اإلثنين 

في مقر وزارة الدفاع اإليطالية 
بالعاصمة اإليطالية روما، جرى 

بحث االتفاقية وآليات تنفيذ 
بنودها، وفق الصفحة الرئيسية 

لمعيتيق بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«. ووصل 
معيتيق، اإلثنين، إلى العاصمة 
اإليطالية، حيث أجرى مباحثات 

مع عدد من المسؤولين. وأشاد 
معيتيق بالعالقات الليبية–

اإليطالية وبالدعم المقدم من 
الجانب اإليطالي في المجال 

العسكري، وأكد تشكيل لجنة 
فنية مشتركة من أجل خلق توأمة 

مع الجانب اإليطالي فيما يخص 
الطب العسكري واالستفادة من 

خبرته في هذا المجال.
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أسماء سليم تستقبل العام الجديد
بأغنية »أني أميرة«

1010 أفالم روائية في مهرجان أفالم روائية في مهرجان
 »ماي فرنش« »ماي فرنش«

»إل جي« استخدمت شخصية افتراضية لإلعالنات»إل جي« استخدمت شخصية افتراضية لإلعالنات
لدرجة  الصين  في  الحديثة  التكنولوجيا  مع  التعامل  في  صعوبات  يواجهون  السن  في  الكبار  يزال  ال 
حديثا.  هاتفه  عاما«   70« تشانغمينغ  لي  واشترى  الرقمية،  للتقوية  حصص  توفير  السلطات  قررت 
ويقول  الصين،  غرب  جنوب  شينغدو،  في  حيه  بلدية  توفرها  بدورة  التحق  استخدامه،  كيفية  ولتعلم 
التعلم. مهما تقدمنا في السن،  لوكالة »فرانس برس«: »ال أفهم بعد كل الوظائف لكنني أرغب في 

لم يفت الوقت لتعلم أمر ما«.
ويشرح له مدرب كيفية إغالق التطبيقات، محاوال تبسيط المفاهيم لجمهور هو من العمر الثالث. 
ويقول: »األمر أشبه بقاعة مكتظة بالقطع ينبغي ترتيبها«، وأصبح استخدام الهاتف المحمول أساسيا 
الربع  في  التجارية  الصفقات  إجمالي  من   %  24.3( رواجا  اإللكترونية  التجارة  تزداد  حيث  الصين،  في 
تنظيم  السلطات  قررت  لذا،  االنحسار،  قيد  النقدية  السيولة  استعمال  وحيث   )2020 العام  من  الثالث 

دورات ليألف مجمل السكان أساسيات التجارة اإللكترونية.
حتى  كلها،  المتاجر  في  بابا«  و»علي  تشات«  »وي  للعمالقين  اإللكتروني  الدفع  تطبيقات  وتتوافر 
للتاجر  المربع  الرمز  مسح  خالل  من  مشترياتهم  يدفعون  زبائن  رؤية  الشائع  ومن  منها،  الصغيرة 
في شينغدو:  الحصص  تحضر  التي  لي،  مينغ  الستينية  وتقول  الذكي،  الهاتف  بواسطة  مسحا ضوئيا 
مكالمة  إجراء  سوى  وسعي  في  يكن  »لم  كاشفة:  محمول«،  هاتف  دون  من  العيش  يمكننا  يعد  »لم 

في بادئ األمر، وقد فسرت لي ابنتي بعض األمور ورحت أحضر دورات كهذه. وأنا اليوم أتدبر أمري«.

تصدر تطبيق المراسلة »سيغنال« قائمة 
التطبيقات األكثر تحميال على متجري »آبل 

ستور« و»غوغل بالي«، في بلدان عدة، 
ومنذ إبداء مستخدمين كثر لـ»واتساب« عبر 

شبكات التواصل االجتماعي نيتهم النزوح إلى 
»سيغنال«، على غرار رئيس »تيسال« إلون 
ماسك، يتربع التطبيق المجاني على رأس 
قائمة التطبيقات األكثر تحميال في الهند 

وألمانيا وفرنسا وأيضا في هونغ كونغ، على ما 
ذكرت »سيغنال« عبر »تويتر«.

والستقطاب مزيد المستخدمين الجدد، نشرت 
»سيغنال« شرحا مبسطا لقواعد االستخدام 
لمساعدتهم على نقل محادثاتهم بسهولة 

من تطبيق آخر للمراسلة، تسبب اإلقبال 
المستجد على التطبيق بمشكالت تقنية 

الخميس والجمعة. وأوضحت »سيغنال« أن 
»رموز التحقق تتأخر حاليا ألن كثيرين يحاولون 

االنضمام إلى سيغنال في الوقت الراهن«.
وتصنف »سيغنال« التي أطلقت سنة 2014، 

من جانب الخبراء من أكثر تطبيقات المراسلة 
أمانا في العالم خصوصا بفضل قدرتها على 

التشفير التام للرسائل واالتصاالت بالصوت أو 
الفيديو بين طرفي االتصال، وحقق التطبيق 

سريعا شعبية في أوساط الصحفيين والمبلغين 
عن االنتهاكات، خصوصا بفضل دعم إدوارد 
سنودن الذي سرب بيانات سرية عن أساليب 

أجهزة االستخبارات األميركية في التجسس 
على االتصاالت.

تطبيق »سيغنال«
األكثر تحميال

انتقادات لـ »واتساب« بعد 
التعديالت األخيرة

الصني تعزز قدرات املسنني على استخدام التكنولوجيا

CINEMA
CINEMA

تنافس عشرة أفالم روائية وعشرة أخرى قصيرة فيما يعرض 13 فيلما من خارج المسابقة ضمن 
الدورة الحادية عشرة لمهرجان »ماي فرنش فيلم فستيفال« السينمائي االفتراضي، الذي تنظمه 
هيئة »أونيفرانس« المسؤولة عن الترويج للفن السابع الفرنسي في الخارج، ويضم أعماال ناطقة 

بالفرنسية. وأعلن المنظمون أن المهرجان الذي يقام من 15 يناير إلى 15 فبراير عبر نحو 60 منصة 
بث تدفقي في أنحاء العالم يضم في برنامجه »أفضل نتاج السينما الفرنسية والبلجيكية والكندية 

والسويسرية الشابة المعاصرة«.
وأسهمت تدابير اإلقفال التي شهدها العالم في 2020 الحتواء جائحة »كوفيد - 19« في تعزيز 
اإلقبال على هذا المهرجان الذي ستكون متابعته متاحة أيضا عبر »أبل تي في« و»أمازون برايم« 
و»غوغل بالي« في 200 منطقة، وحصد العام الفائت أكثر من 12 مليون مشاهدة، أي نحو ضعف 

العدد المعتاد. وقال رئيس »أونيفرانس« سيرج توبيانا إن األزمة التي يشهدها العالم عززت 
»مشروعية« هذا المهرجان الهادف إلى »تشارك حب السينما مع عدد كبير من المشاهدين من 
مختلف أنحاء العالم«. والحظ أن »العام 2020 كان صعبا بالنسبة إلى الفن السابع، وال تزال دور 

سينما كثيرة مقفلة في عدد كبير من دول العالم«.
وستتوافر ترجمة إلى 11 لغة لألفالم الـ33 المشاركة في هذه الدورة. ومن أبرز أعضاء لجنة 
التحكيم لفئة األفالم الروائية المنتجة الفرنسية روزالي فاردا والمخرج الكولومبي فرانكو لولي 

والمخرجة الفرنسية الجزائرية مونيا مدور.

افتراضية  شخصية  جي«  »إل  شركة  استخدمت 
للترويج   »Reah Keem« تدعى  بالكامل 
معرض  أصبح  أن  بعد  وذلك  منتجاتها،  لبعض 
العام،  هذا  مرة  ألول  بالكامل  رقميا   »CES«
األسلوب  الستخدام  الشركات  بعض  دفع  مما 
تبث  التي  الصحفية  مؤتمراتها  لتجربة  الرقمي 
االفتراضية  الشخصية  هذه  وارتدت  مباشرة، 
سترة  العميق  التعلم  بتقنية  المدعومة 
مهما  جزءا  كان  السفر  أن  وأوضحت  بقلنسوة، 
للتجول  حاجتها  مدى  عن  وعبرت  حياتها،  من 
أخرى.  مرة  العروض  وتقديم  العالم  حول 
للحديث  ذلك  بعد   »Reah Keem« وانتقلت 
جهاز  وهو   ،»LG CLOi UV-C Robot« عن 

فوق  األشعة  يستخدم  عنه  اإلعالن  جرى 
العامة  المناطق  تطهير  أجل  من  البنفسجية 
الروبوت،  تصميم  وجرى  عام،  بشكل  والشعبية 
ديسمبر،  شهر  في  جي«  »إل  عنه  أعلنت  الذي 
مثل  الشديد،  االزدحام  ذات  المناطق  لتطهير 
فوق  لألشعة  الساطع  الضوء  من خالل  الفنادق، 
التعرض  من  تقلل  أن  يجب  التي  البنفسجية 
 Reah« وظيفة  وكانت  الضارة،  للجراثيم 
CLOi UV-« التحدث عن مدى أهمية »Keem

للحديث  الفرصة  مستغلة  الخاصة،  لحياتها   »C
في  أخرى  مرة  السفر  لبدء  حماستها  مدى  عن 
العالم الحقيقي، وهو العالم الذي ال تنتمي إليه 

من الناحية الفعلية.

شعر الحكمة
موش كل شي جميل*** حتى البدر في ظالم الليل

موش كل شي ايهون***وال كل باهر يبهرك باللون
موش كل شي يروق*** وما بين شي وشي فيه يتوق

طفرة »الطب عن بعد« من معرض 
»الس فيغاس«

● أم تحمل طفلها في حفل تخرجها من جامعة عمر المختار بالبيضاء.)26 ديسمبر 2020.

كلمة1000

تواجه خدمة »واتساب« للمراسلة انتقادات 
إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو 

مليارين حول العالم الموافقة على شروط 
استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من 

البيانات مع »فيسبوك« المالكة التطبيق، 
وسيمنع المستخدمون الذين يرفضون 

الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال 
حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير، 

وتسعى المجموعة إلى تحقيق إيرادات نقدية 
عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم 
من طريق »واتساب«، أو حتى بيع منتجاتهم 

مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة 
العمل به في الهند.

وقال ناطق باسم »واتساب« في بيان 
أرسلته الشبكة إلى وكالة »فرانس برس« 
إن »التحديثات على إعدادات الخصوصية 

شائعة في القطاع ونحن نمد مستخدمينا بكل 
المعلومات الالزمة للتحقق من التغييرات التي 

ستحصل اعتبارا من الثامن من فبراير«، ولفتت 
الشركة إلى أن البيانات التي قد يجري تشاركها 
بين »واتساب« ومنظومة تطبيقات »فيسبوك« 

)بينها »إنستغرام« و»ماسنجر«( تشمل جهات 
االتصال ومعلومات الملف الشخصي، وهي ال 
تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة.

لإللكترونيات،  فيغاس  الس  معرض  في  المشهد  الرقمية  الصحية  االبتكارات  تتصدر 
عن  التطبيب  خدمات  استخدام  في  هائل  ازدياد  إلى   »19  - »كوفيد  جائحة  أدت  بعدما 
أو  اإلنترنت  عبر  الطبية  االستشارات  لتسهيل  أدوات  سلسلة  يقدم  المعرض  هذا  بعد، 
تجنب  التي  واالبتكارات  الجديدة  الطبية  األجهزة  من  شتى  أنواع  إلى  إضافة  الهاتف، 
والمستشفيات،  الطبية  العيادات  في  كثيرة  أحيان  في  المكتظة  االنتظار  غرف  المرضى 
الواليات  في   %  64 بنسبة  بعد  عن  التطبيب  خدمات  على  الطلب  ارتفاع  المتوقع  ومن 
منصات  إلى  الحاجة  يزيد  ما  ساليفان«،  آند  »فروست  شركة  في  الباحثين  وفق  المتحدة، 

تواصل عملية وفعالة وأجهزة طبية لدى األفراد.
األشهر  في  ستطرح  التي  واند«  »ميد  أداة  مبتكر  قمر،  سمير  العام  الطبيب  ويقول 
على  مباشرة  النتائج  ونقل  بنفسه  والحرارة  الدم  ضغط  قياس  للمريض  وتتيح  المقبلة 
تتسبب  قد  آخرين  مرضى  مع  االنتظار  قاعات  في  الوقت  تمضية  أن  »تعلمنا  الكمبيوتر: 
سيدلي  الــذي  قمر  ويشير  للتداوي«،  أخــرى  وسائل  عن  يبحثون  والناس  بمشكالت 
بينها  التكنولوجيا،  في  الثغرات  بينت  الجائحة  أن  إلى  فيغاس،  الس  معرض  في  بكلمة 
تكمن  المشكالت  أكبر  »إحدى  موضحا:  اإلنترنت،  شبكة  إلى  المرضى  بعض  نفاذ  عدم 
خالل  من  المجال  هذا  كثيرة  شركات  وخاضت  بعد«،  عن  المرضى  فحص  صعوبة  في 
وأجهزة  األذن  أو  القلب  سماعات  بينها  المنزل،  في  استخدامها  يمكن  أدوات  تطوير 
فائقة  دقة  إثبات  عليها  يتعين  ال  لكن  الــدم.  في  األكسجين  ومستوى  الضغط  قياس 

للحصول على موافقة الجهات الناظمة، بحسب قمر.

الفنانة  استقبلت 
الليبية، أسماء سليم، 
العام الجديد 2021 

بأغنية »أني أميرة« التي 
طرحتها على قناتها 

الخاصة بموقع الفيديو 
األشهر »يوتيوب«.

أغنية »أني أميرة« من 
كلمات شاعر المحكية 
األول في ليبيا الشاعر 
محمد الدونقلي، ومن 

ألحان تامر العلواني، 
وتوزيع محمود الصادق، 
 Diva« ومن إنتاج شركة

.»Production
األغنية القت ترحيبا 

كبيرا من عشاق النجمة 
أسماء سليم ومحبي أشعار 

الشاعر محمد الدنقلي، 
حيث جرت مشاركتها في 
صفحات كثيرة في مواقع 

التواصل االجتماعي.

»#أنقذوا_مركز_دراسات_جهاد_الليبيني«
أطلق أكاديميون وإعالميون ومثقفون 

ومهتمون بالشأن العام هاشتاغ 
»#أنقذوا_مركز_دراسات_جهاد_الليبيين« 

وذلك لحماية وحفظ وإنقاذ المركز من 
النقل، وذلك بعد أيام من مطالبة هيئة 

األوقاف -التابعة لحكومة الوفاق- المركز 
بإخالء المبنى، خالل ثالثة أيام.

وأعلن رئيس المركز الدكتور محمد 
الجراري، في الرابع من الشهر الجاري 

إخطارا من هيئة األوقاف بإخالء العقار 
للتأخر في سداد اإليجارات المتراكمة 

على المركز، وإمهاله ثالثة أيام لتسديد 
الديون أو إخالء المكان.

واعتبر أكاديميون وإعالميون ومثقفون 
ومهتمون بالشأن العام أن ما يحدث 

هو محاولة لالستيالء على مقار المركز، 
وتعريض أرشيف الذاكرة الوطنية من 
مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة 

ومرئية، تم العمل على حفظها وأرشفتها 
منذ عشرات السنين، للضياع والتلف.

مدينة  في  المستقلة  التوصيل  روبوتات  »باناسونيك«  شركة  تختبر 
عمرها  حضرية  تنمية  مبادرة  وهي  المستدامة،  الذكية  فوجيساوا 
المرحلة  وركزت  كاناغاوا،  بمحافظة  فوجيساوا  مدينة  في  سنوات  ست 
األولى من التجربة، التي بدأت في شهر نوفمبر 2020 واستمرت حتى 
الطرق  على  القيادة  الذاتي  الروبوت  اختبار  على   ،2020 ديسمبر  شهر 

العامة.
 2021 فبراير  شهر  في  تبدأ  التي  الثانية،  المرحلة  تشهد  فيما 
التوصيل  لخدمة  الروبوت  توفير   ،2021 مــارس  شهر  في  وتنتهي 
رد  اختبار  إلى  ككل  التجربة  وتهدف  المنطقة،  في  للمقيمين  للمنازل 
الجديدة،  التوصيل  خدمة  تجربة  بشأن  اليابانيين  المواطنين  فعل 
تتم  لكن  العقبات،  معظم  تجنب  ويمكنه  بمفرده  الروبوت  ويعمل 
الذي  التحكم،  مركز  في  موجود  مشغل  بواسطة  بعد  عن  مراقبته 

يمكنه تولي المهمة إذا لزم األمر.
في  كيلومترات  أربعة  إلى  تصل  بسرعة  التوصيل  روبــوت  وينتقل 
في  المساهمة  إلى  »نهدف  بيان:  في  »باناسونيك«  وقالت  الساعة، 
من  الجديد  الشكل  تقديم  خالل  من  بالحياة  النابض  المجتمع  إيجاد 
خدمات التوصيل باستخدام الروبوتات التي تعمل عن كثب مع البشر«، 
الوباء قد عجل بالمبادرة حيث يطلب المزيد من  وأوضحت الشركة أن 

الناس الطعام والسلع عبر اإلنترنت ويتطلبون خيارات دون تالمس.
موظفي  فــي  كبير  نقص  هناك  ــان  ك لـ»باناسونيك«،  ووفــقــا 
أوسع  مخاوف  وهناك  الخدمات،  هذه  مثل  لدعم  للمنازل  التوصيل 

باالستحواذ  النهاية  في  تبدأ  أن  يمكن  المستقلة  الروبوتات  أن  من 
على  القيادة  الذاتية  المركبات  اختبار  ويتطلب  البشرية،  الوظائف  على 
تصريحا  التوصيل،  روبوتات  ذلك  في  بما  اليابان،  في  العامة  الطرق 
المتعلقة  العمل  خطة  على  التجارب  وتستند  المحلية،  الشرطة  من 
التي نشرت في شهر يوليو 2020، والتي  اليابانية،  النمو  بإستراتيجية 
السياسات  صناع  لتنوير  التوصيل  لروبوتات  تجارب  وجود  إلى  دعت 
على  نشرها  أجل  من  السياسات  لصنع  الالزمة  بالمعلومات  وتزويدهم 

نطاق أوسع.
والخاص  العام  القطاعين  بين  مجلس  في  »باناسونيك«  وتشارك 
ترعاها  التي  المستقلة  الروبوتات  بواسطة  التسليم  لعمليات  للترويج 
اليابانية، ويجري أيضا دعم جزء من  وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة 
مشروع  من خالل  للشركة  الميداني  واالختبار  والتطوير  البحث  أنشطة 
المستقلة،  التسليم  تقنيات  نشر  لتسريع  الحكومي  التكنولوجيا  تطوير 
على  تجارب   2020 أكتوبر  شهر  في  اليابانية  البريد  شركة  وبــدأت 

الطرق العامة لروبوتات التوصيل الذاتية القيادة في مدينة طوكيو.
المستدامة  الذكية  فوجيساوا  مدينة  في  »باناسونيك«  وتعمل 
من  أكثر  يضم  الذي  المشروع،  ويقع   ،2014 العام  في  افتتاحها  منذ 
فوجيساوا،  في  لـ»باناسونيك«  سابق  مصنع  موقع  في  شخص،   2000
ويهدف المجتمع إلى أن يكون بمثابة نموذج للتنمية المستدامة التي 
تتمحور حول المواطن وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تتصدى للتحديات 

الحضرية المتعلقة بالطاقة واألمن والتنقل والصحة.

»باناسونيك« تختبر رد فعل اليابان على روبوتات التوصيل
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 < اجتماع اللجنة االستشارية مللتقى احلوار السياسي بقصر األمم املتحدة يف جنيف، 13 يناير 2021، )البعثة األممية(

<  عقيلة صالح

<   آثار دمار في سرت نتيجة الحرب ضد تنظيم »داعش« <   عملية تمشيط أمنية لتتبع فلول عناصر داعش في منطقة الهالل النفطي خالل العام 2018 

<  ريتشارد نورالند

 <  أثناء عزف النشيد الوطني في اجتماع اللجنة االستشارية بمقر األمم المتحدة في جنيف 

اجتماع سياسي جديد في جنيف:

الليبيون أمام فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة 
تدير املرحلة االنتقالية قبل انتخابات ديسمبر 2021

أكدت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا تمسكها 
الجاري،  العام  نهاية  في  العامة  االنتخابات  بإجراء 
معتمدة على االجتماعات التي لم تتوقف لالستقرار 
ال  أنها  يبدو  فيما  االنتقالية،  المرحلة  شكل  على 
دولي  دعم  مع  االتجاه،  هذا  في  منفردة  تتحرك 
تتلقاه البعثة، ال سيما من الواليات المتحدة وألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا.
ملتقى  من  المنبثقة  االستشارية،  اللجنة  وتعقد 
األمم  مقر  في  اجتماعًا  الليبي،  السياسي  الحوار 
المتحدة في جنيف، وهو االجتماع الذي بدأ األربعاء 
وذلك  يناير(،   16( السبت  إلى  ويستمر  يناير(   13(
عبر  اجتماعين  بعد  مباشر،  بشكل  األولــى  للمرة 
وآلية  اللجنة  عمل  مناقشة  خاللهما  جرت  اإلنترنت 
اختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية للمرحلة 
اجتماع  خالل  األممية،  البعثة  وجددت  االنتقالية. 
 24 في  الوطنية  االنتخابات  بإجراء  تمسكها  جنيف، 
ديسمبر 2021، معتبرة أن ذلك »أمر ثابت« بالنسبة 
لها، كما أنه »مبدأ إرشادي وهدف ال يمكن التخلي 

عنه«.
وقالت البعثة إن اللجنة االستشارية تأسست أخيرًا 
مهمتها  وأن  بشكل صارم«،  زمنيًا  محددة  »بوالية 
العالقة ذات  القضايا  تتمثل في »مناقشة  الرئيسية 
وتقديم  الموحدة  التنفيذية  السلطة  باختيار  الصلة 
الجلسة  بشأنها  لتقرر  وعملية  ملموسة  توصيات 

العامة للملتقى«.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وكانت 
أعلنت  وليامز،  باإلنابة، ستيفاني  ليبيا  المتحدة في 
الجاري، وتضم  الثالث من يناير  اللجنة في  تأسيس 
الجغرافي  »التنوع  شرط  فيهم  تحقق  عضوًا   18
المرأة  مشاركة  وضمان  النطاق،  واسع  والسياسي 

والشباب والمكونات الثقافية«، وفق البعثة.
وفي الرابع من يناير، عقدت وليامز االجتماع األول 
لمناقشة  المرئي  االتصال  عبر  االستشارية  للجنة 
أهداف ومهام اللجنة واإلطار الزمني المحدد لعملها، 

السادس  في  الثاني  االجتماع  انعقد  ذلــك،  وبعد 
بمشاركة  أيضًا،  المرئي  االتصال  عبر  يناير  من 
من  للخروج  الملحة  »الحاجة  أكدت  التي  وليامز، 
االنسداد الحالي، واإلسراع في عملية توحيد السلطة 

التنفيذية«.

فرصة تشكيل سلطة موقتة
ريتشارد نورالند،  ليبيا،  األميركي لدى  السفير  ودعا 
الليبيين  جميع  تطلعات  »وضع  إلى  اللجنة  أعضاء 
الليبية  ــراف  األط ببعض  الخاصة  المصالح  فــوق 

والخارجية«.
واعتبر نورالند أن أعضاء اللجنة »لديهم الفرصة 
تنفيذية  سلطة  تشكيل  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل 
لالنتخابات  الطريق  تمهد  أن  يمكن  موقتة جديدة 
مضيفًا:  العام«،  هذا  من  الحق  وقت  في  الوطنية 
»لديهم التفويض الستعادة سيادة ليبيا واالستجابة 

لدعوة الشعب الليبي إلى التغيير«.
جنيف  اجتماع  أن  إلى  األميركي  السفير  وأشــار 
السياسية«،  العملية  في  حاسم  منعطف  في  »يأتي 
الفرصة  أن  من  تخشى  واشنطن  أن  إلــى  منبهًا 

المواتية اآلن للتغيير »لن تدوم إلى األبد«.
ليبيا،  لدى  البريطاني  السفير  قال  جانبه،  من 
نيكوالس هوبتون، إن المشاركين في اجتماع جنيف 
يملكون »فرصة قيمة لدعم أولويات الشعب الليبي، 
األمام إلجراء  إلى  بليبيا  للدفع  إلى مقترح  والتوصل 
هوبتون  وكتب  العام«.  هذا  ونزيهة  حرة  انتخابات 
األربعاء:  »تويتر«،  بموقع  حسابه  على  تغريدة  في 
للحوار  االستشارية  اللجنة  ألعضاء  موفقًا  »حظًا 
التشاورية  اجتماعاتهم  بداية  مع  الليبي،  السياسي 

في جنيف، برعاية البعثة األممية«.

ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
»السلطة  أن  على  فشددت  الفرنسية  السفارة  أما 
بليبيا  للوصول  ضرورية  الموحدة  الليبية  التنفيذية 
 ،»2021 ديسمبر   24 في  الوطنية  االنتخابات  إلى 
معتبرة أن »الوقت قد حان لالستجابة لرغبة الليبيين 

في التغيير والسيادة«.

المتابعين  أيضًا على خط  األلماني دخل  السفير 
الليبية،  األزمة  يخص  فيما  أحداث  من  يستجد  لما 
وقال إن العملية السياسية »تدخل مرحلة حاسمة«، 
األطراف  وجميع  االستشارية  اللجنة  أعضاء  داعيًا 
من  القصوى  االستفادة  إلى  المعنية،  السياسية 
نحو  الطريق  وتمهيد  األممية،  البعثة  مع  التنسيق 

سلطة تنفيذية موحدة.
لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير  أكد  ودبلوماسيًا، 
دي مايو أنه »من الضروري حماية نتائج مفاوضات 
منتدى الحوار السياسي الليبي من التدخالت الداخلية 
والخارجية«، وذلك خالل لقائه نظيره األردني أيمن 
كما  عمان.  األردنية  العاصمة  في  األحد،  الصفدي، 
مشترك،  بيان  في  أفريقيا  وجنوب  الجزائر  دعت 

التابعة  ليبيا  حول  المستوى  رفيعة  اللجنة  الثالثاء، 
أن  لضمان  حضورها  تكثيف  إلى  األفريقي  لالتحاد 

تكون عملية التسوية السياسية في أيدي الليبيين.
صبري  الجزائري  الخارجية  الشؤون  وزير  وبحث 
الدولية  العالقات  ــرة  وزي لقائه  خــالل  بــوقــادوم، 
في  بــانــدور،  ناليدي  أفريقيا،  لجنوب  والتعاون 
العاصمة بريتوريا، آخر التطورات في ليبيا، بما فيها 

العملية السياسية التي تقودها األمم المتحدة.
وشدد البلدان على ضرورة قيام االتحاد األفريقي 
بليبيا،  المعنية  المستوى  الرفيعة  اللجنة  خالل  من 
بـ»تكثيف مشاركته لضمان عملية سياسية يقودها 
ووضع  البالد،  وسالمة  وحدة  يحفظ  بما  الليبيون 
وجهات  الوزيران  واستعرض  األجنبي«.  للتدخل  حد 

النظر حول قضايا متعلقة بالسالم واألمن في القارة 
األفريقية، ال سيما الوضع في ليبيا ومالي، والصحراء 
الغربية. وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، 
 23 يــوم  رحــب  األفريقي  االتــحــاد  رئيس  بصفته 
ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  باتفاق  الماضي  أكتوبر 
ووصفه بأنه »خطوة مهمة نحو إسكات المدافع في 
أفريقيا«، مهنئًا »جميع الموقعين على الموافقة على 
في  رامافوزا  وقال  الدائم«.  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
أولى  خطوة  هو  ومراقبته  وإنفاذه  االتفاق  إن  بيان 
حاسمة في خلق ظروف مواتية لتحقيق سالم دائم 

في ليبيا.

اجتماع لجنة المسار الدستوري
خالل  الدستوري  المسار  لجنة  ناقشت  وداخليًا، 
إلجراء  الكفيلة  »السبل  األربعاء،  الثالث،  اجتماعها 
العوائق  ومعالجة  الدستور،  مشروع  على  االستفتاء 

التي تواجه عملية االستفتاء«.
في  للدولة  األعلى  المجلس  بمقر  االجتماع  عقد 
العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المفوضية الوطنية 
لمناقشة  وذلــك  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا 
»الوصول إلى مرحلة االستقرار المنشودة على أسس 
صلبة ومتينة«، ولفت إلى تأكيد أعضاء اللجنة »حق 
الليبيين األصيل في االستفتاء على مشروع الدستور 
المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة«. كانت مصر 
استضافت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الماضي 
ليبيا، برعاية األمم  اجتماع المسار الدستوري بشأن 
واألعلى  النواب  مجلسي  وفدي  وبمشاركة  المتحدة 
األزمة  حل  آليات  حول  التباحث  تم  حيث  للدولة، 

الليبية، وأطر الدستور الليبي الجديد.

عقيلة صالح في باريس
الدولي  والترقب  جنيف  اجتماع  عن  بعيد  وغير 
السياسية  المشاورات  أو  االجتماع  عنه  سيسفر  لما 
النواب  الليبية، فقد حط رئيس مجلس  األزمة  لحل 
المستشار عقيلة صالح في باريس، حيث التقى يوم 
جيرارد  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  رئيس  األربعاء 
والتعاون  ليبيا  في  األوضــاع  معه  وناقش  الرشيه، 

مستوى  على  والتواصل  الطرفين،  بين  الثنائي 
يخدم  »بما  النوعية  واللجان  المجلس  رئاستي 

مصلحة البلدين«.
وأجرى  الشيوخ،  مجلس  مقر  صالح  عقيلة  وزار 
العامة  الجلسة  من  جــزءًا  حضوره  تضمنت  جولة 
الرئيس  إلى  الشكر  مقدمًا  الفرنسي،  للمجلس 
الليبي،  بالشأن  »انشغاله  على  ماكرون  إيمانويل 
سلطة  تشكيل  إلى  وصواًل  السياسي  الحل  ودعمه 
وقف  ودعــم  الــحــوار،  طريق  عن  موحدة  تنفيذية 
إطالق النار، والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل 
بيان صادر  في  جاء  في شؤونها«، حسبما  الخارجي 

عن مجلس النواب.

حفتر في الصورة
لقوات  العام  القائد  وخالل األسبوع األخير، لم يغب 
القيادة العامة، المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، عن 
مشايخ  من  وفــدًا  الثالثاء  يوم  التقى  إذ  المشهد، 
القيادة  بمقر  مكتبه  في  »الكواديك«  قبيلة  وأعيان 

العامة.
إن  بيان  في  العامة  القيادة  إعالم  مكتب  وقال 
مشايخ وأعيان قبيلة »الكواديك« عبروا عن »كامل 
أركان  بناء  في  العامة  القيادة  لجهود  امتنانهم 
»تأييدهم  مؤكدين  المختلفة«،  المسلحة  القوات 
في  السالم  إلحالل  العامة  القيادة  لجهود  الكامل 

البالد«.
واألعيان  المشايخ  تأكيد  إلــى  البيان  وأشــار 
قد  حرب  أي  في  الوطني  للجيش  الداعم  »موقفهم 
المشير  أثنى  فيما  الوطن«،  عن  للدفاع  يخوضها 
حفتر على »دور قبيلة الكواديك، ودعمهم المستمر 
للقوات المسلحة )...( الستعادة سيادة الوطن على 

كامل أراضيه«.
على  العامة«  »القيادة  صفحة  نشرت  ذلك،  قبل 
موقع »فيسبوك«، السبت، صورًا يظهر فيها المشير 
حفتر، في أحد المقاهي في مدينة بنغازي القديمة. 
وعلقت الصفحة، بأن زيارة حفتر هذا المقهى، جاءت 
بعد زيارته معرض بنغازي للكتاب، حيث التقى عددًا 

من مواطني المدينة.

القاهرة–الوسط

 اللجنة االستشارية تواصل اجتماعها 
بسويسرا حتى السبت املقبل.. وترقب 

دولي ملا يتوصل إليه املشاركون من نتائج

عقيلة صالح يجتمع مع رئيس مجلس 
الشيوخ الفرنسي في باريس.. ويشيد 

بدور ماكرون في »دعم وقف إطالق النار«

تركة ثقيلة تعود إلى العام 2014..

محاوالت ليبية لطي ملف »الداعشيات« األجانب وأبنائهن
تسير معالجة مخلفات حقبة تنظيم »داعش« اإلرهابي في 
البالد من  تطهير  على  مرور سنوات  بعد  وذلك  ببطء،  ليبيا 
ُألقي  إذ  أخرى،  وبنغازي وصبراتة ومناطق  عناصره في سرت 
خالل تلك الفترة القبض على العشرات من النسوة األجنبيات 
مصحوبين  بعضهم  المسلحين،  أزواجهم  مع  المتورطات 
عقبات  بلدانهم  إلى  تسليمهم  ملف  يلقى  لكن  بأبنائهم، 

قضائية وقانونية.
اإلرهابي  النشاط  في  متورطات  أجنبيات  عدة  وأنهت 
عقوبتهن  مدة  »داعش«  أو  »القاعدة«  تنظيم  ضمن  سواء 
داخل سجون في غرب ليبيا ليصطدمن برفض بعض الدول 
استالمهن. وهناك أصوات حقوقية داخل ليبيا تتمسك بضرورة 
إنهاء فترة سجنهن بشكل كامل في ليبيا قبل ترحيلهن. وقد 
باشرت السلطات القضائية في كل من ليبيا وتونس والجزائر 
وحكومات أفريقية التفاوض بشأن إمكانية ترحيلهن في أقرب 
انتظار بدء إجراءات  وقت، حسبما ذكرت مصادر تونسية في 

قانونية لعودتهم إلى بلدانهم والتحقق من هوياتهن.

محتجزات أفارقة
وقدرت دراسة مغاربية صدرت في العام 2020 عدد المحتجزات 
في  المتواجدات  بـ»الجهاديات«  وصفتهن  سيدات  بـ106 
وعراقية  مالية  جنسيات  إلى  ينتمين  حيث  الليبية،  السجون 
السجينات  من  عــددا  أن  إلى  مشيرة  وسودانية،  وإريترية 
مرفوقات بأطفالهن، بينهن 26 تونسية يتوزعن بين سجني 
مصراتة وطرابلس. وبدأت حكومة الوفاق في تفكيك تدريجي 
لملف »الداعشيات«، وكانت البداية من حملة الجنسية الغانية 
من زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم اإلرهابي ممن كانوا في 

سجونها منذ 2017.
وذكر بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، أنه تم يوم 17 
العدل  بوزارة  القضائية  الشرطة  جهاز  بمقر   2020 ديسمبر 
الدولي  معيتقية  عبر مطار  نزياًل   11 عدد  ترحيل  بطرابلس، 
الغانية الالئي  وهم عدد من النساء وأطفالهن من الجنسية 
كن »ضحية تنظيم الدولة اإلجرامي الذي تم القضاء عليه من 

قبل قوات البنيان المرصوص العام 2017«.
إرهابيي تنظيم  زوجات  الوفاق تسليم  كما تعتزم حكومة 

»داعش« وأبنائهن من حملة الجنسية التونسية إلى بلدهم 
من  التثبت  إجــراءات  استكمال  انتظار  في  أيام،  غضون  في 

هوياتهن.

تعاون ليبي- تونسي لترحيل السجناء
ترتيبات  عن  اإلنسان  لحقوق  التونسي  المرصد  وكشف 
لتسليم تونس أكثر من 22 امرأة من زوجات عناصر »داعش« 
المحتجزين بالسجون الليبية، إضافة إلى نحو 39 طفاًل، برأهم 
القضاء الليبي باعتبار أنه ليس لهم أي ذنب في انخراط آبائهم 
لالتفاقية  امتثااًل  وذلك  »داعــش«،  تنظيم  في  أزواجهم  أو 
الموقعة بين البلدين في العام 1961، التي تنص على تبادل 

المساجين والمجرمين والتحقيقات القضائية.
وجاء تسريع وتيرة طي الملف الذي يثير الكثير من الجدل 
لتونس  تعيين سفير جديد  فترة وجيزة من  بعد  في تونس 
لدى ليبيا، وعودة النشاط الدبلوماسي بعد توقفه منذ العام 
2014، إذ حصل لقاء الشهر الماضي مع وزير العدل الليبي، تم 

التطرق فيه إلى قضية المساجين التونسيين في ليبيا.
ومنذ سنوات تطالب السلطات الليبية نظيرتها التونسية 
باستعادة أبناء الذين التحقوا بتنظيم »داعش« على أراضيها، 
العام  سرت  معركة  خالل  سجنوا  أو  فروا  أو  قتلوا  بعضهم 
2016، إال أن هذا الطلب لم يلقَ آذانًا صاغية على غرار ملف 

جثث اإلرهابيين التونسيين وعددهم 80 مسلحًا الذين قتلوا 
في عدد من المدن الليبية، حيث تريد التحقق من هوياتهم 

قبل استالم جثثهم.
مقاتلي  أبناء  من  فقط  طفاًل   12 تونس  تسلمت  بينما 
وأغضبت  متباينة،  فعل  ردود  أثــارت  خطوة  في  ــش«،  »داع
عائالت قتل أبنائها في عمليات إرهابية. فيما يقول مسؤولون 
تونسيون إن الجهود متواصلة مع ليبيا من أجل تسهيل عودة 
نساء اإلرهابيين إلى بالدهن، خصوصًا أنه من بينهن مطلقات 

وعازبات ومتزوجات، وتتراوح أعمارهن بين 26 و38 سنة.
وتفجر قضية إعادتهن غموضًا يكتنف ملف أبناء الدواعش 
التونسيين العالقين في ليبيا المصحوبين بأمهاتهم ويقدرون 
إلى غاية يناير 2020 بـ15 طفاًل في مصراتة و21 في معيتيقة 
وفق  السجون  في  آخــرون  آباء  يقبع  بينما  يتامى،  وآخــرون 

المرصد التونسي لحقوق اإلنسان.
ويصعب إعادة هؤالء بسبب رفض أمهاتهم التنازل عنهم؛ 
ما تسبب في تعقيد اإلجراءات القانونية لترحيلهم انطالقًا من 

المانع القانوني المحلي والدولي الذي يمنع انتزاع الطفل من 
حضن أمه.

معضلة أبناء السنغال
»الداعشيات« من جنسية سنغالية جداًل عن  تقل قضية  وال 
على  نسوة   5 حصول  ضمان  بالدهم  تريد  حيث  سابقتها، 
على  بالتعرف  إقرارها  بعد  وقت  أقــرب  في  عادلة  محاكمة 
تنظيم  مع  بالتواطؤ  اعترافهن  ذلك  من  واألكثر  هويتهن، 
وحقوقيون  أهاليهم  يضغط  وقت  في  »اإلرهابي«،  الدولة 
نساء   5 بينهم  سنغاليًا   16 ويقبع  بالدهم.  إلى  لترحيلهم 
و11 طفاًل في السجون الليبية منذ العام 2014، حيث تطالب 
إلعادتهم  دبلوماسيتها  باستخدام  البالد  سلطات  عائالتهم 
حادثة  وشجعت  محلية.  تقرير  أفادت  حسبما  أوطانهم،  إلى 
مقتل مهاجر سنغالي في ليبيا أخيرًا تعثر إرسال جثمانه، عائالت 
أخرى على تنبيه السلطات إلى حالة أطفالهم المحتجزين. ومن 
هؤالء سنغاليات تتراوح أعمارهن بين 27 و34 سنة تتهمهن 
»داعش«.  تنظيم  مع  بـ»التواطؤ«  جميعهن  الوفاق  حكومة 
صحف  نقلتها  بالسجينات  اتصال  على  مصادر  وبحسب 
أطفالهن  رفقة  أزواجهن  إلى  انضممن  هؤالء  فإن  سنغالية، 
في إطار »هجرة عائلية طبيعية«، في وقت تم القبض عليهن 
في سرت، حيث كانوا يعيشون مع أزواجهن وألزموا أنفسهم 
»داعــش«.  عناصر  جانب  إلى  »إجرامي«  نشاط  بممارسة 
وكشفت مصادر دبلوماسية خالل أكتوبر الماضي عن »إدالء 
التزامهن  باعترافات مفصلة بشأن  السنغاليات  النساء  هؤالء 
بالعمل لجانب داعش وقلن أثناء استجوابهن، إنهن ال يندمن 
على أي شيء حتى عند التواصل مع عائالتهم يكررون نفس 

االعتراف ويحددن أنفسهن بأسماء حربية«.
ويطالب أهالي المحتجزين حكومة داكار باالستجابة إلى »نداء 
االستغاثة من هؤالء المواطنين الذين يتعرضون لخطر دائم 
ويعيشون في ظروف مروعة«، وفي حالة تأكيد التهم يكون 
آباؤهم على استعداد لقبول قضاء فترة عقوبتهم في بلدهم 

بعيدًا عن ظروف االعتقال في ليبيا.
وفي رد رسمي من وزارة الخارجية السنغالية أقرت بأنها على 
علم بالقضية وتعمل على حلها، لكن في ضوء خطورة التهم 
الموجهة إليهم دعت إلى إدراك أن »هذه ليست مسألة هجرة 

عادية وإنما مسألة جهادية«.

الوسط: عبد الرحمن أميني

دراسة تقدر عدد املحتجزات املنتميات 
للتنظيم يف السجون الليبية بـ 106 سيدات

ترتيبات لتسليم تونس أكثر من 22 امرأة
من زوجات عناصر »داعش« و39 طفالً
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القصة الكاملة لنزاع »أوقاف الوفاق« و»مركز املحفوظات«
ذاكرة ليبيا التاريخية في خطر..

تعود األزمة للعام 2007 حين أعلنت هيئة األوقاف أن األرض المقام عليها المركز تخص وقفاً تابعاً لها كونها جزءاً من مقبرة سيدي منيذر

على مدار األسبوع الجاري، تداولت وسائل إعالم 
عدة، من بينها مواقع إلكترونية وصحف وصفحات 

على مواقع التواصل، خبرًا عن أزمة بين الهيئة 
العامة لألوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني 

والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
»مركز جهاد الليبيين سابقًا«، إذ أمهلت الهيئة 

المركز ثالثة أيام إلخالء مقره وتسليمه.
ونُشر خطاب موجه للمركز، بتاريخ الرابع من 
يناير، يفيد بوجوب الخضوع لحكم صادر عن 

محكمة االستئناف بطرابلس بشأن تبعية األرض 
المقام عليها مقر المركز لـ»األوقاف«، وفق موقع 

»المرصد«. وتعود األزمة للعام 2007، حين أعلنت 
هيئة األوقاف أن األرض المقام عليها المركز تخص 

وقفًا تابعًا للهيئة كونها جزءًا من مقبرة سيدي 
منيذر، الواقعة في حي بالخير وسط طرابلس، 
وهي دعوى رفضها المركز أمام القضاء. ووفقًا 
للمعلن، فإن المركز تأسس في 1977، ويضم 

نحو 27 مليون وثيقة، إضافة إلى مئات من الكتب 
التي طبعها المركز في مجال الدراسات التاريخية 

واالجتماعية والتوثيقية، وأصدر قرابة خمس دورات 
ومجالت بحثية، كما أقام مئات الندوات والمؤتمرات 

الدولية التي شاركت فيها عديد الدول.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التابعة 
»قيام  الماضي،  الجمعة  الوفاق،  لحكومة 
المحفوظات  مركز  مقر  على  بالتهجم  مجموعة 
بناء  أبومشماشة،  بمنطقة  التاريخية  والدراسات 
وأشارت  للوزارة«.  معلومات مصدرية  ورود  على 
الداخلية في بيان إلى »التنسيق مع رئيس قسم 
العام بتكليف دوريات  النائب  التحقيقات بمكتب 
تأمين  األمنية  والمتابعة  المعلومات  مكتب  من 
أو  مجموعة  ألي  السماح  وعدم  المقر،  وحماية 
جهة بالدخول إليه والتعرض له، إلى حين صدور 
يوضح  ولم  العام«.  النائب  مكتب  من  تعليمات 
المركز  له  تعرض  الذي  الهجوم  تفاصيل  البيان 
أو هوية المنفذين، وأوضح أن هذا اإلجراء نظرًا 
ال  تاريخية  قيمة  من  المركز  هذا  يحتويه  »لما 

تقدر بثمن وخوفًا من العبث بمحتوياته«.
الليبي  المركز  على  »الحفاظ  عنوان  وتحت 
وطني  واجب  التاريخية  والدراسات  للمحفوظات 
»كنا  للثقافة:  العامة  الهيئة  قالت  مقدس«، 
الثالث  بالعيد  العام،  هذا  معًا  نحتفل  أن  نأمل 
للمحفوظات  الليبي  المركز  لتأسيس  واألربعين 
األرشيف  يمثل  الذي  التاريخية،  والدراسات 
الوطني للدولة الليبية، ويضم بين جدرانه أكثر 

من 27 مليون وثيقة مؤرشفة«.
الهيئة  موقع  على  المنشور  البيان  وتابع 
فروع  فتح  يتم  أن  ننتظر  »كنا  اإلنترنت:  على 
من  كل  في  بفروعه  لتلتحق  للمركز  أخرى 
ننتظر  كنا  ربما  أو  وغدامس،  وسبها  بنغازي، 
الجراري،  الطاهر  محمد  الدكتور  تكريم  يتم  أن 
وجامعي  وموظفين،  باحثين،  من  معه  ومن 
فقد  والمخطوطة،  والمرئية،  الشفهية،  الوثائق 
عنه  عجزت  ما  ضئيلة  بميزانيات  المركز  حقق 

مؤسسات صرفت لها الضعف«.

1000 عنوان
وأصدر المركز أكثر من 1000 عنوان، وأسهم 
البحوث، وهو  اآلالف من  نقل  لم  إن  المئات  في 
السياسية،  الليبية،  المؤسسات  لجل  خبرة  بيت 
وقالت  والعلمية.  االقتصادية،  وحتى  والثقافية، 
الهيئة: »اليوم تتقاذفه رياح المصالح الشخصية 
مات  تجارية  شركة  وكأنه  ويعامل  الضيقة، 

ورثتها، ووجب تصفيتها واالستحواذ عليها«.
للمحفوظات  الليبي  »المركز  البيان:  واختتم 
الليبية،  الهوية  حارس  التاريخية،  والدراسات 
تطله  لم  الذي  ليبيا  أرشيف  من  تبقى  ما  وآخر 
العام  منذ  يتعرض  والسماسرة،  العابثين،  أيدي 
أخرى  وتارة  باالبتزاز،  تارة  للتهديد،   2005
أكثر  المحاكم  دوامة  في  أدخلوه  وقد  بالقفل، 
نزع  في عدم  تمثل  إداري  مرة، بسبب خطأ  من 
العامة  للمنفعة  عليها  ُأقيم  التي  األرض  ملكية 
عند تأسيسه في العام 1978، وبسبب مطالبات 
بإيجارات  المتكررة،  لألوقاف  العامة  الهيئة  فرع 
دينار،  ألف  المئة  سقف  من  تقترب  شهرية 
من  عامة،  جهة  تطلبها  إيجار  قيمة  أعلى  وهي 
حكومية،  جهة  وكلتاهما  أخرى،  عامة  مؤسسة 
إليه،  ذهبت  ما  في  األوقاف  هيئة  استندت  وقد 
كون المركز قد شيد على أنقاض مقبرة قديمة، 
لمصلحة  التاريخية  المقابر  تبعية  تعود  فيما 
أحد يعلم  األوقاف، ولكن ال  اآلثار، وليس لهيئة 
الخلل  هذا  استغالل  األوقاف  استطاعت  كيف 
اإلداري، لتضع مصير 27 مليون وثيقة نادرة في 

مهب الريح«.
األوقاف على  »لماذا تصر هيئة  عنوان  وتحت 
»بوابة  في  عثمان  جالل  كتب  التاريخ؟!«،  إزعاج 
مقبرة  أنقاض  على  المركز  »ُأقيم  الوسط«: 
القديمة  فالمقابر  اآلثار،  قانون  وبحكم  قديمة، 
تبعيتها  تكون  وبذلك  أثرية،  مناطق  صنفت  قد 
لمصلحة اآلثار وليس لهيئة األوقاف. والخطأ بدأ 
ملكية  بنزع  قرار  إصدار  عن  التغاضي  تم  عندما 
المسؤول  يكن  فلم  العامة،  للمنفعة  األرض 
فبراير  انتفاضة  بعد  حدث  لما  حسب  قد  حينها 

أي حساب«.
يكن  لم  المركز  إدارة  بين  »السجال  وتابع: 
كان  الذي  المركز،  مع  وُلد  ولكنه  فبراير،  وليد 
األبرز، واألكثر إنتاجًا ضمن المراكز التي تأسست 
معه، أو قبله، حيث بدأت المشكلة بضم األرض 
كوقف، وال أحد من الذين تواصلتُ معهم يعرف 
صراعات،  في  المركز  دخل  هنا  ذلك.  تم  كيف 
النزاع  األوقاف.  هيئة  مع  ونزاعات  وتصادمات، 
قضائي  بحكم   2005 العام  في  مرحليا  انتهى 
مقابل  شهريا  دينار   2000 بدفع  المركز  ألزم 
أربع  وبعد  عليها،  ُأقيم  التي  األرض  إيجار قطعة 
مبلغ  طرابلس  في  الهيئة  فرع  تسلم  سنوات 
تغطي  إيجارات،  كقيمة  دينار  ماليين  أربعة 
وما  الالحقة،  الفترة  من  وجزءًا  السابقة  الفترة 
على  أطرافه  ليمد  عاد  حتى  يدفن  الصراع  كاد 
2011، وُأعيد تفعيل ماراثون  السطح بعد العام 
إلى تسوية جديدة  التوصل  تم  السجاالت، حتى 
العام  طرابلس  إلى  الوفاق  حكومة  دخول  قبيل 
الطرفين  من  سداسية  لجنة  وتكونت   ،2016
اإليجار  قيمة  احتساب  يتم  بأن  الخالف،  لتسوية 
أن  إال  األربعة ماليين،  المحكمة، ذي  لقرار  وفقًا 
الطرف المحاور من جانب هيئة أوقاف طرابلس، 
 28 وفي  اإليجار.  قيمة  رفع  إلى  أيضًا  يرنو  كان 
للنهاية،  المرحلية  البداية  كانت   2016 نوفمبر 
وعلى  المركز،  على  بالحجز  حكم  صدر  حيث 

بنغازي  من  فروعه،  كامل  في  العاملين  مرتبات 
يجوز  ال  أنه  رغم  بسبها،  مرورًا  غدامس،  إلى 

قانونًا الحجز على المال العام«.

وقال عثمان: »بدل أن يواصل المركز بحوثه 
هنا  المتناثر  الليبي  األرشيف  وتجميع  ودراساته، 
وهناك، تفرغ لمواجهة حرب شرسة، في ساحات 
القضية  وإعادة  الحجز،  برفع  وطالب  االدعاء، 
ولكن  الطرفين،  من  المشكلة  السداسية  للجنة 
إلى  األوقاف  هيئة  تحولت  بل  ذلك،  يحدث  لم 
سالح  في  تمثلت  جديدة،  أسلحة  استخدام 
ديسمبر  شهد  حيث  واالعتصامات،  المحاصرة 
جماعات  قبل  من  للمركز  حصار  أول   2016
ليصبح  تطور  األوقاف،  هيئة  على  محسوبة 
مسلحة،  جماعة  من  عسكرية،  بمالبس  اقتحامًا 
إلى  الدخول  من  الحقًا  تمكنت  مدنية،  وأخرى 
مدير  الجراري،  الطاهر  محمد  الدكتور  مكتب 
الحال،  في  المبنى  بإخالء  إياه  مطالبين  المركز، 
أو الموافقة على توقيع رسالة إقرار تفيد بملكيته 
الدكتور  وجده  الذي  الحل  وهو  األوقاف،  لهيئة 

الجراري كفياًل بحماية المركز من الضياع«.
في  الككلي  عمر  كتب   ،2017 فبراير  وفي 
المركز  »إنقاذ  عنوان  تحت  الوسط«،  »بوابة 
التاريخية ودعمه  الليبي للمحفوظات والدراسات 
القلب  هذا  يتعرض  »اآلن  وطنية«:  مسؤولية 
إماتته  محاولة  إلى  الليبي  بالتاريخ  النابض 
والقضاء عليه من خالل إثارة مشكلة قيمة إيجار 
المالكة  الجهة  قبل  من  يشغله  الذي  المبنى 
بطرابلس،  لألوقاف  العامة  الهيئة  وهي  للعقار، 
وهددت   !96000 إلى  ليبي  دينار   2000 من 
حساباته  على  إداريًا  وحجزت  المركز  بإخالء 
صرف  من  يتمكن  يعد  لم  بحيث  بالمصارف 

رواتب العاملين به«.

أنقذوا أرشيف ليبيا التاريخي
»بوابة  في  الزغيبي  السالم  عبد  كتب  كما 
ليبيا  أرشيف  »أنقذوا  عنوان:  تحت  الوسط« 
أن  خبر  قرأت  »عندما  يومين:  قبل  التاريخي«، 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  لألوقاف  العامة  الهيئة 
والدراسات  للمحفوظات  الليبي  المركز  أمهلت 
ثالثة  سابقًا(  الليبيين  جهاد  )مركز  التاريخية 
المقر  وهو  لها،  وتسليمه  مقره  إلخالء  أيام 
مؤسسات  اليونيسكو صنفته ضمن  كانت  الذي 
تلقيت  أني  تذكرت  ليبيا،  في  اإلنساني  التراث 
دعوة أثناء زيارتي مدينة طرابلس العام 2012، 
الذي  الفخم،  المكان  هذا  في  ندوة  لحضور 
أكثر  على  ويحتوي  1977م  سنة  منذ  تأسس 
للمركز  إحصاء  بحسب  وثيقة،  مليون   27 من 
نهاية العام المنصرم، وطيلة 44 سنة من عمره 
التاريخية  الدراسات  مجال  في  الكتب  مئات  طبع 
الخمس  قرابة  وأصدر  والتوثيقية،  واالجتماعية 
البحوث  )مجلة  منها  بحثية،  ومجالت  دوريات 
مواضيعها  في  متنوعة  مجلة  وهي  التاريخية( 
الندوات  مئات  أقام  كما  جدًا.  وقيمة  التاريخية 
عديد  فيها  شاركت  التي  الدولية  والمؤتمرات 
ويحوي  بلد،  من  أكثر  في  ليبيا  ومثل  الدول، 
يضم  الذي  الليبي  الوطني  األرشيف  على  كذلك 

العهد  منذ  بليبيا  الخاصة  الوثائق  ماليين 
القرمانلي«.

هذه  التاريخية  المحفوظات  »دار  وأضاف: 
الليبي  القومي  األمن  ضمانات  من  تعتبر 
تتعلق  ووثائق  قانونية  مستندات  على  لتوفرها 
أساسًا  وثائقها  وكانت  الليبية،  الدولة  بحقوق 
عليه  المتنازع  القاري(  )الجرف  قضية  في  مهمًا 
لحكم  مهمًا  ومستندًا  المتوسط  البحر  في 
بأحقية  1981م  العام  الدولية  العدل  محكمة 
متابعتي  وحسب  الجرف.  ذلك  ملكية  في  ليبيا 
2007 ادعت هيئة األوقاف  العام  للقضية، ومنذ 

لها-  تابع  وقف  المركز  عليها  المقام  األرض  أن 
وهي دعوى رفضها المركز أمام القضاء- كونها 
حي  في  الواقعة  منيدر،  سيدي  مقبرة  من  جزءًا 
بالخير وسط طرابلس«. وتابع: حسب اعتقادي، 
يعتبر  أيام،  ثالثة  ظرف  في  اإلخالء  »طلب  إن 
مبرر، خاصة في هذه  غير  تعجيزيًا وضغطًا  طلبًا 
البالد،  تعيشها  التي  المستقرة  غير  الظروف 
بهذا  حكومي  مبنى  أي  إخالء  أن  يعرف  والكل 
الحجم وهذه المساحة، وبما يحويه من ماليين 
زمنية  مدة  يتطلب  والوثائق،  المخطوطات 
قد  التي  الكبيرة  الخطورة  على  عالوة  طويلة، 

والتلف  كالسرقة  المتسرعة  الخطوة  هذه  تواجه 
والضياع أثناء عملية النقل واإلخالء السريع.

وختم الزغيبي: السؤال هنا يقول، ما الجهة أو 
الجهات الليبية أو األجنبية، التي تقف وراء طلب 
األرشيف  على  االستيالء  ومحاولة  هذا،  اإلخالء 
الرسمية  الجهات  ستبقى  وهل  الليبي،  التاريخي 
»وزارة الثقافة المسؤولة« عن المركز، والجهات 
المدني  المجتمع  منظمات  في  الممثلة  الشعبية 
الناس،  وعموم  الثقافي  بالشأن  المهتمين  وكل 
وهو  الليبي،  التاريخ  سرقة  محاولة  على  تتفرج 
آخر ما تبقى لنا من إرث تأريخي، وال نفرط فيه 

مثلما فرطنا في أبرز معالم مدينة طرابلس وهو 
عشرات  أهملنا  ومثلما  الغزالة«  »مجسم  تمثال 
الخراب  من  تسلم  لم  التي  األثرية  المواقع 

والعبث، والسرقة.

توضيح من مصلحة اآلثار
الليبية  اآلثار  مصلحة  أصدرت  جانبها،  من 
الليبي  المركز  بين  الحالية  األزمة  حول  بيانًا 
للمحفوظات، من جانب، وهيئة األوقاف من جانب 

آخر.
البيان الذي نشر على صفحة الهيئة  وجاء في 
في »فيسبوك«: »حيث إن المركز قد تم إنشاؤه 
على أرض مقبرة قديمة، وحيث إن مبنى المركز 
يحتوي في خزائنه على وثائق ومخطوطات، فإنه 
وبموجب نصوص القانون رقم ) 3( لسنة 1996م 
القديمة  والمدن  والمتاحف  اآلثار  )حماية  بشأن 
واستنادًا  التنفيذية،  التاريخية( والئحته  والمباني 
على ما ينص عليه الفصل األول من هذا القانون 
والخاص باألحكام التمهيدية، فإن المادة األولى 
من هذا الفصل تنص في إحدى فقراتها على أن 
تقع  التي  العقارية  اآلثار  ضمن  من  هي  المقابر 

ضمن اختصاصات ومهام مصلحة اآلثار«.
من  أخرى  فقرة  تنص  »كما  البيان:  وتابع 
من  أنواعها  وبكافة  الوثائق  أن  المادة  هذه 
ومصورة  ممغنطة  أشرطة  أو  مكتوبة  نصوص 
والخرائط  والمعاهدات  والحجج  والمخطوطات 
المستندات  من  وغيرها  والقرارات،  والفرمانات 
عامًا، هي من ضمن  عليها خمسون  التي مضى 
اختصاصات  ضمن  تقع  التي  المنقولة،  اآلثار 
المصلحة:  بيان  وأوضح  اآلثار«.  مصلحة  ومهام 
اآلثار وتنفيذًا  »وعليه فإنه ومن واجبات مصلحة 
لمهامها المنوطة بها، بموجب القانون المذكور 
أعاله، أن تقوم المصلحة بتقديم مذكرة قانونية 
اإلجراءات  إليقاف  العام،  النائب  إلى  الشأن  بهذا 
بطرابلس  األوقاف  هيئة  قبل  من  المتخذة 
والدراسات  للمحفوظات  الليبي  المركز  ضد 
بمذكرة  تتقدم  أن  عليها  أن  كما  التاريخية... 
بشأن  والتنفيذية  التشريعية  الجهات  إلى  أخرى 

تبعية المركز إلى مصلحة اآلثار«.
ومثقفون  وإعالميون  أكاديميون  وجه  كما 
ومهتمون بالشأن العام نداًء »عاجاًل« إلى حكومة 
المخطوطات  مركز  وإنقاذ  وحفظ  لحماية  الوفاق 
والدراسات التاريخية »مركز توثيق جهاد الليبيين 
أيام  بعد  وذلك  النقل،  اإليطالي« من  الغزو  ضد 
لحكومة  -التابعة  األوقاف  هيئة  مطالبة  من 
ثالثة  خالل  المبنى،  بإخالء  المركز  الوفاق- 
مهتمة  شخصية   214 وقعه  بيان  ورفض  أيام. 
وكتاب  وصحفيين  حقوقيين  من  العام،  بالشأن 
»الوسط«  وتلقت  والتراث،  بالثقافة  ومعنيين 
نسخة منه الجمعة الماضي، ما اعتبروه »استيالء 
أرشيف  وتحفظ  تحوي  التي  المركز  مقار  على 
الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة 
حفظها  على  العمل  تم  ومرئية  ومسموعة 
»إن  وقال:  السنين«،  عشرات  منذ  وأرشفتها 
خالل  من  المعنوية  شخصيتها  تبني  الشعوب 
الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف 

وطني«.
أن »االنتقال  البيان من  الموقعون على  وحذر 
الوثائق  تلف  في  سيتسبب  الحالي  المقر  من 
أرشفتها  وفقدان  وضياعها  والمخطوطات 
االستفادة  وعدم  فقدانها  وبالتالي  وتبعثرها 
سيكون  ذلك  حدوث  أن  إلى  مشيرين  منها«، 
»جريمة ال يجب السماح بحدوثها، وندعو لمنعها 
تاريخ  يحوي  »المركز  أن  البيان  وأوضح  عاجاًل«، 
المقاومة اإلسالمية لالستعمار اإليطالي وحزمته 

الدينية الكاثوليكية«.
وأضاف: »نوجه نداءنا لحكومة الوفاق الوطني 
- التي نثق في تفهمها ألهمية المركز- بالعمل 
ومنع  اإلدارية،  الحجج  مواجهة  على  العاجل 
يتم  المهمة، حتى ال  المركز  االستيالء على مقار 
الوثائق  وتتسرب  المركز،  مقار  على  االستيالء 
وتضيع فائدتها المهمة، وتفقد الذاكرة الوطنية 

المركز الوطني الكبير...«.
واختتم البيان بالقول: »ال يجب أن تنفرد جهة 
إدارية،  مقاره ألسباب  وفي  فيه  بالتصرف  واحدة 
المركز  على  الضغوطات  ممارسة  منع  ويجب 
نهائي  بشكل  المسألة  وحل  وصيانته  وحمايته 
نتطلع  إننا  الحالي،  مقره  في  المركز  يحفظ  بما 
بكل حرص أن تتفهم الحكومة أهمية هذا المركز 

وحيويته، وندعو للتحرك العاجل لحمايته«.
محمد  المحفوظات  مركز  رئيس  وأعلن 
الشهر  من  الرابع  في  تلقيه  بيان،  في  الجراري، 
العقار  بإخالء  األوقاف  هيئة  من  إخطارًا  الجاري 
على  المتراكمة  اإليجارات  سداد  في  للتأخر 
أو  الديون  لتسديد  أيام  ثالثة  وإمهاله  المركز، 
الليبي  إخالء المكان. ويعود الخالف بين المركز 
والهيئة  التاريخية،  والدراسات  للمحفوظات 
حين  أعوام،  ستة  من  أكثر  إلى  لألوقاف  العامة 
حكمًا   2010 أكتوبر   30 في  المحكمة  أصدرت 
في  المركز  عليها  بني  التي  األرض  بملكية 
أن  العامة لألوقاف، وقررت  الهيئة  إلى  طرابلس 
 2000 قدره  شهريا  إيجارًا  للهيئة  المركز  يدفع 
المركز  دفع  المحكمة  حكم  على  وبناء  دينار. 
للهيئة 792 ألف دينار قيمة اإليجارات عن الفترة 
الجراري،  لمحمد  ووفقًا   ،2016 إلى   1984 من 
فإن المركز دفع 3.945 مليون دينار عن طريق 
التي  للثقافة  العامة  والمؤسسة  المالية  وزارة 

كان يتبعها المركز في العهد السابق.

● وقفة تضامنية مع مركز المحفوظات● جانب من وقفة لمثقفين ليبيين بطرابلس لمؤازرة مركز المحفوظات

● إحدى فعاليات المركز الليبي للمحفوظات التاريخية

القاهرة - الوسط

الهيئة العامة للثقافة: المركز الليبي 
للمحفوظات والدراسات التاريخية حارس 

الهوية الليبية وآخر ما تبقى من أرشيف ليبيا 
الذي لم تطله أيدي العابثين والسماسرة 

يتعرض منذ العام 2005 للتهديد

أصدر المركز أكثر من 1000 عنوان وأسهم 
في المئات إن لم نقل اآلالف من البحوث وهو 

بيت خبرة لكل المؤسسات الليبية السياسية 
والثقافية وحتى االقتصادية والعلمية

عمر الككلي: يتعرض هذا القلب 
النابض بالتاريخ الليبي إلى محاولة 

إماتته والقضاء عليه من خالل إثارة 
مشكلة قيمة إيجار المبنى الذي يشغله

مثقفون ليبيون: ال يجب أن تنفرد جهة واحدة 
بالتصرف في المركز وفي مقاره ألسباب إدارية 
ويجب منع ممارسة الضغوطات عليه وحمايته 

وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي.

أن  الشتيوي،  أحمد  لألوقاف،  العامة  الهيئة  رئيس  نفى 
الوطني  المركز  إدارة  هددت  لألوقاف  العامة  الهيئة  تكون 
»إن  قائاًل:  مقره،  بإخالء  التاريخية  والدراسات  للمحفوظات 
التي  الوثائق  ماليين  من  يضمه  لما  تاريخي  صرح  المركز 

تحمل الهوية الليبية والتاريخ«.
وأضاف الشتيوي في تصريح إلى »الوسط«،اإلثنين، بأن 

عليها  بني  التي  األرض  ملكية  بإثبات  فقط  قامت  الهيئة 
قانوني،  إجراء  وهو  للهيئة،  الوقف  إدارة  وحقوق  المركز 
أربعة  مبلغ  جزءًا من  المركز  دفع  المحكمة  على حكم  وبناء 
ماليين دينار إيجارات مستحقة، الفتًا إلى أن الهيئة »طالبت 
بتوقيع عقد جديد العام 2017، وتواصلت مع رئيس المركز 
بتسديد  لم نطالب  بأننا  وأعلمته  الجراري شخصيًا  د.محمد 
إدارة  حقوق  لحفظ  فقط  بتوقيعه  نطالب  بل  العقد،  قيمة 

الوقف«.
تشكيل  اقترحت  الجراري،  رفض  »بعد  الشتيوي:  وتابع 

الرئاسي، على  الدراسات والهيئة والمجلس  لجنة من مركز 
أن نمتثل جميعًا لما تتوصل إليه اللجنة من قرارات، وبالفعل 
عمل  المركز  إدارة  أوقفت  لألسف  ولكن  لجنة،  تشكيل  تم 
اللجنة، وأرسلت رسالة نصية لي شخصيًا بإلغاء االجتماعات 

بناء على تعليمات من المجلس الرئاسي«.
لحل  االستعداد  أتم  على  الهيئة  أن  إلى  الشتيوي  وأشار 
أن  مؤكدًا  بالوقف،  المساس  عدم  بشرط  المشكلة  تلك 
االستراتيجي  الموقع  بحكم  رمزيًا  يعتبر  المطلوب  اإليجار 

للمركز والقيمة الحقيقية إليجارات األماكن المماثلة.

رئيس »األوقاف«: مستعدون لحل مشكلة املركز الوطني للمحفوظات
القاهرة - جيهان الجازوي
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»الوضع الوبائي هادئ نسبيا«

حجز 2.8 مليون جرعة لقاح تكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص في ليبيا
الوضع  بأن  رسمية مطمئنة  وقع تصريحات  على 
إجمالي  بلغ  نسبيا،  هادئ  ليبيا  في  الوبائي 
حتى  المستجد«  »»كورونا  بفيروس  اإلصابات 
و670  آالف   106 الجاري،  األسبوع  من  الثالثاء 
في  الوباء  ظهور  منذ  وفاة،   1629 منها  حالة، 

البالد مارس الماضي.
وبلغ عدد اإلصابات المؤكدة بالفيروس خالل 
أسبوع، 3403 حاالت، بينها 2413 جديدة و990 
إدارة الرصد واالستجابة  مخالطة، على ما أعلنت 
لمكافحة  الوطني  للمركز  التابعة  السريعة 
لرصد  اإلدارة  أصدرته  تقرير  وحسب  األمراض. 
 10 إلى   4 من  الفترة  في  الوبائي  الوضع  تطور 
الموجبة  الحاالت  نسبة  بلغت  فقد  الجاري،  يناير 
وذلك   ،%  15.6 األسبوع  لهذا  العينات  عدد  إلى 
عينة  و772  ألفا   21 لنحو  تحاليل  إجراء  بعد 
خاللها  ثبتت  »كورونا«،  فيروس  عن  للكشف 

إيجابية 3403 عينات.
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  قال  والثالثاء، 
األمراض بدر الدين النجار، إنه ليس هناك دالالت 
في  »كورونا«  من  الجديدة  الطفرة  ظهور  على 
ليبيا. وأضاف النجار في تصريحات تلفزيونية، أن 
الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما 
ثانية  موجة  ظهور  من  األوروبية  الدول  تشهده 

للفيروس.
وأوضح أن المركز قام بكل اإلجراءات لضمان 
مليون   2.8 بنحو  تقدر  اللقاحات  من  كمية  حجز 
جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، 
مجموعة  من  ستكون  اللقاحات  أن  إلى  مشيرا 
الصحة  منظمة  عليها  تشرف  التي  »كوفاكس« 
العالمية. وتابع أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن 
يكون قبل أربعة أشهر، مضيفا أن المركز استبعد 
لقاح شركة »فايزر« لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت 
بأن  واختتم  ليبيا.  في  يتوافر  ال  ما  وهو  الصفر 
ارتفاعا  األخيرة يشهد  اآلونة  الوبائي في  الوضع 
العزل  مراكز  في  وازدحاما  اإلصابات  عدد  في 

وارتفاعا قليال في نسب الوفيات.
وفي سياق قريب، أكد المركز الوطني لمكافحة 
األمراض أنه اتفق مع مركز الرقابة على األغذية 
واألدوية على وضع خطة وطنية سيتم الشروع في 
تطبيقها خالل األيام المقبلة لضبط الرقابة على 
للسالمة  معايير  ووضع  واألغذية  األدوية  سوق 

الغذائية والدوائية.
مع  األحد،  اجتماعا،  عقده  إلى  المركز  وأشار 
مركز الرقابة على األغذية في مقر األول، بهدف 
»توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات 
التي  الخدمات  بمستوى  الرقي  أجل  من  الدولة 
تقدم للمواطن في ليبيا«. ترأس االجتماع مدير 

البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد.
بقرار  المشكلة  اللجنة  أن  العزوزي  وأضاف 
الفترتين  في  عملها  باشرت  البلدية  عميد  من 
الجاري،  الشهر  بداية  والمسائية  الصباحية 
واألرقام  القيم  حسب  المجموعات  لمراجعة 
إيداع  لغاية  المصرفي  والحساب  الوطنية 
حسب  كل  المواطنين  حساب  في  التعويضات 
حوافظ  هيئة  على  البلدية  وخارج  داخل  مصرفه 
طالبت  البلدية  أن  إلى  العزوزي  وأشار  مصرفية. 
قيم  وإيداع  اإلجراءات  استكمال  بسرعة  اللجنة 
في  المواطنين  حساب  في  المالية  التعويضات 

أسرع وقت ممكن.
األحد،  انطلقت،  حيث  وليد،  بني  في  ونبقى 
للعام  الثانوية  للشهادة  الثاني  الدور  امتحانات 
إحترازية  إجراءات  2019–2020، وسط  الدراسي 
تفشي  من  الطالب  سالمة  على  حفاظا  مشددة 
مكتب  مدير  وقال  »كوفيد–19«.  فيروس 
وليد،  بني  التعليم  بمراقبة  واإلعالم  التواصل 
عمر صالح، إن اليوم األول المتحانات الدور الثاني 
أي  يشهد  »لم  وليد  بني  في  الثانوية  للشهادة 
الموضوعة  الخطة  وفق  وسار  مشاكل  أو  عراقيل 
من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني«. 
وأكد صالح لـ»الوسط« أن مراقبة التعليم وفرت 
مثل  االمتحانات  النطالق  الالزمة  التجهيزات  كل 
المعقمات والقفازات والكمامات للحد من انتشار 
أن  صالح  وذكر  الطلبة.  بين  »كورونا«  فيروس 
عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الدور الثاني 
أربع  العام  هذا  وليد  بني  في  الثانوية  للشهادة 
األساسية  )العلوم  فبراير   17 مدرسة  هي:  لجان 
وكلية  تينيناي  لجنة  المردوم،  لجنة  سابقا(، 

التقنية اإللكترونية بني وليد.
بالحكومة  الصحة  وزير  طالب  جانبه،  من 
مديري  األربعاء،  عقوب،  سعد  الدكتور  الموقتة، 
والقروية  والتعليمية  العامة  المستشفيات 
والجهات  الطبية  بالمراكز  العاملين  والمديرين 
التابعة، ورؤساء مراكز العزل السريري بالبلديات 
على  بالمحافظة  بالمستشفيات،  العاملين  وكل 
التصرف  أو  المساس بها  الطبية وعدم  المعدات 
فيها ألي سبب من األسباب، إال بعد موافقة منه 
أو من تم تخويله بذلك. وشدد وزير الصحة في 
منه،  نسخة  الصحة  وزارة  نشرت  الذي  خطابه، 
على تنظيم وجرد كل ما يسلم إليهم من أجهزة 

ومعدات طبية خاصة بمراكز العزل السريري.
سيكون  ذلك  عكس  يثبت  »من  أنه  وأضاف 
»لألهمية  مؤكدا:  القانونية«،  للمساءلة  عرضة 
ديسمبر  نهاية  وفي  والتنفيذ«.  التقييد  يطلب 
الحكومة  في  الصحة  وزارة  وجهت  الماضي، 
الطبية  والمعدات  األجهزة  بحصر  الموقتة 

بمصارف الدم المركزي التابعة لها.

طرابلس - سرت - بني وليد - الصغير الحداد

●  مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار

●  وزير الصحة بالحكومة الموقتة د. سعد عقوب

عام المركز الوطني لمكافحة األمراض بدر الدين 
بشير النجار، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من 
الجانبين، وشهد االجتماع تأكيد ضرورة مكافحة 
وصحة  سالمة  تهدد  التي  واألوبئة  األمراض 

المجتمع الليبي.
التوعوية  اللجنة  تستعد  ذلك،  غضون  في 
المشكلة من قبل المجلس التسييري لبلدية سرت 
لمراقبة  التابعة  المدارس  إلى  بزيارات  للقيام 
التعليم في البلدية من أجل المتابعة والتأكد من 
بمواجهة  الخاصة  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
فيروس »كوفيد–19«، بحسب ما نشرته البلدية 
عبر صفحتها على »فيسبوك«. وقالت بلدية سرت 
بمراقبة  اإلثنين،  ظهر  عقد  موسعا  اجتماعا  إن 
التعليم ضم رئيس وأعضاء لجنة التوعية ببلدية 
سرت ومراقب التعليم بالبلدية، وعددا من أعضاء 

اللجنة االستشارية بمراقبة التعليم.

خالله  جرى  االجتماع  أن  البلدية  وأوضحت 
»االتفاق على شروع اللجنة في زيارة المؤسسات 
وتكليف  بها  التوعية  أعمال  ومباشرة  التعليمية 
وتسهيل  اللجنة  مع  بالتعاون  المدارس  مديري 
دقه  بكل  التوعوية  تعليماتها  وتنفيذ  مهامها 
واتخاذ كل اإلجراءات االحترازية وتنفيذ توصيات 
اللجنة الطبية االستشارية بالخصوص«. وأضافت 
ستتولى  بالبلدية  التعليم  مراقبة  أن  البلدية 
»تنويه كافة إدارات المدارس لتوخي أعلى درجات 

االحتراز من الجائحة والتقيد بما يصدر من خطط 
وتعميمات من اللجان العلمية واالهتمام بالنظافة 
العامة للمدارس ومراعاة التباعد الجسدي وارتداء 

الكمامات للطالب«.
على  »حرصا  تأتي  اإلجراءات  هذه  أن  وذكرت 
المراحل  مختلف  في  الدارسين  الطالب  سالمة 
الثانوي(  األساسي  )المبكر  التعليم  التعليمية، 
من  آمنة  تعليمية  بيئة  ولضمان  سرت  ببلدية 
تفشي  من  لالحتراز  درجة  بأعلى  التقيد  خالل 

جائحة كورونا«. وأشارت البلدية إلى أن االجتماع 
المجلس  رئيس  قرار  تفعيل  إطار  في  يأتي 
 2020 لسنة   48 رقم  سرت  لبلدية  التسييري 
بلدية  مستوى  على  توعوية  لجنه  تشكيل  بشأن 
متكامل  برنامج  إعداد  مهمة  لها  تناط  سرت 
الوقاية  بشأن  والخدمية  التعليمية  بالمؤسسات 

من جائحة »كورونا«.
وليد،  بني  بلدية  عميد  أكد  آخر،  سياق  في 
يونس العزوزي لـ»الوسط« األربعاء، أن تعويضات 
الذين  للمواطنين  والثالثة  الثانية  المجموعتين 
أحداث  من  التجارية  ومحالهم  منازلهم  تضررت 
العام 2011، موجودة في حساب المجلس البلدي 
العزوزي  وقال  وليد.  بني  فرع  التجاري  بمصرف 
إن المجموعة الثانية للتعويضات المالية قيمتها 
الثالثة  والمجموعة  دينار،  ألف  و668  مليونا   14
للتعويضات قيمتها المالية نحو 20 مليون دينار 
بالمجلس  الخاص  الحساب  نفس  في  موجودة 

النجار: ليس هناك دالالت على ظهور 
الطفرة الجديدة من كورونا لدينا 

والوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا 
مقارنة بما تشهده الدول األوروبية

وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون 
قبل أربعة أشهر و»مكافحة األمراض« 

استبعد لقاح شركة »فايزر« لحاجته 
لدرجة حرارة 70 تحت الصفر

بيان مشترك من 32 منظمة حقوقية ليبية 
حول وفاة طالب لجوء صومالي

أنحاء  في  الالجئون  يعانيها  صعبة  ظروف  وسط 
حقوقية  منظمة   32 أصدرت  البالد،  من  متفرقة 
وفاة  واقعة  حول  اإلثنين،  مشتركًا،  بيانًا  ليبية، 
طرابلس.  العاصمة  في  صومالي  لجوء  طالب 
وجاء ذلك في معرض التعليق على بيان أصدرته، 
الخميس الماضي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين في ليبيا حول الواقعة نفسها.
صفحة  نشرته  الذي  المشترك  البيان  وقال 
موقع  عبر  بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
تابعت  واالستياء  األسف  »بكل  »فيسبوك«: 
المنظمات والمؤسسات الليبية غير الحكومية خبر 
وفاة طالب لجوء الصومالي، شعيب عثمان إبراهيم، 
التي  االنتهاكات  بسبب  عامًا   19 العمر  من  البالغ 
يد  على  وليد،  بني  مدينة  في  خطف  حين  طالته 
عصابات وتجار بشر، ثم اإلهمال والتقصير على يد 

مفوضية الالجئين في طرابلس«.
نشر  لها  بيان  في  المفوضية  »ادعت  وأضاف: 
قامت  أنها  الجاري،  الشهر  من  يناير   6 بتاريخ 
على  تشرف  كانت  وأنها  الضحية،  تجاه  يلزم  بما 
األولى  المرة  ليست  »هذه  مستطردًا:  عالجه«. 
مسجلين  لجوء  لطالبي  وفاة  حاالت  تحصل  التي 
عشوائية  مساكن  في  الالجئين  مفوضية  لدى 
بذلك  علم  على  المفوضية  وتكون  في طرابلس، 
داخل  مرمية  طويلة  لساعات  جثامينهم  وتترك 
أو  محلية  جهات  يتدخل  حتى  المساكن  تلك 
وغيره  شعيب  مع  حصل  ما  مثل  سفارات  مندوبو 
السفارة  مندوب  تدخل  حين  الصوماليين  من 
إلتمام  واضطر  الليل  من  متأخرة  ساعات  في 
تخلي  بعد  السلطات  وإبالغ  لهم  الدفن  إجراءات 

عنهم«. المفوضية 
منظمات  »تابعت  المشترك:  البيان  وواصل 
وتؤكد  شعيب،  وفاة  مجريات  حكومية  غير  ليبية 
بل  العشوائي،  المنزل  في  لوحده  يكن  لم  أنه 
عامًا   15 العمر  من  يبلغ  صومالي  طفل  معه  كان 
والمفوضية  سوداني،  مسن  ورجل  ياسين،  يدعى 
البيان  في  قولها  نستغرب  وهنا  بذلك،  علم  على 
المكان،  اكتشف حالة في نفس  األحمر  الهالل  إن 
المجيء  الطفل  من  طلبت  المفوضية  أن  كما 
لمقرها لتلقي العالج صباح اليوم التالي، حيث قام 
الالجئين بنقله وإرجاعه بسيارة أجرة رغم أن  أحد 
الطفل غير قادر على الحركة، وكان واضحًا تجاهل 
الذي  الصومال  سفارة  ممثل  دور  المفوضية  بيان 
هو من قام باإلجراءات في حالة شعيب وغيرها من 

حاالت سابقة، والمفوضية لم تذكر ذلك«.
بـ»أشد  البيان  الموقعة على  المنظمات  وعبرت 
أداء  سوء  من  استيائها  عن  االستهجان،  عبارات 

مكاتب المفوضية في ليبيا«.

توصيات حقوقية
مفوضية  بعثة  رئيس  المشترك  البيان  وأوصى 
يقف  بـ»أن  كافالييري  بول  جان  السيد  الالجئين 
يوصي  وأن  ليبيا،  داخل  العمل  سير  على  بنفسه 
مكتبين  إن  حيث  المكاتب،  تواجد  أماكن  بتغيير 
تدعي  بلد  في  يكفيان  ال  العاصمة  داخل  فقط 
ألف   44 تجاوز  فيه  المسجلين  عدد  أن  المفوضية 
المفوضية  »تتحمل  بأن  أوصت  كما  شخص«. 
مسؤوليتها أمام القاصرين والنساء، وأن تخصص 
وجود  أو  عجزها  حال  وفي  حقيقية،  حماية  لهم 
أن  عليها  الليبية  السلطات  من  موانع  أو  عراقيل 

تعلن ذلك«.
البيان،  على  الموقعة  المنظمات  دعت  كما 

وأن  موظفيها،  اختيار  تحسن  بـ»أن  المفوضية 
وأن  توظيفها،  أثناء  أساسية  معايير  تعتمد 
العمل  في  الرغبة  من  الكافي  القدر  لديهم  يكون 

اإلنساني، ويكون مبدأ حقوق اإلنسان شيئًا متأصاًل 
مع  أمرها  تحسم  أن  المفوضية  على  كما  فيهم، 
المسجلين  احترام  بخصوص  الليبية  السطات 
لديها، وأن تتوقف السلطات الليبية عن احتجازهم 

بعد تسجيلهم«.
وطالب البيان المشترك السلطات الليبية بـ»أن 
لدى  المسجلين  تجاه  القانونية  التزاماتها  تعي 
الداخلية  وزارة  تصدر  وأن  الالجئين،  مفوضية 
لدى  المسجلين  احتجاز  عن  بالتوقف  تعليماتها 
أنها  باعتبار  واألطفال  النساء  خصوصًا  المفوضية 
وسمحت  ليبيا،  في  المفوضية  وجود  على  وافقت 

لها بتسجيلهم ونقلهم إلى بلد ثالث«.
دور  لها  يكون  بـ»أن  الصحة كذلك  وزارة  ودعا 
بعالج  تعليماتها  تعطي  وأن  الطوارئ،  حاالت  في 
واستقبال الحاالت المرضية التي تعجز عن الوصول 

إثبات  العالج  طلب  أثناء  يشترط  وأال  للمفوضية، 
الصحة  قطاع  فدور  للمريض،  القانوني  الوضع 
بدور  عالقة  له  وليس  األولى  بالدرجة  إنساني 

الجهات األمنية«.
غير  ليبية  حقوقية  منظمة   32 البيان  على  وقع 
اإلنسان  لحقوق  بالدي  مؤسسة  منها:  حكومية، 
لمساعدة  العابرين  ومؤسسة  صبراتة،   ،)BHR(
المهاجرين والخدمات اإلنسانية، طبرق، والمنظمة 
العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس، ومنظمة 

حقوقيون بال قيود، بنغازي.
وكانت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
أعربت، الخميس الماضي، عن حزنها لوفاة مهاجر 
19 عامًا، في العاصمة طرابلس؛ »نظرًا  صومالي، 
لتدهور حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى 

نهاية ديسمبر الماضي«.
وأشارت إلى أن المهاجر سجِّل لديها في أكتوبر 
العام 2020، إثر إطالقه من مدينة بني وليد عقب 
دفع فدية، قائاًل إنه »تعرض لسوء المعاملة وُأجبر 
في  األسر  قيد  كان  عندما  القسرية  العمالة  على 
المفوضية  بيان  حسب  البشر«،  لتهريب  مخيم 
التواصل  بموقع  ليبيا،  في  مكتبها  صفحة  على 

االجتماعي »فيسبوك«.
التابعة  الهجرة  وحدة  زيارة  إلى  البيان  ولفت 
يقيم  كان  الذي  المكان  الليبي  األحمر  للهالل 
 15 صومالي،  طفل  على  عثرت  حيث  الشاب،  فيه 
الطبي  الفحص  له  وُأجري  صدمة،  حالة  في  عامًا، 
من  وغيره  النفسي  الدعم  وتقديم  الفور  على 

المساعدات.
أفراد  وأضافت: »يقيم الصبي الصغير حاليًا مع 
وتجرى  طرابلس،  في  الصومالية  الجالية  من 
مراقبة حالته، كما سجل لدى المفوضية، حيث ذكر 
مختلفة،  تهريب  معسكرات  في  لألسر  تعرض  أنه 
مختلفة  وأشكال  والتجويع  للتعذيب  فيها  تعرض 

من سوء المعاملة«.

●  مجموعة من الالجئين في انتظار المجهول

●  الجئون داخل أحد مقار االحتجاز

القاهرة - الوسط

حقوقيون: نطالب السلطات الليبية بأن تعي التزاماتها 
القانونية تجاه المسجلين لدى مفوضية الالجئين وأن 

تصدر وزارة الداخلية تعليماتها بالتوقف عن احتجاز 
بعضهم خصوصاً النساء واألطفال

عن  للبحث  العامة  الهيئة  إعالن  مع  بالتزامن 
المفقودين والتعرف عليهم، مطلع هذا األسبوع، 
انتشال رفات 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرة 
جماعية جديدة بمنطقة مشروع الربط 2 بمدينة 
ترهونة، رأت منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
في  السالم  إلى  »الطريق  أن  حديث  تقرير  في 
مشددة  العدالة«،  يتجاوز  أن  يمكن  ال  ليبيا 
في  الحقائق  لتقصي  بعثة  »إنشاء  على ضرورة 
ليبيا« لضمان أن تكون تدابير المساءلة القوية 

»أولوية قصوى«.
بحقوق  المعنية  الدولية  المنظمة  وقالت 
 :2021 العالمي  تقريرها  األربعاء، في  اإلنسان، 
الحكومات  التي تدعم  المسلحة  الجماعات  »إن 
الليبية المتنافسة والمستفيدين الدوليين منها 
جسيمة  مدنية  خسائر  عن  مسؤولين  كانوا 
ونزوح وتدمير خالل 2020«، مؤكدة أن »هناك 
حاجة ماسة إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في 
ليبيا بتفويض من األمم المتحدة للتحقيق في 

االنتهاكات ونشر نتائجها علنًا«.
السياسي  الحوار  ملتقى  المنظمة  ودعت 
المساءلة  تدابير  تكون  أن  »ضمان  إلى  الليبي 
»خارطة  أن  معتبرة  قصوى«،  أولوية  القوية 
في  المتحدة  األمم  لها  مهدت  التي  الطريق 
نوفمبر 2020 في تونس ال تعالج بشكل كافٍ 
الخسائر الحقوقية واإلنسانية المدمرة بعد 15 

شهرًا من القتال المتهور«.
الليبية  الشؤون  في  الباحثة  وقالت 
منتدى  »تقاعس  إن  صالح  حنان  بالمنظمة، 
الحوار السياسي عن التوصل إلى خارطة طريق 
على  والمحاسبة  بالعدالة  مباشر  بشكل  تلتزم 
سياسات  على  دليل  هو  الخطيرة،  الجرائم 
التهدئة«، منبهة إلى أن »الحلقة المفرغة من 
إال  تنتهي  لن  الجسيمة  الحقوقية  االنتهاكات 
الذين  والمسؤولون  القادة  كبار  يواجه  عندما 
أو  الجسيمة،  االنتهاكات  بارتكاب  يأمرون 
وأوضحت  أفعالهم«.  عواقب  عنها،  يتغاضون 
استمر  الذي  النزاع  أن  تقريرها  في  المنظمة 
من أبريل 2019 إلى يونيو 2020 بين القوات 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة 
الضحايا  عشرات  سقوط  عن  »أسفر  للقيادة 

المدنيين وتدمير واسع للمباني الحيوية ونزوح 
أن  مؤكدة  داخليًّا«،  األشخاص  آالف  عشرات 
»أطراف النزاع، بما في ذلك تركيا، التي تدعم 
واإلمارات  وروسيا  الوطني  الوفاق  حكومة 
للقيادة  التابعة  )القوات  تدعم  التي  ومصر، 
العامة( بقيادة خليفة حفتر، انتهكت مرارًا حظر 
و»زودوا  األمن«  مجلس  فرضه  الذي  األسلحة 
األطراف باألسلحة والذخيرة ودعموا الجماعات 
بطائرات  وغارات  جوية  بضربات  المحلية 

مسيرة ومقاتلين أجانب«.
أنها  ووتش«  رايتس  »هيومان  وذكرت 
األرضية  لأللغام  مكثفا  استخداما  »وجدت 
المضادة لألفراد واألفخاخ المتفجرة المحظورة 
من  العنقودية  للقنابل  أقل  واستخداما  دوليا، 
كما  العامة(«.  للقيادة  )التابعة  القوات  قبل 
بطائرات  وغارات  جوية  ضربات  أيضًا  »وثقت 
العامة(  )للقيادة  تابعة  عناصر  نفذتها  مسيرة 
دون  إعدامات  ووثقت  مدنيين،  قتلت  التي 
القوات  قبل  من  جثث  وتدنيس  محاكمة، 

التابعة« للقيادة العامة.
الوفاق  حكومة  سلطات  عثور  إلى  وأشارت 
الوطني »على 120 جثة على األقل في 27 مقبرة 
جماعية في ترهونة جنوب شرق طرابلس، التي 
الحليف  الكاني،  ميليشيا  سيطرة  تحت  كانت 
في  العامة(  للقيادة  )التابعة  للقوات  الرئيسي 
في  الجثث  عشرات  إلى  باإلضافة  ليبيا،  غرب 
مواقع أخرى في الضواحي الجنوبية لطرابلس«.

البرعصي،  »حنان  مقتل  إلى  أشارت  كما 
ارتكبتها  التي  لالنتهاكات  الجريئة  المنتقدة 
بالرصاص  ليبيا،  المسلحة في شرق  الجماعات 
ملثمين  مسلحين  أيدي  على  بنغازي  في 
بعدما   »2020 نوفمبر   10 في  مجهولين 
على  مباشر  بث  في  مرارًا  حنان  »ظهرت 
)فيسبوك( تزعم فيه انتشار الفساد بين أعضاء 
واتهمتهم  ليبيا  شرق  في  المسلحة  الجماعات 

أيضًا باالعتداء واالغتصاب«.
إضافة إلى ذلك، لفتت المنظمة في تقريرها 
»يواجهون  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  أن  إلى 
التي  االحتجاز  مرافق  في  إنسانية  غير  ظروفًا 
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة  تديرها 
والمتاجرين  المهربين  يد  وعلى  الوطني 
بالبشر«، حيث »يتعرضون أيضًا للعمل القسري 

والضرب واالعتداء الجنسي«.

»هيومان رايتس«: الطريق إلى السالم 
في ليبيا ال يمكن أن يتجاوز العدالة

القاهرة - الوسط

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

●  رجال البحث أثناء عثورهم على إحدى المقابر في ترهونة

●  اجتماع مشترك بين المركز الوطني لمكافحة األمراض ومركز الرقابة على األغذية واألدوية
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●  صف انتظار طويل للخضوع لفحوص من أجل كشف اإلصابات بفيروس كورونا في بكين

تونس - وكاالت●  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين.●  وزراء خارجية ألمانيا واألردن ومصر وفرنسا خالل مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة

القدس المحتلة - وكاالت

التلقيح ضد »كورونا« يتسارع.. و»الصحة العاملية« تقلل من آمال تحقق مناعة جماعية

● رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يراقب عملية تلقيح امرأة في بريستول.

عواصم العالم - وكاالت

في  و»موديرنا«  »فايزر-بايونتيك«  لقاحي  استخدام  أجيز 
االتحاد األوروبي الذي وقع عقودا مع العديد من المختبرات بهدف 
توسيع مجموعة اللقاحات المحتملة. وتعتزم المفوضية شراء ما 
طورته  الذي  المحتمل  اللقاح  من  جرعة  مليون   60 إلى  يصل 
»فالنيفا«.  الفرنسية-النمسوية  الحيوية  التكنولوجيا  شركة 
ومن جانبها، أجازت سويسرا تسويق لقاح ثان مضاد لفيروس 
»كورونا المستجد«، وهو لقاح »موديرنا« األميركي، بعد إعطائها 
الذي بدأت استخدامه  للقاح »فايزر-بايونتيك«  الضوء األخضر 
في ديسمبر. وفي مواجهة انتشار الوباء في أنحاء العالم، تتسارع 

عمليات الموافقة على اللقاحات.
سمية  العالمية  الصحة  منظمة  في  العلماء  كبيرة  وقالت 
في  الجماعية  المناعة  من  مستوى  أي  نبلغ  »لن  سواميناثان: 
مليون   90 من  أكثر  أصاب  الذي  الوباء  من  للحماية   ،»2021

شخص في أنحاء العالم وأودى بما يقرب من مليوني شخص.
الصحة  منظمة  خبراء من  فريق  الصين الستقبال  وتستعد 
العالمية للتحقيق في مصدر فيروس »كورونا المستجد«. ومن 
المتوقع أن يصل اليوم الخميس إلى ووهان لكن سيتعين عليه 
الحكومة  وقررت  التحقيق.  بدء  قبل  الصحي  للحجر  الخضوع 
من  ماليين  خمسة  حجر  احترازي،  كإجراء  الثالثاء،  الصينية، 
سكان مدينة على الحدود مع بكين بعد تسجيل إصابة بفيروس 

»كورونا«، وتحاول السلطات احتواء تفشي المرض بسرعة.

وفي المملكة المتحدة الدولة األكثر تضررا بالوباء في أوروبا، 
افتتحت سبعة مراكز تطعيم جماعية اإلثنين. وتأمل الحكومة 
بتلقيح نحو 15 مليون شخص بحلول منتصف فبراير، لتتمكن 
من بدء رفع تدابير اإلغالق الثالث خالل عام. ومن أجل استيعاب 
جثث األشخاص الذي توفوا بـ»كوفيد - 19«، تم إنشاء مشارح 

موقتة.

وهي  الجنازات،  لخدمة  »غوسيا«  مدير  قاضي  وشهد سراج 
مشرحة للجالية المسلمة في لوتون، على مسافة 32 كيلومترا 
شمال لندن، »تدفقا هائال« للجثث خالل األسبوعين الماضيين. 
وقال: »نقوم بدفن الجثث كل يوم، والوفيات التي نتعامل معها 
حاليا مرتبطة بشكل أساسي بكوفيد - 19«. وهذه مستويات 
مماثلة لتلك التي سجلت خالل ذروة الموجة األولى في مارس 

وأبريل حين أوشكت شركته أن تصبح منهكة.
أشد  نسخة  انتشار  من  للحد  البريطانية  السلطات  وتكافح 

عدوى من الفيروس، مع تسجيلها عشرات اآلالف من اإلصابات 
كل يوم. وحذر كيت مالتهاوس وزير الدولة لألمن العام: »نحن 
في مرحلة محفوفة بالخطر« من الوباء، وعبر عن أسفه قائال: 
األرواح«  وتكلفنا  القواعد  تحترم  ال  الناس  من  صغيرة  »أقلية 

مضيفا أنه يجري النظر في تشديد القيود.
وقررت روسيا أيضا تمديد تعليق رحالتها الجوية من المملكة 
المتحور  الفيروس  اكتشاف  من  يومين  بعد  وإليها،  المتحدة 
المنتشر في بريطانيا لدى مريض روسي عائد من هذا البلد. 

»كورونا«  فيروس  من  مختلفة  نسخة  احتواء  اليابان  وتحاول 
اكتشفت أخيرا لدى أربعة أشخاص وصلوا إلى األرخبيل قادمين 

من البرازيل.
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، اإلثنين، إلى أنه »كلما ازداد انتشار كوفيد - 19، 
ازداد احتمال استمرار تطوره )...( يبدو أن قدرة انتقال نسخ معينة 

من الفيروس في تزايد«.
شاه،  أحمد  سلطان  عبداهلل  السلطان  ماليزيا  ملك  وأعلن 

الثالثاء، حال الطوارئ في أنحاء المملكة لمكافحة جائحة »كوفيد 
البالد.  النظام الصحي في  التي يهدد تفشيها بانهيار   »19 -
وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، طلب من الملك خالل 
اجتماع، اإلثنين، فرض حال الطوارئ في البالد.وأتى فرض حال 
نظام  أن  المواطنين من  الدين  محيي  تحذير  غداة  الطوارئ 
الرعاية الصحية على وشك االنهيار، وفرضه قيودا صارمة على 
تنقالت السكان في أكثر من نصف أنحاء البالد بما في ذلك 
إغالق الشركات والمتاجر غير األساسية.كما فرضت السلطات 
حتى  ويستمر  الخميس  صباح  من  بدءا  تجول  حظر  اللبنانية 
25 من الشهر الجاري، ويترافق مع إقفال الشركات والمدارس 
والمصارف واقتصار عمل محال بيع المواد الغذائية على خدمة 
التوصيل، علما بأنها غير متوافرة في كل المناطق. وتهافت 
المواد  بيع  محال  على  اإلثنين  مسبوق  غير  بشكل  اللبنانيون 
الغذائية التي شهد بعضها ازدحاما هائال، واختفت بعض المواد 

الغذائية من الرفوف والبرادات.
وأبدت منظمة »أنقذوا األطفال« )سايف ذي تشيلدرن( قلقها 
السلطات  أقرته  الذي  الكامل  اإلغالق  يؤثر  أن  من  »العميق« 
واألطفال  العائالت  على  الخميس سلبا  ويبدأ سريانه  اللبنانية 
الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشة، ما لم يتم دعمهم 
بشكل فوري. وفي فرنسا، تأمل الحكومة بتلقيح 400 ألف شخص 
المسنين حيث  رعاية  دور  األسبوع خصوصا في  نهاية  بحلول 

تلقى 30 ألف شخص فقط اللقاح.
وتجاوزت بلجيكا األحد عتبة 20 ألف وفاة بـ»كوفيد - 19«، 
وهو ما يمثل أعلى معدل وفيات عرفته بلجيكا منذ فترة اإلنفلونزا 

اإلسبانية ونهاية الحرب العالمية األولى.
ألف   376 من  يقرب  ما  توفي  حيث  المتحدة  الواليات  وفي 
جو  المنتخب  الرئيس  تلقى  »كورونا«  فيروس  بسبب  شخص 
الهواء  على  »فايزر-بايونتيك«  لقاح  الثانية من  الجرعة  بايدن 
الرئيس  اختبار  نتيجة  جاءت  البرتغال،  وفي  اإلثنين.  مباشرة 
مارسيلو ريبيلو دي سوزا »72 عاما« المرشح لوالية ثانية سلبية 

مرتين بعد اختبار أول أظهر أنه مصاب بالفيروس.

كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية 
سمية سواميناثان: لن نبلغ أي مستوى

من المناعة الجماعية في 2021

منظمة »أنقذوا األطفال« أبدت قلقها »العميق« 
من أن يؤثر اإلغالق الكامل في لبنان على 

العائالت التي تعاني أوضاعا اقتصادية هشة

 الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: القرار محاولة 
لمسابقة الزمن قبل رحيل اإلدارة األميركية الحالية التي أيدت

وبشكل أعمى محاوالت الحكومة اإلسرائيلية سرقة األرض الفلسطينية

وسط اآلمال بكبح تفشي »كوفيد - 19«، تتسارع حمالت 
التلقيح حول العالم وسط السعي في القارة األوروبية 
للحصول على مزيد منها، ولكنها جهود غير كافية لضمان 
مناعة جماعية في العام 2021، وفقا لمنظمة الصحة 
العالمية.
بعد عام من إعالن بكين أول وفاة بـ»كوفيد - 19«، أودى 
الوباء بحياة ما ال يقل عن 1945437 شخصا حول العالم، 
حسب أحدث تقرير صادر عن وكالة »فرانس برس« فيما 
االستعداد للمعركة يتكثف.
وأعلنت وكالة األدوية األوروبية، الثالثاء، أنها تلقت 
طلبا من المفوضية األوروبية لترخيص لقاح طورته شركة 
»أسترازينيكا« بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وهي تعتزم 
إجراء مراجعة عاجلة، مع قرار محتمل في 29 يناير، إذا كانت 
البيانات المقدمة »متينة وكاملة«. وقالت رئيسة المفوضية 
أورسوال فون دير اليين إنها »بشرى سارة«.

لبنان يعود إلى اإلغالق الكامل

الثورة التي أطاحت بن علي

تونس تحيي ذكرى مرور 10 سنوات 
على إطالق شرارة »الربيع العربي«

قبل أيام من تنصيب بايدن

نتانياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية املحتلة

نظام  لسقوط  العاشرة  الذكرى  الخميس،  اليوم  تونس،  تحيي 
زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية كبيرة وضعت البالد على 
اليوم، بسبب صعوبات تحقيق  انتقال ديمقراطي، يبدو هشا  سكة 

اإلصالح االقتصادي وإيجاد حلول للوضع االجتماعي المتردي.
انتفاضة  2011 تحت ضغط  14 يناير  البالد في  وغادر بن علي 
شعبية بدأت في 17 ديسمبر، وشكل سقوط نظامه شرارة »الربيع 
العربي«، الذي عم دوال عربية عدة بعد ذلك، وفق »فرانس برس«.
وأطاحت الثورات العربية أنظمة ديكتاتورية، لكن بقيت تونس 
البلد الوحيد الذي تمكن من مواصلة مسار االنتقال الديمقراطي، 
ورغم  األخرى.  العربية  الدول  بعض  والعنف  الفوضى  عمت  بينما 
ذلك، تبدو االحتفاالت باهتة في تونس بعد عشر سنوات. ويسود 
التي  جو من اإلحباط خصوصا في ما يتعلق بالمطالب االجتماعية 

لم تجد لها الحكومات المتعاقبة 
على  سنوات  عشر  منذ  حلوال 
بائع  البوعزيزي،  محمد  وفاة 
أضرم  الذي  المتجول،  الخضار 
على  احتجاجا  جسده،  في  النار 
ومضايقات  المعيشي  الوضع 
الشرطة في مدينة سيدي بوزيد 

المهمشة في 17 يناير 2010.
كثيرا  البالد  حال  تتغير  ولم 
وال  االقتصادي،  الصعيد  على 
في  كبيرة  البطالة  نسبة  تزال 
لالحتجاج  خرجوا  الذين  صفوف 
بفرص  للمطالبة   2011 في 
عمل. وترتفع نسبة البطالة لدى 
 30 أن  كما   ،%  35 إلى  الشباب 
الجامعات  في  المتخرجين  من   %

عاطلون عن العمل.
انتخابات  جرت  الثورة،  إثر 
تشريعية ورئاسية صعد نتيجتها 

بعد ذلك في صراع سياسي محتدم مع  ليدخلوا  بقوة  اإلسالميون 
انتخابات  تلته   2014 العام  في  وطني  بحوار  وانتهت  العلمانيين، 

أفرزت توازنا بين القوى السياسية في البالد.
وترافقت عملية االنتقال الديمقراطي مع تجاذبات سياسية حادة 
وتهديدات أمنية، في ظل بروز جماعات متشددة مسلحة في البالد، 
األمن  قوات  واستهدفت   2015 العام  في  دامية  اعتداءات  نفذت 
الباجي  الرئيس  توفي   ،2019 وفي  والسياح.  والمدنيين  والجيش 
مبكرة  ورئاسية  نيابية  انتخابات  البالد  وشهدت  السبسي،  قائد 

وانتقلت السلطة بشكل سلس دون اضطرابات.
وتحسن الوضع األمني في البالد في السنوات األخيرة، لكن حال 
الطوارئ ال تزال سارية، وأفضت انتخابات 2019 إلى انتخاب قيس 
القانون الدستوري، لكن  سعيد رئيسا، وقد كان أستاذا جامعيا في 

أداءه عرضة لالنتقاد من أحزاب البرلمان الشديد االنقسامات.

حلم تحقق
تظهر  مهما  مكسبا  أصبحت  التي  التعبير  حرية  الثورة  وكرست 
مالمحه في األعمال الفنية والسينما ومن خالل أفالم تعالج مواضيع 
الكالم عنها محظورا، ونال بعض هذه األفالم جوائز عالمية.  كان 
إلى  يخضعون  كانوا  إعالميون  وبرز  اإلعالم،  وسائل  عمل  وتطور 
منابر  في  ينشطون  واليوم  علي،  بن  حكم  خالل  مشددة  رقابة 

إعالمية مستقلة.

ويقول المعارض السابق سامي بن غربية، الذي عاد إلى تونس 
»نواة«  موقع  يدير  حيث  هولندا،  في  منفاه  من   2011 العام  في 
مكاتب  لك  تكون  »أن  االستقصائية:  الصحافة  في  المتخصص 
عشر  منذ  حلما  كان  حرية،  بكل  يعملون  الصحفيين  من  وفريق 

سنوات وقد تحقق اليوم«.
دعما  وتقدم  البالد،  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  تنشط  كما 
للدولة في التخفيف من صعوبة الوضع االجتماعي. وتخوض الطبقة 
والحكومي.  التشريعي  األداء  أضعفت  متواصلة  صراعات  السياسية 
األزمة  وفاقمت  سوءا  الوضع   »19  - »كوفيد  وباء  تداعيات  وزادت 
االقتصادية. وعادت نتيجة ذلك التظاهرات واالحتجاجات االجتماعية 

المطالبة بالتنمية والتشغيل في بعض المحافظات.
االنتقال  من  نمر  »لم  كريشان:  زياد  والصحفي  الكاتب  ويقول 
الحكومات  »سعت  مضيفا:  االقتصادي«،  االنتقال  إلى  الديمقراطي 
لها سياسات  أن تكون  االجتماعي دون  السلم  إلى شراء  المتعاقبة 
واندماج  واقتصادية  تنموية 

اجتماعي طويل المدى«.
الحكومي بنسبة  التوظيف  وزاد 
و2017   2010 بين  ما   %  50
»لم  ولكن  األجور،  وارتفعت 
المطالب  لتلبية  كافيا  ذلك  يكن 
»إدماج  من  يمكن  ولم  الكبيرة«، 
وفقا  تهميشا«،  األكثر  الطبقات 

لكريشان.
يصفه  ما  كريشان  ينتقد  كما 
الذي  الطفيلي«  بـ»االقتصاد 
االقتصادية  المجمعات  تغذيه 
إعادة  من  تستفيد  التي  الكبرى 
المستوردة على غرار  البضائع  بيع 
الغذائية  والمواد  النسيج  قطاعات 

واإللكترونية.
»المحسوبية«  آخرون  وينتقد 
بين الدولة وعائالت تستحوذ على 
في  الكبرى  االقتصادية  القطاعات 
العديد  تغلغل  أن  كما  أخرى.  اجتماعية  على حساب طبقات  البالد، 
من هذه العائالت في قطاع البنوك يعقد وصول المستثمرين الذين 

ال ينتمون إلى هذه الشبكات إلى التمويالت.

دعوة إلى الحوار
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  األزمة  استفحال  ودفع 
تقديم  إلى  النقابية«  »المركزية  للشغل  التونسي  العام  باالتحاد 
وقبل  السياسية،  األطراف  كل  يجمع  وطني  حوار  لتنظيم  مبادرة 
المناطق  من  الشباب  إشراك  واشترط  بذلك  التونسي  الرئيس 
الداخلية المهمشة. غير أن المسألة ليست سهلة بسبب التجاذبات 
السياسية بين األحزاب الناشطة، وبينها من يدافع عن نظام ما قبل 

ثورة 2011.
إلى  الحنين  الحكومات بعض  أداء  باإلحباط من  الشعور  ويغذي 
نظام ما قبل 2011 الذي تمكن من تسيير نظام اقتصادي ناجح إلى 
حد ما. ويدعم هذا التوجه »الحزب الدستوري الحر« بقيادة المحامية 
نتائج متقدمة  التي تناهض اإلسالميين وتحقق حاليا  عبير موسى 
قبوال  األكثر  الشخصيات  من  تصنفها  التي  اآلراء  سبر  عمليات  في 

لدى التونسيين.
ويرى العديد من التونسيين أن الحرية التي أتت بها الثورة »ال 
تشبع البطون الخاوية«، لكن »رغم الوضع الصعب جدا في البالد«، 

يقول كريشان: »العودة إلى الديكتاتورية أمر مستبعد«.

●  الرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن علي في مايو 2010

وفرنسا  واألردن  مصر  خارجية  وزراء  يجتمع  كان  بينما 
عملية  إحياء  على  للعمل  القاهرة  في  اإلثنين،  وألمانيا، 
الوزراء  رئيس  أمر  اإلسرائيلية،   - الفلسطينية  السالم 
وحدة   800 ببناء  اإلثنين،  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي 
في  أراض  فوق  مشيدة  مستوطنات  في  جديدة  سكنية 

الضفة الغربية المحتلة.
تولي  من  أيام  عشرة  من  أقل  قبل  القرار  هذا  ويأتي 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن، 
خلفا لدونالد ترامب، الذي شهدت واليته إطالق خطة سالم 
»فرانس  حسب  بشدة،  الفسلطينية  السلطة  عارضتها 

برس«.
»أوعز  العربية:  باللغة  بيان  في  نتانياهو  مكتب  وقال 
سكنية  وحدة   800 نحو  بناء  مشروع  بدفع  الوزراء  رئيس 
في مناطق يهودا والسامرة« في إشارة إلى االسم التوراتي 
للضفة الغربية، مضيفا: »من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا 

وتال ميناشيه، حيث سكنت إستير هورغن«.
وهورغن التي تحمل الجنسيتين اإلسرائيلية والفرنسية، 
وجدت مقتولة ليل 21 ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة 
وقال  الفلسطينية.  األراضي  شمال  في  جنين  مدينة  غرب 

الجيش اإلسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها.
ولفت البيان إلى »بناء ما يزيد على 200 وحدة سكنية 
)شرق  نيحاميا  ونوفي  نابلس(  مدينة  )جنوب  ريحاليم  في 

محافظة سلفيت( وذلك كجزء من تنظيم« المستوطنتين.
األسبوع  الدستورية  اليمين  يؤدي  الذي  بايدن،  وكان 
المقبل، لمح إلى أن إدارته ستعود إلى السياسة األميركية 
األراضي  في  االستيطاني  التوسع  تعارض  التي  التقليدية 
أميركيا  دعما  ترامب  إدارة  ومنحت  المحتلة.  الفلسطينية 
غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وأعلن وزير الخارجية 
تعتبر  تعد  لم  واشنطن  أن   2019 العام  بومبيو  مايك 

المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
أميركي  دبلوماسي  أول  نوفمبر  في  بومبيو  أصبح  كما 
احتلتها  التي  الغربية  الضفة  في  مستوطنة  يزور  كبير 
إسرائيل إبان حرب الخامس من يونيو العام 1967. وأكد 
 400 نحو  لبناء  »برفع خطة  أمر  أنه  نتانياهو  مكتب  بيان 
لتتم  األعلى  التخطيط  مجلس  إلى  إضافية  سكنية  وحدة 

المصادقة عليها خالل جلسته المقبلة«.

سباق مع الزمن
وندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
اتخذه  الذي  القرار  هذا  »إن  وقال:  نتانياهو  بقرار  اإلثنين، 
رحيل  قبل  الزمن  لمسابقة  منه  محاولة  يمثل  نتانياهو 

اإلدارة األميركية الحالية، التي أيدت وبشكل أعمى محاوالت 
الحكومة اإلسرائيلية سرقة األرض الفلسطينية«. وأضاف: 
»لن يسمح الشعب الفلسطيني باستغالل نتانياهو لحملته 
أميركي«،  بدعم  الفلسطينية  األرض  لسرقة  االنتخابية 
في  استقرار  أو  أمن  هناك  يكون  »لن  أنه  على  مشددا 
الرابع  المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

من حزيران )يونيو( بعاصمتها القدس الشرقية«.
ويتطلع نتانياهو المثقل بثالث تهم فساد للفوز بانتخابات 
23 مارس التشريعية المبكرة، في رابع استحقاق مماثل في 
عامين. وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، األربعاء، 
لكن الجلسة تأجلت بسبب اإلغالق المفروض الحتواء فيروس 
»كورونا« في إسرائيل. وطلب القضاة من نتانياهو أن يحضر 

إلى المحكمة في الثامن من فبراير المقبل.
وجاءت خطوته اليوم كي يحظى بأصوات المستوطنين 
من  قوية  منافسة  مواجهته  مع  االنتخابات  في  اليمينيين 
جدعون ساعر، الذي انشق عن »الليكود« وأسس حزبا يمينيا 
وتشير  محللين.  بحسب  بشدة،  االستيطان  ويؤيد  جديدا 
المنافسة  أن  إلى  األخيرة  الرأي  استطالعات  من  سلسلة 
اليهودية  األحزاب  من  مقرب  وساعر  قوية،  االثنين  بين 
المتدينة ومن الموالين السابقين لنتانياهو. وجاءت أيضا 
بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  قرر  أن  بعد  نتانياهو  خطوة 
غانتس »عدم إضفاء الصبغة القانونية على 46 مستوطنة 

عشوائية« في الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة.
وفي وقت متأخر مساء اإلثنين، أفاد مكتب وزير الدفاع 
»مبادرات  المقبل  األسبوع  يتخذ  أن  يعتزم  غانتس  أن 
على صعيد البناء الفلسطيني« في الضفة الغربية، تشمل 
الموافقة على بناء فنادق في منطقة بيت لحم وتوسيع مدن 

فلسطينية وتقنين وضع مبان موجودة.

غير مسؤولة
واعتبر يغال دلموني، رئيس لوبي المجلس االستيطاني 
في الضفة العربية المحتلة، أن قرار نتانياهو »إجراء عادي«، 

مكررا المطالبة بإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية مما 
والخدمات. في غضون  التحتية  البنى  تلقي  سيمكنها من 
ذلك أصدر ساعر بيانا دعا فيه نتانياهو وغانتس إلى »تجاوز 

الخالفات وتنظيم مكانة هذه المجتمعات«.
بشدة  لبيد  يائير  اإلسرائيلية  المعارضة  زعيم  وانتقد 
هذه الخطوة، معتبرا أنها »غير مسؤولة«, وقال: »تقودنا 
أميركي  رئيس  مع  ضرورية  غير  مواجهة  إلى  الحكومة 
جديد«. وهاجمت المنظمة المناهضة لالستيطان »السالم 
اآلن« غانتس، وقالت: »إنه ألمر مخز، لقد وعد األحد بعدم 
صغيرة  ألقلية  اليوم  وانحنى  استيطانية  بؤرة  أي  تشريع 
بناء  على  نحميا، وصادق  نوفي  بؤرة  على شرعنة  وصادق 

350 وحدة استيطانية فيها«.
إشارة  إرسال  إلى  يهدف  إجراء  »هذا  أن  واعتبرت 
تريد  إسرائيل  بأن  المتحدة  الواليات  في  الجديدة  لإلدارة 

المواجهة«.
وهناك حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، 
يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني. وتعتبر 
من  قانونية  غير  الغربية  الضفة  في  المستوطنات  جميع 

جانب معظم المجتمع الدولي.
في سياق آخر، عقد وزراء خارجية مصر واألردن وفرنسا 
على  للعمل  القاهرة  في  اإلثنين،  جديدا،  اجتماعا  وألمانيا 
وناقش  اإلسرائيلية.   - الفلسطينية  السالم  عملية  إحياء 
الوزراء األربعة »الخطوات الممكنة لدفع عملية السالم في 
بين  الحوار  الستئناف  مواتية  بيئة  وخلق  األوسط  الشرق 

الفلسطينيين واإلسرائيليين«.
للمرة  اجتمعت  التي  الرباعية،  المجموعة  هذه  وأعلنت 
في  عمان  في  ثم   2020 فبراير  في  ميونيخ  في  األولى 
سبتمبر، أنها ستعقد اجتماعها المقبل في باريس من دون 

أن تحدد موعدا له.
وزير  قال  االجتماع،  عقب  مشترك  صحفي  مؤتمر  وفي 
تعمل  المجموعة  إن  الصفدي،  أيمن  األردني  الخارجية 
على »منع أي إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين«. 
اليوم ونحن  السياق إعالن إسرائيل »صباح  ودان في هذا 
مجتمعون« بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات 

الضفة الغربية المحتلة.
التوصل  تعمل على  المجموعة  أن  األردني  الوزير  وأكد 
على  مشددا  الدولتين«،  »حل  خالل  من  شامل  إلى سالم 
هذه  »في  وتابع:  الواحدة«.  الدولة  خيار  هو  »البديل  أن 
الحالة يتعين على العالم كله أن يقول هل يقبل دولة تقوم 
على أساس نظام األبارتهايد«. وذكر الوزير الفرنسي جان 
مع  »يتعارض  اإلسرائيلي  االستيطان  بأن  لودريان،  إيف 
القانون الدولي وإذا ما استمر فإنه يقلل فرص إقامة دولة 

فلسطينية«.
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كولومبيا«. وفي هذه األثناء واصل المسؤولون 
الفدراليون والمحليون تبادل االتهامات بشأن 
واشنطن  شهدتها  التي  األحداث  مسؤولية 
األربعاء الماضي، حين فشلت الشرطة في صد 

آالف المتظاهرين.

تعزيزات أمنية
بنشر  سمح  أنه  اإلثنين،  البنتاغون،  وأعلن 
خالل  الوطني  الحرس  من  عنصر  ألف   15
مكتب  رئيس  وقال  بايدن.  تنصيب  مراسم 
الجنرال  الدفاع،  وزارة  في  الوطني  الحرس 
دانيال هوكانسون، إنه إضافة إلى 6200 عنصر 
إرسال  سيتم  واشنطن،  في  حاليًا  ينتشرون 

تعزيزات من نحو عشرة آالف عنصر بحلول نهاية 
أنه من الممكن أن يؤازرهم  األسبوع. وأضاف 
نحو خمسة آالف عنصر من الجيش بحلول يوم 
إجمالي عدد  الجاري، ليصبح  التنصيب في 20 
العناصر الذين سيؤمنون هذه المراسم 15 ألف 

عسكري.
بمعدات  ستجهز  القوات  هذه  أن  وأوضح 
وأسلحة مكافحة الشغب، غير أنه لم يسمح لها 
العاصمة  شوارع  في  أسلحة  بحمل  اآلن  حتى 
وولف  أمر  استقالته،  إعالن  وقبل  الفدرالية. 
من  محذراً  السري،  الجهاز  تحضيرات  بتسريع 
األمني  والمشهد  الماضي  األسبوع  »أحداث 
المتبدل«. وتتقدم التحضيرات للمراسم بوتيرة 

حول  أمني  سياج  إقامة  مع  سيما  وال  سريعة، 
بايدن  سيؤدي  حيث  الكابيتول،  مبنى  محيط 

اليمين الدستورية خلفًا لترامب.
حالة الطوارئ

وإزاء مخاطر وقوع أعمال عنف وكذلك مخاطر 
الذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار 
أودى بأكثر من 375 ألف شخص في الواليات 
المتحدة، دعت رئيسة بلدية واشنطن موريال 
إلى  القدوم  تفادي  إلى  بايدن  أنصار  باوزر 
العاصمة يوم تنصيب الرئيس الجديد. ويتقاطر 
إلى واشنطن كل  مئات آالف األميركيين عادة 

أربع سنوات لحضور تنصب رئيس جديد.
وقالت باوزر: »نطلب من األميركيين عدم 
الرئيس  تنصيب  لحفل  واشنطن  إلى  القدوم 
عن  وعوضًا  يناير   20 في  واألربعين  التاسع 
وأوضحت  اإلنترنت«.  عبر  المشاركة  ذلك، 
من  طلبت  أنها  اإلثنين  صحفي  مؤتمر  خالل 
ترامب أن يعلن بصورة مسبقة حالة الطوارئ 
لكي  التنصيب  حفل  لمناسبة  واشنطن  في 
تتمكن سلطات العاصمة من استخدام أموال 
وأضافت  األمنية.  االحتياجات  لتأمين  فدرالية 
الداخلي  األمن  وزارة  من  أيضًا  طلبت  أنها 
اليمين  أداء  بعد  لما  الطوارئ  فترة  تمديد 
هذه  خالل  التجمعات  تراخيص  جميع  وإلغاء 

الفترة.
وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية عند مبنى 
التي  مول«  »ناشونال  ساحة  أمام  الكابيتول 
الحشود  بداًل عن  األميركية  باألعالم  ستمتلئ 
التي تتجمع فيها عادة. وبعد ذلك يتوجه بايدن 
وبيل  أوباما  باراك  هم  أسالفه  من  ثالثة  مع 
آرلينغتون  مقبرة  إلى  بوش  وجورج  كلينتون 
الوطنية ليضع إكلياًل من الزهر على قبر الجندي 

المجهول.
ويواجه الرئيس الديمقراطي المقبل مهمة 
أزمة  يعاني  بلد  جراح  بتضميد  تقضي  صعبة 
صحية واقتصادية ويشهد انقسامًا حاداً وتوترًا 
عرقيًا. وتجري التحضيرات النتقال السلطة في 
وقت يسعى الديمقراطيون لعزل ترامب ولو قبل 
أيام من انتهاء واليته، التهامه بالوقوف خلف 
األسبوع  االنقالب«  و»محاولة  التمرد«  »حركة 
الماضي. وأبلغ الرئيس المنتهية واليته أنه لن 
غيابه  أن  معتبراً  بايدن،  ورد  المراسم،  يحضر 
الحفل  عن  كما سيغيب  جيدًا«.  »أمراً  سيكون 
الرئيس الديمقراطي األسبق جيمي كارتر بسبب 

تقدمه في السن )96 عامًا(.

●  مناصرون لترامب يتواجهون مع عناصر الشرطة واألمن أمام الكابيتول.

●  متظاهر يرفع الفتة تطالب بعزل الرئيس دونالد ترامب أمام الكابيتول.

عمالقة التكنولوجيا يتحركون لمنع استخدامها

متطرفون موالون لترامب يلجؤون إلى مواقع تواصل اجتماعي بديلة

●  تعزيزات أمنية أمام مقر »تويتر« في سان فرانسيسكو.

نيويورك - وكاالت

في مواجهة مساٍع ديمقراطية إلزاحته

ترامب يندد بـ »أكبر حملة مطاردة في التاريخ«

في مواجهة مساٍع ديمقراطية إلزاحته قبيل انتهاء 
األميركي  الرئيس  أعلن  الجاري،  يناير   20 في  واليته 
إجراءات  أن  الثالثاء،  ترامب،  دونالد  واليته  المنتهية 
وتتسبب  تمامًا«  »سخيفة  تستهدفه  قد  التي  العزل 
وذلك  المتحدة،  الواليات  أرجاء  في  هائل«  بـ»غضب 
قبيل توجهه إلى تكساس في أول خروج علني له من 
البيت األبيض في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 

مقر الكونغرس.
البيت  حدائق  من  األميركي،  الرئيس  وأعلن 
تشكل  العزل  إجراءات  عن  الحديث  أن  األبيض، 
)...( وهذا  التاريخ  »استمرارًا ألكبر حملة مطاردة في 
يثير غضبًا هائاًل«. وفي أول تصريح إلى الصحافة منذ 
عنفًا«،  أريد  »ال  قال:  يناير،   6 في  الكونغرس  أحداث 

وفق »فرانس برس«.
وفي خضم االضطرابات التي تشوب األيام األخيرة 
من واليته، برر ترامب خطابه أمام مناصريه في ذاك 
الوقت  في  منددًا  تمامًا«،  »مناسبًا  باعتباره  اليوم 
اجتماعي،  تواصل  لوسائل  الكارثي«  بـ»الخطأ  نفسه 

التي قررت وقف حسابه.
وكان من المقرر أن ينطلق الرئيس األميركي إلى 
المحلي،  بالتوقيت  صباحًا  تكساس  جنوب  في  أالمو 
لكن البيت األبيض بقي متحفظًا بشأن برنامج اليوم 
في هذه الوالية الكبيرة المتاخمة للمكسيك. والهدف 
من هذه الرحلة وفق الرئاسة »لمناسبة استكمال أكثر 
من 640 كيلومترًا من الجدار الحدودي مع المكسيك 
حكومته  جهود  إبراز  إلى  إضافة  بإنجازه،  وعد  الذي 
الجدار  لكن  خلل«.  يشوبه  هجرة  نظام  إلصالح 
في  ترامب  دونالد  به  وعد  الذي  الرائع«  »العظيم 
حملته العام 2016 ما زال بعيدًا جدًا عن أن يستكمل. 
فقط  كيلومترًا  بناء عشرين  تم  المجموع،  ذاك  ومن 
في مساحة لم يكن فيها حاجز مادي سابقًا. أما بقية 
الجدار، فهي عبارة عن تحسينات و/أو تعزيزات لحواجز 
وعد  كما  الجدار  ثمن  تدفع  لم  والمكسيك  قائمة. 

قطب العقارات.
اإلثنين،  مساء  بنس،  مايك  ونائبه  ترامب  والتقى 
تشكيل  في  نيتهما  يعكس  ما  األبيض،  البيت  في 
الذين  الديمقراطيين  مواجهة  في  موحدة  جبهة 
يطالبون برحيل الرئيس فورًا. والرجالن اللذان عقدا 
في  العنف  وأعمال  خالفاتهما  منذ  بينهما  لقاء  أول 
»محادثة  أجريا  الماضي،  األربعاء  الكابيتول،  مبنى 

جيدة« كما أعلن مسؤول أميركي، الثالثاء.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد بعيدًا عن الكاميرات بعد 
مضى  حيث  الكونغرس،  في  العمل  من  مكثف  يوم 
بحق  ثانٍ  عزل  إجراء  فتح  اتجاه  في  الديمقراطيون 
على  »التحريض  بتهمة  واليته  المنتهية  الرئيس 

العنف« الذي شهدته العاصمة الفدرالية.
وقال المسؤول األميركي، الذي رفض كشف اسمه، 
إن ترامب وبنس »تعهدا مواصلة عملهما في سبيل 
أن  يعني  هذا  وعمليًا  واليتهما«.  نهاية  حتى  البالد 
 20 انتهاء واليته في  ترامب ال يعتزم االستقالة قبل 
بايدن  جو  الديمقراطي  تنصيب  موعد  الجاري،  يناير 
بنس  أن  أيضًا  يعني  وهذا  المتحدة.  للواليات  رئيسًا 
التعديل  بموجب  الرئيس  تنحية  جهته  من  يعتزم  ال 

الخامس والعشرين للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس 
باالتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة تنحية الرئيس إذا 

ما ارتأوا أنه »غير أهل لتحمل أعباء منصبه«.
»جددا  وبنس  ترامب  فإن  نفسه  للمسؤول  ووفقًا 
القانون  انتهكوا  الذين  أولئك  أن  على  التأكيد 
يمثلون  ال  الماضي  األسبوع  الكابيتول  واقتحموا 
حركة )أميركا أواًل( التي يدعمها 75 مليون أميركي«. 
أعلن  ترامب،  عليه  مارسها  التي  الضغوط  ورغم 
يعرقل  لن  أنه  الماضي  األربعاء  رسالة  في  بنس 
عملية المصادقة على نتائج االنتخابات الرئاسية في 
وأنصاره  الرئيس  حفيظة  أثار  موقف  في  الكونغرس، 
فوز  إقرار  على  احتجاجًا  الكابيتول  اقتحموا  الذين 
تقتحم  ترامب  أنصار  من  جموع  كانت  وفيما  بايدن. 
الكابيتول، كتب ترامب على »تويتر« أن »مايك بنس 
لم يمتلك الشجاعة لفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله 

لحماية بلدنا ودستورنا«.
وسائل  على  انتشرت  فيديو  مقاطع  وأظهرت 
ترامب  أنصار  من  صغيرًا  حشدًا  االجتماعي  التواصل 
واقفًا أمام الكابيتول هاتفًا »اشنقوا مايك بنس«، في 
هتافات  الكونغرس  اقتحموا  آخرون ممن  أطلق  حين 
ضد نائب الرئيس من بينها أنه »جبان«، وفقًا لجريدة 

»نيويورك تايمز«.

اتهام للمرة الثانية
بين  التوتر  خفض  إلى  أدى  اللقاء  هذا  كان  وإذا 
الملياردير  أن  إال  ونائبه،  واليته  المنتهية  الرئيس 
قد تطبع  بعقوبة  يبقى مهددًا  عامًا(   74( الجمهوري 
المتحدة.  الواليات  تاريخ  وتدخل  السياسي  مستقبله 
مرتين  يواجه  أميركي  رئيس  أول  ترامب  يصبح  فقد 

نص اتهام في الكونغرس ضمن إجراء عزل.
المحاكمة  ونتيجة  يبقى محيطًا بمسار  الشك  لكن 
التي يفترض أن تجرى الحقًا في مجلس الشيوخ، الذي 
يعد حاليًا غالبية جمهورية. وسيتولى الديمقراطيون 
السيطرة عليه في 20 يناير، لكنهم سيكونون بحاجة 
لجمع أصوات عديد الجمهوريين من أجل بلوغ غالبية 
الكونغرس  وكان  الرئيس.  إلدانة  المطلوبة  الثلثين 
استهدف ترامب الذي يتولى السلطة منذ العام 2017 
بإجراء إقالة باشرته نانسي بيلوسي في نهاية 2019 
التحقيق  أوكرانيا،  أجنبية،  دولة  من  الطلب  بتهمة 
للرئاسة.  مرشحًا  كان  حين  بايدن  جو  منافسه  حول 
وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ مطلع العام 2020.

أن  الشيوخ  مجلس  في  ترامب  محاكمة  ومن شأن 
بداية  في  للديمقراطيين  التشريعي  العمل  تعرقل 
بهذه  المجلس  عمل  سينحصر  إذ  بايدن،  عهد 
القضية. في موازاة ذلك طلب الديمقراطيون أن يتم 
اعتماد مشروع قرار باإلجماع يطلب من نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل 
الرئيسة  وأكدت  الدستور.  من  والعشرين  الخامس 
نانسي  األميركي  النواب  لمجلس  الديمقراطية 
أميركا  »يعرضون  الجمهوريين  أن  اإلثنين  بيلوسي 
تتهمه  الذي  ترامب  مع  »تواطئهم«  عبر  للخطر« 
بـ»التحريض على تمرد دام ضد أميركا« على خلفية 

أحداث مبنى الكابيتول.
 24 في غضون  للرد  الرئيس  نائب  »ندعو  وقالت: 

ساعة بعد تبني النص«.

واشنطن - وكاالت

»كيو  أتباع  منع  إلى  الرقمية  المنصات  كبرى  عمدت 
أعلن  اجتماعي، حيث  تواصل  مواقع  استخدام  آنون« من 
بهذه  مرتبط  حساب  ألف   70 إلغاء  اإلثنين،  »تويتر« 
الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظريات المؤامرة 
وتؤيد الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب، 

وكانت ضالعة في أعمال العنف األخيرة في واشنطن.
وسط  للتشدد  التوجه  بعد  نوعه  من  تدخل  آخر  وهو 
عبر  اإلنترنت  على  تنظم  جديدة  عنف  أعمال  من  مخاوف 

هذه الخدمات، بحسب »فرانس برس«.
وقف  إلى  »أمازون«  عمدت  اإلثنين،  سابق،  وقت  وفي 
»بارلر«.  المحافظة  االجتماعي  التواصل  منصة  خدمة 
االجتماعي  التواصل  شبكة  على  العمالقة  الشركة  وتأخذ 
آنون«  »كيو  أتباع  من  كبير  عدد  يستخدمها  التي  هذه 
رسائل  بنشر  سمحت  أنها  لترامب،  آخرون  ومناصرون 

تطرح إشكالية بعد الهجوم على الكابيتول.
نهائية«  بصورة  »جمد  أنه  اإلثنين  »تويتر«  وأعلن 
منذ  آنون«  بـ»كيو  مرتبط  حساب  ألف   70 من  أكثر 
بشكل  ترامب  دونالد  حساب  إغالق  قرر  حين  الجمعة، 
بعملية  اإلخالل  على  أنصاره  تشجيع  بتهمة  نهائي 
في  االنتخابات،  في  بايدن  جو  فوز  على  المصادقة 
الكونغرس. وقال »تويتر« في بيان إنه »نظرًا لألحداث 
ولتزايد  واشنطن،  العاصمة  شهدتها  التي  العنيفة 
تعليقًا  الجمعة  عصر  من  اعتبارًا  بدأنا  األذى،  مخاطر 
بالدرجة  مخصصة  كانت  التي  الحسابات  آلالف  نهائيًا 

لتشارك محتوى كيوآنون«. األولى 
70 ألف  الجمعة، تم تعليق أكثر من  أنه »منذ  وأضاف 
هناك  كان  كثيرة  حاالت  وفي  لجهودنا،  نتيجة  حساب، 
»هذه  فإن  للبيان  ووفقًا  عدة«.  حسابات  يدير  واحد  فرد 

محتويات  واسع،  نطاق  على  تشارك،  كانت  الحسابات 
بشكل  مكرسة  كانت  لقد  آنون.  بكيو  مرتبطة  خطيرة 
أساسي لنشر نظريات المؤامرة هذه في الشبكة بأسرها«.
الرئيسية  االجتماعي  التواصل  مواقع  غالبية  واتخذت 
للملياردير  أنصار  اقتحم  منذ  مسبوقة  غير  إجراءات 
الجمهوري مبنى الكابيتول عصر األربعاء وزرعوا فيه الرعب 
في حدث صدم  عدة،  على مدى ساعات  والخراب  والعنف 
أيضًا  واإلثنين  أجمع.  العالم  في  صورتها  وشوه  البالد 
أعلن »فيسبوك« أنه لن يرفع تعليق حساب دونالد ترامب، 
وسيسحب كل الرسائل التي تتضمن شعار »أوقفوا سرقة« 
بنشره  واليته  المنتهية  الرئيس  الذي ساهم  االنتخابات، 
العملية  إلى  إشارة  االجتماعي، في  التواصل  على شبكات 

االنتخابية التي يتهم الديمقراطيين بسرقتها منه.

إقصاء »بارلر«
أزالته  بعدما  اإلقصاء  وطأة  تحت  »بارلر«  موقع  وبات 
متجر  من  التطبيقات  لتنزيل  و»غوغل«  »آبل«  منصتا 

تطبيقاتها.
وقدم الموقع المحافظ شكوى، اإلثنين، ضد »أمازون« 
معتبرًا أن تعليقه جاء العتبارات سياسية وبدافع الرغبة في 
خفض المنافسة لصالح »تويتر«. وكتبت شبكة التواصل 
في الشكوى »األمر يشبه وقف أجهزة التنفس الموصولة 
بمريض، هذا سيقتل الشركة في وقت كانت تتصاعد فيه 

شعبيتها بشكل كبير«.
اعتماد  »بارلر«  على  الثالث  الكبرى  الشركات  تأخذ 
سياسة متساهلة جدًا. وقال »أمازون« في رسالة وصلت 
إلى »فرانس برس«، اإلثنين، أنه في مواجهة نشر رسائل 
المضمون  هذا  سحب  بارلر  يشأ  »لم  العنف  على  تشجع 

سريعًا«.
الماضية  األسابيع  في  الموقع  هذا  شعبية  وتصاعدت 
)متجر  ستور  آبل  في  األول  المجاني  التطبيق  وأصبح 

بكثير،  حجمًا  األكبر  »تويتر«  بعدما حظر  آبل(،  تطبيقات 
التحريض  في  لدوره  منصته  عن  ترامب  دونالد  الرئيس 
الماضي.  األسبوع  الكابيتول  في  شغب  أعمال  على 
كبيرة  بدرجة  أيضًا  مدفوعًا  لبارلر  السريع  النمو  وجاء 
تهافت  وقت  في  العاصمة،  واشنطن  في  العنف  بأعمال 
المستخدمون الغاضبون من حظر »تويتر« لترامب، على 

التطبيق، داعين إلى تظاهرات جديدة.
وقال المدير التنفيذي للموقع جون ميتز، مساء األحد، 

في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« إن إعادة عمل الموقع 
كل  عنا  تخلى  »لقد  مضيًفا:  وقتًا،  سيستغرق  كالمعتاد 
والبريد  النصية  الرسائل  يدير  ومن  ومحامينا،  شركائنا 
ما  كل  »سنفعل  وأضاف:  اليوم«.  نفس  في  اإللكتروني 
ممكن،  وقت  أسرع  في  اإلنترنت  إلى  للعودة  وسعنا  في 
لكن جميع الموردين الذين نتصل بهم يقولون لنا إنهم 
على  وغوغل  آبل  توافق  لم  إذا  معنا  العمل  يريدون  ال 
خوادم   500 إلى   300 إيجاد  الصعب  وتابع: »من  ذلك«. 

معلوماتية في 24 ساعة«.

تطبيق »غاب«
أن  يريد  أنه  أكد ميتز مجددًا  األحد،  بيان، مساء  وفي 
يمكن  ال  حيث  مفتوح«،  حوار  »مساحة  بارلر  من  يجعل 
شبكة  وتعمل  العنف.  مع  األحوال  من  أي  في  التسامح 
التواصل االجتماعي التي ُأطلقت العام 2018 ومقرها في 
نيفادا، إلى حد كبير مثل »تويتر«، مع متتبعين وتعليقات 

يطلق عليها »بارليز« بداًل عن تغريدات.
من  عددًا  المنصة  جذبت  األولى  أيامها  وفي 
المستخدمين المحافظين المتشددين بل حتى يمينيين 
جمهورية  أصواتًا  تجتذب  اليوم  لكنها  متطرفين. 
الشهير  البرامج  معد  نيوز«  »فوكس  فنجم  تقليدية. 
تاكر  وزميله  متتبع  مليون   7.6 لديه  هانيتي  شون 
و»غاب«  بارلر  منصتا  واستقبلت  مليون.   4.4 كارلسون 
في األيام الماضية المزيد من المشتركين الجدد بسبب 
ترامب.  االجتماعي حظر حسابات  التواصل  قرار شبكات 
الشبكة  هذه  تأسيس  في  المساهم  توربا  أندرو  وقال 
700 ألف«  600 ألف إلى  2016: »إن نحو  في أغسطس 
الوقت  في  يوميًا  ينضمون  اإلنترنت  رواد  من  شخص 
االجتماعي  التواصل  شبكات  لكن  )غاب(«.  إلى  الراهن 
التي  الجديدة  البنود  مع  للتكيف  األرجح  على  ستضطر 

اإلنترنت. عمالقة  فرضها 

في واحدة من أقسى األزمات السياسية التي 
تشهدها الواليات المتحدة األميركية، ويتطلع 
التي تحيط  والدراما  إلى مآالتها،  أجمع  العالم 
عنف  أعمال  وقوع  من  المخاوف  ازدادت  بها، 
رئيسًا  بايدن  جو  تنصيب  حفل  خالل  جديدة 
للواليات المتحدة في 20 يناير في واشنطن، مع 
إعالن وزير األمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف، 

اإلثنين، استقالته في خطوة مفاجئة.
أيام على  ويغادر وولف منصبه بعد خمسة 
قيام حشد من أنصار الرئيس المنتهية واليته 
دونالد ترامب باقتحام مبنى الكابيتول لمقاطعة 
جلسة المصادقة على فوز بايدن في االنتخابات، 

وفق »فرانس برس«.
ووصف الوزير بالوكالة الهجوم الذي تسبب 
بمقتل خمسة أشخاص بأنه »مأساوي« و»مثير 
المسؤولون  يكثف  وقت  في  لالشمئزاز«، 
وقوع  لمنع  الجهود  األمن  وقوات  المحليون 
أعمال عنف جديدة. وتشرف وزارة األمن الداخلي 
بينه  ومن  القانون،  إنفاذ  قوات  من  عدد  على 
الجهاز السري المكلف ضمان أمن البيت األبيض 

والرئيس.
وأوضح وولف أنه يستقيل ألسباب إجرائية، 
وعين مدير الوكالة الفدرالية لألوضاع الطارئة 

بيت غاينور ليحل محله.
غير أن هذه الخطوة لم تضع حداً للتساؤالت 
األسبوع  خالل  الفدرالية  العاصمة  أمن  بشأن 
الفدرالي »إف  التحقيقات  المقبل. وحذر مكتب 
لترامب  أنصاراً  بأن  داخلية  وثيقة  في  آي«  بي 
في  مسلحة  بتظاهرات  للقيام  يخططون 
من  الممتدة  الفترة  خالل  الخمسين  الواليات 
اليمين  بايدن  أداء  موعد  إلى  األسبوع  نهاية 

الدستورية، وفق ما كشفت وسائل إعالم.
أن ترامب  بيان،  البيت األبيض، في  وأعلن 
»أعلن حال طوارئ في واشنطن وأمر بمساعدة 
لالستجابة  واشنطن  جهود  لمساندة  فدرالية 
تنصيب  مراسم  عن  الناتجة  الطارئة  للظروف 
الرئيس التاسع واألربعين من 11 يناير إلى 24 

يناير 2021«.
البيان أن األمر أعطى وزارة األمن  وجاء في 
الداخلي الصالحية للتحرك »من أجل إنقاذ أرواح 
العامة  والسالمة  والصحة  الممتلكات  وحماية 
وخفض أو تفادي مخاطر وقوع كارثة في قطاع 

واشنطن - وكاالت

مخاوف من أعمال عنف جديدة خالل مراسم تنصيب بايدن
أميركا فوق صفيح ساخن

مكتب الحرس الوطني بوزارة الدفاع: 
إجمالي عدد العناصر الذين سيؤمنون 
هذه المراسم 15 ألف عسكري منهم 
6200 ينتشرون حالياً في واشنطن

 إزاء مخاطر وقوع عنف وكذلك انتشار 
فيروس »كورونا« دعت رئيسة بلدية 

واشنطن أنصار بايدن إلى تفادي القدوم
للعاصمة يوم تنصيبه

»فيسبوك« أعلن أنه لن يرفع تعليق حساب 
دونالد ترامب وسيسحب كل الرسائل التي تتضمن 

شعار »أوقفوا سرقة« االنتخابات

●  الرئيس األميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في البيت األبيض.

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

السنة السادسة
العدد 269 1 جامدى اآلخرة 1442 هــ
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر
مساعدة طارئة

 من البنك الدولي إلى لبنان

قالوا

08

نطاق  في  الواقعة  الحقول  تطوير  بعمليات  للنفط  زالف  شركة  بدأت 
الوطني،  االقتصاد  عجلة  تحريك  في  »يساهم  الذي  األمر  غات،  بلدية 
الوطنية  المؤسسة  حسب  المحليين«،  السكان  لصالح  الخدمات  وتقديم 

للنفط.
حكماء  اهلل،  صنع  مصطفى  المؤسسة،  إدارة  مجلس  رئيس  والتقى 
والمشكالت  للبلدية،  الصعبة  األوضاع  االجتماع  وتناول  غات،  وأعيان 
المؤسسة  إن  اهلل  صنع  قال  فيمال  المنطقة؛  تعانيها  التي  الرئيسية 
للحقول  المجاورة  والمدن  للمناطق  الخدمات  بعض  توفير  على  تعمل 
والموانئ النفطية، في ظل اإلمكانات المحدودة، وذلك عبر برامج التنمية 

المستدامة مع شركائها.
األوضاع  باستقرار  مرتبط  الخدمات  هذه  تقديم  استمرار  أن  واعتبر 
األمنية واستدامة اإلنتاج وتسييل الميزانيات الالزمة لمواصلة االستثمار 

وتنفيذ خطط تطوير وزيادة اإلنتاج.

بدء تطوير حقول النفط في غات

يمكن للطائرات المصرية 
والقطرية استئناف الحركة 
الجوية وتبادل جداول 
تشغيل الرحالت

رئيس سلطة الطيران 
المدني المصرية

أشرف نوير 

246
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4507دوالر أميركي
5.4374يورو

6.0886الجنيه االسترليني
1.1863الريال السعودي
1.2117درهم إماراتي

0.6895االيوان الصيني

2021  /1/13 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

مزايا »بريكست« ألوروبا والواليات املتحدة
القادم  الرئيس  بايدن  جو  يصبح  أن  األوروبيين  معظم  يستعد 
االقتصادية  بايدن  سياسات  أن  أدركوا  وسواء  المتحدة.  للواليات 
ترغب  سوف  أخرى.  مسألة  فهذه  مأزق،  في  وأوروبا  اليورو  ستضع 
اإلدارة األميركية الجديدة في أن يظل اليورو قويًا مقابل الدوالر من 

أجل الحفاظ على ازدهار االقتصاد األميركي.
والبنية  والبيئة،  للوباء،  االستجابة  على  اإلنفاق  تعزيز  بهدف 
على  شك  بال  بايدن  حكم  في  األبيض  البيت  سيضغط  التحتية، 
الدوالر  قيمة  على  للحفاظ  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس 
إقناعه  يمكنه  الذي  المالي  التحفيز  مقدار  عن  النظر  بغض  منخفضة، 
لدونالد  الخدمات  من  الكثير  قدم  أن  وبعد  الكونغرس.  من  بالخروج 
ترامب، لن يكون رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في 
بايدن  تعيين  كان  السياق،  هذا  في  بايدن.  برفض  له  يسمح  وضع 
جانيت يلين وزيرة للخزانة بمثابة ضربة عبقرية. بصفتها سلف باول 
في مجلس االحتياطي الفيدرالي، ال يزال لها تأثير كبير هناك. لسبب 
أو  للعام  األميركي  الدوالر  مقابل  بشدة  ستريت  وول  تراهن  وجيه، 

المقبلين. العامين 
األوروبي،  االقتصاد  على  كبير  تأثير  بايدن  سياسة  لنهج  سيكون 
شكلت   ،2019 عام  في  الصادرات.  على  بشدة  يعتمد  يزال  ال  الذي 
 31.8٪ و  أللمانيا،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   46.9٪ الصادرات 
الجلوس  األوروبيون  يستطيع  ال  إيطاليا.  من   31.5٪ و  فرنسا،  من 
أنه يخنق صادراتهم. اليورو يرتفع لدرجة  مكتوفي األيدي ومشاهدة 

ماليًا، ألن هذا من شأنه  حافزًا  ألمانيا  تقرر  أن  أفضل حل هو  إن 
مما سيجعل  األوروبي،  االتحاد  تجارة  من  جيدًا  قدرًا  »يستوعب«  أن 
ارتفاع اليورو مقابل العمالت األخرى غير ذي صلة. بداًل من التصدير 
إلى  المزيد  يصدروا  أن  لإليطاليين  يمكن  المتحدة،  الواليات  إلى 
اإلضافية  الحوافز  ألن  األخرى،  الشمالية  اليورو  منطقة  ودول  ألمانيا 
لديهم  األوروبيون  الجنوب.  من  المشتريات  لزيادة  الوسائل  ستوفر 
الوقت الستخدامه، حتى لو كان فقط  سوق داخلية ضخمة. لقد حان 

االتحاد  يقسم  أن  ذلك  لوال  يمكن  الذي  الجامح  اليورو  ضد 
األوروبي.

فرضت  كما  تمامًا 
المتحدة  الواليات 
أوروبا  على  الكمي  التيسير 
من  اقتصادها  إلنقاذ 
في  اليورو  قيمة  ارتفاع 
المرجح  فمن   ،2014 عام 
بايدن  تفرض سياسات  أن 
سياسة مالية توسعية على 
نفسه.  للسبب  األلمان 
فسيكون  ذلك،  حدث  إذا 
المرة  هذه  الحاسم  العامل 
المملكة  تغادر  لم  لو  األوروبي.  االتحاد  بريطانيا من  هو خروج 

األلماني  المالي  التحفيز  فرص  لكانت  األوروبي،  االتحاد  المتحدة 
من  قريبة  األوروبي  االتحاد  في  الداخلية  للتجارة  جديد  ونموذج 

الصفر.
للعالقات  األلماني  للمجلس  السابق  المدير  كايزر،  كارل  قال  وكما 
الخارجية، لروجر كوهين من جريدة نيويورك تايمز، »خروج بريطانيا 
أنجيال  األلمانية  المستشارة  جعل  )بريكست(  األوروبي  االتحاد  من 
كانت  مقدسة«.  كانت  التي  المواقف  عن  للتخلي  مستعدة  ميركل 
تغير  لم  إذا  األوروبي  االتحاد  أخرى  بلدان  تغادر  أن  تخشى  ميركل 
التعافي  فإن صندوق  المنوال،  نفس  وعلى  المالية.  ألمانيا سياساتها 
750 مليار يورو، والذي ربما يكون  األوروبي الجديد الذي تبلغ قيمته 
في  البريطانيون  بقي  لو  ليحدث  يكن  لم  ميركل،  إنجازات  أعظم 
االقتراض  اآلن  األوروبي  الكتلة. كما يوضح كوهين، »يمكن لالتحاد 
ووسيلة  السيادية  المكانة  نحو  خطوة  وهي   - حكومة  أي  تفعل  كما 
والذي  دوالر،  مليار   918 البالغ  األوبئة  من  التعافي  صندوق  لتمويل 

البريطاني قد منعه«. الوجود  ربما كان 
يبدو أن البريطانيين تركوا االتحاد األوروبي في اللحظة المناسبة. 
سيكون الرئيس األميركي الجديد، الذي يواجه مجموعة من المطالب 
السياسية العاجلة في الداخل، في وضع قوي لدفع األلمان في االتجاه 
االتحاد  لتحفيز  جديد  نموذج  نحو   - بالضبط  إليه  يحتاجون  الذي 

الداخلية. والتجارة  األكبر  المالي  األوروبي 
قوي  ترياق  أنه  يثبت  أن  يمكن  الذي  التحول،  هذا  ألن  نظرًا 
بين  العالقات  تنسيق  في  يساعد  أن  شأنه  من  األوروبية،  للشعبوية 
االقتصادات  من  كال  ويفيد  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات 
أو  العاصمة  واشنطن  في  ألحد  ينبغي  فال  واألوروبية،  األميركية 
األلمان  يكون  ال  قد  بريطانيا.  رحيل  على  الدموع  يذرف  أن  بروكسل 
أن  إدراك  عليهم  ينبغي  لكن  داخلي،  تجاري  نموذج  لتبني  متحمسين 
ألوروبا.  مفيد  الحالة،  هذه  في  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 
لقد سمحت بإمكانية وجود نموذج مختلط للسياسة المالية والنقدية 
سيكون أكثر فاعلية بكثير من النهج النقدي الصارم الذي هيمن على 

.2008 صنع السياسة في االتحاد األوروبي منذ األزمة المالية لعام 
سياسته  في  المعجزات  األوروبي  المركزي  البنك  حقق  لقد  نعم، 
تستحق  الماضية.  عامًا  عشر  االثني  مدار  على  التوسعية  النقدية 
ماريو  وسلفها  الغارد  كريستين  األوروبي  المركزي  البنك  رئيسة 
السندات  عائد  تضييق  مع  الجريئة.  لقراراتهما  كبيرًا  تقديرًا  دراجي 
السيادية بين بلدان شمال وجنوب منطقة اليورو بشكل كبير، تمكن 
على  مرة  ألول  ماليًا  المنطقتين  دمج  من  األوروبي  المركزي  البنك 
المخاطر  ذات  األصول  على  العوائد  فإن  ذلك،  على  عالوة  اإلطالق. 

األعلى هي اآلن عند أدنى مستوياتها على اإلطالق أو قريبة منها.
والتضامن  للوحدة  بالنسبة  مفيدة  المالية  التطورات  هذه 
األوروبيين. لكن التاريخ يظهر أن السياسة النقدية وحدها ال يمكنها 
استمرار  من  الرغم  على  قوي.  اقتصادي  نمو  تحقيق  مهمة  إنهاء 
األوروبي  االقتصاد  أن  إال  جديدة،  ارتفاعات  إلى  الوصول  في  اليورو 
في حالة ركود. وال يزال البنك المركزي األوروبي مستمرًا في التقليل 
من تحقيق هدف التضخم عند »أقل من ٪2، ولكن قريبًا منه«. خالل 
٪1 من  إلى  أقرب  التضخم  الماضية، كان  الثماني  السنوات  سبع من 

٪2، ويُتوقع أن يستمر هذا خالل العقد المقبل.
بإدخال  السماح  خالل  من  الحظ،  لحسن  مقبول.  غير  شيء  هذا 
خروج  فإن  األوروبي،  االتحاد  سياسات  مزيج  في  المالية  السياسة 
التباع  أوروبا  تحتاجه  ما  بالضبط  هو  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 
للسياسة  وللتصدي  الكلي،  لالقتصاد  فاعلية  أكثر  استقرار  سياسة 

»إفقار جارك«.  النقدية 

األميركية ستانفورد  بجامعة  هوفر  معهد   *
سنديكات«. »بروجيكت  عن  نقال   *

ملفين كراوس*

لو لم تغادر بريطانيا االتحاد األوروبي، لكانت فرص 
التحفيز المالي األلماني ونموذج جديد للتجارة 
الداخلية في االتحاد األوروبي قريبة من الصفر

تصور نهائي للميزانية املوحدة خالل أيام.. واتفاق على تطبيق مبدأ »كفاءة اإلنفاق«

القرار بداية من الثالث من يناير الجاري.

المسار االقتصادي
وتأتي هذه التحركات ضمن المسار االقتصادي 
اجتماعًا  عقدت  التي  األممية،  البعثة  ترعاه  الذي 
بهذا الخصوص في جنيف يومي 14 و15 ديسمبر 
وضع  خالله  وجرى  الليبية،  األطراف  بمشاركة 
خطة  ومناقشة  الصرف،  سعر  لتوحيد  توصيات 
المصرفية  األزمة  لمعالجة  المركزي  المصرف 
المصرفي  القطاع  في  الثقة  بناء  »تعيد  بطريقة 
وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم 

البالد«.
لتوحيد  خطوات  تحديد  مناقشة  جرت  كما 
الميزانية الوطنية، وتوحيد وترشيد رواتب القطاع 
العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية 
الفعالة  واإلدارة  البالد،  أنحاء  جميع  في  التحتية 
للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة »كوفيد 
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لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وشاركت 
االجتماع،  ذاك  في  وليامز  ستيفاني  المتحدة 
العمل  لمجموعة  المشاركين  الرؤساء  إلى  إضافة 
األميركية  المتحدة  الواليات  وهم  االقتصادية 
واالتحاد األوروبي ومصر. كما حضره ممثلون عن 
والمؤسسة  المالية  ووزارة  المركزي  ليبيا  مصرف 
ووزارة  المحاسبة  وديوان  للنفط  الوطنية 
التخطيط، باإلضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين 

مستقلين، فضاًل عن ممثلين عن البنك الدولي.
وتعهد المشاركون من األطراف الليبية بالعمل 
على استعادة عائدات النفط من خالل وضع حلول 
تجميد  استلزمت  التي  األساسية  التحديات  تعالج 

العائدات.

بجهود  تقترن  أن  ينبغي  للغاية  ضرورية  وخطوة 
حكومة  لتشكيل  السياسي  المسار  على  حقيقية 
موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ 

الميزانية الموحدة بشكل فعال.
الميزانية  وترشيد  توحيد  أن  على  وشددت 
ترتيبات  إلرساء  األهمية  بالغ  »أمر  الوطنية 
يلبي  مما  إنصاًفا  وأكثر  ديمومًة  أكثر  اقتصادية 
تحسين  ذلك  في  بما  الليبيين«  كافة  احتياجات 
الخدمات األساسية، ويلبي الحاجة الملحة إلصالح 
السيما  البالد،  في  المتدهورة  التحتية  البنية 
تتم  أن  المهم  »من  مضيفة:  الكهرباء،  شبكة 
مع  بالشفافية  تتسم  بطريقة  الميزانية  صياغة 
توفير الدعم الفني الالزم من المؤسسات المالية 

الدولية«.
أكدت،  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  وكانت 
مواءمة  بشأن  تقدم  إحراز  الماضي،  األسبوع 
السياسة النقدية، التي يتعين أن تكون مصحوبة 
توحيد  ذلك  في  بما  المالية  السياسة  بإصالح 

وترشيد الميزانية الوطنية للعام 2021.
ليبيا  مصرف  قرر  الماضي،  ديسمبر   16 وفي 
تطبيق  وجرى  الليبية،  العملة  توحيد  المركزي 

ومعالجة  بتصحيح  والمطالبة  الليبي  الشعب  أبناء 
األوضاع االقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له 
االقتصاد من صدمات مركبة، أثرت بشكل مباشر 
ربوع  سائر  في  للمواطن  المعيشية  الظروف  على 
بينهم  ساد  المشاركين  أن  اعتبرت  كما  البالد. 

»الروح الوطنية وإعالء مصلحة الوطن«.
وعقب االجتماع، شدد سيالة على دور اإلصالح 
عبر  السياسي  اإلصالح  تحقيق  في  االقتصادي 
توحيد الرؤى االقتصادية، واإلنفاق العام، وتقديم 
التراب  كامل  على  المواطنين  لجميع  الخدمات 

الليبي.
وتصدير  إنتاج  استمرار  »ضرورة  إلى  ونبه 
النفط والغاز، ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية 
للنفط« مؤكدًا أهمية »إدارة اإليرادات السيادية 
وفًقا لمبدأ اإلفصاح والشفافية«، مشيدا بـ»التقدم 
الذى تحقق بالتئام مصرف ليبيا المركزى، وتوحيد 
سعر صرف الدينار«، وعبر عن أمله في أن يسهم 

ذلك في »تحرير إيرادات النفط المجمدة«.
خطوة مهمة

الخطوة،  بهذه  األممية  البعثة  رحبت  بدورها، 
مشجع  الليبي   - الليبي  التعاون  هذا  إن  وقالت 

ترقب لترشيد رواتب القطاع العام 
وتخصيص التمويل الكافي للتنمية 

والبنية التحتية

البعثة األممية: هذا التعاون مشجع وخطوة 
يجب أن تقترن بجهود حقيقية على المسار 

السياسي لتشكيل حكومة موحدة

القاهرة - الوسط

●  إعادة إعمار ليبيا قضية مازالت تشغل بال دول الجوار

●  شعار إدارة القضايا بالمجلس األعلى للدولة .

الموقتة  الحكومة  من  كل  توصلت  أخيرًا، 
تحديد  ضرورة  على  اتفاق  إلى  الوفاق  وحكومة 
نهائي  تصور  وإعداد  الحكومي  اإلنفاق  حجم 
لعرضها  أيام،  »الموحدة« خالل  العامة  للميزانية 
على حكومة الوحدة الوطنية المقبلة؛ فيما يتبقى 
وتخصيص  العام،  القطاع  رواتب  وتوحيد  ترشيد 
التحتية،  والبنية  للتنمية  كافية  تمويل  مبالغ 
حسبما وضعت البعثة األممية في خطتها للمسار 

االقتصادي.
اجتماعًا  الحكومتين  في  مسؤولون  وعقد 
الوضع  لمناقشة  الثالثاء،  البريقة،  مدينة  في 
التكامل  إحداث  نحو  والسعي  والمالي  االقتصادي 
بين سياسات االقتصاد الكلي، وخالله جرى التأكيد 
اإلنفاق  حجم  تحديد  على  االتفاق  ضرورة  على 

الحكومي، وتطبيق مبدأ »كفاءة اإلنفاق«.
والمالية  الخارجية  وزيرا  حضره  االجتماع 
وفرج  سيالة  الطاهر  محمد  الوفاق،  حكومة  في 
بومطاري، ووكيل وزارة المالية بالحكومة الموقتة 
الوزارة،  مهام  تسيير  المكلف  وهو  غيث،  امراجع 
ليبيا  مصرف  محافظ  نائب  حضور  إلى  إضافة 

المركزي في البيضاء علي الحبري.

محاوالت لتخفيف أثر الصدمات االقتصادية
تصور  إعداد  على  االتفاق  ضرورة  اللقاء  تناول 
المقبلة  األيام  خالل  العامة  للميزانية  نهائي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  على  لعرضها  تمهيدًا 
الوفاق«،  »مالية  عن  صادر  بيان  حسب  القادمة، 
التي اعتبرت أن هذا االجتماع جاء استجابة إلى نداء 

●  جانب من اجتماع البريقة الذي حضره مسؤولون في حكومتي الوفاق والموقتة لتناول األوضاع االقتصادية في ليبيا.
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اجتماع إيجابي بين حكومتي الوفاق والموقتة:

ليبيا تنجو من خسارة 69 مليون 
دوالر في قضية تحكيم دولي

العامة خسارة  الخزانة  تجنيب  تمكنت من  أنها  الليبية  بالدولة  القضايا  إدارة  أعلنت 
غرفة  أمام  المقامة  التحكيم  قضية  في  به  المطالب  التعويض  قيمة  دوالر،  مليون   69
التجارة الدولية بباريس من »ماتريم فاردان« بصفته مالك شركة »شكورفا« التركية.
وأوضحت اإلدارة، في بيان األحد، أن القضية كانت مقامة ضد الدولة الليبية »بزعم 

حماية  في  بالتزاماتها  إخاللها 
للمعاهدة  وفقًا  فاردان،  استثمارات 
لتشجيع  وتركيا  ليبيا  بين  الثنائية 

االستثمارات«. وحماية 
بانتهاء  التحكيم  هيئة  وقضت 
مع  المدعي  جدية  »لعدم  الدعوى 
وقدرها  التحكيم  بمصاريف  تحميله 
بأن  ألزمته  كما  دوالر،  ألف   300
600 ألف  يدفع للدولة الليبية مبلغ 
مع  دوالر  ألف  و12  استرليني  جنيه 
وذلك  شهريا،   %  2 بمعدل  فائدة 
التحكيم  مصاريف  من  تكبدته  عما 

المحاماة«. وأتعاب 
توفير  من  اإلدارة  تمكنت  كما 
ما  أو  ليبي  دينار  ألف   690 مبلغ 
للخزانة  اإلماراتي  بالدرهم  يعادله 
حكم  به  قضى  ما  قيمة  العامة 
لصالح  أبوظبي  استئناف  محكمة 
واإلنتاج  لإلعالن  »العين«  مؤسسة 

الفني اإلماراتية عن توريدها بعض األعمال الفنية خالل العامين 2001 و 2004 لقناة 
»ليبيا«.

بالتقادم،  الدعوى  بسقوط  وقضت  الحكم  هذا  بأبوظبي  النقض  محكمة  وألغت 
وألزمت مؤسسة »العين« بمصاريف الدعوى مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت برد كفالة 

الليبية. الدولة  نيابة عن  أقامته  الذي  الطعن  بناء على  الطاعنة  للجهة  الطعن 

طرابلس- الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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اهتمام تونسي باملشاركة في إعادة إعمار ليبيا
والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  رئيس  أكد 
سفير  لقائه  خالل  ماجول،  سمير  التقليدية،  والصناعات 
مشاركة  أهمية  العجيلي،  األسعد  ليبيا  لدى  تونس 

ليبيا. بناء  إعادة  التونسية في  المؤسسات 
التي تحوْل  المعوقات  التونسي،  وحدد ممثلو االتحاد 
دون تطوير التعاون االقتصادي مع ليبيا من بينها النقل 
موضوع  وكذلك  الجانبين،  من  واإلجراءات  والمعامالت 
إلى  مشيرين  التونسية،  الخاصة  المصحات  مستحقات 
الليبية،  السوق  وحيوية  الشعبين،  بين  العالقات  عراقة 

وفق بيان صادر عن االتحاد، األحد الماضي.
أن تتوصل سلطات  األمل في  التونسيون عن  وأعرب 
المعوقات  تلك  تجاوز  إلى  الليبية  نظيرتها  مع  بالدهم 
بالتعاون  االرتقاء  في  يساهم  بما  وقت  أقرب  في 
التجاري  التبادل  مستوى  على  سواء  الثنائي  االقتصادي 

مساهمة  أهمية  مؤكدين  المشترك،  االستثمار  أو 
ليبيا. بناء  إعادة  التونسية في  المؤسسات 

األعمال  لرجال  األعلى  المجلس  أعلن  ذلك،  وقبل 
الرسمية  اللقاءات  رزنامة  تحديد  والليبيين  التونسيين 
إجراءات  مباشرة  أجل  من  تونس،  في  مسؤولين  مع 
العمل  للراغبين في  العمل  الصفقات وتجهيز عقود  عقد 
 300 لتوفير  الليبية  السوق  جاهزية  إلى  الفتين  بليبيا، 

اختصاصات متعددة. للتونسيين في  ألف فرصة عمل 
وتتعلق الرزنامة بانعقاد مؤتمر تنموي في بن قردان 
تجاري  مؤتمر  جانب  إلى  مارس،  و7   6 يومي  الحدودية 
أواخر  التونسية  الصحة  وزارة  إشراف  تحت  صحي  وآخر 
بمشاركة  سياحي  مؤتمر  عن  فضاًل  المقبل،  مايو  شهر 
المقبل  سبتمبر  شهر  آخر  في  التونسية  السياحة  وزارة 
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بالده  شركات  أن  أكسن،  سرحات  ليبيا،  لدى  تركيا  سفير  أكد 
إلى  تسعى  التحتية  البنية  ومشاريع  النفايات  تدوير  في  المتخصصة 

تنموية. لتنفيذ مشاريع  الليبية  البلديات  اتفاقات شراكة مع  عقد 
الوفاق  بحكومة  المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  مع  أكسن  والتقى 
الزنتان  بلديات  عمداء  بحضور  الماضي،  اإلثنين  شنبارو،  عبدالباري 

والمايه. وأبوسليم ومصراتة  والزاوية وترهونة  الجمعة  وسوق 
الحكم  وزارة  خطط  عن  مرئي  عرض  تقديم  جرى  اللقاء،  وخالل 
إلى  الــوزارة  اختصاصات  بعض  نقل  استراتيجية  لتنفيذ  المحلي 

البلديات. التي واجهت هذه  التحديات  البلديات، فضاًل عن 
التي تواجه مناطقهم،  البلديات نبذة عن المشكالت  وقدم عمداء 
المساهمة  التركية  التي يمكن للشركات  التنموية  المشاريع  وكذلك 

إنجازها. في 

تعاون بني مؤسسة النفط وشركة الكهرباء لحل أزمات اإلظالمشركات تركية تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في البلديات الليبية
السعر بالدوالرنوع الخام

56.71برنت

49.88غرب تكساس

49.82دبي

54.76سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 1/13/ 2021

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
العامة  الشركة  رئيس  مع  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
للكهرباء وئام العبدلي، سبل التعاون بين المؤسسة والشركة 
البالد  أنحاء  مختلف  في  الكهرباء  محطات  بتزويد  يتعلق  فيما 
على  والقضاء  عملها،  استمرار  لضمان  الطبيعي  الغاز  بكميات 
الوقود،  المحطات نتيجة نقص  إليها  تلجأ  التي  فترات اإلظالم 
في  عائقًا  تقف  التي  والمشاكل  الصعوبات  مناقشة  عن  فضاًل 

عمليات التزويد.
وأكد صنع اهلل أن مؤسسة النفط تتعاون مع الشركة العامة 
الشركة والعاملين بها في  إدارة  الكهرباء، وتقدِّر دور مجلس 

يتعلق  فيما  الصعوبات  كافة  حلحلة  على  »وتعمل  ليبيا،  ربوع 
بالطاقة  المواطن  لتزويد  الكهربائية  محطاتها  بتشغيل 
الكهربائية«، موضحًا أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتطوير 

حقول الغاز وتعمل لتوفير احتياجات كبار المستهلكين.
للمؤسسة  الالزمة  الميزانيات  اعتماد  عدم  أن  إلى  وأشار 
عدم  وبالتالي  المشاريع،  هذه  أمام  عائقًا  يقف  قد  وشركاتها 
المقدرة على سد العجز في محطات الكهرباء. كما اقترح أن تركز 
الشركة على مشاريع الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية، خاصة 
في المناطق التي تبعد عن شبكة خطوط الغاز، ليكون ذلك بدياًل 

مناسبًا لتوفير الطاقة الكهربائية وبتكاليف منخفضة.

من المتوقع تعافي النفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

مدعوماً بارتفاع اإلنتاج الليبي.. لكن عدم تحقيق استقرار دائم 

خالل العام 2021 سيؤثر سلباً على النمو االقتصادي

الوسط ـ عبد الرحمن أميني

تونس  ــ وكاالت

األمن  تحسين  لزيادة  فرصة  تعد  واليمن  ليبيا  في 
الغذائي  األمن  انعدام  تزايد  وتقليل  المنطقة  في 
أي فشل في  فإن  الطويل  المدى  محليًا، »لكن على 
بالنمو«. السياسي سيكون ضارًا  االستقرار  تحسين 

البلدان  في  الناتج  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  للنفط  المصدرة 
أفريقيا انكمش بنسبة 7.5 % في العام الماضي؛ فيما 
يظل نمو ناتج القطاع النفطي مقيدًا بفعل التزامات 

تجاه اتفاق »أوبك+« المعني بخفض اإلنتاج.
انكماشًا  للنفط  المستوردة  البلدان  وشهدت 
التفشي  العام وبسبب  األول من  النصف  ففي  أكبر، 
النفط  أسعار  وانخفاض  »كورونا«  لفيروس  األقل 
زيادة  مع  ارتفع  ثم  أقل،  بنسبة  االنكماش  كان 
إنتاج  يخص  فيما  الرؤية  وضوح  وعدم  اإلصابات 

النفط.
البنك  يتوقع  المستقبلية،  اآلفاق  وبخصوص 
منطقة  في  االقتصادي  النشاط  يتعافى  أن  الدولي 
متواضعة  بوتيرة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
الضرر  يعكس  مما   ،  2021 العام  في   %  1.2 إلى 
النفط. الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار  الدائم 

التعافي االقتصادي عوامل تؤثر في 
واستقرار  الجائحة،  احتواء  على  التعافي  ويتوقف 
أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية 
مجددًا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس »كورونا« في 
2022 فإن  العام  العام. وبحلول  الثاني من  النصف 
المتوقع  الناتج  8 % عن  الناتج سيظل منخفضًا نحو 
المستوردة  البلدان  تأثر  مع  الجائحة،  تفشي  قبل 

البلدان المصدرة. للنفط على نحو أكبر من 
من  للنفط،  المصدرة  البلدان  يخص  وفيما 
العام  في   %  8.1 إلى  النمو  يتعافى  أن  المتوقع 
إلى  النفط  على  الطلب  عودة  من  بدعم  الجاري، 
إنتاج  لخفض  المقرر  والتخفيف  الطبيعي  الوضع 
صعيد  على  والدعم  »أوبك+«  بلدان  في  النفط 
المحلية  للقيود  التدريجي  والتخفيف  السياسات 

بالجائحة. المرتبطة 
بنحو  العالمي  االقتصاد  نمو  البنك  تقرير  ويرجح 
 ،2020 4.3 % في  2021 بعد أن انكمش  4 % في 
 - بـ»كوفيد  اإلصابات  تزايد  أن  من  حذر  أنه  رغم 
التعافي  تكبح  قد  اللقاح  توزيع  في  وتأجيالت   »19

إلى 1.6 % فقط هذا العام.
وأظهر البنك أن االنهيار في النشاط االقتصادي 
أقل  كان  »كورونا«  فيروس  جائحة  بسبب  العالمي 
كان  التعافي  لكن  السابق،  في  متوقعًا  كان  مما 
نزولية  لمخاطر  عرضة  زال  وما  بطئًا  أكثر  أيضًا 

كبيرة.
زالت  ما  األجل  القصيرة  »التوقعات  البنك:  وقال 
في  الزيادة  استمرت  إذا  كبير،  حد  إلى  ضبابية 
ذلك  فإن  اللقاح  توزيع  وتأخر  بالفيروس  اإلصابات 

.»2021 1.6 % في  قد يقيد النمو العالمي عند 
الجائحة  على  ناجحة  سيطرة  مع  أنه  وأضاف 
يتسارع  قد  العالي  النمو  فإن  أسرع  تطعيم  وعملية 

إلى نحو 5 %.
تأثيرات  لها  قد تكون  الجائحة  فإن  المقابل،  في 
العالمي،  االقتصاد  لفترة طويلة على  سلبية تستمر 
حسب البنك، مؤكدًا أن العالم يواجه عقدًا من نمو 

مخيب لآلمال ما لم يبدأ تنفيد إصالحات شاملة.
المحلي  الناتج  إن  أيضًا  الدولي  البنك  وقال 
واالقتصادات  الناشئة  لألسواق  المجمع  اإلجمالي 
النامية، ومن بينها الصين، من المتوقع أن ينمو 5 

% في 2021 بعد انكماش 2.6 % في 2020.
من   %  90 في  الدخل  من  الفرد  نصيب  وهبط 
مؤكدًا  التقرير،  وفق  والنامية،  الناشئة  االقتصادات 
الديون  مستويات  في  قفزة  أيضًا  أثارت  األزمة  أن 
بين االقتصادات الناشئة والنامية، مع ارتفاع الدين 
الناتج  إلى  كنسبة  مئوية  نقاط   9 بمقدار  الحكومي 
واحد  عام  في  زيادة  أكبر  وهي  اإلجمالي،  المحلي 

الثمانينات. عقد  أواخر  منذ 
المتوقع  من  فإنه  المتقدمة  االقتصادات  أما 
العام  هذا   %  3.6 نموًا  اليورو  منطقة  تشهد  أن 
المتوقع  من  بينما  2020؛  في   %  7.4 هبوط  بعد 
 ،%  2.5 نموًا  لليابان  االقتصادي  الناتج  يسجل  أن 

5.3 % العام الماضي. مقارنة بانكماش 

تحذير من البنك الدولي:

 ارتفاع نسب البطالة إلى 35 % 
وعائالت محددة تستحوذ على 
القطاعات االقتصادية الكبرى

●  تونسيون في سوق للفواكه والخضراوات

أزمات اقتصادية تحاصر التونسيني في الذكرى العاشرة للثورة

زين  نظام  لسقوط  العاشرة  الذكرى  تونس  تحيي 
وضعت  كبيرة  شعبية  انتفاضة  إثر  علي  بن  العابدين 
يبدو هشًا، بسبب  ديمقراطي  انتقال  على سكة  البالد 
حلول  وإيجاد  االقتصادي  اإلصالح  تحقيق  صعوبات 

المتردي. االجتماعي  للوضع 
تحت   2011 يناير   14 في  البالد  علي  بن  وغادر 
ديسمبر2010،   17 في  بدأت  شعبية  انتفاضة  ضغط 
الذي  العربي«  »الربيع  شرارة  نظامه  سقوط  وشكل 

عم دواًل عربية عدة بعد ذلك.
لكن  دكتاتورية،  أنظمة  العربية  الثورات  وأطاحت 
مواصلة  من  تمكن  الذي  الوحيد  البلد  تونس  بقيت 
الفوضى  عمت  بينما  الديمقراطي؛  االنتقال  مسار 
وكالة  حسب  األخرى،  العربية  الدول  بعض  والعنف 

»فرانس برس«.
تونس  في  باهتة  االحتفاالت  تبدو  ذلك،  ورغم 
خصوصًا  اإلحباط  من  جو  ويسود  سنوات.  عشر  بعد 
تجد  لم  التي  االجتماعية  بالمطالب  يتعلق  ما  في 
سنوات  عشر  منذ  حلواًل  المتعاقبة  الحكومات  لها 
المتجول  الخضار  بائع  البوعزيزي،  محمد  وفاة  على 
الوضع  على  احتجاجًا  جسده  في  النار  أضرم  الذي 
المعيشي ومضايقات الشرطة في مدينة سيدي بوزيد 

المهمشة.

للبطالة عالية  نسب 
ولم تتغير حال البالد كثيرًا على الصعيد االقتصادي، 
وال تزال نسبة البطالة كبيرة في صفوف الذين خرجوا 
وترتفع  عمل.  بفرص  للمطالبة   2011 في  لالحتجاج 
 %  30 أن  كما   ،%  35 إلى  الشباب  لدى  البطالة  نسبة 

العمل. الجامعات عاطلون عن  المتخرجين من  من 
وتخوض الطبقة السياسية حاليًا صراعات متواصلة 
تداعيات  وزادت  والحكومي.  التشريعي  األداء  أضعفت 

األزمة  وفاقمت  سوءًا  الوضع   »19  - »كوفيد  وباء 
االقتصادية.

واالحتجاجات  التظاهرات  ذلك،  نتيجة  وعادت 
بعض  في  والتشغيل  بالتنمية  المطالبة  االجتماعية 
كريشان:  زياد  والصحفي  الكاتب  ويقول  المحافظات. 
االنتقال  إلى  الديمقراطي  االنتقال  من  نمر  »لم 
إلى شراء  المتعاقبة  الحكومات  االقتصادي، فقد سعت 
السلم االجتماعي دون أن تكون لها سياسات تنموية 

المدى«. اجتماعي طويل  واندماج  واقتصادية 
بين  ما   %  50 بنسبة  الحكومي  التوظيف  وزاد 

2010 و2017 وارتفعت األجور، ولكن »لم يكن ذلك 
إدماج  من  يمكن  ولم  الكبيرة،  المطالب  لتلبية  كافيًا 

لكريشان. وفقًا  تهميشًا«،  األكثر  الطبقات 
بـ»االقتصاد  يصفه  ما  كريشان  ينتقد  كما 
الطفيلي«، الذي تغذيه المجمعات االقتصادية الكبرى 
على  المستوردة  البضائع  بيع  إعادة  من  تستفيد  التي 

واإللكترونية. الغذائية  والمواد  النسيج  قطاعات  غرار 
وعائالت  الدولة  بين  المحسوبية  آخرون  وينتقد 
في  الكبرى  االقتصادية  القطاعات  على  تستحوذ 
أن  كما  أخرى.  اجتماعية  طبقات  حساب  على  البالد، 
البنوك  قطاع  في  العائالت  هذه  من  العديد  تغلغل 
لهذه  ينتمون  ال  الذين  المستثمرين  وصول  يعقد 

التمويالت. إلى  الشبكات 

دعوة إلى الحوار
واالجتماعية  السياسية  األزمة  استفحال  ودفع 
للشغل  التونسي  العام  باالتحاد  واالقتصادية 
حوار  لتنظيم  مبادرة  تقديم  إلى  النقابية(  )المركزية 
الرئيس  وقبل  السياسية،  األطراف  كل  يجمع  وطني 
المناطق  الشباب من  إشراك  واشترط  بذلك  التونسي 

المهمشة. الداخلية 
التجاذبات  بسبب  سهلة  ليست  المسألة  أن  غير 
السياسية بين األحزاب الناشطة، وبينها من يدافع عن 
نظام ما قبل ثورة 2011. ويغذي الشعور باإلحباط من 
»الذي  النظام  ذلك  إلى  الحنين  بعض  الحكومات  أداء 

تمكن من تسيير نظام اقتصادي ناجح إلى حد ما«.
الحزب  التوجه  هذا  يدعم  الفرنسية،  الوكالة  وحسب 
التي  موسى  عبير  المحامية  بقيادة  الحر  الدستوري 
في  متقدمة  نتائج  حاليًا  وتحقق  اإلسالميين،  تناهض 
عمليات سبر اآلراء التي تصنفها من الشخصيات األكثر 
قبواًل لدى التونسيين. ويرى عديد التونسيين أن الحرية 

التي أتت بها الثورة »ال تشبع البطون الخاوية«.
يرى  البالد،  في  جدًا  الصعب  الوضع  هذا  ورغم 
أمر مستبعد«. الديكتاتورية  إلى  أن »العودة  كريشان 

طرح فكرة تعويم الليرة إلصالح 
الوضع النقدي في لبنان

●  مقر مصرف لبنان املركزي

●  موظفون في طريقهم إلى حقل الفارغ النفطي.

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سالمة، أن عهد ربط 
للعملة  تعويم  »أي  أن  كاشفًا  انتهى،  بالدوالر  اللبنانية  الليرة 

سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي«.
التعويم  أن  إذ  تصريحاته،  نقل  في  الدقة  ضرورة  على  وشدد 
صندوق  مع  الجارية  المفاوضات  على  يتوقف  وإنما  بعد،  يتم  لم 
النقد، حسب »رويترز«. كما أكد سالمة أنه مستعد لـ»تقديم كافة 
المجتمع  به  يطالب  الذي  الجنائي  للتدقيق  الضرورية  المعلومات 

الدولي«.
ويعد التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي أبرز بنود 
للتفاوض  الحكومة  أقرتها  كانت  التي  االقتصادي  النهوض  خطة 
التدقيق  ورد  كما  المفاوضات.  هذه  فشل  قبل  النقد  صندوق  مع 
لبنان  لمساعدة  فرنسا  وضعتها  التي  الطريق  خارطة  بنود  ضمن 

على الخروج من دوامة االنهيار االقتصادي.
ونفى سالمة أن »يكون المصرف المركزي قام بعملية احتيال، أو 
مخطط بونزي«، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
على  كان  الذي  اللبناني  االقتصاد  دعم  المركزي  »البنك  مضيفًا: 

حافة االنهيار«.
مبالغ  تمكنوا من سحب  اللبنانيين  األثرياء  »بعض  أن  وكشف 
سحب  المواطنون  يستطيع  ال  بينما  الخارج،  إلى  وإرسالها  كبيرة 

سوى مبالغ محدودة«.

بيروت - وكاالت

استعدادات مكثفة لتشغيل 
املرحلة الثانية من حقل الفارغ

مؤسسة النفط تعد »أجوكو« 
بتوفير ميزانيات أعمال الصيانة

أكدت شركة الواحة للنفط القيام بتجهيزات لوجستية وتسيير 
التي  المغتربة  والعمالة  المساندة  للجهات  طارئ،  بشكل  رحالت 
جائحة  لمكافحة  الموضوعة  الخطة  نتيجة  مسبقًا  البالد  غادرت 
»كوفيد - 19«، استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ.
وقالت الشركة إن هذه التجهيزات تأتي حرصًا من لجنة اإلدارة، 
مواقع  بكافة  األعمال  وتسيير  العمل،  وآلية  بيئة  تحسين  على 
الشركة لتحقيق المرونة والتغلب على العراقيل اللوجستية، حسب 

بيان صادر عنها، األحد.
إشراف  تحت  جاءت  الطارئة  الطيران  رحالت  أن  إلى  ونبهت 
للمنشآت  الدعم  بنغازي، وضمن مساعي  الترحيل  ومتابعة مكتب 
في  البدء  أجل  ومن  بالبالد،  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الحيوية 

القريب العاجل بأعمال تشغيل المرحلة الثانية بحقل الفارغ.
محطة  بخط  الغاز  كميات  لرفع  الملحة  الحاجة  إلى  ولفتت 
على  اعتمادهم  تخفيض  نحو  يدفع  مما  الكهرباء،  إلنتاج  السرير 
على  األعباء  وتخفيف  إضافية  توليد  وحدات  وتشغيل  المحروقات، 

الشبكة العامة للكهرباء .

مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وعد 
شركة  لتمكين  الالزمة  الميزانيات  توفير  على  بالعمل  اهلل،  صنع 
الصيانة  أعمال  استكمال  من  »أجوكو«  للنفط  العربي  الخليج 

الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.
جاء ذلك خالل اجتماع صنع اهلل، صباح اإلثنين، بالمقر الرئيسي 
اإلدارة  لجنة  بعضو  طرابلس،  في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة 
للنفط  العربي  الخليج  بشركة  والمصافي  والصيانة  للعمليات 
اإلدارة لالستكشاف  المشاي، بحضور عضو مجلس  فرج  »أجوكو« 
واإلنتاج، أبوالقاسم شنقير، ومدير إدارة العمليات، سالم بورقيعة، 
ومدير إدارة الصيانة، عوض أكودير، ومدير إدارة المصافي، ظافر 

بن علي.
االجتماع تركز على ثالثة  إن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
لحقول  الكهرباء  مختنقات  وحل  اإلنتاج  معدالت  زيادة  هي  محاور 

الشركة والميزانيات الالزمة الستكمال أعمال الصيانة.
العام للشركة  وأوضحت المؤسسة أن االجتماع ناقش النشاط 
وخطط المؤسسة المستقبلية لزيادة معدالت اإلنتاج واستدامته، 
وتطرق باستفاضة إلى مشاكل الكهرباء بحقول الشركة، باإلضافة 
الالزمة  الغيار  قطع  استجالب  على  العكسية  اآلثار  مناقشة  إلى 
المعتمدة،  الميزانيات  تسييل  عدم  بسبب  الشركة  مواقع  ببعض 
وأثر ذلك على تحقيق واستدامة اإلنتاج، إضافة إلى حاجة الشركة 

الملحة لصيانة ضواغط الغاز بحقل النافورة.
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فشل تحقيق االستقرار السياسي في ليبيا سيكلف االقتصاد خسائر كبرىفشل تحقيق االستقرار السياسي في ليبيا سيكلف االقتصاد خسائر كبرى

تحقيق  فشل  يؤدي  أن  من  الدولي  البنك  حذر 
االستقرار السياسي إلى اإلضرار بالنمو االقتصادي في 
ليبيا على المدى الطويل، مؤكدًا أن البلدان المصدرة 
»كورونا  فيروس  بتداعيات  تأثرًا  أقل  كانت  للنفط 

المستجد« من البلدان المستوردة للمحروقات.
خالل  الصادر  السنوي  نصف  التقرير  وحسب 
بالتوقعات  الخاص  الدولي،  البنك  عن  الجاري  يناير 
إنتاج  يتعافى  أن  المتوقع  من  فإنه  االقتصادية، 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  النفط 
نتيجة توقيع  الليبي بسرعة  اإلنتاج  بارتفاع  مدعومًا 

اتفاقية وقف إطالق النار بين طرفي النزاع.
برامج  في  لالستمرار  محفزًا  ذلك  البنك  واعتبر 
التحتية،  البنية  في  باالستثمار  لها  المخطط  التنويع 
من  للحد  الضغط  ستواصل  المالية  الضغوط  »لكن 
وتوقعت  المتوسط«.  المدى  على  االنتعاش  قوة 
النفط  مصدري  بين  النمو  تعافي  المالية  المؤسسة 
إلى 1.8 % في العام 2021 بعد اتفاق »أوبك +« على 
خفض اإلنتاج والتخلص التدريجي من القيود المحلية 
المتعلقة بالوباء. ويشير البنك إلى تأثيرات التوترات 
السياسية الداخلية والجيوسياسية التي ال تزال تشكل 

خطرًا على النمو وتقوض تكاماًل تجاريًا أكبر.
الخوف من عدم االستقرار السياسي

الجيوسياسية  التوترات  تراجع  من  الرغم  فعلى 
في بعض النواحي إال أن اتفاقيتي وقف إطالق النار 
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الفصل بني الدين والدنيا )2-2(
محمد خليفة

ثانيًا: الفصل بين الدين والدنيا عند غير المسلمين.
االعتقاد بأن الدولة األوروبية »دولة مدنية« اعتقاد 
هوبس  )عند  إله  الدولة  األوروبي  التصور  في  خاطئ. 
فضاًء  هذا  يومنا  حتى  أوروبا  زالت  فما  مثاًل(.  وهيغل 
لتعدد اآللهة، مثلما كانت أيام اإلغريق والرومان. كل 
ما تغير وتطور في أوروبا هو نوع األصنام، التي تُنحت 
كانت  ولذا  الحجر.  عالم  عن  بداًل  الفكر  عالم  في  اآلن 
نظري  صنم  جديد«؛  »صنم  مجرد  نيتشه  عند  الدولة 
والمشكلة  )أوروبا(.  المتعددة  اآللهة  عالم  إلى  يضاف 
شمال  اآللــهــة  تعدد  فــي  ليس  نظري  وجهة  مــن 
لشماله  المتوسط  جنوب  تبعية  في  وإنما  المتوسط، 

في عالم األفكار، بما في ذلك فكرة الدولة-اإلله«!
-1 أوروبا فضاء متعدد اآللهة.

في  األوروبية  والنهضة  اإلغريقية  الحضارة  بين 
العصر الحديث تاريخ طويل )ألفا سنة( سأوجزه للقارئ 
نحته  جديد  صنم  األوروبــيــة  الدولة  أن  يــدرك  حتى 
سنة  األلفا  األفكار.  عالم  في  األوروبي  الفنان/اإلنسان 
محل اإليجاز تبدأ بتأليه المسيح وتنتهي بتأليه الدولة، 
األوروبي  السياسي  الالهوت  أنتجها  أخرى  بآلهة  مرورًا 

عبر تاريخه الطويل.
أ - المسيح اإلله. المسيح بن مريم عليه السالم بشر 
األمر  يقف  وال  المسيحيين.  عند  وإله  المسلمين،  عند 
المسيحية  الميثولوجيا  له في  فالمسيح  الحد  عند هذا 
والجسد  اإلنساني،  جسده  هو  األول  الجسد  جسدان؛ 

الثاني هو جسده الروحاني.
باعتبارها  الكنيسة  هو  الروحاني  المسيح  جسد 
الباب  الروح القدس. وفي هذا  الهيكل الذي يقيم فيه 
جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: »أما تعلمون 
يفسد  ومن  فيكم،  يسكن  اهلل  وروح  اهلل،  هيكل  أنكم 
هيكل اهلل يفسده اهلل، ألن هيكل اهلل، الذي هو أنتم، 

مقدس«!
»التعميد«  أسمه  الهيكل  لهذا  التأسيسي  واإلجراء 
منه  وإخراجه  الماء  في  المعمد  غمر  على  يقوم  الذي 
باسم األب واالبن والروح القدس؛ ففي رسالته للرومان 
تم  الذين  نحن  أننا  تجهلون  »هــل  بولس:  يقول 
أننا في موته قد تعمدنا؟  تعميدنا في عيسى المسيح 
المسيح  مثل  نقوم  حتى  موته  إلى  التعميد  لقد ضمنا 
حياة  في  كذلك  نحن  نسير  وبالمثل  ــرب،  ال بمجد 
جديدة«! »لقد تم تعميدنا جميعًا لنكون جسدًا واحدًا.. 

لقد ضمنا جميعًا روحًا واحدًا«!
الكنيسة،  هو  الواحد(  )الــروح  الواحد  الجسد  هذا 
بطرس،  خليفة  بصفته  البابا،  الكنيسة  رأس  وعلى 
مفاتيح  »سأعطيك  اإللــه:  المسيح-  له  قــال  ــذي  ال
معقود  فهو  األرض  في  تعقد  فمهما  السماء؛  مملكة 
في  محلول  فهو  األرض  في  تحل  ومهما  السماء،  في 
الباباوات:  أحد  تساءل  السياق  هذا  وفي  السماء«. 
»أيعجز من يملك مفاتيح مملكة السماء عن أن يسوي 

مشاكل األرض؟«.
يتوحد  الــذي  اإللــه  المسيح-  جسد  هي  الكنيسة 
الروح  فيه  يقيم  الذي  الهيكل  وهي  المسيحيون،  فيه 
القدس، وبذا تكون الكنيسة الصنم القديم الذي جاءت 
االنتقال  الجديد.  الصنم  بصفتها  محله  لتحل  الدولة 
)الجسد  الدولة  إلى  الروحاني(  )الجسد  الكنيسة  من 
ثيولوجيا  )في  باعتباره  »الوطن«  عبر  يمر  السياسي( 
السياسية األوروبية( الجسد الثاني للملك ، مثلما كانت 

الكنيسة الجسد الثاني للمسيح.
وبهذا  الصفة جسدان.  وله بهذه  اإلله.  الملك  ب - 
إلرنست  مؤلف  ظهر  جسدان«  له  »الملك  العنوان 
المؤلف  ــدرس  ي وفيه   ،1957 سنة  كانتوروفيتش 

الالهوت السياسي في أوروبا العصر الوسيط. في تلك 
السمو«  »صاحب  من  يتحول  الملك  لقب  كان  الحقبة 
إلى »صاحب الجاللة«. وهذا األمر كثير الشبه بفرعون 
إلى  األعلى(  ربكم  )أنا  العليا  الربوبية  من  ينتقل  وهو 
غيري(!  إلــه  من  لكم  علمت  )مــا  األلوهية  وحدانية 
البشري،  جسده  هو  ويضعف  يمرض  جسد  له  فالملك 
وهو  الضعف  يعتريه  وال  يفنى  ال  سياسي  جسد  وله 
سمع  الملك  مات  كلما  هنا  ومن  الوطن،  أو  المملكة 
الملك«،  عاش  الملك..  »مــات  صيحة  مملكته  أهل 
المََلكية  موت  يعني  ال  الملك  موت  أن  على  للتأكيد 
ومعافاة من  عيب  للوريث سليمة من كل  تنتقل  التي 
عبادة  الكنيسة  شرعت  العصر  ذلك  في  مــرض.  أي 
 Pro Patria »جديدة قوامها »الموت في سبيل الوطن

!Mori
الروحاني  المسيح«  »جسد  الكنيسة  كانت  ومثلما 
الالهوت  ــي  ــ du Christe Le corps mystiqueف
السياسي  الجسد  هو  الوطن  أصبح  القديم،  المسيحي 
الوسيط.  العصر  ألوروبا  السياسة  الهوت  في  للملك، 
أسمه  جديد  إلله  التنظير  هوبس  بدأ  النهضة  ومع 
»الدولة«، ليكون مصدرًا بدياًل للمشروعية التي كانت 

الكنيسة مصدرها حتى ذلك الحين.
الدولة  أصبحت  الحداثة  مع  اإللــه.  الــدولــة  ج- 
الكنيسة مصدرها قبل  التي كانت  للمشروعية  مصدرًا 
أخفى  إله  إال  المشروعية  مصدر  يكون  ال  وحيث  ذلك. 
المأل،  على  يعلنوها  ولم   ، الدولة  إلهية  أوروبا  مفكرو 
عليها  يطلع  ال  بحيث  كتاباتهم  في  دسًا  دسوها  بل 
 1844-( نيتشه  فريدريش  نوع  من  مدقق  باحث  إال 

.)1900
 1588-( هوبس  توماس  الدولة  نظرية  صاحب 
ترجمته:  ما  »ليفايثان«  مؤلفه  في  كتب   )1678
السالم  لنا  يوفر  ــذي  ال الفاني  ــه  اإلل هي  »الــدولــة 
يتكون  هوبس  إله  الباقي«  اإلله  ظل  في  والحماية 
هيغل  أما  األهلية،  الحرب  وتقتله  االجتماعي  بالعقد 
االجتماعي«  »العقد  من  دعك  فيقول   )1831 1770-(
الدولة  وتأمل  لألفراد،  االعتباطية  اإلرادة  على  القائم 
مجردة عن كل مظهر! الدولة: »هذا العقل الذي يحقق 

ذاته كإرادة... هذا اإلله المتحقق بذاته في الواقع..«!
بعد هيغل جاء نيتشه وأفرد لنقد فكرة الدولة فصاًل 
مصادفة  وليس  زرادشــت«.  تحدث  »هكذا  كتابه  في 
لهذا  األلماني  الناقد  اختاره  الذي  العنوان  يكون  أن 
الفصل هو »الصنم الجديد«! وتسخيفًا لمن يأخذ رأي 
هوبس وهيغل قال نيتشه: »سيعطيكم كل شيء.. إذا 
ليست  السياق  هذا  وفي  الجديد«!  الصنم  عبدتموه.. 
مصادفة أيضًا أن يقرر نيتشه أن منهجه هو »التفلسف 
تجد  التي  األوروبــي  الفكر  أصنام  ألن  بالمطرقة«، 
أفالطون« ال يمكن عالجها  األولى في »مُثل  جذورها 

بغير المطرقة!
-2 الدين والدولة في عالم متنازع اآللهة!

بالرغم من صعوبة الموضوع وتعقيداته إال أن من 
تم  كيف  تبيان  سبيل  في  معالجته  بمكان  الضرورة 
أوروبا.  والدنيا في  الدين  يتنازعان  إلهين  الفصل بين 
الدنيا،  إله  الدولة  بجعل  النزاع  هذا  سُوي  فرنسا  في 
أثر  ال  الفرنسي  الحل  هذا  لكن  الدين.  إله  والكنيسة 
الدولة  رأس  هو  الملك/الملكة  حيث  بريطانيا  في  له 
الواليات  في  والحل   .1534 سنة  منذ  معًا  والكنيسة 
البريطاني  الحلين  عن  مختلف  األميركية  المتحدة 
والفرنسي، إذ حرم الدستور األميركي على الكونغرس 

التدخل في الشأن الديني وانتهى األمر.
بحلول  معني  غير  غيره  إله  ال  الذي  اهلل  يعبد  من 

بالتجربة  مرضى  لكننا  اآللهة،  تعدد  عالم  لنزاعات 
المزمنة  لمشاكلنا  حاًل  هناك  أن  نعتقد  وال  الفرنسية، 
التجربة  إال في فرنسا أو أوروبا. ويبدو هذا واضحًا في 
القانون  أستاذ  عند  السيما  المعاصرة،  التونسية 
الدستوري عياض بن عاشور، الذي يصف دولة الحداثة 
التركيب الدستوري من  في تونس بالقول: »... تحول 
وشتان  الدولة،  إسالم  منوال  إلى  اإلسالم  دولة  منوال 
ما بينهما. وهذا المنوال يعني في حقيقته: ال دين فوق 

الدولة، بينما يعني األول: ال دولة فوق الدين«.
الدولة،  ألوهية  مقتضيات  من  الدين  فوق  الدولة 
والقمار  والزنا  )الربا  المحرم  تحل  تونس  في  فالدولة 
الواجب  تحرم  بل  الــحــالل،  وتحرم  الخمر(،  وشــرب 
)الصالة في المساجد، وتحجب النساء، وإنشاء صناديق 
أحزاب  وإنشاء  الزكاة وتوزيعها على مستحقيها،  لجمع 

إسالمية(.
يحدد  أن  إلهًا:  الدولة  تكون  أن  معنى  هو  هذا 
سيرًا  المشروع  وغير  المشروع  الدولة  باسم  بورقيبة 
التي  الدولة  هي  اإلله  الدولة-  الفرنسي.  النهج  على 
مصدر  ال  القانوني  معناها  التي  اهلل«  إال  إله  »ال  تلغي 
يعتقد  التي  األوروبــيــة  الدولة  اهلل.  إال  للمشروعية 
اإلله  هي  اهلل،  مع  إله  هي  مدنية  دولة  أنها  البعض 

الثاني، اإلله الفاني، مثلما صرح هوبس.
أميركا(  أو  ــا  أوروب أو  فرنسا  )من  بحل  يأتي  ومن 
لمشكلة ال توجد عندنا أصاًل، يخلق مشكلة جديدة لم 
تعقيدًا  تخلفنا  تعقيدات  ويزيد  قبل،  تكن معروفة من 

من حيث يعتقد أنه يساهم في تجاوز التخلف.
والشريعة  اإلسالم  في  والدنيا  الدين  بين  الفصل 
بين  الفصل  بينما  اهلل،  وحدانية  يمس  ال  اإلسالمية 
لنظام  نتاج  األوروبــيــة  التجربة  في  والدنيا  الدين 
الكنيسة،  )المسيح،  اآللهة  تعدد  على  قائم  سياسي 
آلهة  بين  الفصل  هو  الفرنسي  الحل  وجوهر  الدولة(. 
باب  في  التعدد  وهــذا  والــدولــة(،  )الكنيسة  متعددة 
فلماذا  نفيه،  إال على  قائمة  األلوهية ال تقوم لإلسالم 
أصل  كــان  إذا  األوروبـــي  الحل  على  اإلصــرار  بربكم 

اإلشكال األوروبي غير موجود عندنا؟!

الهوامش:
 The King's Two Bodies: )A Study in  -  1
 Mediaeval Political Theology( Princeton

University press
 )E. Kantorowicz( كانتورفيتش  ارنست   -  2
الذين  اليهود  من  جسدان«  له  »الملك  كتاب  صاحب 
ثالثينيات  في  المتحدة  الواليات  إلى  ألمانيا  من  فروا 

القرن الماضي.
3 - بالمناسبة؛ الدولة في الالتينية أسم علم مذكر 

.L'Etat
األوروبية-الغربية حضارة سرية حتى  الحضارة   -  4

اليوم، وإن اعتقدنا خالف ذلك.
Mortal God - 5

Immortal God - 6
7 - هيغل من الذين يجعلون من العقل إالهًا. هذا 
هي  أو  إرادته  من  فإرادتها  الدولة،  صورة  يأخذ  اإلله 
تطوره  منتهى  الذي  »التاريخ«  في  تظهر  التي  إرادته 
أي  التاريخ«  »نهاية  تصورها  التي  الليبرالية«  »الدولة 
أصل  لها  كلها  الفروع  وهذه  البشري.  التطور  نهاية 

واحد: )عقيدة وحدة الوجود(.
-8 لقد أدرك الشيخ راشد هذه الحقيقة عندما قال: 
الدولة في تونس كنيسة؛ مثل الكنيسة التي ثار عليها 

الناس في أوروبا.

الدولة فوق الدين 
من مقتضيات 
ألوهية الدولة، 

فالدولة في تونس 
تحل املحرم )الربا 

والزنا والقمار وشرب 
الخمر(، وتحرم 

الحالل، بل تحرم 
الواجب )الصالة في 
املساجد، وتحجب 

النساء، وإنشاء 
صناديق لجمع 

الزكاة وتوزيعها على 
مستحقيها، وإنشاء 

أحزاب إسالمية(.

حوارية العصر الغائبة

بلبلة!!

المرحوم جورج طرابيشي يظل من أهم األسماء التي ارتبطت بنقد مشروع نقد العقل العربي للمفكر 
الراحل محمد عابد الجابري وأبرزهم تفكيكًا له من منظور شمولي ونسقي. إال أن الحوار بين الرجلين 
كان في حكم العدم، أو كما وصفه الدكتور إدريس جبري عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية 

في المملكة المغربية بأنه »نوع من الحوار المعطل، يحضر بغيابه ويغيب بحضوره«.
من أبرز القضايا المعاصرة التي يتجلى فيها عدم توافق الرجلين قضيتا العلمانية والديمقراطية. 
فالجابري ال يميل للعلمانية إذ يراها نتاج فكر أوربي استوجبته تراكمات الحضارة األوربية التي أمضت قرنا 
من الزمن في حرب دينية خاضها الكاثوليك والبروتستانت، مما استوجب عزل السياسة عن الكنيسة، أو 
العكس، لخلق تسويات السالم بالقارة، ولهذا يستبعدها الجابري من مشروعه القائم أساسًا على تبيئة 
المفاهيم المعاصرة في حضارتنا »فال كنيسة في اإلسالم« كما أعلن الجابري في صحيفة »اليوم السابع« 
في حوارية مع المفكر حسن حنفي. طرابيشي ال يعتد بهذا الطرح بالمطلق قائاًل: »فتعريف العلمانية 
بأنها فصل الكنيسة ال الدين، عن الدولة كان يخفي موقفًا مسبقًا. فصحيح أنه ليس في اإلسالم كنيسة 
-اللهم في اإلسالم الشيعي- ولكن اإلسالم، على األقل في الشكل التاريخي الذي تجلى به، هو مثال ناجز 
لدين ال يفصل بين شؤون الدنيا واآلخرة. وحصر العلمانية بكف يد الكنيسة، دون الدين، عن التدخل 
في شؤون الدولة معناه إبقاء حدود الدولة مفتوحة أمام ذلك الدين الذي ال كنيسة فيه وهو اإلسالم«. 
ويصف طرابيشي تبني الجابري الستبعاد العلمانية من منظومتنا، رغم تجذرها في اإلسالم أكثر من 
المسيحية، بأنه يأتي كأحد التنازالت من الجابري، كمفكر عربي، للصف األصولي، كما جاء في حوار صحفي 

مع جورج طرابيشي بعد وفاة الجابري*.
في كتابه هرطقات 2*، يرى طرابيشي أن العلمانية قضية إسالمية مسكوت عنها، ألن البعد الطائفي 
وصراعاته في العالم اإلسالمي من المكبوتات، ويستدل بانفجار الوضع الطائفي في العراق بعد االجتياح 
األميركي بأنه دليل علي حدثٍ قدم المناسبة النفجار الطائفية، ولم يكن عاملها على صعيد السببية، 
فأمراضنا الذاتية كعرب ال حاجة لتعليقها علي مشاجب الغير. فالصراع السني - الشيعي ممتد لقرون 
عديدة عززتها اليوم أقدار الجيولوجيا بالغنى النفطي على ضفتي الخليج. وبقوة يطرح جورج العلمانية 
مقترنة ببرنامج »بيداغوجي طويل النفس« لتكون عالجًا لمجتمعاتنا الطائفية أو المركبة، من خالل جعل 
العلمانية أفقية التوسع عبر احترام اآلخر، »واالعتراف بشرعية تعدد الطوائف، واالستبعاد الجذري لالهوت 
نفي اآلخر والمختلف«. وفضاًل عن ذلك ينادي طرابيشي بذات الكتاب بضرورة علمنة الدين، فاإلسالم 
»هو من أحوج األديان اليوم إلى الفصل فيه بين الزمني والروحي. فأصل االنقسام الطائفي في اإلسالم 
سياسي وليس دينيًا«.. أما عن الديمقراطية فهي نقطة يتفق كالهما على حاجة العرب لها في عصرنا 
الحالي. فالجابري يرى ضرورة تبنيها من خالل أسلوبه المعروف بـ»التجديد من الداخل« ضمن ثقافتنا 
من خالل صرف النظر عن نظرية اإلمامة في الفكر اإلسالمي المعتمدة على بيعة العقبة، والتركيز على 
صحيفة النبي التي صكها حين وصوله إلى المدينة*، واصفًا الديمقراطية بأنها ستكون عملية ذا ميالد 
عسير، في حين يرى طرابيشي األخذ بالديمقراطية بال أي ترددات، كما يذكر إدريس جبري في ورقته 

البحثية »الحوار المعطل والنقد المعطوت«.*
التي  البارد«  أنه لم ترُق له »لعبة الصمت  الكتابية والفكرية يالحظ  المتتبع لنشاطات طرابيشي 
مع  تفاعله  بداية  في  الجابري  على مجهودات  أبداه  الذي  الثناء  رغم  تجاهه  الجابري  المرحوم  مارسها 
الجابري »األخ المؤمثل« مما دفع طرابيشي لشخصنة المسألة عبر  مشروع نقد العقل العربي معتبراً 
الجابري  بمشروع  إعجاب طرابيشي  انقلب  لقد  الجابري.  في مشروع  التفاصيل  وجزئيات  تفاصيل  نقد 
إلى جفاء ظاهر وعداء بيّن، مما جعل حالة التناظر الالمباشر بينهما نقداً أيديولوجيًا مغتااًل بذلك حالة 
والمقاصد  المنطلقات  ووحدة  الرجلين  بين  الفكري  الترابط  رغم  »المعرفي«،  االبستمولوجي  النقد 
والقواسم المشتركة ببؤر التفاصيل الجذرية في محنة العقل وإشكاليات النهضة ألمتنا. فالعقل العربي 
المستقيل في محورية النقاش بينهما فيه لمحة أخرى بارزة في تحليلهما للمعوقات األساسية في محنة 
عدم النهوض في عالمنا. فالجابري يشرح أن العقل العربي استقال جراء »العامل البراني«، أي جراء غزوة 
العقل  استقالة  يرجع  طرابيشي  حين  في  المشرقية،  واألفلوطينية  والغنوصية  الهرمسية  من  خارجية 
لـ»العامل الجواني«، إذ يرى أنه ال يمكن ألي عقل أن يُغزى من خارجه وأن يُجبر علي االستقالة من 
خارجه إذا لم تكن له القابلية الذاتية. فالعقل يستقيل نتيجة اآلليات الداخلية أواًل. بكلمة أخرى، الجابري 

عند طرابيشي يقف على حالة االستقالة للعقل العربي من المظهر الخارجي فقط.
التركيز على تفنيد الجزئيات والهوامش الجانبية كان الرماد الذي تحصل عليه القارئ والمثقف العربي 
العارم من جهة أخرى على مستوي عقول أمتنا  التام من جهة، والجفاء  بعالمنا المشخصن بالتجاهل 
المأزومة، وتبني العداوات لمجرد عدم التوافق من جهة ثالثة، ولعل هذه ظاهرة تستحق الوقوف عندها 
في ثقافتنا التي ما زال يغيب عليها اإليمان بأن االختالف في اآلراء يعتبر قيمة حيوية ألي بناء نهضوي، 
وأنها عنصر مهم في ثقافة اإلنسان المعاصر. لقد غابت حوارية حية بين طرابيشي والجابري بما يملكانه 
امتلكا مهارات  والمباشر، كونهما  السهل  بأسلوبهما  المعاصرة  لهمومنا وقضايانا  من نظرة عميقة 
العربي.  للقارئ  الوصول  عليهما  يسهل  بما  الصحفية  والكتابة  للعمل  ممارستهما  من خالل  الكتابة 
لقد تأجلت الحوارية المباشرة بين الرجلين في حياتيهما رغم الزمالة والصداقة بينهما. لقد غابت ذات 
الحوارية برحيلهما والتي لم يعد لنا فيها إال الرجوع لكتبهما العديدة والمتشعبة لالستخالص والمعرفة. 
لقد غابت الحوارية المباشرة التي كانت الحوارية األهم في عصرنا، لكونها حوارية تدور في قلب المحنة 

المعاصرة ومن شأنها أن تفتح فصواًل جديدة في رحلة التحديث والعصرنة.
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ولتكن  صواب،  غير  على  لي  يبدو  استعمالها  أن  رغم  االستخدام،  وكثيرة  مشهورة  عبارات  هناك 
البداية بعبارة: »بلبلة الجماهير«.

إعالم  طرف  من  وذلك  العام«،  الرأي  »بلبلة  أو  الجماهير«  »بلبلة  جملة  أسمع  وأنا  صغيرًا  كنت 
الدولة وهي تقوم بالهجوم على أي تحرك ضد السلطة القائمة.

آلة  على  يعزف  يبلبل:  معنى  أن  العامية،  لهجتنا  وبحسب  أعرف،  حينها  فكنت  ناحيتي  من  أما 
لو  إذ  الحال،  حسن  عن  تعبيرًا  »مبلبلة«  لفظ  نستخدم  بل  ذلك.  في  حرج  وال  )المقرونة(  المزمار 
تمام  عند  الحار  »الفلفل  وحتى  حال،  أحسن  في  أي  »مبلبلة«!!  ألجابك  حاله  عن  أحدهم  سألت 
إيراد اإلعالم  ؛ لكل ما سبق كنت أستغرب  اللون األحمر يسمونه فلفل مبلبل«  إلى  نضجه وتحوله 

عبارة »بلبلة الرأي العام« باعتبارها شيئًا سلبيًا.
البلبل،  لصوت  استحضارًا  أيضًا  البلبلة  أليست  جيدًا،  أمرًا  البلبلة  أليست  وأقول:  أستغرب  كنت 

ذاك الطائر الصغير الذي يضرب به المثل في حسن الصوت.
ولكن انتهى اللغط عندما عرفت الحقًا أن بلبلة: مصدر »بَْلبََل«.

والَفوْضَى..  وَالتَّشِْويشَ  االرْتِباكَ  أحدث  أي  البَْلبََلَة(  صُفوفِِهمُ  في  ــدََث  )َأحْ قلنا  فلو 
حينها  السلطة  إعالم  استخدام  تفهمت  ذلك  من  آخر..  وال  َلها  َل  َأوَّ ال  بَْلبََلٌة  بَيْنَهُمْ  وَسادَتْ 

لتلك العبارة.
نأتي إلى عبارة قريبة لسابقتها، بل لصيقة بها، وهي:

* زعزعة االستقرار
العام.)زعزعة  الرأي  لبلبلة  موازية  أو  الحالة  نفس  في  وتصب  وترددًا،  شهرة  أقل  ليست  عبارة  هي 
ديدَُة. والزعزعة  ياحُ الشَّ االستقرار(، حيث الزعزع هو صوت الريح الشديدة. »هَبَّتِ الزَّعاِزعُ«: الرِّ
أيضًا: صوت الخيل؛ وصوت الشجر تحركه الريح بقوة، ومن هنا جاءت العبارة لوصف أي حراك ضد 
أي سلطة قائمة.. وزعزعة االستقرار تعني كل ممارسة متعمدة تستهدف استقرار وأمن حكومة ما 
تريد  خارجية  قوة  أعوان  قبل  من  أو  البلد،  داخل  متمردين  أو  منشقين  قبل  من  خاصة  ما،  بلد  أو 

اإلطاحة بحكم ما.
وتسعى  العام،  بالنظام  واإلخالل  االستقرار،  زعزعة  إلى  تهدف  متطرفة  حركات  هناك  وقطعًا 
ال  ولكن  حقيقية.  مسألة  تلك  التنمية..  عجلة  وتعطيل  الفوضى،  ونشر  البالد،  أمن  من  للنيل 
األوضاع  لتحسين  يدعو  حراك سلمي  أي  على  مسلطًا  االستقرار سيفًا  زعزعة  تهمة  تكون  أن  يجب 

واالقتصادية. السياسية 
إلى  اللجوء  في  التفنن  خالل  من  والظلم  اإلكراه  يمارس  االستبداد  مناخ  )في  تقديري...  في 
»الحفاظ  اآلداب«،  على  »الخروج  العام«،  الرأي  تكدير  مثل:  لها  حصر  ال  تبريرية  عبارات  استخدام 
رأي  حسب  تفسيرها  يتم  فضفاضة  فخيمة  عبارات  من  ذلك  إلى  وما  األمة«(.  وثوابت  تقاليد  على 

السلطة القائمة ألجل ممارسة القمع.
المعروف  من  إذ  كالحرباء«،  »متلون  عبارة  مثل  سائد:  هو  عما  يختلف  معنى  لها  عبارة  هناك 
حالة  في  تكون  أكبرعندما  بشكل  بها  المحيط  الوسط  محاكاة  على  تعمل  الحرباء  أن  والسائد 
من  لوصف  كالحرباء«  »متلون  عبارة  استخدامنا  ولكن  مفترس،  حيوان  مواجهة  بصدد  أو  خطر 
الحرباء  تغيير  مسألة  نفهم  أننا  يعني  ما،  حد  إلى  ومتحولة  ومتلونة  متقلبة  شخصية  ذو  أنه  نرى 
الحرباء  إن  رأي علمي يقول  آخر غائبًا عنا! وهو  لونها بشكل خاطئ، خاصة أن هناك مقاربة وسببًا 
ليست دائمًا تغير لونها في حالة الخطر أو التماهي مع الوسط المحيط بها، ولكنها حينما تخوض 

غمارعملية تغيير لونها، قد يكون بسبب أنها في حالة استثارة جنسية وتبحث عن شريك للتزاوج!
وهذا أمر ينفي إطالقًا صوابية استخدامنا لفظ )متلون كالحرباء(.

وأخيرًا، أشير هنا إلى أنه ليس كل من غير رأيه وموقفه إنسان سيئ، بالعكس، ليس هذا عيبًا 
رأيه  خطأ  له  تبين  إذا  ما  أمر  في  رأيه  اإلنسان  يغير  أن  الشجاعة  بل  به.  بأس  وال  منقصة..  وال 

وموقفه.

رافد علي

صالح الحاراتي
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تأثير النزاعات على واقع املرأة في ليبيا
قراءة أولية )3-1(

د. عبير أمنينة
في  القذافي  العقيد  نظام  من  التخلص  يتم  لم 
التغيير  كلف  حيث  ــالم،  وس بيسر   2011 فبراير 
قواته،  ضد  مواجهة  حرب  في  الدخول  الليبيين 
اإلطــاحــة  فــي  األطلسي  حلف  بمساعدة  نجحوا 
على  وتداعياتها  الحرب  هذه  عن  نجم  ولقد  به. 
من  الكثير  سببت  عديدة  اختالالت  سنوات  مدى 
السياسية،  وأيضًا  القبلية  الجهوية،  االنقسامات 
البلد  أبــنــاء  بين  عسكرية  بمواجهات  وتــوجــت 

الواحد.
مع  االستقرار  عــدم  من  الحالة  هــذه  تزامنت 
حكومات  خمس  أنتجت  سياسية  مؤسسات  إرســاء 
أسلحة  ــزع  ن عــن  مجملها  فــي  عجزت  انتقالية، 
األمر  زاد  ولقد  االستقرار،  وتحقيق  الميليشيات 
مجلس  شرعية  على  االنقالب  تم  أن  بعد  تأزمًا 
البالد  أدخل  الذي   ،2014 يونيو  المنتخب  النواب 
انتشار  فيها  زاد  عارمة،  وأمنية  سياسية  فوضى  في 
على  الموحدة  المركزية  السلطة  وفقدان  السالح 
الجماعات  انتشار  عن  ناهيك  الوطني،  التراب  كامل 
وأنصار  اإلســالمــيــة  الــدولــة  كتنظيم  اإلرهــابــيــة 

وغيرها. الشريعة 
بعض  فــي  اكتست  ــروب  ح فــي  الــبــالد  ودخــلــت 
أيديولوجيا،  طابعا  وأخــرى  أهليا  طابعا  المناطق 
واالنقطاع  المدن،  عن  النزوح  من  موجة  عنها  نجم 
أفرادها  بعض  األســر  فقدان  وأيضًا  العمل،  عن 
فيه،  كضحية  أو  القتال  فــي  المشاركة  نتيجة 
ــري،  األس والتفكك  البطالة  مــؤشــرات  وارتفعت 

القاصرات. زواج  ناهيك عن شيوع ظاهرة 
فكانت  المرأة،  بآثارها  النتائج  هذه  لمست  لقد 
أشكال  ولكافة  وللقتل  القسري  لإلخفاء  ضحية 
العائلي  المحيط  من  واللفظي  الجسدي  العنف 

العام. الفضاء  وكذلك من 
برصد  الخاصة  األولية  القراءة  هذه  خالل  ونحن 
نقر  إذ  المسلح،  الــنــزاع  ــاالت  ح في  الــمــرأة  ــع  واق
األصلية  مصادرها  من  بالبيانات  اإللمام  بصعوبة 
بتوثيق  والمنظمات  الجهات  من  كثير  اهتمام  لعدم 
التي  الظواهر  بعض  تناول  حسبنا  أنه  إال  عملها، 
الوضع  هشاشة  ــراء  ج النساء  معاناة  مــن  زادت 
بقدر  تم  قد  بأنه  علما  الحروب،  ــدالع  وان األمني 
المصدر. البيانات ضعيفة  مع  بحذر  التعامل  اإلمكان 

المقام  في  سنركز  أننا  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا، 

يعكس  والذي  بنغازي،  مدينة  في  الوضع  على  األول 
المدن  بقية  على  خالله  من  التعميم  يمكن  نموذجًا 

التالية: لألسباب  وذلك 
عاشتها  التي  االستقرار،  عدم  حالة  انطباق   -
التي  الطويلة  الحرب  نتاج  ليبيا  في  وتعيشها  المرأة 
بنغازي. الحالة في  إقليم، على  أكثر من  اندلعت في 

مختلف  من  أنثى  ألــف   )50( من  أكثر  نــزوح   -
اإلرهاب. الحرب ضد  نتاج  العمرية  الشرائح 

مهجري  من  كبيرا  عــددا  المدينة  احتضان   -
تاورغاء. مدينة 

الصحية  االقــتــصــاديــة،  األوضـــــاع  ــوء  سـ  -
االستقرار. عدم  حالة  وشيوع  واالجتماعية 

الحسابات  وتصفية  حــرب  ــأداة  ك المرأة  أواًل/ 
لسياسية ا

للمواجهة  األولــى  األيــام  في  المرأة  ُاستخدمت 
المراحل  فــي  وأيــضــًا  الــقــذافــي،  نظام  ــوات  ق مــع 
للحرب  كــأداة  بــه،  اإلطاحة  تلت  التي  االنتقالية 
الذين  بالخصوم  والتنكيل  الحسابات  وتصفية 
من  مرحلة  كل  في  ومسمياتهم  صفوفهم  اختلفت 
إلى  التعرض  من  المرأة  تسلم  فلم  الحرب،  مراحل 
العدد  ضخامة  من  فبالرغم  واالغتصاب.  التحرش 
للمغتصبات  المصادر  أحد  قبل  من  نشره  تم  الذي 
له  والموالين  القذافي  نظام  ــوات  ق ــدي  أي على 
نتحفظ  أننا  إال  مغتصبة،  آالف   8 على  يربو  والذي 
وموضوعيًا،  علميًا  المنفلت  الرقم  هذا  على  وبقوة 
غير  بشكل  وانتهازيًا  سياسيًا  استخدامه  تم  والذي 
الفعلي  الرقم  نوثق  أن  نستطيع  ال  كنا  وإن  مقبول، 
امتدت  التي  الحرب  فترة  طوال  المغتصبات  للنساء 
الالئي  النساء  من  اعترافات  وجود  )لعدم  سنوات 
إنه  إال  بالعار(،  الوصم  من  خوفًا  لالغتصاب  تعرضن 
المغتصبات  لجنة  رئيسة  أعلنته  ما  تبني  باإلمكان 
قبل  من  )المنشأة   2011 فبراير  في  والمعنفات 
العدد  بأن  بانون،  سحر  السيدة   )2012 العدل  وزير 
عدد  وهو  به  المصرح  من   1% يتجاوز  ال  الحقيقي 
اللجنة  إلى  بشهادتهن  تقدمن  الالئي  المغتصبات 
لعام. للنائب  ملفاتهن  من  صورة  وأرسلت  المعنية، 

التأكيد  يجب  الحقيقي،  العدد  عن  النظر  وبغض 
على  ويمارس  مــورس  جنسيا  عنفا  هناك  أن  على 
النساء لم  الضحايا من  أن  النساء، واألنكى من ذلك 
الجميع  ازدراء  وتحملن  نفسي،  عالج  ألي  يخضعن 

تأزم  في  ساهم  مما  العائلة،  أفراد  ذلك  في  بمن 
لالغتصاب  تعرضن  ممن  خاصة  النفسية  حالتهن 

ألنفسهن. القاسية  التجربة  بهذه  واحتفظن 
وضع  على  وأثرها  والتهجير  النزوح  حالة  ثانيا/ 

المرأة
من  ليبيا  فــي  الــســكــان  نـــزوح  مــوجــات  بـــدأت 
المواجهات  بدء  مع  أخــرى  مناطق  إلى  مناطقهم 
النظام  ــوات  ق مــع   2011 فبراير  فــي  المسلحة 
إعــالن  بعد  ديــاره  إلــى  عــاد  مــن  منهم  السابق، 
الوضع  الستقرار   )2011 )أكتوبر  النظام  سقوط 
مثل  أخــرى  شتات  رحلة  بــدأ  من  ومنهم  نسبيًا، 
قبل  من  قسرًا  تهجيرهم  تم  الذين  تاورغاء  سكان 
حالة  تتوقف  لم  مصراته.  في  المسلحة  الجماعات 
الوطني  المجلس  قبل  من  التحرير(  )بإعالن  النزوح 
رقعته  اتسعت  بل   ،2011 أكتوبر  في  االنتقالي 
غرب  في  القبلية  المواجهات  بعض  انطالق  بعد 
النزوح  حالة  تستمر  لم  وإن  السكان،  وتهجير  البالد 
انطلقت  التي  سرت،  سكان  نزوح  إلى  قياسًا  طوياًل 
الجماعات  لمحاربة  العسكرية  المواجهات  فيها 
مدينة  سكان  ثلث  نزوح  أوسع  وبشكل  اإلرهابية. 
محاربة  فيها  استمرت  التي   2014 عــام  بنغازي 
على  يربو  ما  المتطرفة  والجماعات  الدولة  تنظيم 
من  ألفا(   130( حوالي  نزوح  وأخيرا  سنوات،  ثالث 
جراء   2019 أبريل  في  أخرى  مرة  طرابلس  أهالي 

عليها. الحرب  إعالن 
عامة  الليبيين  على  ثقيلة  تداعيات  للنزوح  كان 
على  بنغازي  مدينة  ففي  خــاص،  بشكل  والنساء 
من  19960عــائــلــة  من  أكثر  نزحت  الذكر  سبيل 
فيها  تم  القتال،  رحــى  فيها  دارت  مناطق  ست 
نازح   80000 للنازحين  اإلجمالي  العدد  تقدير 
لإلغاثة  الليبية  الهيئة  إلحصائيات  )وفقَا  ونازحة 
حوالي  اإلناث  فيها  تُشكل  اإلنسانية(،  والمساعدات 
قطنت  ولقد  الذكور،  عدد  تفوق  وأحيانا  النصف 
فيها  النساء  شكلت  المدارس،  عائلة   802 حوالي 

.51% نسبة 
عائل  دون  نساء  العدد  هــذا  ضمن  نجد  كما 
إال  يــجــدن  لــم  الــالئــي  واألرامــــل(  )كالمطلقات 
مقدرتهن  لعدم  لهن،  إقامة  كمحل  الــمــدارس 
أو  المستقل،  بالسكن  الخاصة  اإليجارات  دفع  على 

أبنائها. مع  األم  استقبال  غالبًا  العائلة  لرفض 

بالرغم من ضخامة 
العدد الذي تم 

نشره من قبل 
أحد املصادر 

للمغتصبات على 
أيدي قوات نظام 

القذافي واملوالني 
له والذي يربو على 8 

آالف مغتصبة، إال أننا 
نتحفظ وبقوة على 
هذا الرقم املنفلت 

علميًا وموضوعيًا، 
والذي تم استخدامه 

سياسيًا وانتهازيًا 
بشكل غير مقبول
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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وما زالت ليبيا تركض مع الذئاب

إلى  واإلرباك، وقد تؤدي  التعقيد  غاية  الجديدة، مسألة في  الليبية  للدولة  الجديد،  الليبي  الدستور  مسألة 
مزيد من األزمات، وحتى الحروب. وبغض النظر عن تحكم المادة السادسة من مواد المشروع المزمع طرحه 
على التصويت، الخاصة باعتبار »الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع«، التي ستجر البالد إلى منطقة ظالم 
كثيف، فإنه ثمة جانب آخر يشكل معضلة بالغة، أال وهو ذلك الجانب الفني المتعلق بآلية التصويت، شعبيا، 

عليه.
د. محمد بالروين أثار في مقاله »مشروع الدستور... وآليات التصديق عليه«* هذه المعضلة بتفصيل، 

وحاول أن يتناولها بشكل محايد. وقد حدد في مقاله إمكانية اختيار آلية من بين آليات ثالث:
1 - اعتبار ليبيا دائرة انتخابية واحدة.

2 - إجراء التصويت على أساس األقاليم الثالثة المعروفة.
3 - إجراؤه على أساس الدوائر اإلحدى عشرة التي جرى على أساسها انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية.

لكن ما يبدو موقفا محايدا في ظاهر مقال د. بالروين يحمل، في باطنه، موقفا منحازا تماما لطموحات 
التيار الفدرالي. فهو يعتبر مصطلح »الشعب« الذي نصت الفقرة )2( من المادة )30( من اإلعالن الدستوري 

على طرح مشروع الدستور عليه للتصويت، مصطلحا فضفاضا.
إذ يتساءل: »هل المقصود الشعب كله؟«. أي »اعتبار ليبيا دائرة واحدة؟«. ويستطرد »تصور معي... أن 
اختار دستوره؟  الشعب قد  أن  النتيجة،  القول وفقا لهذه  إقليم واحد! فهل يمكن  أتى من  العدد  جُل هذا 
تُبني  هكذا  ليس  أحباب  يا  توافقيا؟  الدستور  هذا  اعتبار  يمكن  وهل  المطلوبة؟  األغلبية  هي  هذه  وهل 
األوطان؟«. وبذا يلغي د. محمد بالروين اإلمكانية األولى، التي يطرحها في نهاية مقاله أيضا، ألننا بهذا 
تبنى  هكذا  »ليس  ألنه  من‘».  على  سيضحك  ‘من  مبدأ  وتبني  العددية‘  ‘المغالبة  لعبة  في  »سنستمر 
األوطان« وإنما تبنى، في متضمن رأيه، بإحدى الطريقتين األخريين، اللتين هما، فعليا، خيار واحد، هو الخيار 

الفدرالي.
الحديث  إلى  ليبي«  الحديث عن »شعب  المسألة من  العددية‘» يحول  ‘المغالبة  الحديث عن »لعبة  إن 
عن »شعوب ليبية«، يغالب بعضها بعضا، ما جعل د. بالروين يسارع إلى طرح الحل الشافي للبرء من داء 
فعلى  الشعوب.  على هذه  األخرى يضحك  الشعوب  عددا من  أكثر  ليبيا  التي ستجعل شعبا  المغالبة هذه، 
أساس باطن مقال د. بالروين سنجد أنه لدينا ثالثة شعوب رئيسية: الشعب البرقاوي )الشرقاوي( والشعب 
الفزاني )الجنوبي( والشعب الطرابلسي )الغرباوي(. وسنجد لدينا أيضا شعوبا فرعية، إذا جاز التعبير. فالشعب 
عربي  إلى شعبين:  ينقسم  الطرابلسي  والشعب  وتارقي.  وتباوي  عربي  ثالثة شعوب:  إلى  ينقسم  الفزاني 
وأمازيغي. ويمكن أن نجد شعوبا فرعية أخرى. فكيف سنحل معضلة »لعبة المغالبة« هذه داخل كل شعب؟.

بالنظام  باالستشهاد  طرحه  نجاعة  على  التدليل  في  بالروين  الدكتور  يلجأ  الفدرالية  دعاة  عادة  وعلى 
التصديق على  اكتنفت عملية  التي  أمريكا، ويخوض في تفاصيل دقيقة بخصوص اإلجراءات  الفدرالي في 
أن  التفاصيل  هذه  وخالصة  سنة!.  وثالثين(  )مئتين   230 قبل  أي   ،)1791  1787-( األمريكي  الدستور 
بعض الواليات وضعت شروطا النضمامها لالتحاد، يتعلق أهمها بـ »قضية الالمركزية والخوف من هيمنة 
والشروط  والرد  األخذ  وهذا  الشروط،  هذه  أساس  على  الدستور  مشروع  عدل  وقد  الكبيرة«،  الواليات 

والتعديالت جعل عملية المصادقة على مشروع الدستور، الذي كتب في 116 يوما، تستغرق ثالث سنوات.
من المهم أن نذكر هنا، بداية، أننا ال نشكك في نجاعة النظام الفدرالي في الدول التي كان تبني هذا 

النظام ضرورة تاريخية لقيامها.
لكن الفدراليين الليبيين يتغاضون عن مسألة في غاية األهمية، وهي أن ظروف »قيام« أمريكا قبل أكثر 

من قرنين، تختلف عن ظروف ليبيا »القائمة« حاليا.
مستقلة   states دول  عدة  بأمريكا  تكونت  األمريكية،  الثورة  أمام   1781 بريطانيا سنة  هزيمة  فعقب 
المتحدة  األمريكية  »الدول  أسمته  كونفدرالي  اتحاد  بإعالن  دولة،  عشرة  ثالث  وبادرت  واليات(  )وليس 
الكونفدرالية  هذه  وثيقة  أن  بالذكر  والجدير   .1789 سنة  حتى  استمر   »United States of America
المعروفة باسم »بنود الفدرالية Articles of Confederation« منح الدول تقريبا كامل السلطات، تاركا 

القليل منها فقط للحكومة المركزية، ولم يكن لهذه الكونفدرالية رئيس.
لم تكن في ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دول مستقلة، وال أرى أن النظام الفدرالي في ليبيا 
به شعبيا  القبول  تم  قيامه،  اثنتي عشرة سنة من  بعد  أي   ،1963 ألغي سنة  وحين  تاريخية.  كان ضرورة 
ولم تحدث اعتراضات واضحة عليه، بما في ذلك في إقليم برقة الذي يتمركز فيه اآلن المتحمسون إلعادة 

النظام الفدرالي.
إن المناداة بالعودة إلى النظام الفدرالي في ليبيا، يماثل المناداة، اآلن، بالعودة إلى النظام الكونفدرالي 

في أمريكا.
http://alwasat.ly/news/opinions/306375?author=1 *

في  النادرة  المفارقات  »من  قائاًل:  والسلطة«  »المثقفون  القيِّم  كتابه  غالي شكري  الدكتور  يستهل 
التاريخ - إن لم تكن مستحيلة - أن يولد المثقف »الحديث« في مصر من خضم العالقة المعقدة بين 
عسكري أجنبي، ظل أميًا حتى األربعين من عمره، وهو محمد علي، ونقيب أشراف مصري تعلم قلياًل 

في األزهر، ولم يؤلف كتابًا واحدًا، ولم يشتغل بالفكر أو الكتابة وهو السيد عمر مكرم..«.
مؤسس  بالفعل  وهو  قوللي-األلباني-«،  آنما  إبراهيم  بن  المسعود  علي  »محمد  هو  العسكري 
حكم  وأحفاده  وأقاربه  أبناؤه  تولى  ثم   ،1848 حتى   1805 سنة  من  ورئيسها  )العلوية(  مصر  دولة 
الملكية  ألغيت  السلطة،  توليها  من  سنة  بعد  ومن   1952 سنة  يوليو   23 ثورة  قيام  حتى  مصر 
وأعلنت الجمهورية في مصر وترأسها الرئيس محمد نجيب في 1953/6/18، ثم فرضت عليه اإلقامة 
تولي  تاريخ  وهو   1956 يوليو   23 حتى  الجمهورية،  رئاسة  الثورة  قيادة  مجلس  وتولى  الجبرية، 

الرئيس جمال عبدالناصر رئاسة جمهورية مصر العربية حتى وفاته يوم 1970/9/28.
العثماني،  السلطان  من  الفرمان  صدور  بعد  إال  واليًا  يصبح  لم  علي  محمد  أن  من  الرغم  وعلى 
ألن الشعب المصري، اختاره، بجهد عمر مكرم وعلماء األزهر، فهم الذين أوصلوه إلى القلعة وعزلوا 

خورشيد باشا! »فاستقل محمد علي بمصر، ولم تستقل مصر بمحمد علي«.
وأنا لست بصدد مناقشة عصر محمد علي، وإنما مناقشة المفارقة نفسها، التي فسرها الدكتور 

غالي شكري، تفسيرًا واضحًا، وبسطر واحد، في الفقرة التالية، وبات يصعب اعتبار ما حدث »مفارقة«.
فقد روي عن القنصل الروسي »دوهاميل« أنه قال: »إن مصر حين توالها محمد علي لم يكن بها 
أكثر من مئتين يعرفون القراءة والكتابة!« لو قلنا إن حكمًا أجنبيًا لبالد ليست بالده يحدث في الغالب 

عندما يغيب العلم ويعم الجهل َلما كانت هناك مفارقة.
هل يتصور أحد، اآلن، من بعد أن أصبحت النسبة معكوسة، إذ إن من ال يعرفون القراءة والكتابة، 
أهل  من  ليس  أجنبي،  عسكري  فأي  الروسي،  القنصل  ذكرها  التي  المئتين  من  قريبة  مصر،  في 
البلد يستطيع أن يقيم دولة في بالد ليست بالده، وأهلها متعلمون؟ أعتقد أن ذلك أمر مستحيل، 

وبالتأكيد أن السبب هو غياب العلم.
وفي تقديري أنه حتى الذين ال يتفقون مع سياسات عبد الناصر ليس بمقدورهم أن يطعنوا، أو ال 
يتذكروا قانونه بشأن مجانية التعليم، وفتح المدارس والمعاهد والجامعات أمام عامة الشعب، دون 

اشتراطات، من بعد أن كانت مقتصرة على طبقة دون غيرها.
في  وال  الملكي،  العهد  في  ال  العلم  مواصلة  أمام  اشتراطات  أية  تضع  تكن  لم  ليبيا  أن  والواقع 
بداية ثورة سبتمبر، التي والحق يقال أنها فتحت أبواب التعليم العالي على مصراعيه، ولكنها قفلتها 
من بعد خطاب زوارة يوم 1997/6/22، الذي ألغى القوانين، وقيام سلطة اللجان الثورية، ومباركتها 

لوصول المرشح ألبواب التعليم العالي.
فماذا أريد أن أقول؟

كل اإلنجازات الكبيرة، سواء أكانت عظيمة أم كارثية، أساسها »حلم« والبشر بطبعهم »حالمون«، 
والحلم يتحقق إن كان الحالم مجتهدًا في تحقيقه، خصوصًا إن كان منطقيًا، متوافقًا مع ظروف بيئته 
بأال  نفسه-  الوقت  في  حالما،   - أعنيه  ما  يوضح  لمثال  أحتاج  وأنا  تحقيقه.  وحيثيات  مكان  وصالبة 

يشطح المفسرون ويذهبوا بعيدًا في ربط مثلي بغير ما أقصده.
لقد أصبح الجيش في الدولة، التي »حلم« بها محمد علي، هو الركن األساسي في الدولة العلوية، 
ولم ينتهِ، إال بجيش مصري العقيدة والهوى قضى عليها، من بعد أن استمرت نحو قرن من الزمن. 
خارجية،  دولة  من  موافقة  ينل  ولم  مصريين،  حوله  التفوا  والذين  مصريًا  الجيش  كان  المرة  هذه 

فقامت دولة مصر الحديثة بتنوعها اإلسالمي والقبطي والعروبي.
وعبر نجاحات، وأيضًا »نكسات« لم تترنح، لم تسقط، وإنما ظلت تتطور باستمرار. وفي تقديري 
الهوى  عروبي  مسلم  ثائر  وقاده  يوليو،   23 ثورة  ثوار  عليه  ثابر  »حلم«  هو  النجاح،  هذا  سبب  أن 
ثابر عليها وحققها في زمن قصير، من  الناصر. وفي تقديري أن سبب نجاحه قاعدة  هو جمال عبد 
خالل مشروع مجانية التعليم، ومن رحمها توالى التعليم الخاص، بكل اللغات واألفكار. وعلى سبيل 
المثال، في معرض الكتاب السنة الماضية، وفي الركن الصيني، رأيت موظفين وموظفات، مصريين 
يتحدثون مع زوار صينيين باللغة الصينية وبطالقة، وسألتهم فأجابوني بأنه ثمة أقسامًا في الجامعة 
لتعليم عدد كبير من لغات العالم، وأيضًا مدارس خاصة. وأنا أعلم أن مؤسسة صحفية، احتاجت إلى 
مترجمين من اللغة العبرية، إلى العربية فتقدم لشغل الوظيفة عدد كبير. وما أوردت هذين المثالين 

إال للتدليل على تنوع األبواب التي فتحت على اآلخرين.
لقد فتحت مصر شبابيكها على العالم كله، لم يعد ثمة خوف من سلطة فكر يخشاه وطن يحترم 
األديان كافة، والحريات والقناعات، وحرية اإلنسان، جاعلين من اآلية الكريمة » َلُكمْ دِينُُكمْ وَلِيَ 
دِيِن« قاعدة في عالقتهم باآلخرين. وكان سبيلهم إلى ذلك العلم، ولم يبتعدوا عنه ألي سبب من 

األسباب، في ظل جيش وطني قوي يحمي قناعاتهم بذلك.
من  الكثير  سمعت  واالقتتال،  والصراعات،  االحتدامات،  وتوالي  فبراير،  ثــورة  انطالق  ومنذ 
محددة،  نظر  وجهة  منها  أخذتني  الليبية،  الحالة  مأزق  من  للخروج  والحلول  واألفكار  األطروحات 

بسيطة ومباشرة، انتبهت إلى أنها أساس المشكلة الليبية.
وجهة النظر هذه تقول، وباختصار شديد، إن ابتعادنا عن التحليل العلمي الممنهج هو من أهم 
قناة  معه  أجرتها  مقابلة  في  باختصار،  العفاس،  عمر  الدكتور  فلقد فسرها  الليبية.  المشكلة  أسباب 
»الوسط« الليبية، من خالل برنامج »يحكى آن« فقال ما معناه: »إن تجاهلنا للعلم وعدم تطبيقه لحل 

المشكلة الليبية من خالل جوانبها االقتصادية، والديمغرافية والفكرية هو ما زاد مشكلتنا تعقيدًا«.
في ليبيا، اآلن، لدينا اتجاهان بشأن الجيش: اتجاه اعتمد على اتفاقات لحماية مقر الدولة والشوارع 
المحيطة بها، من خالل قواعد قوية التسليح، واتجاه يعمل من أجل قيام جيش وطني قوي، قوامه 
ال  االتجاهان  تجربة مماثلة.  تعلموا من  يعتمد على خبرات ومعونة ممن  أنه  ينكر  وال  الوطن  أبناء 
يختلفان كثيرًا عن تجربة مصر، وكان البقاء والنجاح هو لذلك الذي اعتمد على أبنائه، واضعًا العلم 
وكيف  يعالج؟  وكيف  يفسر؟  وكيف  يفكر؟  كيف  منه  وتعلم  العالم،  على  نوافذه  فاتحُا  عينيه،  صوب 

يبتكر؟ فخرج من تحت سلطة غيره.
ونحن لنخرج ببالدنا من أزمتها، يتعين علينا أن نعتمد على سواعد أبنائنا، وأن نحيمها بنور العلم، 
وليس بالعودة إلى قانون المطبوعات ومراقبتها؛ ألن الذي يفرض مثل هذا القانون يرى أن »األمن، 

والرخاء واالستقالل ال تتحقق إال بفكره هو فقط دون سواه«.
خروجنا من نفق مأزقنا ال يتحقق إال بالعلم... العلم، وليس العَلم!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

حقوق اإلنسان الليبي؟
أحمد الفيتوري

ألننا لم نختر ميالدنا من آبائنا،
كذلك لم نختر وجودنا في أوطاننا،

أوطاننا، إذا، كآبائنا،
ليست هبة مقدسة فقط،

ولكنها أقدارنا.
إبراهيم الكوني

يخصنا  بالتالي  والــذي  إليه،  ننتمي  الذي  الليبي  المجتمع  إن 
مستقبله كما خصنا ماضيه، قد كان سباقا في فترات تكوينه األول، 
قضاياه. كون مؤسسات  وطرح  لحل مشاكله  السبل  استحداث  إلى 
ومحت  النشء  وتعليم  تربية  في  ساهمت  البدء،  منذ  حكومية  غير 
ثم  ومن  بإيوائهم،  الكثيرين  كرامة  على  وحافظت  الكبار،  أمية 
الرجال  من  الكثير  وقدمت  العامة،  المؤسسات  تكوين  في  شاركت 

والنساء الذين ساهموا وسيروا مثل هذه المؤسسات.
ونواد  جمعيات  الصعب:  والظرف  العوز  فترات  في  تكونت  لقد 
تنظيم  في  وساهمت  والعون،  المشورة  بتقديم  تكفلت  ومنتديات 
المجتمع، لعل من أهمها وما تبقى منها حتى يومنا هذا: جمعيات 
العمال  ونقابات  األحمر  الهالل  وجمعية  الكشاف  وحركة  الكفيف 

والمحامين.. وغير تلك.
وقد حرص المجتمع على استصدار القوانين المنظمة، لتأسيس 
احتياجاته من مثل هذه المنظمات، وكفلت كل وثائقه هذا الواجب 
في التأسيس، قبل أن تشير هذه القوانين ولوائحها إلى الحق في 
والثقافية  االجتماعية  الضرورة  المهمة  هذه  تتوقف  لم  لهذا  ذلك. 
غير  المنظمات  هــذه  مثل  زادت  وقــد  وقــت،  أي  في  والسياسية 
الزمكان،  في  الحاجة  حسب  تنوعت  البتة،  تنقص  ولم  الحكومية 
المجتمع  وقدم  منها،  القائمة  الحكومية  غير  المؤسسات  وتطورت 
القانون  به  ألزمها  الذي  العون  كل  دولته،  مؤسسات  خالل  من 
هذا  ودائما،  بعد،  فيما  صدرت  التي  القوانين  وكفلت  الواجب،  أو 

الواجب/الحق في التكوين والتأسيس لمثل هذه المنظمات.
السياسية  الصبغة  انتفاء  دائما  المنظمات  هذه  طبيعة  ومن 
واأليديولوجية، حيث هي منظمات تؤسس من الطيف االجتماعي، 

تقدم خدماتها لكل الطيف، خير مثال جمعية الهالل األحمر ومثلها 
جوهر  في  جميعا  التي  المتخصصة،  والثقافية  العلمية  الجمعيات 
الرسمية  الصبغة  تنتفي  مدنية  مجتمعية  أنها مؤسسات  تكوينها، 
عنها. هي مؤسسات خدمية معنوية ومادية، تقدم العون للمجتمع 
عبر أفراده ومؤسساته الشبيهة لها، دورها المعنوي بارز وفي المقام 
األول، حيث يغلب على أهداف مثل هذه المؤسسات التوعية، واجب 
الفرد اتجاه المجتمع الذي ينتمى إليه. والحاجة لمثل هذه المنظمات 
تنظم  التي  التقليدية  المؤسسات  تآكلت  كلما  حيث  اطــراد،  في 
المجتمعات، ظهرت مؤسسات تسد الفراغ وتكفل مسيرة المجتمع، 

وكذلك مع ظهور احتياجات ووعي مستجدين.
وتحديثها،  مؤسساته  تطوير  مؤخرا  الليبي  المجتمع  بدأ  لقد 
الجانب  في  الخاصة  إلى  العامة  االلتزامات  من  الكثير  وتحويل 
المجتمع،  تمس  الخصوص  في  إجــراءات  توجب  مما  االقتصادي، 
وبالتالي استحقاقات اتخذت صيغا جديدة، وتبعات ملزمة على الفرد 

الذي يقدم الخدمات والذي يجني األرباح.. وغير ذلك.
من هنا تتوجب وقفة جديدة وجادة، فلقد لزمت التحوالت حقوق 
كما لزمت واجبات، فظهرت علينا منظمات مجتمعية )غير حكومية( 
قدمت  عبرها  منابر  المنظمات  لهذه  وظهرت  عدة.  مجاالت  في 
أدبيات ومعلومات مستجدة. وهذه لم يكن ثمة عوائق تحول دون 
من  الليبي  المجتمع  في  تتوافر  حيث  وإجرائيا،  نظريا  تأسيسها 
القوانين ما يكفل حرية المجتمع في أن ينظم نفسه في مؤسسات 
وتاريخية  تراثية  مرجعية  أسلفنا  كما  ذلك  في  وعضيدها  كهذه، 

وسوابق إجرائية ومفاهيم نظرية.
على  لغطا  تثير  التي  المجتمعية،  المنظمات  أكثر  من  لعل 

المستوى النظري كما اإلجرائي، منظمات حقوق اإلنسان.
أليس  معا:  ونتساءل  المنظمات في جوهرها،  نتأمل هذه  دعونا 
المبادئ  ضمن  الفرد،  حقوق  كفالة  المنظمات  هذه  مثل  جوهر 
واالجتماعية،  والدينية  اإلنسانية  األعــراف  تقرها  التي  األساسية 
وبالتالي ضمن القوانين التي تراعي هذه المبادئ؟ أي كفالة حقوق 
الفرد عند الجماعة، كما نكفل حق الطفل في األسرة، وحقوق الالعب 
وبالضرورة  المنتجة،  الشركات  أمام  المستهلك  وحقوق  ناديه،  في 

كفالة الحقوق القانونية أمام المؤسسات التنفيذية.. وغير ذلك؟.
من  يتم  المنظمات،  هذه  حول  يدور  الذي  اللغط  فإن  هذا  من 
خارج مهمة مثل هذه المنظمات، أي يتم من منطلقات ذات صبغة 
سياسية أو أيديولوجية ما. أما أن المجتمع يكفل للفرد حقوقه فهذه 
بالضرورة من واجباته. كما من الضرورة أن يكفل للفرد، أن يقول 
شعبيا  شعرا  أو  الحائط  على  حتى  الممكنة:  الوسائل  كل  عبر  رأيه 
بأية طريقة  أن يصدر صحيفته  إمكانية  له  تتوفر  لم  إن  منثورا،  أو 
فإن  لذلك،  مجتمعية  منظمات  المجتمع  يوفر  لم  إن  لهذا  ممكنة. 
الفرد يستحوذ على حقه بكل السبل حتى في المراحيض والتكوينات 

البدائية، ألن ذلك ما يسر مسيرة المجتمع في حدها األدنى.
هذه الحقائق هي من بني مخيال المجتمعات الحديثة، حتى التي 
تعيش منها في حالة طوارئ دائمة، وتتخذ كل السبل لتحقيق الحد 
األدنى من دفعاتها لالستمرار، والحياة ماكرة ومخادعة في الحصول 

على سبل الديمومة.
حقوق  جمعيات  لتكوين  اآلن،  في  ملحة  الدعوة  فإن  هذا  من 
اإلنسان حقيقية، وليست مجرد ديكور، وأكثر من جمعية، كي يقوم 
التي  السائدة  المبادئ  من  انطالقا  األفراد،  حقوق  بمراعاة  جمعها 
كفلتها مواثيق المجتمع الليبي أوال، ومن منطلق المواثيق الدولية 
أجل  من  دائمة  مراجعة  وألجل  المجتمع،  هذا  عليها  صادق  التي 
الكالم،  الواقع  وليس  العيان  الواقع  في  المواثيق،  هذه  مصداقية 
كذلك من حيث عدم تضارب القوانين المشرعة، فيما مضى وما هو 

آت مع مبادئ هذه المواثيق جملة.
األهلية  المنظمات  هذه  تكوين  على  الدؤوب  العمل  من  بد  ال 
في  مجتمعية  منظمة  من  أكثر  لدينا  تكون  وأن  الحقوقية، 
هذه  مثل  تكوين  تكفل  الليبية  القوانين  وأن  خاصة  الخصوص، 

المؤسسات دون تحرز و ال حرف »إال« االستثنائي السيئ السمعة.
بنا  المنوطة  الوجيزة  الفترة  في  »نناضل  أن  علينا  فإنه  وأخيرا، 
بفاعلية بكل ما أوتينا من قوة. فليس في إمكاننا أن نلوم أحدا أو 
أنفسنا في  إيجابيا، ألن نكون  أن نستجيب  أحدا، ولكن علينا  نعظ 

جزء من العالم ال ينتمى إليه أحد سوانا«، أو كما يقال.

أعكف اآلن على قراءة الكتاب األهم في رصد والدة الدولة الليبية 
ليبيا  )استقالل  الخمسينيات  وبداية  األربعينيات  نهاية  العسيرة 
أدريان  تأليف  لالستعمار(  ممنهج  تفكيك  حالة  المتحدة:  واألمم 
زاهي  محمد  ترجمة:  ليبيا.  في  المتحدة  األمــم  مفوض  بيلت، 
حول  السابقة  المقالة  في  له  تطرقت  ما  عن  وعطفا  المغيربي. 
الحتمية التاريخية، أو الفكرة الدارجة عن التاريخ الذي يعيد نفسه، 
تلك  في  المهمة  األحداث  بعض  سرد  بتصرف،  أو  حرفيا  سأعيد، 
الفترة، التي يعاد تدويرها اآلن، ألنه رغم اختالف المرحلة، ما زالت 

األسباب قائمة:
العسكرية  اإلدارة  تحت  ليبيا  وضع  إلى  إيطاليا  هزيمة  أدت 
الفرنسية  العسكرية  واإلدارة  وطرابلس(  برقة  )في  البريطانية 
استمر،  اإليطالية  التركة  على  الكبار  صــراع  لكن  ــزان(.  ف )في 
 1945 يوليو  اجتماع بوتسدام في  أنه »في  بيلت  أدريان  ويسجل 
المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  ــ  الكبار  الثالثة  أصدر   ،
وزراء  مجلس  إلى  تعليمات  ــ  السوفياتي  واالتحاد  األمريكية 
االستمرار  بخصوص  المناسبة،  نفس  في  شُكل  الذي  الخارجية، 
الطريق  وأصبح  السالم،  لتسويات  الضروري  التحضيري  العمل  في 
المعلن  الموقف  باستثناء  التزامات،  أي  من  متحررا  األمــام  إلى 
المتحدة في ما يتعلق ببرقة على وجه الخصوص وبكل  للمملكة 
بخمسة  ذلك  قبل  العموم«.  وجه  على  اإليطالية  المستعمرات 
ضوء  في  نقاش  جرى   ،1945 فبراير  يالطا  مؤتمر  في  أشهر، 
المؤتمر القادم لألمم المتحدة حول التنظيم الدولي المقرر عَْقدُه 
في سان فرانسيسكو من 25 أبريل إلى 26 يونيو من ذاك العام، 
حول إمكانية وضع األقاليم غير المحكومة حكما ذاتيا تحت نظام 
خمسون  عليه  وقع  الذي  المتحدة  األمم  ميثاق  ودخل  الوصاية. 
نفس  من  أكتوبر   24 في  النفاذ  حيز   1945 يونيو   27 في  عضوا 

العام.
العظمى  القوى  خارجية  وزراء  اجتمع  عندما  لذلك،  ونتيجة 
األربعة ــ قوى بوتسدام الثالثة ومعها فرنسا ــ ألول مرة، من 11 
سبتمبر إلى 2 أكتوبر 1945 في لندن، للبحث في كيفية التصرف 
ليبيا، لم  أقاليم  رأسها  السابقة، وعلى  اإليطالية  المستعمرات  في 
بل  فحسب،  المتعارضة  ومصالحهم  بأهدافهم  مشغولين  يكونوا 

أيضا بمشكلة كيفية التوفيق بينها وبين روح الميثاق ونصه.
في  ــالده  ب رغبة  عن  ستالين  تحدث  بوتسدام  مؤتمر  في 
بها  المقصود  وكان  المهزومة،  للدول  الخاضعة  األقاليم  بعض 

األقاليم اإٌليطالية، وتأكد ذلك عندما اقترح االتحاد السوفياتي أن 
تكون  أن  اإليطالية، مفضال  المستعمرات  إحدى  على  يكون وصيا 
يرغب  أن  إمكانية  في  أفكر  لم  أنا  تشرشل:  رد  وكان  طرابلس. 
الشاطئ  من  كبيرة  قطعة  على  الحصول  في  السوفياتي  االتحاد 
جزء  أي  على  الوصاية  إلى  تميل  تكن  لم  التي  فرنسا  األفريقي. 
أما  جماعية،  وصاية  من  بدال  اإليطالية  الوصاية  تفضل  ليبيا  من 
الواليات المتحدة التي لم تكن حتى تلك اللحظة مثقلة بأي ماض 
استعماري تحدد موقفها مسبقا عبر تعزيز وضعها هناك من خالل 

إنشاء قاعدة جوية قرب مدينة طرابلس بموافقة بريطانيا.
سبتمبر  في  لندن  في  الخارجية  وزراء  مجلس  مناقشات  أثناء 
1945 طالب االتحاد السوفياتي بتقسيم ليبيا إلى أربعة أجزاء بدل 
ثالثة بحيث يدير كل جزء أحد األربعة الكبار، »على أن يكون إقليم 
طرابلس تحت اإلدارة السوفياتية، أما فرنسا فقد أيدت من جديد 
بريطانيا  رفضته  الذي  األمر  إيطاليا،  إلى  الليبية  األراضي  عودة 
بشدة، واستحضرت وعدها أثناء الحرب لألمير إدريس بان برقة لن 
تعود مطلقا للهيمنة اإليطالية. واقترحت الواليات المتحدة وصاية 
األمم  رعاية  تحت  سنوات  عشر  لمدة  الكبار  األربعة  من  جماعية 

المتحدة، وبعدها تصبح ليبيا مستقلة«.
ثالثة  كان   1946 أبريل   25 باريس  في  الثاني  االجتماع  في 
تؤيد  المتحدة  الممكلة  فأصبحت  موقفهم،  غيروا  قد  الكبار  من 
االستقالل الفوري لليبيا موحدة، أما االتحاد السوفياتي فقد رفض 
جماعي  وصاية  نظام  ذلك  من  بدال  مقترحا  البريطاني،  االقتراح 
المستعمرات  توضع  10 سنوات، سوف  على  تزيد  ال  لمدة  معقد: 
االتحاد  دولتين:  من  الجماعية  الوصاية  نظام  تحت  اإليطالية 
أميركيا  مع  وإيطاليا  لطرابلس،  بالنسبة  إيطاليا  مع  السوفياتي 
بقوة،  المقترح  هذا  رُفض  و»عندما  لبرقة.  بالنسبة  بريطانيا  أو 
الكبار  األربعة  وصاية  فكرة  مجمل  عن  السوفياتي  االتحاد  تخلى 
من  تبرز  ســوف  التي  لالحتماالت  النتباهه  ونتيجة  الفردية، 
الوشيكة،  العامة  اإليطالية  االنتخابات  في  الشيوعيين  انتصار 
»كذلك  الوصاية«.  تحت  ولكن  إيطاليا  إلى  ليبيا  عودة  أيد  فقد 
وأصبحت  الجماعية،  الوصاية  فكرة  عن  تخلت  المتحدة  الواليات 
محدد  تاريخ  وضع  بشرط  ليبيا،  على  اإليطالية  الوصاية  تؤيد 
االحتفاظ  في  تأمل  كانت  التي  فرنسا،  ووافقت  الستقاللها. 
لالستقالل.  تاريخ  تحديد  عدم  بشرط  االقتراح  هذا  على  بفزان، 
برقة  استثناء  بشرط  إال  لتوافق  تكن  فلم  المتحدة  المملكة  أما 

ووضعها تحت الوصاية البريطانية«.
نشر  سبتمبر1946،   23 في  عقد  الــذي  السالم  مؤتمر  في 
الدول  مواقف  يبين  جــدوال  الليبي  الشأن  يخص  فيما  المؤلف 
كندا،  أستراليا،  مواقف  اإليطالية:  التركة  مصير  بشأن  المشاركة 
تحت  )ليبيا(  السابقة  اإليطالية  المستعمرة  وضع  نيوزيلندا: 
البيضاء،  روسيا  البرازيل،  مواقف:  المتحدة.  المملكة  وصاية 
وضع  يوغوسالفيا:  أوكرانيا،  بولندا،  إيطاليا،  تشيكوسلوفاكيا، 
وضع  الهند:  بلجيكيا،  مواقف:  إيطاليا.  وصاية  تحت  المستعمرة 
الضين  أما  المتحدة،  األمم  من  مباشرة  إدارة  تحت  المستعمرة 
الحكم  تحت  موحدة  وباكستان:  الفوري،  االستقالل  موقفها  فكان 
أفريقيا:  جنوب  اتحاد  بمشاركة مصر.  أممية  رعاية  مع  السنوسي، 
الوصاية  تحت  فزان  البريطانية،  الوصاية  تحت  وبرقة  طرابلس 

الفرنسية.
اإليطالي  الميراث  على  الحادة  والخالفات  العراقيل  هذه  وأمام 
»انتقلت في 15 سبتمبر 1948 مهمة تحديد مصير المستعمرات 
)األمم  العامة  الجمعية  إلى  األربعة  القوى  من  السابقة  اإليطالية 
المتحدة(، الهيئة التي ال يوجد بها حق الفيتو، التي كانت تتكون 
الثلثين  بأغلبية  المهمة  قراراتهم  يتخذون  عضوا   58 من  حينها 
التغير  هذا  على  ولاللتفاف  التصويت«.  في  المساواة  أساس  على 
 10 لندن،  في  واإليطالي  البريطاني  الخارجية  وزيرا  التقى  الجذري 
مارس 1949، وصاغا مشروع بيفين ـ سفورزا، الذي يقضي بوضع 
على  بريطانيا  الثالثية:  الوصاية  تحت  السابقة  المستعمرة  أقاليم 
 17 بتاريخ  وقدم  طرابلس،  على  إيطاليا  فزان،  على  فرنسا  برقة، 
مايو 1949 إلى منظمة األمم المتحدة لتمريره، لكنه لم ينل ثلثي 
األصوات المطلوبة بعد أن كسب الوفد الليبي صوت هاييتي في 

آخر لحظة.
قرار  انتزاع  الليبية  الوفود  استطاعت  عديدة  مــداوالت  وبعد 
استقالل الدولة الليبية الموحدة ، وكانت الوفود الليبية المشاركة: 
ــ حزب  الطرابلسي  الوطني  المؤتمر  ــ  البرقاوي  الوطني  المؤتمر 
االستقالل الطرابلسي ــ الجماعة اليهودية في طرابلس. »وعندما 
ظهيرة  جلستها  في  النهائي  للتصويت  العامة  الجمعية  اجتمعت 
 )4(  289 القرار  من  )أ(  القسم  الجمعية  تبنت   1949 نوفمبر   21
عن  أعضاء   9 امتناع  مع  اعتراض،  أي  بدون  عضوا   49 بموافقة 
الستقالله  لإلعداد  الفرصة  الليبي  الشعب  منح  وهكذا  التصويت. 
هذا  مؤلف  وصل  وهكذا   . المستقبلية«  دولته  شكل  ولتحديد 
الكتاب الضخم والمهم إلى ليبيا ليشارك في بناء أول دولة وطنية 

ليبية ويصبح جزءا من تاريخها.
ما نالحظه بعد 70 سنة من هذه األحداث المفصلية:

)المستعمرة  مصير  بشأن  والمؤتمرات  المحادثات  معظم  في 
األقاليم  أسماء  محله  وحلت  ليبيا  اسم  غاب  السابقة(  اإليطالية 
الثالثة، كما غاب الليبيون عن كل هذه االجتماعات والمخططات. 
ولم تعد ليبيا والليبيون للمشهد إال بعد عودة ملفها إلى منظمة 

األمم المتحدة.
اآلن  نفسها  هي  تقريبا  الليبيين  مصير  تتقاذف  التي  الــدول 
إلى  والحنين  الخالفة  أضغاث  عاودتها  التي  تركيا  إضافة  مع 
مستعمراتها السابقة. وحضورها اآلن بقوة في أحد األقاليم يفسر 
آنذاك  السوفياتي  اتحادها  خسر  التي  روسيا  وبين  بينها  التواطؤ 

رهاناته على قطعة من ليبيا الممزقة.
َمجلس  سحَبَ  حيث  المتحدة،  األمم  منظمة  بنية  في  التبدل 
العضوية  دائمي  الصين(   + الكبار  )األربعة  في  ممثال  األمــن 
هو  اآلن  حتى  بينهم  القائم  والخالف  العامة،  الجمعية  صالحيات 
العامة  التي تحولت جمعيتها  الذي يعرقل دور المنظمة في ليبيا، 

إلى مجرد جمعية لألعمال الخيرية.
نفسها،  الصراع  وألطــراف  نفسه،  للمربع  نعود  سنة   70 بعد 
الذي  الجيل  ذاك  بين  والفارق  مختلفة،  وأهداف  بمعطيات  ولكن 
الراهن الذي أصبح جزءا من هذه  تصدى لهذه األجندات، والجيل 
األجندات، فارق بين نخبة وطنية كان هاجسها االستقالل ووحدة 
االنقسام  أنتجها  أطــراف  وبين  فقيرة،  كانت  أرض  في  الدولة 
في  الثروة  على  والصراع  بالمناصب  االحتفاظ  هاجسها  الحالي، 
تفكيك  على  عمل  األولين  الساسة  من  جيل  غنية.  أصبحت  أرض 
الدولة  تفكيك  على  يعمل  حالي  وجيل  الدولة،  وتوحيد  االستعمار 

وجلب االستعمار.

*كل العبارات بين عالمتي التنصيص» « من كتاب )استقالل ليبيا ـ 
حالة تفكيك ممنهج لالستعمار( تأليف: أدريان بيلت، مفوض األمم 
ليبيا  مجمع  منشورات:  المغيربي.  زاهي  محمد  ترجمة:  المتحدة. 

للدراسات المتقدمة بالتعاون مع: كالم للبحوث واإلعالم.

الِعلم.. وليس الَعلم

شعوب ليبية؟



أنفق هذا الفنان أربعة أعوام من عمره ينفذ لوحة »الحرب والسالم«، وهي التي 
قدمتها البرازيل هدية إلى األمم المتحدة، فوصفها حينها »داغ همرشولد«، 
تم  ضخم  فني  عمل  »أهم  بأنها   ،1956 سنة  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
التبرع به لألمم المتحدة«. حدث ذلك من بعد أن ناشدت األمم المتحدة الدول 
من  »بورتيناري«  يعد  الجديد.  المنظمة  لمقر  فني  بعمل  التبرع  لها  التابعة 
الجديدة،  الواقعية  بأسلوب  لوحات  نفذوا  الذين  البرازيليين  الرسامين  أهم 
واألعمال  الصغيرة  الرسومات  بين  ما  متنوعة  لوحة  آالف  خمسة  على  زادت 
الثقافة  في  وباقتدار  اجتماعيا  مساهما  حياته  طوال  نشطا  ظل  الضخمة. 
الصور  رسم  هي  وظائفه  أهم  كانت  السياسية.  الحياة  وكذلك  البرازيلية، 
بنجاح، ألن  يبيعها  كان  التي  الصور،  تكبير  ثم  الدهانات  باستخدام  الدقيقة 
ريو  في  الجميلة  للفنون  الوطنية  بالمدرسة  التحق  ثم  مذهال.  كان  التشابه 
دي جانيرو. فاز بجوائز الصالون خالل السنوات: 1923 و1925 و1927. وفي 
في  للدراسة  البرازيلية  الحكومة  من  مقدمة  منحة  على  حصل   1928 العام 
أوروبا لمدة ثالث سنوات. استفاد بشكل كبير من دراسته للعديد من األعمال 
التي  مارتينيلي«  »ماريا  رحالته  خالل  والتقى  المتاحف  وزار  األوروبية،  الفنية 
أصبحت زوجته. طوال دراسته، لم يرسم كثيرا ولكنه درس وعاش حياة غير 
التي اعتادها في وطنه، ولما عاد ظل متحمسا للمساهمة في تطور وطنه، فأخذ 
البرازيل، ملتقطا آالم وصراعات شعبه من  للحياة في  يرسم بأسلوب واقعي 
خالل فنه، يصورها من خالل جمالها الطبيعي وواقع الحياة القاسية للسكان 
األكثر فقرا في البالد، متابعا اندماج تكوينه األكاديمي مع الطليعة الحداثية. 
ظل على حاله ولم تغيره تجاربه وآفاقه الجديدة. ظلت جذوره مهمة بالنسبة 
القاسي  الواقع  العالم  ليرى  الحقيقية،  البرازيلية  الروح  إلى تصوير  له وسعى 
لظروف المعيشة في البرازيل والنضال من أجل البقاء، وظهرت القوة والعمل 

الجاد واالستقاللية واألصالة في أعماله كلها.
العام  في  العالمي.  نيويورك  معرض  في  أعماله  عرض   1939 العام  في 
التالي، عرض ألول مرة لوحة قماشية في متحف الفن الحديث. بظهور الفاشية 
المجتمع  بإشكاليات  الوثيق  تواصله  وبسبب  الحروب،  وتفجر  أوروبــا،  في 
وقناعته  أعماله، ثم دفعته مسؤوليته  االجتماعي في  الطابع  تأكد  البرازيلي، 

للمشاركة السياسية.
نائب،  لمنصب  ترشح   1945 وسنة  البرازيلي  الشيوعي  الحزب  إلى  انضم 
خالل  الشيوعيين  اضطهاد  ولكن   .1947 سنة  الشيوخ  مجلس  عضو  ثم 
حكومة »يوريكو غاسبار دوترا« دفعه للفرار إلى األوروغواي. في العام 1951 
إلى  عاد  للفنون«.  باولو  »ساو  معرض  في  ألعماله  خاصة  غرفة  خصصت 
البرازيل في العام التالي، بعد إعالن عفو عام من الحكومة في العام 1956. 
للتقنيات  استيعابه  مستثمرا  األصلي  األكاديمي  تكوينه  »بورتيناري«  تجاوز 
واألساليب الحداثية، فشكلت له شخصيته المتميزة في الرسم، فشملت أعماله 
المصاعب  من  الفارين  والالجئين  والحضرية  الريفية  العمالة  صورت  لوحات 
الجوانب  هذه  ومن  البرازيل؛  في  الشرقية  الشمالية  الريفية  المناطق  في 
وصول  منذ  البرازيل  تاريخ  في  الرئيسية  األحداث  عالج  والمعروفة  الرئيسية 
الطفولة،  وصور   ،1500 العام  البرتغاليين 
وأفراد عائلته، وكبار المفكرين البرازيليين، 
ورسوما توضيحية للكتب ورسومات البالط 
في»  فرانسيسكو  ساو  كنيسة  يزين  الذي 
وانتشرت  هوريزونتي«.  و»بيلو  بامبولها« 
البرازيل  في  العرض  صــاالت  في  أعماله 
في  العائلة  كنيسة  من  بدءا  خارجها،  وفي 
بمكتبة  القراءة  غرفة  إلى  طفولته،  منزل 
الكونغرس بواشنطن، بل إلى مبنى األمم 

المتحدة في نيويورك.
فقيرة  عائلة  من  جاء  بورتيناري  وألن 
مهاجرة مكنته من البروز خالل عصر الحداثة البرازيلية بثقافته ووعيه كفنان 
عن  يختلف  ال  أنه  باعتبار  الوقت،  ذلك  في  للعمال  فخرا  جعلته  ملتزم  بارز 
طبقتهم، فمهد له ذلك السبيل أن يرسم العمال بشخصيتهم الحقيقية التي 
عاشها ويعرفها تماما، فكانت أكثر صدقا وتأثيرا من تلك التي رسمت مجهولة 
الهوية. وهذا ما جعله، على سبيل المثال، يرسم لوحته »المستيزو« بشخصية 
تبدو قوية وكفؤة ونبيلة. في هذا يوضح أن العمال لم ينكسروا، وإنما كانوا 
فخورين ومستقلين. لقد استخدم ثقافته وخبرته في الحياة ليضيف إلى شرح 

ماهية البرازيل بأسلوب واقعي مميز.
وتمثل لوحات مزارع القهوة عمالها أقوياء، مبالغا بحجم أيديهم وأقدامهم 
على  للمحافظة  معا  يعملون  الشاق،  العمل  على  وقدرتهم  قوتهم  إلبــراز 
مزارعهم وصيرورة الحياة. تعد لوحة القهوة التي رسمها سنة 1935 تصويرا 
رائعا »للواقعية« نظرا للطريقة التي رسم بها شخصياتها باألجساد القصيرة 
 »1938« سنة  ففي  لألرض،  والحمراء  البنية  واأللوان  المستديرة  والرؤوس 
امرأة وهي توازن  البن، وباللوحة نشاهد  العمال في مزارع  يصور بورتيناري 
كانوا  األطفال  أن  إلى  واضحة  واإلشارة  أطفاال،  وأيضا  رأسها  على  صندوقا 
الوالدين،  مساعدة  على  لتشجيعهم  أيضا،  الشاق  العمل  هذا  أثناء  حاضرين 
للعائالت مقابل  األرض  أعطيت  لقد  المسيرة من بعدهم.  وبالتالي مواصلة 
عملهم في المزارع حيث كانوا يعتنون بنصيبهم. لقد ضمن بالصورة إيحاءات 
عن أهمية البرازيل، ولقد قال عن هذا العمل الفني: »البرازيل تزدهر وتشتهر 

بجهد وصبر مزارعي القهوة«.
لوحة الحرب والسالم »1952-1956« عبارة عن لوحة جدارية تم إنشاؤها 
عندما طلبت األمم المتحدة من البرازيل التبرع بعمل فني. ابتكر بورتيناري 
عانى  كيف  أظهرت  والتي  واأللم،  والخوف  والعذاب  الحرب  جداريتين إلظهار 
تباينا  الحرب  الزرقاء في  لأللوان  استخدامه  الحرب. خلق  أثناء  وتأثروا  الناس 
بين اللون األصفر الفاتح في السالم. كان الهدف الثاني هو التعبير عن السالم 
والسعادة. قيل فيما كتب عنه وعن هذه اللوحة: »إنها نوع من الرؤية البريئة 
للجنة«. كان يقصد، أيضا، من خالل هذه اللوحة، ربط المجموعات العرقية 
البرازيل  إن  إذ  األفراد،  من  متنوعة  مجموعة  بين  السالم  وإظهار  المختلفة 
كانت  األعراق.  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعات  من  الوقت،  ذلك  في  تتكون، 
الثقافات، وكانت كأنها  األفراد متعددي  إلى خلق تواصل بين  لوحته تهدف 
تقول إن الحرب شيء ال يجب أن يحدث مرة أخرى، فيأتي الزوار ليشهدوا مثاال 
الحرب  إن لوحة  بالفعل.  السالم يمكن تحقيقه  أن  للحرب ويغادروا مدركين 
والسالم هي مزيج من حياة كاملة ملتزمة بالبشر. وهكذا ظلت لوحاته تتحدث 

عن آرائه السياسية المتشددة، ضد الظلم والعنف والبؤس في العالم.
رسمها  جداريات  أربع  توجد  واشنطن  بالعاصمة  الكونغرس،  مكتبة  في 
بورتيناري في العام 1941 تصور نضاالت األميركيين ذوي األوصال اإلسبانية. 
الذهب  واكتشاف  الهنود،  وتعليم  الغابة،  إلى  والدخول  األرض،  اكتشاف  إن 
واستغرق  أميركا.  إلى  والبرتغاليين  اإلسبان  مجيء  تمثيل  إلى  تهدف  كلها 
تنفيذها شهرين ساعده خاللهما شقيقه لويز. لقد كلفت الحكومة البرازيلية 
بلدهم.  تمثل  بحيث  الجداريات،  لرسم  واشنطن  إلى  بالسفر  »بورتيناري« 
وتذكرنا اللوحات الجدارية بالبحارة الذين أبحروا بقواربهم، واكتشاف األرض، 
والدخول في الغابة وأسلوبه في تكبير أذرع وأرجل الشخصيات إلظهار قوتهم. 
أما في تعليم الهنود فيخلق مشهد لكاهن إسباني مع الهنود، وأبرز لون التربة 
البرازيلية الحمراء. وباللوحة الجدارية األخيرة »اكتشاف الذهب« اختار الفنان 

رسم قارب واحد وأشخاص محددين يوحون بأنهم عثروا على الذهب.
الواقع  أرسم  أن  قررت  الحمراء.  األرض  ابن  »أنا  مرة:  ذات  بورتيناري  قال 
البرازيلي، عار وخشن كما هو«. لم تكن الحياة في البرازيل سهلة بالنسبة له، 
فهو لم يكن ثريا أبدا، ولكن رغبته في إظهار دليل على هذه الحقيقة واضحة 
غير  والتغذية  السيئ،  اإلسكان  أن  إبراز  هدفه  وكان  الفنية،  أعماله  كل  في 
انعدامها،  أو حتى  الصحية  الرعاية  التعليم، والوعي، وكذلك  الكافية، وغياب 
للشعب  يائسة  أوضاع  خلق  وبالتالي  المختلفة،  األمــراض  تفشي  إلى  أدى 
البرازيلي الذي كافح من أجل بقائه بعيدا عن الوعي العالمي باأللم البشري هو 
الذي حاول تصويره في معظم لوحاته. ولقد أثر »بورتيناري« بشكل كبير على 
جيل المستقبل البرازيلي من الفنانين والموسيقيين والشعراء والملحنين. بعد 
أن سافر إلى أوروبا كثيرا، ودرس فنهم وتقنياتهم وأساليبهم، عاد إلى البرازيل 
عازما على ابتكار طريقته الشخصية وتفسير أسلوبه الخاص، مستخدما ألوان 
وطنه من األحمر والبرتقالي، بدال من االستمرار في تقليد المظهر األوروبي، 
اتباع  على  الناشئين  الفنانين  أعماله  حثت  ولقد  بصدق.  عايشه  ما  فرسم 

أسلوبهم الفريد الخاص بحياتهم وتجاربهم وواقعهم في بلدهم.
وحذره األطباء من مخاطر سموم األلوان الصناعية، ولكنه لم يستسلم واستمر 
في الرسم، فعانى من اعتالل صحته خالل العقد األخير من حياته. وتوفي في ريو 
دي جانيرو العام 1962 نتيجة تسمم بالرصاص من دهاناته التي يستخدمها في 
رسوماته. تبرز أعماله الشعب البرازيلي وسماتهم، مؤكدا: »أنه سيرسم هؤالء 
إنه: »كتاب فني  السبب«. وقيل عنه  اللون لهذا  المالبس وهذا  الناس بتلك 
ضخم يعلم البرازيليين حب المزيد من أراضيهم«. لقد تولى ابنه »جو كانديدو 
Joao Candido« من سنة 1979 إحياء أعماله وإشهارها والحفاظ على تاريخها، 
ولم يتمكن إال من نحو 5000 لوحة فقط، وإن كان قد وثق آالف الرسومات 
والوثائق المتعلقة بحياة »بورتيناري« ورحالته وتفاعالته. ونشر كتالوج ألعماله 
الكاملة في العام 2004. فكان عمال يغطي األعمال الكاملة لرسام من أميركا 

الالتينية. وقام أيضا برعاية أول معرض ألعماله في العام 1997.
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فعاليات تراثية وفنية مختلفة

»تاماكيت تانامورت تقنانغ«.. »الثقافة« 
تحتفي بالسنة األمازيغية الجديدة

السنة  برأس  رسميا،  احتفاءها  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت 
األمازيغية الجديدة، من خالل فعاليات ثقافية وفنية عدة.

اإلنترنت:  على  اإللكتروني  موقعها  عبر  الهيئة  ونشرت 
األمازيغية  السنة  مناسبة  في  حفال  للثقافة  العامة  الهيئة  »تنظم 
تاماكيت  تجمعنا.-  الوطنية  )الهوية  شعار  تحت   ،2970 الجديدة 
ركسوس  فندق  في  يناير2020   12 الثالثاء  يوم  تقنانغ(  تانامورت 

بطرابلس«.
الرابع  »تاموسني«  مؤتمر  طالب   ،2019 فبراير  في  أنه  يذكر 
المجتمع  ومنظمات  البلدية  المجالس  بين  الشراكات  لبناء 
كمقر  طرابلس  العاصمة  باعتماد  الثقافة  ومؤسستي  المدني 
المجلس  مطالبا  األمازيغية،  السنة  لرأس  الرسمي  لالحتفال  دائم 

الرئاسي بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا.
عن  ممثلين  بحضور  يفرن،  بمدينة  عقد  الذي  المؤتمر  وخالل 
المجالس البلدية ومديري مكاتب الثقافة ومراقبي التعليم والمجلس 
على  االتفاق  جرى  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  األمازيغي  األعلى 
في  األمازيغية  الثقافة  عاصمة  هي  لتكون  البلديات  إحدى  اختيار 
ليبيا سنوياـ وتقام بها معظم األعمال والبرامج التعليمية والثقافية 

المشتركة.
التزام مراقبات التعليم بتقديم مقترحاتها  ودعا المجتمعون إلى 
المتعلقة بمراجعة المقررات الدراسية فيما يتعلق بالتعابير واألفكار 
العنصرية، وتشكيل لجنة تعني بإصالحات المجلس األعلى وتحديد 

موعد لالنتخابات، وذلك في إطار العمل المدني الديمقراطي.

أصل االحتفال
برأس  االحتفال  أصل  حول  المؤرخون  ينقسم  عدة،  مصادر  حسب 
التاريخ  هذا  اختيار  أن  يرى  األول  فريقين،  إلى  األمازيغية  السنة 
فيما  والزراعة،  باألرض  الفالحين  احتفاالت  إلى  يرمز  يناير  من 
انتصار  ذكرى  هو  يناير،  من  اليوم  هذا  أن  الثاني،  الفريق  يرى 
رمسيس  المصري  الفرعون  على  شاشناق  األمازيغي  الملك 
قبل   950 سنة  النيل  ضفاف  على  وقعت  التي  المعركة  في  الثاني 

الميالد.
مصر  وفي  وزوارة(،  نفوسة  )جبل  ليبيا  في  األمازيغ  وينتشر 
وجبال  الريف  ومنطقة  البالد  )شمال  المغرب  وفي  سيوة(،  )واحة 
وشمال  البالد  وشرق  القبايل  )منطقة  في  والجزائر  األطلس(، 
قفصة(،  وشرق  وتطاوين  )جربة  تونس  وفي  الكبرى(،  الصحراء 
عبر  تتنقل  التي  وموريتانيا  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي  وفي 

حدودها قبائل الطوارق.

● منازل مهجورة في قرية وادي المر العمانية على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة مسقط

طه كريو.. الصورة ونفائس الهوامش املنسية
طرابلس - عبدالسالم الفقهي

● الفنان طه كريو

ــصــور  ــن األحــــداث وال ــة م ــاة.. رحــل ــي ــح ال
غالبها  إلــى  ننظر  نظل  التي  والــذكــريــات 
الضائعة  والــظــالل  الهوامش  من  كركام 
تصورنا  يبقيها  الفعل،  دائرة  خارج  المركونة 
النسيان،  أو  الثبات  مدونة  ضمن  النمطي 
من  حية  مجاالت  إلى  الفنان  عين  وتنقلها 
التكوينات المدهشة تفيض محاكاة لشرائط 

الخيال الذائبة في نهر الزمن.
لدى  الضوئية  تراكيبها  العدسة  تنجز  لذا 
اللون  ثنائية  في  مبحرة  كريو  طه  الفنان 
إظهار  على  الــقــدرة  تعكس  إذ  والمكان، 
الصامتة  بأوضاعها  الحياة  أو  البيئة  نفائس 
الداللة  أبنية  لكل  الالقط  هضم  والمتحركة، 
مسار  وهو  العدسة،  لصالح  وتوظيفها  الفنية 
استنطاق  إلى  األولــى  محصلته  في  يخلص 
البكر  صيغتها  في  اللوني  نحوها  على  المادة 
واألســود  األبيض  فــرادة  لتصبح  والعكس، 
المادة  بين  المزج  مالمح  لنثر  وجهة  مثال 
الزوايا  أبعاد  جماليات  في  والتمعن  والفراغ، 

الكامنة في تلك المقاربات.
أبعاد  من  الفراغ  يشكله  ما  إلى  فاالنتباه 
ملهما  تكويناته  من  يجعل  الصورة  في  فنية 
الفنان  مخيلة  تحريك  فــي  بعيد  حــد  ــى  إل

للحصول على الصورة المطلوبة.
عن خصوصيات  التكوينات  تلك  تبتعد  وال 
بصمة  من  أكثر  واالقتراب  المكان،  ثقافة 
ومالمح  المسارح،  بأعمدة  الملتصقة  الذاكرة 
الريف  في  والرجال  النساء  ألرديــة  الفلكلور 

من  الزمنية  الرائحة  تلك  تنبع  كما  والحضر، 
القديمة،  بالحوائط  العابثة  المناخ  فرشاة 
الموقف  سيدة  وحدها  ليست  فالتقنية  وبذا 
في  السائحة  األنسنة  همسات  تقدها  لم  ما 

أصابع الروح الراصدة.
يقدمه  الذي  الضوئي  النموذج  كان  وإذا 
بحبر  إمــضــاءاتــه  يوقع  أعماله  فــي  كريو 
الموجه  هي  الفنان  عين  تظل  التكنولوجيا، 
من  االستفادة  تحاول  التي  للعدسة،  الرئيس 
مشكلة  الماكرو،  فن  كمسحة  الصورة  فنون 
لدعم  رافـــدا  البورتريه  مــع  إطاللتها  فــي 

ضوئية  فسحة  وهي  الفوتوغرافية،  خياراته 
تنفتح على نسيج بانورامي ينتقل بين الدمج 
أن  كما  الهدف.  اللوحة  إلى  وصوال  والفصل، 
أكبر  فرصة  المصور  يمنح  والسفر  التجوال 
على  الحياة  ألوجه  مختلفة  مشاهد  اللتقاط 
طبيعة  على  للتعرف  أشمل  ومجاال  كوكبنا، 
االشتغال  وإمكانية  فيها،  الفنية  المكونات 

فوتوغرافيا. عليها 
تأخذ  العدسة  عبر  إلينا  المنقولة  الذاكرة 
حتى  المستمر  بالكشف  النهائية  صيغتها 
المنجزة،  وإن كانت مدرجة في خانة األعمال 
النهاية مشروع يبدو ماثال للتعديل  فهي في 

في كل لحظة.
إضافة  الضوء،  لفيزياء  العميق  والفهم 
للظالل،  الحركة  ومــجــال  طبيعة  إلدراك 
الكاميرات،  السريع في مجال صناعة  والتطور 
على  الحصول  من  التصوير  محترفي  مكنت 
البصرية،  المكونات  من  لها  نهاية  ال  نماذج 
التفكير مليا  الحاجة إلعادة  وهو شغف تغذيه 

في رؤيتنا للواقع يوما بيوم ولحظة بلحظة.
إن التفاوت الكبير بين فنان وآخر في فهم 
أبعاد ودالالت الصورة ينعكس في أعمال كل 
الفني،  والحدس  التجربة  اختبار  إنه  منهما، 

وطرق تناول الموضوعات واألفكار.
الواقع  تصور  على  قــدرتــه  تنتهي  وال 
االلتقاء  نقاط  توظيف  عند  فنيا  وصياغته 
التكنولوجي،  والشرط  اإلبداعية  الملكة  بين 
متواصلة  بصياغة  أيــضــا  ترتبط  ولــكــن 
ومسألة  خاضها  الــتــي  التجربة  لطبيعة 
فضاء  ــل  داخ ــر  وآخ اتجاه  بين  االخــتــيــارات 

الفوتوغراف.

يبحر في ثنائية اللون والمكان

وادي املر.. قرية تحت الرمال
العمانية تختفي بالكامل قبل  المر  كادت قرية وادي 
السكان  دفع  مما  الرمال،  طمستها  بعدما  عاما   30
إلى تركها، لكنها تستقطب حاليًا أعدادًا من قاطنيها 
بإعادة  الراغبين  الفضوليين  والزوار  السابقين 

اكتشاف المنطقة الواقعة في قلب الصحراء.
ولم يتبق من القرية سوى بعض األسطح وجدران 
تشهد على وجود حياة سابقة في الموقع اختفت إثر 

عاصفة رملية غطت كل شيء.
أصله  يعود  الذي  العريمي  سالم  العماني  ويقول 
الرمال  القرية تقع تحت  القرية إن »كل مساكن  إلى 

التي دفنتها قبل 30 عاما«.
سلطنة  على  تقتصر  ال  الرمال«  »زحف  وظاهرة 
بالتغييرات  مرتبطة  فإنها  خبراء  وبحسب  عمان، 
عدة  مناطق  في  الظاهرة  هذه  ورُصدت  المناخية. 
في العالم. ولم يكن بإمكان سكان القرية في حينه 
مواجهة هذه الظاهرة خصوصًا بسبب بعدها وعزلتها 
والماء. واضطر  بالكهرباء  إمداد  توفر شبكات  وعدم 
السكان الذين كانوا يعتمدون على تربية الحيوانات 

للعيش، للفرار من قرية وادي المر إلى قرى مجاورة.
»الناس  أن  القرية  كبار  يروي  العريمي،  وبحسب 
القرى  نحو  أسرهم«  مع  الهروب  حينها  حاولوا 
المجاورة، لكنّ »آخرين لم يتمكنوا من الهروب منها 

ودفنوا تحت الرمال«.
استعادة الذكريات

بوعلي  بني  جعالن  والية  مركز  في  القرية  وتقع 
400 كيلومتر  نحو  الشرقية، وتبعد  بمحافظة جنوب 
إليها  الوصول  الصعب  ومن  مسقط.  العاصمة  عن 

بسبب عدم اتصالها بشبكة الطرق الرئيسية.
العودة  السابقين من  السكان  ولكن هذا ال يمنع 
آخرين  إلى  باإلضافة  لزيارتها،  القديمة  قريتهم  إلى 
المشي  رياضة  ومحبي  والتخييم  للزيارة  يأتون 

والتريكنغ )المشي الجبلي(.
ويرى محمد الغنبوصي الذي كان يقيم في القرية 
في السابق أنه »بفعل عوامل التعرية، بدأت تتكشف 

بعض أجزاء بسيطة من معالم )القرية(«.
مساكنها  بقوة  تحتفظ  القرية  زالت  »ما  ويتابع 
ألنها مبنية من الحجر ومتمسكة بجمالها، ما جعلها 

أخيرا مقصدا لبعض محبي الطبيعة والتصوير«.
30 مسكنا  التي كانت تضم  القرية  ويبدو مسجد 

و150 مقيما، ظاهرا أيضا بفعل حركة الرمال.
ويقول محمد العلوي إنه »مع تكشف بعض معالم 
زيارة  مني  والدتي  طلبت  سنوات،  بضع  قبل  القرية 

المكان«.
كلما  واآلن  هناك،  إلى  أخذتها  »بالفعل  ويضيف 
دبّ الحنين بها إلى زيارة القرية المهجورة، نأخذها 
المهجورة  األهل  بيوت  من  كثيرًا  فتتذكر  هناك  إلى 
القصص  من  كثيرا  لنا  وتروي   )..( القرية  ومعالم 

وكثيرا ما يغلبها البكاء«.
موقع سياحي

وجاء راشد العامري مع مع اثنين مع أصدقائه من 
والية صور العمانية البعيدة لزيارة القرية.

ويقول »شعرت بالدهشة من مدى قوة الطبيعة. 

وكيف أنها تمكنت من محو قرية تماما بطمس كل 
أن  كيف  هو  دهشة  األكثر  األمر  أن  غير  معالمها، 
معالم القرية التي يتم الكشف عنها تدريجيا ما زالت 

محتفظة بتفاصيلها القديمة كاملة«.
ويوضح العامري أن قصة القرية الغريبة وطبيعتها 

المحيطة تشكل عامل جذب للزوار.
وتتطّلع عمان إلى إعادة استقبال السياح سريعا في 
الدول  من  وخصوصا  والساحلية  الجبلية  منتجعاتها 
المجاورة الثرية لتجاوز المصاعب االقتصادية الكبرى 

التي تواجهها مع تراجع أسعار النفط.
على  األخيرة  السنوات  في  عمان  سلطنة  وتعمل 
تنشيط قطاع السياحة فيها، في إطار سعيها لتقليل 

االعتماد على النفط وتنويع اإليرادات.
ثالثة  السلطنة  استقبلت  رسمية،  أرقام  وبحسب 

ماليين سائح في 2019.

 إصدار عناوين جديدة لسلسلة »كتاب الوسط«
ــدرت مــؤســســة »الـــوســـط«  ــ أصـ
»كتاب  سلسلتها  عبر  اإلعالمية 
لكتب  جــديــدة  عناوين  الــوســط« 
ــوعــة لــنــخــبــة مـــن الــكــتــاب  ــن مــت
الليبيين  واألكاديميين  والصحفيين 
السياسية  منها  جوانب،  عدة  في 
واالجتماعية،  والثقافية  واالقتصادية 

والرياضية.
2021، كتاب  أبرز إصدارات  ومن 
ذاتية  سيرة  وهو  معتقل«  »ذاكــرة 
للسيد صالح الغزال، حيث يسرد فيها 
في  عشرة  الثماني  اعتقاله  سنوات 
»محمد  كتاب  أما  القذافي،  سجون 
السخرية«، فهو من  متعة  الزواوي.. 
غندور،  فاطمة  الليبية  الباحثة  إعداد 
الكاريكاتير  رسام  عن  الكثير  ويجمع 
كتبه  ما  عبر  الزواوي  محمد  الشهير 
خالل  والمهتمين  الكتاب  من  عدد 

استعادة  يعتبر  مما  مختلفة،  سنوات 
كتبته  لما  وفًقا  الوطنية  للذاكرة 

غندور في مقدمة الكتاب.

بن  »مصطفى  كتاب  صدر  كما 
إعداد  من  ووطنية«،  وطن  عامر.. 
سيرة  وهو  حسين،  أمينة  الكاتبة 

مرحلة  خالل  الوطني  المناضل  حياة 
المرحلة  لتلك  وتوثيق  االستقالل، 

وكفاح ذلك الجيل.
الــريــاضــي صدر  الــجــانــب  ــي  وف
المصري..حارس  »إبراهيم  كتاب 
الرياضي  للصحفي  الفنان«  المرمى 
فخري  فيصل  األســتــاذ  المخضرم 
مسيرة  الكتاب  هذا  في  يوثق  الذي 
عرين  وحامي  الليبية  الكرة  نجم 
الستينات،  خالل  الوطني  المنتخب 
كما يعرج الكتاب على جزء مهم من 

تاريخ الكرة الليبية.
الفيتوري  أحمد  األديب  أن  يذكر 
سلسلة  عن  المسؤول  المحرر  هو 
تصدرها  التي  الــوســط«  »كــتــاب 
اإلعــالمــيــة،  ــط«  ــوس »ال مؤسسة 
بداية  منذ  إصــداراتــهــا  وانطلقت 

العام 2018.



مشاركة  عن  السينمائي«  »صاندانس  مهرجان  كشف 
علي  والمنتج  للمخرج  الزعتري«  »كباتن  المصري  الفيلم 
تنطلق  الذي  للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  في  العربي 
بوالية  فبراير   3 إلى  يناير   28 من  الفترة  في  فعالياته 
ــراءات  إج وســط  األميركية،  المتحدة  بالواليات  ــاه  أوت

احترازية بسبب »فيروس كورونا«.
ست  مدى  على  تصويره  تم  الزعتري«،  »كباتن  فيلم 
بشكل  الفيلم  من  لالنتهاء  كامل  عام  إلى  إضافة  سنوات، 

نهائي ليكون إجمالي العمل عليه نحو سبع سنوات كاملة.
»محمود«  العمل  لبطلي  تتبع  رحلة  عن  عبارة  الفيلم 

لديهما  كمراهقين  الفيلم  تصوير  وقت  منذ  و»فــوزي«، 
داخل  يعيشان  سوريان  وهما  القدم  كرة  احتراف  حلم 

مخيم الزعتري.
به  يمر  الــذي  التغير  الزعتري«  »كباتن  فيلم  يرصد 
 25 عمر  إلــى  وصــال  وحتى  المراهقة  منذ  الفيلم  بطال 
وهو  حلمهما،  إلى  للوصول  الثنائي  يسعى  وكيف  عاما، 
شركة  خالل  من  العربي  علي  والمنتج  المخرج  إنتاج  من 
آية  المشاركين  المنتجين  إلى  إضافة   ،»Ambient light«
االستشاري  المنتج  لطفي  ومارك  أبوالعالء،  وأمجد  دوارة 

للفيلم.
المتخصصة  العالمية  الصحافة  أولت  أخرى،  ناحية  من 
الفيلم المصري  في مجال السينما اهتماما كبيرا بمشاركة 
مهرجان  في  العربي  علي  للمخرج  الزعتري«،  »كباتن 

المواقع  أبــرز  مواقع  الفيلم  تصدر  حيث  »صاندانس«، 
 »hollywood reporter« ومنها  واإلخبارية،  السينمائية 
 screeen«و  »variety«و  »los angeles times«و

daily« و»deadline« وغيرها من المواقع.
العملية كمخرج  العربي بدأ حياته  المخرج والمنتج علي 
لتغطية  البلدان  من  عــدد  في  وعمل  الــحــروب،  يوثق 
والعراق  وسورية  ليبيا  بينها  ومن  األرض  على  الصراعات 
بأن  شعر  بعدما   ،2013 العام  تقاعد  ولكنه  وكردستان، 
كل  وراء  وأن  أرقــام  مجرد  فقط  ليسوا  الحروب  ضحايا 
األساسي  الدافع  وهــو  ــروى،  ت أن  تستحق  قصة  ضحية 
الزعتري«،  »كباتن  فيلم  لتقديم  يتحمس  جعله  الــذي 
و»فوزي«  »محمود«  الفيلم  بطلي  سعي  رحلة  يظهر  حيث 

لتحقيق حلمهما في ظروف صعبة.

ما أسباب موافقتك على المشاركة في فيلم »العنكبوت«؟
جذبني  ومــا  المميز،  الفيلم  هــذا  في  بالمشاركة  جــدا  سعيد 
وكذلك  ناير،  محمد  للسيناريست  المختلف  السيناريو  هو  إليه 
النجوم  إلى  باإلضافة  جالل،  نادر  أحمد  للمخرج  المتميز  اإلخــراج 
زكي  ومنى  السقا  أحمد  وهم  البطولة،  أشاركهم  الذين  الكبار 
لرد  جدا  ومتشوق  وغيرهم،  سليم  فؤاد  وأحمد  لطفي  ومحمد 

فعل الجمهور عن الفيلم عندما يتم عرضه.
وما طبيعة دورك في الفيلم؟

عليه  يسيطر  »ضــرغــام«  يدعى  رجــل  شخصية  أجسد 
وأراهــن  كبير،  حب  جانب  لديه  ويظهر  الغموض،  طابع 
من  جديدا  عمال  الجمهور  سيري  حيث  العمل،  هذا  على 

حيث الموضوع وطريقة التناول وظهور األبطال أيضا.
»خط  األخير  فيلمك  على  األفعال  ردود  رأيــت  كيف 

دم«؟
في  »التريند«  تصدر  الفيلم  ألن  بها؛  جــدا  سعيد 
»شاهد«  منصة  وعلى  أفريقيا،  وشمال  العربي  العالم 
زحمة  مــن  ــرغــم  ال على  ــك  وذلـ ــضــا،  أي اإللــكــتــرونــيــة 

المسلسالت التي تعرض في الفترة الحالية.
منصة  على  الفيلم  عــرض  ــت  رأيـ كيف 
طريقها  في  المنصات  وهل  إلكترونية.. 

لمنافسة السينما؟
المنصات  على  الفيلم  عــرض  تجربة 
دور  عن  تماما  مختلفة  كانت  اإللكترونية 
أن  يمكن  ال  ولكن  السينمائي،  العرض 
عن  تغني  أو  السينما  المنصات  تنافس 
وتفاصيل  أجــواء  منهما  فلكل  وجودها، 
يصعب  أفالما  هناك  إن  وحتى  مختلفة، 

فالمنصات  العرض،  دور  في  إال  مشاهدتها 
والسينمات يكمل بعضها بعضا.

الدراما  موسم  عن  الغياب  اخترت  لماذا 
التليفزيونية في رمضان المقبل؟

ــة  ــي ــم درام ــواس ــي ســبــعــة م ــدت ف ــ وج
موسمين  وغــبــت  مصر  فــي  تليفزيونية 
بسبب  يأتي  المقبل  العام  وغيابي  فقط، 
العام،  هذا  قدمتها  التي  األعمال  كثرة 
مسلسل  بتصوير  كثيرا  انشغلت  فقد 
الذي  ــرت،  أش كما  بيروت«  ــروس  »ع

المشرق  من  العربي  الوطن  كل  في  عالية  مشاهدة  نسب  حقق 
دم«  »خط  فيلمي  بتصوير  أيضا  وانشغلت  والخليج،  مصر  إلى 
التي  عائلتي  مع  المقبل  الوقت  أقضي  أن  واخترت  و»العنكبوت«، 

هي رقم واحد بالنسبة إلي.
»عروس  مسلسل  في  عملك  تجربة  عن  أكثر  حدثنا 

بيروت«؟
وسعدت  نوعها،  من  وفــريــدة  رائعة  تجربة  كــان  المسلسل 
الجزء  في  حلقة   90 من  يقرب  ما  مــدى  وعلى  بتقديمه،  جــدا 
األفعال  ردود  وكانت  االستمرار،  تستحق  تجربة  أنه  وجدت  األول 
النجاح، وقد  العمل يحمل كل عوامل  رائعة، ألن  وأكثر من  مشجعة 

الوطن  أرجــاء  كل  في  وانتشر  للبنان،  الجغرافية  الحدود  تخطى 
العربي، ونجاحه حقيقي فاق كل توقعاتنا.

هل خشيت من تقديم جزء ثان بعد نجاح الجزء األول؟
من  دائما  أتخوف  شخصيا  وأنا  بالفعل،  مخيفا  كان  الموضوع 
في  كثيرا  وفكرت  ناجح،  درامــي  عمل  أي  من  الثاني  الجزء  نجاح 
أكثر  يتحمل  عمل  هو  بيروت«  »عروس  مسلسل  ولكن  األمر،  هذا 
الجزء  قراءة  وبعد  كاف،  بشكل  النجاح  عوامل  يملك  ألنه  جزء  من 
كل شخصيات  على  رائعة  تطورات  به  وجدت  المسلسل  من  الثاني 

العمل، وليست فقط شخصية »فارس« التي أقدمها.
بماذا تصف تجربتك مع النجم العالمي توم هانكس في 

فيلم »A Hologram for the King«؟
محترفا  إنسانا  خاللها  من  واكتشفت  جدا،  إيجابية  تجربة  هي 
الفيلم  في  عملي  أسباب  أهم  أن  كما  لعمله،  ومحبا  ومتواضعا  جدا 

هو رغبتي في التعرف على توم هانكس والعمل معه.
ما رأيك في المحاوالت األخيرة لتعريب األفالم األجنبية 

وتقديمها؟
الذين  الشباب  من  ماليين  لدينا  فنحن  الثناء،  تستحق  تجارب 
بتعريبها  ونقوم  فكرة  أي  نأخذ  ال  فلماذا  األجنبية،  األفالم  يتابعون 
تم  التجارب  هــذه  وتقاليدنا،  مجتمعنا  بأسس  االحتفاظ  مــع 
تقوم  عموما  العالمية  السينما  أن  كما  الماضي،  في  كثيرا  تنفيذها 
األعمال  هذه  تكون  أن  جدا  ومهم  االقتباس،  فكرة  على  كثيرا 

موجودة على خريطة أعمالنا في الفترة المقبلة.
السينما  نحو  موجهة  ستكون  المقبلة  خطواتك  هل 

العالمية؟
وذلك  المقبلة،  الفترة  العالمية  المشروعات  من  لعدد  أستعد 
عملي  على  كبير  بشكل  الماضية  السنوات  في  ركزت  أن  بعد 
حتى  والنجاح  العربي  الوطن  في  فالوجود  العربية،  المنطقة  في 
ذلك،  حققت  وقد  طويال،  وقتا  يأخذ  االختيار  على  قــادرا  تصبح 
خالل  وأستعد  عالمية،  مشروعات  على  االنفتاح  من  بد  ال  وكان 
أقربها  عالمي،  مشروع  من  ألكثر  للتحضير  المقبلة  السنوات 
»نتفليكس«  منصة  على  المعروض  »إيدي«  البريطاني  المسلسل 

العالمية.
المنزلي  الحجر  أثناء  الطويل  الوقت  استغللت  كيف 

بسبب »كورونا«؟
شخصيا،  أمرا  يكن  ولم  كله  العالم  على  أثرت  »كورونا«  أزمة 
عائلتي  مع  أكبر  وقــت  قضاء  في  الفترة  تلك  استغللت  لذلك 
لمدة  التصوير  في  مشغوال  أكــون  فأحيانا  معهم،  واالستمتاع 
وممارسة  العائلة  على  للتركيز  فرصة  الفترة  تلك  وكانت  طويلة، 
تحويل  فيجب  عموما،  بالوقت  واالستمتاع  كالطبخ  جديدة  أنشطة 

األزمات إلى أمور إيجابية.
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مخرج روماني يرفض وساما من رئيس الدولة

الفحوص الطبية تتيح لقطاع الحفالت 
املوسيقية الخروج من الركود

»كباتن الزعتري« يمثل مصر في مهرجان »صاندانس« األميركي

احتجاجا على عدم دعم السينما

بسبب أزمة »كورونا«

يقام في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير

● لقطات من فيلم »كباتن الزعتري«

● مهرجان »أوروكيين« الموسيقي في بلفور 

● المخرج الروماني ألكسندر ناناو

أعرب عن سعادته
بنجاح »عروس بيروت«

أراهن على نجاح »العنكبوت« بعد عرضه

القاهرة - الوسط

ينتظر الفنان التونسي 
ظافر العابدين 

عرض فيلمه 
الجديد 

»العنكبوت«، 
الذي انتهى 

من تصويره 
أخيرا، 

ويشارك 
في بطولته 
بجوار أحمد 
السقا ومنى 
زكي، وكشف 

ظافر في لقائه 
مع »الوسط« 

تفاصيل شخصيته 
باإلضافة إلى 

كواليس مسلسله 
»عروس بيروت«.

حوار - محمد علوش

أغيب عن 
رمضان المقبل 

بسبب عائلتي

بعدما  الروماني،  الرئيس  إياه  منحه  وسام  تسلم  ناناو  ألكسندر  الروماني  المخرج  رفض 
حريقا  يتناول  الذي  »كولكتيف«،  الوثائقي  فيلمه  عن  والنقاد  الجمهور  إعجاب  حصد 
على  احتجاجا  خطوته  تكون  أن  ناناو  وأراد  قتلى،  سقوط  عن  أسفر  ليلي  ملهى  في 

»الالمباالة« تجاه القطاع الثقافي في زمن جائحة »كوفيد - 19«.
»سيكون  الثالثاء:  يوهانيس،  كالوس  الرئيس  إلى  رسالة  في  عاما«   41« ناناو  وكتب 
الموت  السينما  صناعة  فيه  تعاني  وقت  في  الوسام،  هذا  أقبل  أن  جانبي  من  كبيرا  نفاقا 
وسام  منحه  يوهانيس  بقرار  أخيرا  أبلغ  المخرج  وكان  برس«.  »فرانس  وفق  السريري«، 

»االستحقاق الثقافي« لمناسبة يوم الثقافة الروماني في 15 يناير الجاري.
من  اليوم  بهذا  االحتفال  ذلك  من  بدال  الرومانية  السلطات  على  أن  رأى  ناناو  أن  إال 
والمسارح  اإلنتاج  شركات  »معظم  ألن  القطاع«،  هذا  إلنقاذ  ملموسة  حلول  »تنفيذ  خالل 
األزمة  تنتهي  عندما  أغلقت  أصال  ستكون  التوزيع  وشركات  السينما  ودور  المستقلة 
على  سيحصل  السينمائي  القطاع  أن  األخيرة  األشهر  في  بوخارست  وأكدت  الصحية«. 
بقيت  الوعود  هذه  إن  قالوا  المجال  هذا  في  العاملين  من  عددا  لكن  رسمية،  مساعدات 

حبرا على ورق.
قائمته  في  الوثائقي  ناناو  فيلم  أوباما  باراك  السابق  األميركي  الرئيس  وأدرج 
ملهى  في   2015 في  حريقا  أعقبت  التي  الفضيحة  ويتناول   ،2020 للعام  األفالم  ألفضل 
»كولكتيف« الليلي في بوخارست وأسفر عن 64 قتيال. ولقي 26 شخصا حتفهم في مكان 
التهابات  نتيجة  معظمهم  وقضى  التالية،  الشهور  في  آخرون   38 توفي  حين  في  الحريق، 

أصيبوا بها في المستشفيات.
التي  الروماني،  االستشفائي  النظام  في  الخلل  مكامن  اكتشاف  إلى  الفيلم  ويسعى 
جائزة  »كولكتيف«  عليها  التي حصل  الجوائز  أبرز  ومن  الفساد.  ناجمة عن  تكون  ما  غالبا 
أجنبية من  بلغة  فيلم  أفضل  2020، وجائزة  للعام  وثائقي  فيلم  األوروبية ألفضل  السينما 

الجمعية الوطنية لنقاد السينما في الواليات المتحدة في مطلع شهر يناير.

التي  الركود  حال  من  الخروج  إلى  الموسيقية  الحفالت  قطاع  يسعى 
تسوده منذ نحو عام بسبب جائحة »كوفيد19-«، من خالل تنظيم 
مكان  في  والجمهور  الفنانين  تجمع  صحيا  آمنة  حضورية  حفالت 
عدم  الفحوص  أثبتت  لمشاهدين  فيها  المشاركة  وتتاح  ــد،  واح

إصابتهم بفيروس »كورونا المستجد«.
وبأعداد  وقوفا  الجمهور  يحضرها  التي  الموسيقية  فالحفالت 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوباء  تفشي  بدء  منذ  محظورة  تــزال  ال  غفيرة 
»بريمافيرا«  إليها مهرجان  بادر  التي  التجربة  لكن  األولى الحتوائه، 
الجمود، وفق »فرانس  الفائت خرقت  12 ديسمبر  في برشلونة، في 
500 شخص حفلة موسيقية داخل قاعة، بعدما  برس«. وحضر نحو 
ووضعوا  المضادة،  األجسام  لرصد  فحص  مدخلها  عند  لهم  أجري 
أن  دون  من  المشروبات،  لتناول  بنزعها  لهم  سمح  التي  كمامات، 
يطلب منهم التزام المسافة اآلمنة. وأظهر تحليل النتائج التي أمنها 

المهرجان الكتالوني، تبين عدم وجود أي إصابات.
إذ  الصيغة،  هــذه  العتماد  فرنسا  في  الحفالت  قطاع  ويتجه 
الموسيقية  الحفالت  مشاريع  من  مجموعة  الراهن  الوقت  في  تعد 
عمل  مجموعة  الغرض  لهذا  واستحدثت  باالختبارات.  المشروطة 
الحفالت  وقاعات  والمهرجانات  للمنتجين  الوطني  االتحاد  ضمن 
مدير  روالن،  بول  جان  يترأسها  الخاص،  القطاع  في  الموسيقية 
الف  »وي  مهرجان  من  سابو  ماري  وتضم  »أوروكيين«،  مهرجان 

غرين« أوآميل كامبانا من مهرجان »مين سكوير«.
إقامة  تعتزم  اللجنة  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  روالن  وأوضــح 
حفلة تجريبية في شهر مارس، سعيا إلى إدراج أنشطة ضمن برنامج 

وزارة الثقافة، أمال في أن تلوح »نهاية النفق«.
أوبئة  علماء  بينهم  األشخاص،  من  الكثير  قابلنا  »لقد  وأضــاف 
الذي  للموسيقى  الوطني  المركز  من  وآخــرون  مختبرات  ومسؤولو 
القرار  هو  ينقص  ما  كل  باريس،  وبلدية  العملية  في  ماليا  يساعد 
وزارة  إشراف  تحت  إال  المشروع  هذا  يتحقق  أن  يمكن  ال  إذ  الوزاري، 

الثقافة وحتى وزارتي الصحة والداخلية«.
ستقام  التي  القاعة  أو  الموقع  مسألة  حاليا  المنظمون  ويدرس 
»إجابات  أن  روالن  ــح  وأوض باريس.  في  التجريبية  الحفلة  فيها 
المستوى  على  ولكن  المقبلة،  األسابيع  فــي  ستتوافر  علمية 
شأن  في  سيما  وال  نفسه،  اليوم  في  اإلجابات  ستعطى  التنظيمي، 
يتعلق  ما  في  لها  اإلعداد  ينبغي  التي  اللوجستية  واإلجــراءات  الوقت 

باالختبارات عند المدخل«.
وإذ استبعد »أن تكون المهرجانات الصيفية الكبيرة، ومنها )هل 
المدخل،  عند  شخص  كل  فحص  على  قــادرة  و)أوروكيين(  فست( 
يجروا  لم  الذين  للمشاهدين  مكمال  حال  تكون،  أن  يمكن  أنها  رأى 

المؤشرات  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  بحاجة  »نحن  وأضاف  اختبارا«. 
لكي نتكيف«.

ماليكا سيغينو فشددت في  للمنتجين  الوطني  االتحاد  أما مديرة 
تصريح لها على أن »مثل هذه التجربة معبر ضروري نحو إعادة فتح 
زمني  وجدول  مهرجانات  لموسم  برنامج  ووضع  للجمهور  الحفالت 
من  شهرا  و24  ثالثة  بين  ما  لحجمها،  وفقا  تتطلب،  التي  للجوالت 

التحضير«.
وثمة توجه أيضا إلقامة حفلتين موسيقيتين أخريين مع فحوص 

في فبراير في مارسيليا، بدفع من مسؤولين ثقافيين في المدينة.
الحفالت  هذه  مختلف  باشلو  روزلين  الثقافة  ــرة  وزي وتناولت 
إنفو«  »فرانس  موقع  عبر  الجمعة،  مشددة،  فحوص  مع  المترافقة 
إلى دراسات  القرارات مستندة  للغاية أن تكون  المهم  على أن »من 
فال  االعتبار،  في  الدائمة  الحفالت  مسألة  أخذ  أخيرا  تم  إذا  علمية«. 

يزال االستياء في عالم األداء الحي.
أخذت  وقوفا  الجمهور  يحضرها  التي  الحفالت  مسألة  كانت  وإذا 
الحفالت  أوساط  في  قائما  يزال  ال  االمتعاض  فإن  االعتبار،  في  أخيرا 
القطاع  هذا  في  المختصة  الهيئات  إحدى  مسؤولة  وقالت  الحية. 
المطلوب من  اليوم. يبدو أن  أوريلي آندوش »لن نكون لطفاء بعد 
إن  لنا  يقولون  غيره.  من  أكثر  ضمانات  يعطي  أن  الثقافي  القطاع 
ثمة طوابير تنتج عن أنشطتنا وإننا ال نقدم بيانات علنية. أفال توجد 
للمحال  العلمية  البيانات  هي  وأين  التجارية؟  المراكز  في  طوابير 

التجارية، حيث يلمس الجميع السلع الموجودة؟«.

بنغازي - مريم العجيلي

المصري،  الفنان  مع  غنائيا  دويتو  الهوني  أيمن  الليبي  الفنان  طرح 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الموعود«  »اليوم  بعنوان  نور  هشام 
الهوني،  أيمن  وألحان  إبراهيم،  علي  كلمات  من  وهي  و»يوتيوب« 

وتوزيع هشام نور.
يزيد  صداقة  »بعد  لـ»الوسط«:  الهوني  أيمن  الفنان  وقال 
نكون  أن  سعينا  نور،  هشام  الفنان  مع  عاما  عشرين  على  عمرها 
باللهجة  معي  التجربة  نور  هشام  ويخوض  ليبية،  أغنية  في  ثنائيا 

الليبية«.
األغنية  إخراج  على  نعمل  ونحن  فترة  »منذ  الهوني:  وأضاف 
)الفيديو  بطريقة  تصويرها  يجري  أن  نتمنى  وكنا  جيد،  بشكل 
تصويرها  يجري  أن  المحتمل  من  ولكن  كورونا،  جائحة  لوال  كليب( 

عن بعد«.
يغني  أن  كثيرا  »تشجع  نور  هشام  الفنان  أن  إلى  الهوني  وأشار 
استديو  في  التسجيل  وجرى  األغنية  بتوزيع  وقام  الليبية،  باللهجة 
»المحتمل  من  أنه  إلى  الفتا  العربية«،  مصر  جمهورية  في  نور  هشام 

أن يكون هناك تعاون فني آخر مع الفنان المعروف هشام نور«.
الغنائية  األعمال  عديد  قدم  الهوني،  أيمن  الفنان  أن  إلى  يشار 
الفنانة  مع  العين«  »كالم  أغنية  أغانيه  أشهر  ومن  والليبية  العربية 
و»حورية«  و»عاشق«  وأمس«  اليوم  و»بين  كرازون  ديانا  األردنية 
قام  كما  اهلل«،  بأمر  و»كله  و»حورية«  فينا«  و»من  تمري«  و»لما 
»الشاطر  أغنية  أهمها  من  »كورونا«  فترة  أثناء  األغاني  من  عدد  بطرح 

حسن« و»عذرك ليش«.

»اليوم املوعود«.. دويتو غنائي يجمع أيمن الهوني مع هشام نور

● ظافر العابدين

ظافر العابدين: هذا ما تعلمته أثناء فترة حظر »كورونا«ظافر العابدين: هذا ما تعلمته أثناء فترة حظر »كورونا«
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الليبي  الدولي  المساعد  الحكم  اجتاز 
اللياقة  اختبارات  عيسى،  محمد  عطية 
اختيارهم  تم  الذين  للحكام  البدنية 
أفريقيا  كأس  نهائيات  مباريات  لقيادة 

.2021 لالعبين المحليين بالكاميرون 
على  الثالثة  هي  المرة  هذه  وتعتبر 
عطية  الليبي  فيها  يشارك  التي  التوالي، 
حيث  األفريقية،  البطوالت  في  محمد 
باالتحاد  الحكام  لجنة  أيضًا  اختارته 
أمم  بطولة  مباريات  إلدارة  األفريقي 
في  بمصر  أقيمت  التي  »الكان«  أفريقيا 

العام 2019.
لكرة  الدولي  االتحاد  واختار  وسبق 
الدولي  المساعد  الحكم  )فيفا(  القدم 
الطاقم  ضمن  من  عيسى  محمد  عطية 

المكسيك  منتخبي  لقاء  سيدير  الذي 
مرحلة  من  الثاني  الدور  ضمن  واليابان، 
العالم  كأس  بطولة  في  المغلوب  خروج 
البرازيل  ُأقيمت في  17، والتي  تحت سنة 
العام 2019، وتكون حينها طاقم التحكيم 
وسط،  حكم  مصر  من  عمر  أمين  من 
أول،  مساعد  ليبيا  من  محمد  وعطية 
وإبراهيم محمد من السودان مساعد ثان.

الـ)39(  صاحب  محمد  عطية  الدولي 
وتحصل  األبرق،  مدينة  أصيل  ربيعًا 
حيث   2013 سنة  الدولية  الشارة  على 
الليبي  الدوري  في  له  ظهور  أول  كان 
الممتاز بملعب النهر الصناعي في مباراة 
 26 في  أقيمت  التي  والهالل  المدينة 

نوفمبر 2004.
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عام جديد حافل 
بالتحديات واملواعيد

الحدث

زين العابدين بركان

طوى العام المنقضي أوراقه وصفحاته بكل ما 
حمله من إخفاقات وخيبات أمل طالت منتخبنا 
الوطني لكرة القدم الذي فقد حظوظه مبكرًا في 
المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لـ»كان«، 
عقب خساراتيه ذهابًا وإيابًا أمام منتخب غينيا 
من  محلية  فرق  ثالثة  بخروج  ثم  االستوائية، 
بطولي دوري األبطال األفريقي والكونفدرالية، 
وهي »النصر« و»األهلي طرابلس« و»االتحاد«، 
بعد أن تركت أصداء وانطباعات مختلفة، ليبقى 
يدافع  فرق  أربعة  أصل  من  واحد  فريق  لدينا 
منافسات  الليبية في سباق  الكرة  عن حظوظ 
األندية األفريقية، وهو فريق »األهلي ببنغازي«، 
الذي غادر سباق دوري األبطال وانتقل لملحق 
ورد  »التعويض  شعار  رافعًا  الكونفدرالية، 
مجموعات  أعتاب  على  كان  أن  بعد  االعتبار« 
اللحظات  آخر  في  غادرها  التي  األبطال  دوري 

أمام »الترجي« التونسي، بفضيحة تحكيمية.
عامه  الوطني  منتخبنا  سيستهل  فيما 
األفريقي  بالظهور  الجديد  الكروي  وموسمه 
الرابع في نهائيات بطولة الـ»شان«، التي تأهل 
إليها بدياًل عن المنتخب التونسي الذي اعتذر 
في  منتخبنا  إقصائه  رغم  المشاركة  عدم  عن 
التصفيات ليحل منتخبنا بدياًل عنه، تمامًا مثلما 
بطولة  في  مشاركته  خالل  منتخبنا  مع  حدث 
»شان جنوب أفريقيا 2014« التي توج بطاًل لها 
رغم أنه حل بدياًل عن المنتخب الجزائري الذي 
منتخبنا  وحل  التصفيات،  من  أقصانا  قد  كان 

بدياًل عنه.
مشهد  ويتكرر  نفسه  التاريخ  سيعيد  فهل 
»شان  منتخبنا  ويخوض   »2014 »شان 
أفريقيا«؟  جنوب  »شان  بذكريات  الكاميرون« 
ويصعد  معها  الجميلة  ذكرياته  ويستعيد 
لمنصة التتويج للمرة الثانية في تاريخه لتكون 
أمامه  ويفتح  الوطني؟  فريقنا  أمام  خير  فاتحة 
العام  مشوار  باقي  في  والتفاؤل  األمل  أبواب 
بالمواعيد  حافاًل  سيكون  الذي  الماراثوني 
سيستكمل  حيث  واالستحقاقات،  والتحديات 
منتخبنا ما تبقى في رصيده من مباريات ضمن 

تصفيات الـ»كان« كتحصيل حاصل.
كونها  مهمة  مواجهات  ستكون  لكنها 
منتصف  المرتقب  للظهور  التحضير  بمثابة 
التي  لمنتخبنا  المونديال  تصفيات  في  العام 
سيواجه فيها منتخبات مصر وأنغوال والغابون. 
والشاق  الطويل  وموسمه  عامه  سيختتم  ثم 
»قطر  العرب  كأس  بطولة  في  بالمشاركة 
االستحقاقات  هذه  وأمام  العام،  أواخر   »2021
التي سيخوضها منتخبنا الوطني على مدار العام 
وعلى مختلف الواجهات، كيف سيكون الحصاد 
في نهاية المشوار؟ وهل سيكون ختامها حصاد 
الطموحات  من  شيء  وتحقيق  ثمار  وقطف 
وانتظر  الرياضي  راودت جمهورنا  لطالما  التي 

معانقتها وترقبها طوياًل؟.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

الراية الليبية حاضرة في بطولة أفريقيا للمحليني 2021
لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس  قرعة  شهدت 
عربية  مواجهة  »الكونفدرالية«،  القدم 
»الرجاء  بين  قوية 
المغربي  البيضاوي 
 ،2018 لقب  حامل 
المحترف  يضم  الذي 
مع  الورفلي،  سند  الليبي  الدولي 
أيضًا  الذي يضم  التونسي،  المنستيري«  »االتحاد 
صابو،  المعتصم  الليبي  المحترف  صفوفه،  في 
الـ32  الدور  قرعة  عنه  أسفرت  ما  بحسب  وذلك 
المصرية  بالعاصمة  الجمعة  ُأجريت  التي  للبطولة 

القاهرة.
الساحلي«،  »النجم  يواجه  ثانية،  جهة  من 
الليبي  المحترف  صفوفه  في  يحترف  الذي 
من  بوفالوس«  »يونغ  نظيره  داغو،  عبداهلل 
صولة  محمد  يلعب  بينما  إسواتيني،  دولة 
وهو  متواضع  منافس  أمام  »الصفاقسي،  مع 

الرواندي. »كيغالي« 
من  مكررا   32 الدور  قرعة  أسفرت  كما 
لممثل  مرتقبة  مواجهة  األفريقية،  الكونفدرالية 
الكرة الليبية الوحيد األهلي بنغازي، مع فريق موتيما 
الكونفدرالية، بعد  ليبيا  الكونغولي، ودخل ممثل  بيمبي 
أمام  خسارته  بعد  أفريقيا،  أبطال  دوري  في  التأهل  فقد 

3-2 وتعادله ذهابا دون أهداف. الترجي التونسي إيابا 
بعد  األبطال  منافسات دوري  قد ودع  بنغازي  األهلي  وكان 
خسارته المثيرة، أمام الترجي 2-3 في آخر دقيقتين من اللقاء 

الذي أقيم في تونس، على ملعب حمادي العقربي برادس.
فبراير   14 يوم  الكونفدرالية  في  الذهاب  جولة  وتقام 
الشهر  من   21 يوم  اإلياب  مواجهات  تجرى  بينما  المقبل، 

ذاته، وتجرى بعد ذلك قرعة لدور المجموعات.

قال خالد السعيطي، رئيس مجلس إدارة نادي األهلي بنغازي، إن 
الطاقم الفني والالعبين تسلموا حقوقهم المالية كاملة، وأن مباراة 

األهلي المقبلة في كأس االتحاد األفريقي لكرة القدم، ستعلب في مصر 
لسهولة التعامل. ووجه السطيعي في تصريحات تلفزيونية لـ»قناة 
218«، شكره لشركة الجزيرة الرياضية المنظمة للمعسكرات التي 

تتعامل بشكل جيد مع النادي في ظروفه المالية.

والمنتخب ◆ لـ»ألهلي طرابلس«  السابق  والالعب  الرياضي  المحلل  قال 
الوطني الليبي لكرة القدم، نادر كارة، إن تجربة »األهلي بنغازي« في 

للتعاقد  الليبية  التعاقد مع مدرب صربي خطوة جيدة، داعيًا األندية 
مع مدربين أجانب ال يجيدون اللغة العربية. وأضاف كارة، من خالل 
أجنبي  التعاقد مع مدرب  أن  لقناة »سالم«،  التليفزيونية  تصريحاته 

أو ما يعرف بـ»العوالة«  الموجودة بجانبه  الحاشية  أمام  يقطع الطريق 
التدخل. من  ويمنعهم 

◆
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● الحكم الليبي عطية محمد

● صولة

● فريق األهلي بنغازي 

● الغا مع المنتخب الوطني
ممثل  بالكونفدرالية،  الـ32  دور  قرعة  أوقعت 
كرة القدم الليبية الوحيد في البطوالت األفريقية، 
موتيما  فريق  مواجهة  في  بنغازي  أهلي  فريق 
بيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية، حيث سيدور 
من  عشر  الرابع  في  بالقاهرة  األول  الذهاب  لقاء 
العودة  لقاء  سيدور  بينما  المقبل،  فبراير  شهر 
من   21 يوم  كينشاسا  العاصمة  بملعب  الحاسم 

الشهر نفسه.
الدور  بملحق  التحق  بنغازي  أهلي  فريق  وكان 
الكونفدرالية،  لبطولة  مكرر  والثالثين  الثاني 
عقب خروجه أمام الترجي التونسي بعد أن انتهى 
لقاء الذهاب األول بالقاهرة بالتعادل السلبي دون 
العودة  مباراة  الترجي  فريق  حسم  بينما  أهداف، 
آخر  في  لهدفين  بثالثة  لصالحه  رادس  بملعب 

الدقائق بفضيحة تحكيمة.

لهذا  الكونغولي  موتيمبا  فريق  تأهل  بينما 
أونزي  فريق  أنغوال  بطل  إقصائه  عقب  الدور 
فوزه  جدد  ثم  بهدف  ذهابا  فوزه  بعد  برافوس 
حل  موتيمبا  فريق  وكان  لهدف،  بهدفين  إيابًا 
الكونغولي  الدوري  لبطولة  الثالثة  المرتبة  في 
الموسم الماضي، وهو المركز الذي أهله لتمثيل 
يشارك  التي  الكونفدرالية،  بطولة  في  بالده 
خالل  وكان  تواليا،  الرابعة  للمرة  منافساتها  في 

الموسم الماضي بلغ دور المجموعات.
بنغازي  أهلي  فريق  الليبية  الكرة  ويأمل ممثل 
في سرعة تعافي وجاهزية الثالثي محمد التاورغي 
الوحيشي  مراد  مرماه  وحارس  واتارا،  والمحترف 
الذي تعرض إلصابة في مباراة اإلياب أمام الترجي 
من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب 
الحسم  مباراة  في  الفريق  تريح  بالقاهرة  األولى 
أي  الفريق  وتجنب  بكينشاسا،  الشهداء  بملعب 

مفاجآت وحسابات هو في غنى عنها.

السبت  ليبيا  في  الرياضية  األسرة  استيقظت 
فريق  مرمى  حارس  رحيل  فاجعة  على  الماضي، 
االتحاد والمنتخب الوطني السابق محمد الغا، بعد 
صراع مع المرض ليغادر دنيانا الفانية بعد مسيرة 
والوفاء  للعطاء  مثاال  خاللها  كان  طويلة  رياضية 

داخل المالعب وخارجها.
ويعد حارس مرمى فريق االتحاد الراحل الكبير 

في  المرمى  حراس  أبرز  أحد  الغا  محمد 
تاريخ كرة القدم الليبية، وأحد أساطير 

العريق وأحد عالماته  النادي  ورموز 
أشهر  ومن  والفارقة،  البارزة 

االتحاد  عرين  عن  دافعوا  من 
فترة  طوال  الوطني  والمنتخب 
ومواسم السبعينات، أيام كانت 
تعج  الليبية  المرمى  حراسة 
وتعد  الشباك،  بأسود  وتزخر 

والزاهية  الذهبية  الفترات  من 
استمر  المرمى.  حراسة  تاريخ  في 

منتصف  حتى  المالعب  في  تألقه 
فريقه  قيادة  في  أسهم  حين  الثمانينات 

االتحاد إلى منصات التتويج وتتويجه بلقب بطولة 
الليبي، وهو قائد للفريق وأسهم بخبرته  الدوري 
إلى  الجيل  ذلك  قيادة  في  القيادية  وشخصيته 
أسهم  كما  طويل،  غياب  بعد  المستحق  التتويج 
في قيادة المنتخب الوطني إلحراز القالدة الذهبية 
العام  بتركيا  أزمير  بمدينة  اإلسالمية  بالدورة 
1980 ألول مرة في تاريخه دون خسارة، وأحرز في 
هذه البطولة هدف الفوز الثاني للمنتخب الوطني 
من  تركيا  منتخب  البطولة  مستضيف  شباك  في 

ركلة جزاء.

إحراز  بإجادته  الغا  تميز 
خالل  من  األهداف  وتسجيل 
براعته في تنفيذ ركالت الجزاء، 
حاسمتين  جزاء  ركلتي  أحرز  حيث 
شباك  في  األولى  الوطني  للمنتخب 
األمم  كأس  تصفيات  ضمن  الجزائري  المنتخب 
المباراة عن فوز  1979، وأسفرت  العام  األفريقية 
في  الثانية  والركلة  الغا  بهدف  الوطني  المنتخب 
 1980 العام  اإلسالمية  الدورة  مستضيف  شباك 
الثاني  الفوز  هدف  أحرز  حيث  التركى،  المنتخب 
ليقود »فرسان المتوسط« النتصار مهم بهدفين 
مسيرة  بدأت  تركيا.  منتخب  حساب  على  لهدف 
الدولي العمالق محمد الغا الملقب بأسد الشباك 
وحامي عرين االتحاد مع فريق األشبال مع بداية 
ومطلع السبعينات، وتدرج سريعا بمختلف الفئات 

 74-73 الرياضى  الموسم  وفي  بالنادي،  السنية 
انتقل للعب في صفوف الفريق األول عقب اعتزال 

زميله الحارس العمالق رمضان المصري.
اختاره المدرب اإلنجليزى رون برادلي ألول مرة 
للعب ضمن صفوف المنتخب الليبي العام 1976 
وخاض أول مباراة ودية دولية مع الفريق الوطني 
في مواجهة المنتخب الكوري الذي زار البالد العام 
أمام  الدولية  مبارياته  أفضل  قدم  كما   ،1978
حيث  أفريقيا  أمم  تصفيات  إثيوبيا ضمن  منتخب 
كان قائدا للفريق الوطني الذي تأهل على حساب 
المنتخب اإلثيوبي، كما برز وتألق في مباراة الذهاب 
األولى للمنتخب الوطني أمام منتخب الجزائر ضمن 
تصفيات بطولة أمم أفريقيا وقاده النتصار ثمين 
جزاء،  ركلة  من  الغا  توقيع  من  جاء  لصفر  بهدف 
وأسهم كقائد لتشكيلة المنتخب الوطني في تتويج 

المنتخب ببطولة الدورة اإلسالمية بتركيا التي فاز 
الحارس  كان  ويومها  الدورة  بكأس  الفريق  فيها 

الشجاع محمد الغا يحمل شارة قائد الفريق.
الدوري  ببطولة  للفوز  االتحاد  فريقه  وقاد  توج 
الليبي في الموسم الرياضي 86-87، وكان قائدا 
لفريقه، حيث أسهم في عودة فريقه إلى منصات 
التتويج بعد غياب طويل. شارك مع فريق االتحاد 
في تصفيات كأس األندية األفريقية أبطال الدوري 
العام 1985 أمام فريق غالي ري معسكر الجزائري، 
ويومها كان الغا قائدا للفريق وقاد فريقه النتصار 
الجزائري  معسكر  غالي  فريق  حساب  على  كبير 
مباراة  في  بثالثية  بللومي  األخضر  نجمه  بقيادة 

العودة بطرابلس.
اللعب بهدوء دونما ضجيج عقب نهاية  اعتزل 
االتحاد  85، وهو موسم تتويج  الرياضي  الموسم 
والتوقيت  الوقت  اختار  حيث  الموسم،  بلقب 
قمة  في  وهو   1986 العام  لالعتزال  المناسبين 
عطائه. عقب االعتزال جدد الوفاء لناديه ومؤسسته 
العريقة، حيث ظل وفيا لها وكان له مواقف إنسانية 
وعمل  بالفريق،  وزمالئه  ناديه  شباب  تجاه  نبيلة 
مديرا للكرة بالنادي خالل مواسم التسعينات برفقة 
المدرب اإلنجليزي رون برادلي، وكان إداريا وقياديا 
بقوة  وتميز  مهامه،  أداء  في  ومنضبطا  بامتياز 
الشخصية، كما حظي باحترام وتقدير كل الالعبين 

والجمهور الرياضي وإدارة النادي.
فريق  بين  األولى  الذهاب  مباراة  وشهدت 
للحارس  ظهور  آخر  المصري  وبيراميدز  االتحاد 
الكبير والوفي، حين قام بزيارة تفقد خاللها أبناء 
العريق، مستعيدا ذكريات  الفريق  الجيل من  هذا 
إليهم  الجميل مقدما لهم نصائح كأنه جاء  زمنه 
مودعا الفريق وغاللته التي لطالما دافع عن ألوانها 

سنوات طويلة.

أهلي بنغازي يتطلع للتعويض وعينه على مجموعات الكونفدرالية

الغا.. حارس هداف قاد االتحاد لمنصات التتويج وحصل على الذهب مع »الفرسان«

● الغا

الوطني  المنتخب  لمشاركة  التنازلي  العد  بدأ 
نهائيات  في  المحليين  لالعبين  القدم  لكرة 
منافساتها  ستنطلق  التي  الشان  بطولة 
الجاري،  يناير  السابع عشر من شهر  بداية من 
منتخب  بمواجهة  مبارياته  أولى  وسيستهل 
النيجر يوم األحد المقبل، ثم سيواجه في ثاني 
بطل  الديمقراطية  الكونغو  منتخب  مبارياته 
نسختي 2009 و 2016 يوم الخميس المقبل، 
الدور  منافسات  خالل  مبارياته  يختتم  أن  على 
في  برازافيل،  الكونغو  منتخب  بمالقاة  األول 

الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.
دواال  مدينة  وصل  الوطني  المنتخب  وكان 
الكاميرونية قبل أسبوع واحد من موعد انطالق 
أمام  األولى  الودية  مباراته  وخاض  البطولة، 
التي  والتجربة  المباراة  وهي  زامبيا  منتخب 
يعول عليها المدرب الجديد زوران، للوقوف على 
إمكانات وقدرات وجاهزية العبيه، حيث كان أعلن 
قائمة تضم 32 العبا محليا سيخوض بهم غمار 
بعد  له  وامتحان  اختبار  أول  تعد  التي  البطولة 

أسابيع قليلة من تسلمه مقاليد األمور الفنية.

أول منتخب عربي في الشان
بطولة  في  الليبي  المنتخب  مشاركة  تعود 
 ،2009 العام  إلى  المحليين  لالعبين  أفريقيا 
عربي  منتخب  أول  الوطني  المنتخب  كان  حيث 
جرت  التي  نهائياتها  في  حضوره  يسجل 
العام  العاج  ساحل  بمالعب  األولى  نسختها 
2009، بمشاركة ثمانية منتخبات أفريقية بعد 
عقبة  تخطى  حيث  بنجاح،  تصفياتها  اجتاز  أن 

بهدف  ذهابا  التعادل  بعد  التونسي  المنتخب 
في  المنتخبين  بين  التعادل  تجدد  ثم  لهدف، 
الوطني  المنتخب  ليحسم  بتونس  اإلياب  لقاء 
نجح  ثم  الترجيح،  ركالت  بفضل  التأهل  بطاقة 
المنتخب  إقصاء  في  والحاسم  الثاني  الدور  في 
بثالثة  بالرباط  ذهابا  الخسارة  بعد  المغربي 
بثالثة  بطرابلس  إيابا  والفوز  لهدف،  أهداف 
التي جرت  النهائيات  إلى  ليتأهل  أهداف لصفر 

بمالعب ساحل العاج.
ضمت  التي  المجموعة  في  القرعة  وأوقعته 
وزيمبابوي،  وغانا  الكونغو  جمهورية  منتخبات 
أمام  بخسارته  بالبطولة  مشواره  استهل  حيث 
جمهورية الكونغو بهدفين لصفر، وتعادله أمام 

غانا بهدف لهدف وتعادله سلبيا أمام زيمبابوي 
ليغادر مشوار البطولة من الدور األول بخسارة 
من حامل اللقب وتعادلين سلبي وإيجابي، وقاد 
المنتخب الليبي في هذا الظهور األول المدرب 

التونسي فوزي البنزرتي.

غادر تصفيات النسخة الثانية
تصفيات  المتوسط  فرسان  بعدها  خاض 
بطولة أفريقيا للمحليين التي ُأقيمت نهائياتها 
المدرب  بقيادة   2011 السودان  بمالعب 
في  القرعة  أوقعته  حيث  برانكو،  الصربي 
على  ذهابا  فاز  الذي  الجزائر،  منتخب  مواجهة 
ملعبه بهدف لصفر بينما فاز المنتخب الوطني 

سباق  ليغادر  لهدف  بهدفين  بطرابلس  إيابًا 
التصفيات.

أول تتويج
وشهد العام 2014 الظهور األفريقي الثاني 
التي خاضها  الشان  ليبيا في نهائيات  لمنتخب 
دون خوض التصفيات، عقب انسحاب المنتخب 
في  المنتخب  ونجح  التصفيات،  من  الجزائري 
ُأقيمت  التي  الثالثة  النسخة  ببطولة  الظفر 
حيث   ،2014 العام  أفريقيا  جنوب  بمالعب 
بهدفين  إثيوبيا  على  بفوز  مشواره  استهل 
ثم  غانا  أمام  لهدف  بهدف  تعادل  ثم  لصفر، 
تعادل مع جمهورية الكونغو بهدفين لهدفين، 
وتأهل  لهدف،  بهدف  الغابون  أمام  تعادل  ثم 
مع  وتعادل  الترجيح،  بركالت  حسابه  على 
حسابه  على  وتأهل  أهداف  دون  زيمبابوي 
عقب  األفريقي  باللقب  ليتوج  الترجيح  بركالت 
الركالت  بفضل  الغاني  المنتخب  على  تفوقه 
التتويج  لهذا  المنتخب  وقاد  الترجيحية، 

المستحق المدرب اإلسباني خافيير كلمنتي.

مغادرة لتصفيات نسخة رواندا
الوطني  المنتخب  عاد   2015 العام  وفي 

الدفاع  حملة  وبدأ  التصفيات،  غمار  ليخوض 
عن لقبه المحلي بفوز على تونس بهدف لصفر 
أهداف  بثالثة  المغرب  أمام  خسر  ثم  ذهابا 
لصفر، ثم خسر إيابا أمام تونس بهدف لصفر، 
ليغادر  لصفر،  أهداف  بأربعة  إيابا  خسر  ثم 

تصفيات النهائيات التي جرت بمالعب رواندا.

2016 تشهد تأهاًل وإقصاء للمنتخب الجزائري
لالعبين  أفريقيا  بطولة  تصفيات  وفي 
 2018 بالمغرب  األخيرة  المحليين في نسختها 
للنهائيات  التأهل  من  الوطني  المنتخب  تمكن 
عقب إقصائه المنتخب الجزائري عقب فوزه ذهابا 
بهدف  إيابا  وتعادله  لهدف  بهدفين  بالجزائر 
التأهل  لهذا  المتوسط  فرسان  وقاد  لهدف، 
الدامجة، وفي  الوطني جالل  المدرب  المستحق 
الفنية  األمور  مقاليد  تسلم  البطولة  نهائيات 
المدرب الوطني عمر المريمي، واستهل منتخبنا 
ثم  بثالثية  االستوائية  غينيا  على  بفوز  مشواره 
الفوز  ثم  لصفر،  بهدف  نيجيريا  أمام  الخسارة 
على رواندا بهدف لصفر، ثم تخطى عقبة منتخب 
ثم  الترجيح،  بركالت  الثاني  الدور  في  الكونغو 
المنتخب  البطولة  مستضيف  أمام  الخسارة 
نصف  الدور  في  لهدف  أهداف  بثالثة  المغربي 
أمام  الترتيبية  مباراته  نتيجة  فقد  ثم  النهائي، 

منتخب السودان بركالت الترجيح.
ومن أصل خمس نسخ أقيمت حتى اآلن على 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطوالت  مستوى 
ثالث  في  حضوره  الفرسان  سجل  )الشان( 
مناسبة  في  األفريقي  باللقب  وتوج  نهائيات، 
ويسجل  بطولتين،  في  غيابه  وسجل  واحدة 
شان  نسخة  في  الرابع  وتواجده  حضوره 

الكاميرون.

املنتخب يدشن عامه الجديد بظهوره األفريقي الرابع في »الشان«

»زوران« يدخل أول اختبار
مع المنتخب الليبي بقائمة 

تضم 32 العبا محليا

● المدرب »زوران« في تدريبات المنتخب الوطني

● تدريبات المنتخب الوطني● تدريبات المنتخب الوطني

منتخب »الفرسان« بطل 2014 يواجه النيجر في الجولة االفتتاحية.. ويصطدم بالكونغو صاحب نسختي 2009 و2016

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - زين العابدين بركان

● السعيطي



الهناء  بصالة  ُأقيم  بهيج  حفل  في 
الشخصيات  عديد  حضره  بطرابلس، 
األندية،  ورؤساء  واإلعالمية  الرياضية 
وقدامى  اعتبارية،  وشخصيات 
رياضية  اتحادات  ورؤساء  الرياضيين 
الراعية  الشركات  مديري  وبعض 
نجوم  إعالن  األحد  مساء  تم  للحفل، 
وسفراء كرة القدم الليبية خالل العشرة 
سنوات الماضية من 2011 إلى 2020.

الكريم  بالقرآن  الحفل  ُاستهل  وقد 
للمدير  وكلمة  الوطني  والنشيد 
ورئيس  اإلعالمية  للنقابة  التنفيذي 
اللجنة العليا لالحتفالية محمود جبران، 
تم  التي  الكفية  خاللها  من  أكد  الذي 
الشخصيات  هذه  اختيار  خاللها  من 
حسب  فيها،  شارك  التي  الرياضية، 

قوله، أكثر من 30 شخصية.
بعد ذلك تم إعالن أسماء المتوجين 
األولى  النسخة  وشخصيات  والفائزين 

جائزة  على  تحصل  حيث  ليبيا،  لنجوم 
العشر  السنوات  خالل  حارس  أفضل 
األخيرة حارس المنتخب الوطني وفريق 
محمد  الحارس  طرابلس«  »األهلي 
ُأعطيت  مدافع  وأفضل  نشنونش، 

الورفلي  سند  المدافع  بين  مناصفة 
والمدافع أحمد التربي.

تحصل  وسط  خط  العب  وأفضل 
على الجائزة المحترف الليبي المعتصم 
مهاجم  أفضل  وجائزة  المصراتي، 

الهوني،  حمدو  الالعب  عليها  تحصل 
العب  وأفضل  »الترجي«،  فريق  العب 
»االتحاد«  العب  عليها  تحصل  صاعد 
العب  أفضل  وجائزة  سالم،  عمران 
أحمد  الالعب  عليها  تحصل  محترف 
مدرب تحصل  أحسن  وجائزة  علي،  بن 
السابق  »التحدي«  فريق  مدرب  عليها 

المدرب صالح ارحيل.
تحصل  تنفيذي  إداري  أفضل  وجائزة 
عليها رئيس نادي »االتحاد« المصراتي، 
نادٍ  رئيس  أفضل  محمد شاكه، وجائزة 
تحصل عليها رئيس »األهلي طرابلس« 
حكم  أفضل  وجائزة  أبوعون،  ساسي 
تحصل عليها الحكم عبد الواحد أحرويدة.

كما حصل على جائزة أفضل إعالمي 
أفضل  وجائزة  الجالي،  مهند  رياضي 
محمد  المصور  عليها  تحصل  مصور 
مهاري  فريق  أفضل  وجائزة  أبوشوفة، 
وجائزة  النصر،  فريق  عليها  تحصل 
أفضل فريق متفوق تحصل عليها نادي 
حقق  فريق  أفضل  وجائزة  »الهالل«، 
بنغازي«.  »األهلي  فريق  خارجية  نتائج 
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حزن يخيم على 
الوسط الرياضي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبية  الكرة  نجوم  من  نجمين  برحيل 
وهما من جيل زمني واحد، خيم الحزن على 
ساعة   24 من  أقل  بعد  الرياضي  الوسط 
لوفاة النجم الخلوق يوسف الشوشان، العب 
والمنتخب  السابق،  طرابلس«  »األهلي 
الوطني، وبعدها في اليوم التالي رحل النجم 
الكبير محمد الغا حارس المرمى »االتحاد« 
النبيلة  القيم  وحارس  الليبي  والمنتخب 

والمواقف الشجاعة.
تميز الشوشان بحسن أخالقه وتميز الغا 
بمواقف الكرم ومساعدته ألصدقائه وسخائه 
المادي، وسبق أن جمعهما المنتخب الوطني 
في مباريات عديدة أمام الجزائر والمنتخبات 
دورة  في  ومشاركتهما  واألفريقية  العربية 

األلعاب اإلسالمية بماليزيا سنة 1980.
الوسط  عليهم  حزن  عطائهما  ولصدق 
من  الحزن  وكان  عميًقا،  حزنًا  الرياضي 
مختلف أطيافه، كيف ال وكل منهما صاحب 
الغا  محمد  كان  حيث  ومميز،  كبير  عطاء 
حارسًا لكل ماهو رائع في الحياة، فقد قدم 
المرمى  حراسة  في  مميزًا  فنيًا  مستوى 
لإلدارة  وتفرغ  والمنتخب،  لـ»االتحاد« 
كرة  إدارة  في  السنوات  لبعض  الرياضية 
القدم بنادي »االتحاد«، ومديرًا للمنتخب ثم 
تفرغ ألعماله الخاصة، وكان كريمًا وصاحب 

أيادٍ بيضاء مع زمالئه.
للتدريب  تفرغ  الشوشان  ويوسف 
اللعب  اعتزال  بعد  المواهب  واكتشاف 
وساهم مساهمة فعالة في اكتشاف عشرات 
الصغار،  الالعبين  بعديد  ودفع  المواهب 
بالنادي  السنية  الفئات  لتدريب  تفرغ  حيث 
وكان  سنوات  لعدة  طرابلس«  »األهلي 
تدريب الناشئين ملعبًا تميز فيه. برحليهما 
الليبية  الكرة  صفحات  من  صفحة  تطوى 
والثمانينات..  السبعينات  لجيل  الرائعة 
صفحة ناصعة البياض لحسن العطاء وحسن 
التعامل وعزائهما تعامل الجمهور الرياضي 
مماتهما  بعد  أو  حياتهما  أثناء  معهما 
اهلل  قدر  ولكنه  مر  رحيل  وتقدير.  باحترام 
وال راد لقضائه وألن من يرحل ويترك سيرة 

طيبة يكون الوجع أكبر لرحيله وفقدانه.

دعا االتحاد الليبي لكرة القدم، 
رؤساء االتحادات الفرعية لكرة 

القدم، إلى حضور اجتماع مهم؛ مقرر 
إقامته في مدينة الزاوية، السبت المقبل، 

لمناقشة تكليف لجنة انتخابية، التي تشرف 
على انتخابات االتحاد الليبي لكرة القدم، 
والمقرر إجراؤها بتاريخ 27 مارس المقبل.

وقد أعلن اتحاد الكرة، في اجتماع الجمعية 
العمومية الذي عقد في الخامس من يناير 

بمدينة رأس النوف، موعد االنتخابات، وفتح 
باب الترشح والذي تم افتتاحه، من السادس 

من يناير، حتى 26 من الشهر ذاته، ووضع 
االتحاد عدة شروط لمن يرغب في الترشح، 

بحسب النظام األساسي لالتحاد الليبي لكرة 
القدم.

وأوضح بًا أنه يجب أن تتوافر في المترشح 
النتخابات مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة 

القدم الشروط التالية: »أال يقل عمر المترشح 
عن 30 عامًا، وأن يكون مقيمًا في ليبيا إقامة 

ثابتة، وغير مرتبط بأي عمل يتطلب تواجده 
خارج ليبيا لمدة تزيد على 3 أسابيع، وأال 

يكون محكومًا عليه في تهم مخلة بالشرف ما 
لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون المترشح لديه 

اهتمام ونشاط فعلي بكرة القدم ممارسة 
وإدارة بالنوادي، أو االتحادات الرياضية بما ال 

يقل عن خمس سنوات«.
وأضاف البًا: »يتقدم المترشح بسيرته 

الذاتية موضحًا فيها تاريخ الميالد والخبرة 
وأية معلومات شخصية يرغب في بًاها، مرفقة 

بشهادة الميالد والخبرة، وتسديد الرسوم 
المالية المقررة بألف دينار لدى المكتب 

المالي باالتحاد، مع إرفاق صورة من تسديد 
الرسوم بملف المترشح، ويتم تقديم الطلبات 

بالحضور الشخصي للمترشح«.

اتحاد »كرة القدم« يضع 
شروطه لخوض انتخابات 

مجلس اإلدارة

الهونى أفضل مهاجم ليبي.. ومنح الجائزة ألحمد بن علي بني املحترفني.. وساسي أبوعون كرئيس ناٍد
نجوم وسفراء كرة القدم الليبية

على العبين من »الترجي«، على حد وصفهم. 
وأعلن نادي »األهلي بنغازي«، احتجاجه رسميًا 
تداعيات  بشأن  »كاف«  األفريقي  االتحاد  لدى 
في  النادي  قال  حيث  »الترجي«،  أمام  مباراته 
باحتجاج  توجهت  األهلي  »إدارة  له:  بيان 
في  األفريقي  لالتحاد  العام  لألمين  رسمي 
الوقت المحدد وفق اإلجراءات الشكلية المتبعة 
المرافقة  المشبوهة  األحداث  بخصوص 
معايير  خالف  »الترجي«  أن  موضحًا  للمباراة«، 
لوائح  عكس  على  الجماهير  بحضور  السالمة 

»كاف«.
وأشار بيان »األهلي بنغازي«: »وعما وقع من 
وثقت  وحكامها،  المباراة  مراقب  على  ضغوط 
تفاصيله  بعض  التلفزيوني  النقل  كاميرات 
وجهة  تغير  من  الكواليس،  خلف  الموجودة 
نظر المراقب من إيقافها إلى رفض ذلك نتيجة 
ضغوطات مرفقة بصور ومشاهد مسجلة توثق 
مخالفات ومجاوزات للمبادئ والقواعد المنظمة 

قانونية  مذكرة  األهلي  »قدم  موكدًا:  للكاف«، 
مرفقة بكافة األدلة المثبتة لما وقع من ضغوط 
مرفقة بصور ومشاهد مسجلة توثق المخالفات 

للوائح الكاف«.
بنادي  مسؤولة  رياضية  شخصيات  وشنت 
وعلى  الحادثة  على  هجومًا  بنغازي«،  »األهلي 
الحكم المصري محمود البنا، ووصفت ما حدث 
حدث  ما  أن  مؤكدة  التحكيمية«،  بـ»المهزلة 

بات سمة للمسابقات القارية.
الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وتعهد 
باتخاذ  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم،  لكرة 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة مع الجهات 
المختصة باالتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، 
بخصوص ما حدث من أخطاء تحكيمية واضحة، 
و»األهلي  »الترجي«  بين  اإلياب  مباراة  خالل 
قويًا،  ندًا  الليبي  الفريق  كان  حيث  بنغازي«، 
الفادح  التحكيمي  الخطأ  أن  إال  تعبيره؛  حسب 

حرمه من التأهل.

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  انتزع 
دور  إلى  مشبوهًا،  تأهاًل  التونسي،  »الترجي« 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 
واضح،  تسلل  من  هدف  بفضل   ،2020/2021
أبو  تحسين  المصري  الراية  حكم  احتسبه 
إياب  مباراة  من  األخيرة  الدقائق  في  السادات، 
الدور اإلقصائي الثاني أمام ممثل ليبيا، »األهلي 

بنغازي«، على الملعب األولمبي برادس.
وكانت المباراة األولى انتهت بين »الترجي« 
و»األهلي بنغازي« بالتعادل السلبي على ملعب 
القاهرة  المصرية  العاصمة  في  »بتروسبورت« 
يوم 23 ديسمبر 2020، بسبب الظروف األمنية 
المضطربة في ليبيا. وكاد الفريق الليبي ينجح 
في حسم تأهله إلى دور المجموعات من الملعب 
األولمبي برادس، بعد أن سجل العبه عبد اهلل 

محمد العرفي هدف التعادل )2/2( في الدقيقة 
76. لكن حكم الراية تحسين أبو السادات كان 
له رأي آخر، وقرر تحطيم الفريق الليبي، وخسف 
كل مجهوده، حين قام بإهداء هدف غير شرعي 
المباراة،  من  القاتل  الوقت  في  صارخ  بشكل 
ليفوز »الترجي« على »األهلي بنغازي« )3 - 2( 

ويترشح وسط دهشة الوسط الليبي.
اعتراضات كبيرة من جانب حارس  وانفجرت 
مرمى والعبي الفريق الليبي ضد طاقم التحكيم 
الهدف  بإلغاء  مطالبين  اللقاء،  أثناء  المصري، 
محمود  المصري  الحكم  لكن  التسلل،  بداعي 
العمل  غياب  وسط  قراره،  تغيير  رفض  البنا 

بتقنية الفيديو المساعد »الفار« في هذا الدور.
بعد المباراة شنت جماهير »األهلي بنغازي« 
الليبي،  الرياضي  الوسط  في  والمسؤولون 
خالل  من  المباراة  حكم  على  قويًا  هجومًا 
الفوز  االجتماعي، بسبب هدف  التواصل  مواقع 
واضح  تسلل  من  جاء  الذي  لـ»الترجي«  الثالث 

هدف غير شرعي يثير غضب الليبيني ضد حكم موقعة »الترجي« و»األهلي بنغازي« في دوري األبطال

● األهلي بنغازي والترجي

الوسط - القاهرة

النادي يحتج رسمياً لدى »كاف« ويصف األحداث بـ»المشبوهة«.. وتحرك من رئيس اتحاد الكرة

بعد توقف دام لموسمين، ُأجريت أخيرًا، مساء 
مراسم  الجاري،  يناير  شهر  من  السابع  يوم 
القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  قرعة 
»ليبيا  قناة  بمقر   )2021-2020( للموسم 
الرياضية«، ليظهر الدوري للنور بشكل رسمي 
الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  في 
اتحاد  التي أطلقها رئيس  الكثيرة  الوعود  بعد 
آخرها  وكان  الشلماني،  الحكيم  عبد  الكرة 
الجاري،  يناير   15 يوم  االنطالق بشكل رسمي 
إال أن بعض العراقيل اإلدارية والمالية تسببت 

في تأجيل القرعة.
على  فريقًا   24 القرعة  في  وشارك 
مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقًا، المجموعة 
فرق  وتضم  الشرقية،  المنطقة  في  األولى 
و»التحدي«  و»الهالل«  بنغازي«  األهلي   «
و»األخضر«  سرت«  و»خليج  و»النصر« 
و»دارنس« و»شباب الجبل« و»نجوم أجدابيا« 
وضمت  و»التعاون«،  و»الصداقة«  و»األنوار« 
فرق  الغربية  المنطقة  في  الثانية  المجموعة 
و»المدينة«  و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي 
و»الخمس«  و»السويحلي«  و»الوحدة« 
و»الشط«  و»رفيق«  المصراتي«  و»االتحاد 

و»األولمبي« و»المحلة« و»أبوسليم«.
القدم،  الممتاز لكرة  الدوري  وشهدت قرعة 
عن  الرياضية«،  »ليبيا  قناة  عبر  جرت  التي 
حيث  األولى،  المجموعة  في  قوية  مواجهات 
»الهالل«،  نظيره  بنغازي«  »األهلي  يالقي 
الدوري،  بطل  »النصر«  أما  مبكرة،  قمة  في 
»نجوم  أمام  مثير  باختبار  مشواره  فيستهل 
فريق  يواجه  المقابل،  وفي  أجدابيا«. 
»التعاون« نظيره »خليج سرت«، فيما يستقبل 
فريق  ويخوض  »األنوار«،  فريق  »التحدي«، 
ويلتقي  »األخضر«،  مع  مواجهة  »الصداقة« 

»دارنس«، فريق »شباب الجبل«.
مثيرة  مواجهات  عن  القرعة  وأسفرت 
األولى  الجولة  قرعة  جاءت  حيث  وقوية، 
الفريق  التالي:  النحو  على  الثانية  للمجموعة 
في  »االتحاد«  بنادي  القدم  لكرة  األول 
في  و»السويحلي«  »الخمس«،  مواجهة 
الجولة،  مواجهة »المدينة«، في قمة مباريات 

اإليجابي بهدف مقابل هدف. وفي ملعب بنينا 
جمعت  التي  الودية  المباراة  انتهت  ببنغازي 
بثالثية  »الهالل«  بفوز  و»الهالل«  »األخضر« 
وأسامة  البدري  وفيصل  العبار  أحمد  سجلها 
انتهت  بشحات  الصداقة  ملعب  وفي  الشريف. 
»الصداقة«  جمعت  التي  الودية  المباراة 
مقابل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  و»األنوار« 
المباراة  انتهت  صرمان  ملعب  وفي  هدف. 
و»رفيق  سرت«  »خليج  جمعت  التي  الودية 

صرمان« بالتعادل السلبي دون أهداف.
ورغبته  نيته  بشأن  تحرك  الليبي  االتحاد 
الجديد،  الكروي  الموسم  وانطالق  إقامة  في 
»كاف«  األفريقي  االتحاد  من  البادرة  وكانت 
الليبية من بطوالت  األندية  استبعاد  بداًل عن 
المدة  لتجاوز  الجديد،  الموسم  أفريقيا 
المحلية،  المسابقات  لغياب  بها  المسموح 
اثنين  الجديد،  الموسم  في  أندية  بأربعة  دفع 
بنغازي«،  واألهلي  »النصر«  األبطال  في دوري 
طرابلس«  »األهلي  الكونفدرالية  في  ومثلهما 
حد  لوضع  المساعي  جاءت  لذا  و»االتحاد«، 
لحالة الركود التي سادت المشهد طوال الفترة 
وتنتعش  الراكدة  المياه  لتتحرك  الماضية، 
والكيفية  الصيغة  عن  الحديث  ويعود  األجواء 
الكروية  النسخة  عليها  التي ستكون  المناسبة 
الرغبة  هذه  القت  حيث  الجديد،  الموسم  في 
في  الرياضي  الوسط  داخل  االرتياح  من  شيئًا 
واالنفراجة  الهدوء  حالة  بعد  خصوصًا  ليبيا، 
الحرب  توقف  بينها  ومن  أخيرًا،  حدثت  التي 
العالم،  في  »كورونا«  جائحة  مع  والتعايش 
العربية  البطوالت  أغلب  واستئناف  وانطالق 

واألوروبية التي كانت متوقفة بصورة موقتة.
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.

أخيرًا.. الدوري الليبي املمتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير

الوسط - الصديق قواس

الجولة األولى تشهد قمة مبكرة بين »األهلي بنغازي« و»الهالل«.. و»النصر« يستهل مشواره أمام »نجوم أجدابيا«

فيما يلتقي »األولمبي«، نظيره فريق »رفيق«، 
»االتحاد«  نظيره  »الشط«  فريق  ويستقبل 
فريق  طرابلس«،  »األهلي  ويواجه  المصراتي، 
بفريق  أبوسليم  يصطدم  فيما  »المحلة«، 

الوحدة.
حسين  المسابقات،  لجنة  رئيس  وأعلن 
البوسيفي، أن موعد انطالق الدوري سيكون في 
الـ25 من شهر يناير، بسبب عدم اكتمال لجنة 
سيكون  البطولة  نظام  وأن  عملها،  من  القيد 
بدوري رباعي، األول والثاني من كل مجموعة، 
وستكون مباريات هذا الدور في مالعب محايدة، 
من  لها  ملعب  اختيار  سيتم  النهائية  والمباراة 
الوقت  انتهاء  المسابقات، وفي حالة  لجنة  قبل 
سيتم  بالتعادل  النهائية  للمباراة  القانوني 

اللجوء لركالت الترجيح.
أنه  إلى  المسابقات  لجنة  رئيس  وأشار 
لفريقين،  الممتاز  للدوري  الصعود  سيكون 
في  الترتيب  ألواخر  رباعي  دوري  إجراء  بعد 
فرق  من  فريقين  مجموعة  كل  المجموعتين، 

الدرجة األولى.
وضمن التحضير النطالق الموسم الرياضي 
وتيرة  من  الليبية  األندية  تزيد  الجديد، 

في  المشرف  الظهور  بهدف  استعداداتها 
رسميًا  سينطلق  الذي  الممتاز،  الليبي  الدوري 
موعد  كآخر  الجاري،  يناير  شهر  من   25 في 
تواريخ  عدة  بعد  المسابقات  لجنة  حددته 

 15 ومواعيد كثيرة سبق وأعلنتها، كان آخرها 
يناير ليتم المد لعشرة أيام إضافية.

ففي ملعب طرابلس انتهت المباراة الودية 
بالتعادل  و»المحلة«  »الشط«  فريقي  بين 

● مباراة سابقة بين األهلي بنغازي والهالل

● العبو فريق النصر

وصل  فريق  أفضل  وجائزة 
دوري  في  متقدمة  أدوار  إلى 
»األهلي  فريق  المجموعات 
أفضل  وجائزة  طرابلس«، 

للمصاعب  تحدي  فريق 
بين  مناصفة  منحت 
بسها  »الشرارة«  فريقي 
وفريق »دارنس« بدرنة، 
المدربين  سفير  وجائزة 
منحت  الوطنيين 
عبد  الوطني  للمدرب 

الحفيظ أربيش.
وتم تكريم فقيد كرة القدم اإلعالمي 
الليبي شريف الحمري، وتكريم مؤسس 
المرحوم  القدم  لكرة  العربي  االتحاد 
عبد اللطيف بوبكر، وجائزة أفضل قناة 
الرياضية،  ليبيا  لقناة  منحت  وطنية 
األنشطة  دعمت  شركة  أفضل  وجائز 
الرياضية تم منحها لمجموعة المتحدة 
جائزة  ومنحت  واالستثمار  للتجارة 
الحكم  السلة  كرة  في  الدولي  للحكم 

الدولي هيثم الساوري.

الوسط - الصديق قواس

● رئيس األهلي طرابلس مع جائزة أفضل ناد

● الهوني

التواصل  موقع  على  الرسمية،  صفحته  عبر  الصداقة  نادي  أعلن 
الحاسي،  أحمد  الالعب  مع  التعاقد  عن  »فيسبوك«،  االجتماعي 
الصداقة، عادل  نادي  معلقا على ذلك، في اتصال مباشر مع رئيس 
بوشيبة. وتم االتفاق مع الالعب أحمد الحاسي ليكون ضمن قائمة 
الفريق األول لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 قادما من 

نادي النصر.
األيام  خالل  النصر،  نادي  مع  عقده  فسخ  قد  الحاسي  وكان 
الماضية، بعد المشاركة معه في أكثر من مناسبة في دوري أبطال 
سبق  كما  المحلي،  الدوري  إلى  باإلضافة  والكونفدرالية،  أفريقيا 

لـ»الحاسي« العب الوسط، أن لعب لناديي الهالل واألهلي بنغازي.
الظهير  مع  التعاقد  في  الصداقة  بنادي  الكرة  إدارة  نجحت  كما 
نادي  للتجديد، قادما من  قابل  األيسر طه خليل لمدة موسم واحد 
المنتخب  قائمة  وضمن  السنية  الفئات  في  معه  لعب  حيث  النصر، 
الليبي  الدوري  النطالق  استعدادا  وذلك  عاما،   20 تحت  للشباب 

الممتاز. 
ويستعد الصداقة، الذي يقوده المدرب الجزائري مجدي الكردي، 
إلى تقديم موسم قوي، من خالل التعاقد مع عدد كبير من الالعبين 

استعدادا للموسم الجديد، المقرر انطالقه يوم 25 يناير الجاري.

وقد خاض الصداقة، خالل اليومين الماضيين، مباراة ودية على 
ملعب النادي مع نادي األنوار، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلعب الصداقة ضمن الدوري الليبي الممتاز 2020-2021، في 
الثاني  األسبوع  األخضر، وفي  األول مع  األسبوع  الذهاب،  مرحلة 
يواجه شباب الجبل، والثالث يلعب أمام نجوم أجدابيا، واألسبوع 

في  ويلعب  األهلي،  يواجه  والخامس  التحدي،  أمام  الرابع 
األسبوع السادس أمام خليج سرت، ويلعب أمام الهالل، في 
األسبوع السابع، وفي األسبوع الثامن يواجه األنوار، والتاسع 

يلعب أمام النصر.

الصداقة يعزز صفوفه بثنائي النصر استعدادا للدوري
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ماذا: يعني طلب »األوقاف« األخير إخالء مقره الرئيسي؟

من: يقف وراء إثارة غضب المثقفين وتفجير األزمة؟

أين: دور الحكومة في حماية المركز ومنع المساس به؟

متى: يتوقف تداخل األدوار في الحكومة الواحدة؟

كيف: يمكن طمأنة الرأي العام وحماية المركز؟

لماذا: جرى استهداف المركز في هذا الوقت بالذات؟

 كل شيء كل شيء  

املركز الليبي للمحفوظات

2010 رحل عنا األديب خليفة محمد   - 1  - 13 في مثل يوم أمس 
2010، وسد ثرى مقبرة شهداء   – 1  - 15 التليسي، وفي مثل يوم غدٍ 

1930، وبها درس   /5/ 9 الهاني بطرابلس. وُلد في طرابلس يوم 
ثانية، مع اإليطالية فشب  العربية تدرس، كلغة  اللغة  عندما كانت 

1948، وأصبح معلمًا من  النظامية سنة  أتم دراسته  باللغتين.  ملمًا 
 .1952 1951، ثم موظفًا بمجلس النواب الليبي سنة  1948 إلى  سنة 
أدبها  للتعرف على  إيطاليا  إلى  اليونيسكو  أوفدته منظمة   1960 سنة 
المعاصرين، فتحصل على دبلوم ودكتوراه فخرية من جامعة  وكتابها 

 1967 1964 حتى  نابولي. اختير وزيرًا لإلعالم والثقافة من العام 
الليبيه، ثم سفيرًا لدى المغرب سنة  في عدد من حكومات المملكة 
1978 اختير أمينًا أول التحاد األدباء والكتاب الليبيين،  1968. سنة 

العربية  العرب. ترك للمكتبة  اأُلدباء  العام التحاد  نائبًا لألمين  ثم 
45 كتابًا تناولت الشعر واألدب والتاريخ والترجمة، من بينها  أكثر من 
الواحد«، كما قام  ليبيا«، وقصيدته »البيت  الجهاد في  معجم »معارك 

ولوركا«. أعمال »طاغور  بترجمة 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

قبل أن يحدث ما حدث يوم 6 يناير 2021 في واشنطن، كانت النذر المحذرة بما سيتلو 
التبلور والتجمع كغيوم منذرة بعاصفة استثنائية. وعلى سبيل  من كوارث قد بدأت في 
ترامب  دونالد   2016 العام  الرئاسة  النتخابات  الجمهوري  المرشح  رفض  حين  المثال، 
االلتزام  أن  يؤكد  حقيقة  كان  تاريخية،  في سابقة  دفعه من ضرائب،  بما  تقديم كشفٍ 
بتطبيق النظم واللوائح والسوابق المعمول بها، ال تعنيه هو شخصيًا، بل المقصود بها 
آخرون. وطوال السنوات األربع الماضية كانت التحذيرات تتوارد، واحدًا إثر آخر، منذرة بما 
سيحدث، ومكتوبة ببنط عريض على الجدران. وكان بمستطاع الجميع في واشنطن، وفي 
العالم الليبرالي الغربي، قراءتها. لكنهم عملوا بمبدأ »السكوت من ذهب«. وحين تعرضت 
واشنطن ألهوال العاصفة، األسبوع الماضي، ُأصيب الجميع بالذهول وعدم التصديق أواًل، 

ثم بالخوف ثانيًا على مصير الديمقراطية، ليس في أميركا فقط، بل في العالم.
ليس سهاًل ما حدث مؤخرًا في واشنطن، بكافة المقاييس. وليس من المتاح نسيانه. 
ولم يكن عاديًا ما تابعناه من مشاهد على القنوات التلفزية، ووسائل التواصل االجتماعي. 
لكنه صار، اآلن، تاريخًا موثقًا، وعلينا تحمل نتائجه، والتعلم من دروسه، وسد كل الثقوب 
أنه  نتائجه، رغم  التسليم به، ومواجهة  يتكرر، وأمرًا واقعًا، ال مفر من  والمنافذ، حتى ال 
أمام  مشرعة  األبواب  ويفتح  العالم،  في  دستورية  ديمقراطية  أقدم  بأركان  يعصف  كاد 

عهود االستبداد والطغيان للعودة، لكي تغرز رايتها في قلب 
الديمقراطية، وتحكم على أنصارها بالموت قتاًل أوبالنفي، كما 
نهائيًا،  عليهم  انتصاره  غداة  بأعدائه،  فرانكو  الجنرال  فعل 
قبله  فعل  كما  أو   .1939 العام  األسبانية  األهلية  الحرب  في 

موسوليني وهتلر في إيطاليا وألمانيا.
أكثر تلك النتائج وضوحًا أن أميركا التي عرفناها قبل وصول 
توحدهما  اثنتين،  بعده  أضحت  الحكم  إلى  ترامب  دونالد 
الجغرافيا والكراهية. واحدة بثقافة وبرؤية تدعو إلى االنغالق 
وأخرى  وعنصرية.  جديد،  من  عظمى  أميركا  لبناء  والعزلة 
واالنفتاح،  الديمقراطية  إلى  تدعو  ليبرالية،  وبرؤية  بثقافة 
أجل  من  وشعوبه  العالم  دول  بقية  مع  متينة  جسور  وبناء 

ترسيخ السالم والتعاون دوليًا.
ترامب  دونالد  الرئيس  خسارة  أن  هو  حقيقة،  يهم  ما 
أميركي  مليون   75 تجاهل  التعني  الساحة،  من  وخروجه 
ولتوجهاته،  لسياساته،  ومناصرين  داعمين،  وراءه  وقفوا 
المتشاق  مستقباًل  كامل  استعداد  وعلى  موجودين  ومازالوا 
السالح والدفاع عما يمثله. وأن أميركا الليبرالية التي وقفت 
عليها  يتوجب  سلوكه،  ورعونة  تصرفاته  وسوء  ترامب  ضد 
الديمقراطية،  جذور  وتعميق  الذات،  ومراجعة  التيقظ،  اآلن 
بالتصدي، قوال وفعال، ألعدائها ليس في أميركًا ممثلين في 
المتطرفين اليمنيين فحسب، بل في العالم، بدعمها ووقوفها 
األخرى،  العالم  بلدان  في  الديمقراطية  أنصار  جانب  إلى 
روسيا  وهما  الوقت  طوال  بها  يتربصان  بلدين  في  وخاصة 

والصين.
الماضي،  الرئيس ترامب لم يعد رئيسًا منذ ظهور نتائج االنتخابات في شهر نوفمبر 
وتحديدًا منذ تصويت المجمع االنتخابي يوم 14 ديسمبر 2020. وفشلت جميع محاوالته 
أمام المحاكم في مختلف الواليات األميركية لقلب النتائج. لكن أكاذيبه بتزوير االنتخابات، 
وبسرقة نتائجها لم تمت، ووجدت آذانًا صاغية تصدقها. وها هو اآلن، وبعد كل ما فعل 
ديمقراطية  أقدم  بحق  أرتكبه  ما  أوزار  بثقل  محماًل  األبيض  البيت  سيغادر  تخريب،  من 
دستورية في العالم. أضف إلى ذلك أنه سوف يترك وراءه أميركا تتقلب سياسيًا فوق سطح 
صفيح ساخن لسنوات أخرى، وسيترك وراءه الحزب الجمهوري منقسمًا ومشتتًا، كقارب بال 
بوصلة أو بمن يمسك دفته ليقوده إلى مياه آمنة. ومع ذلك، ورغمًا عن كل ذلك، فإن 
احتمال اتهامه من قبل الكونغرس ضعيف لقصر المدة الزمنية أواًل، وألن الجمهوريين 
مهما ضعفوا أو انقسموا ليس معروفًا عنهم تاريخيًا التخلي عن رئيسهم ورميه للذئاب. 
وثانيًا، هناك احتمال عودته إلى الخشبة السياسية بأسرع مما نظن، مالم يتم اتهامه من 
قبل الكونغرس. وفي حالة عودته، فإنني شخصيا أتكهن أال يكون ذلك من خالل الحزب 
الجمهوري، بل ربما عبر تأسيس حزب سياسي جديد، تتاح له فرص تصميمه على مزاجه 
ووفق رغباته خالل وقت قصير نسبيًا، يمكنه من العودة، محموال على ظهور أنصاره، إلى 

حلبة التنافس على الرئاسة المقبلة العام 2024.
تبقى أخيرًا إشارة وتعليق حول الذين كبروا وهللوا شماتة، في مناطق عديدة في العالم، 
بما حدث في واشنطن. وهم بالطبع كثر، وبتوجهات سياسية مختلفة وبأهداف متضاربة 
ومتنافسة، إال أن السرور بما قد يحدث للديمقراطية من نكسات يوحدهم. وبالتالي، يكون 
من األفضل تجاهلهم وغض الطرف عنهم ألن الحكمة تقول إن األعداء ال يخونون، وألننا 
على علم ودراية بمن هم وما يمثلون. والعزاء للديمقراطيين، في كل بلدان العالم، هو أن 
الديمقراطية ومؤسساتها في أميركا تمكنت، وفي ساعات قليلة من التغلب على ما حدث، 

وأحكمت قبضتها من جديد، بما ال يسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء.

جمعة بوكليب

معركة واشنطن 
األخيرة.. هل انتهت؟

تحت شعار »الهوية الوطنية تجمعنا« احتضن 
فندق ريكسوس بطرابلس، الثالثاء، فعاليات 
االحتفالية برأس السنة الفالحية األمازيغية 

.2970
واشتمل الحفل على فقرات فنية قدمت خاللها 

فرقة العربون من كاباو وصلة من الرقصات 
على إيقاع الطبول مصحوبة بأهازيج مطعمة 

بأنغام »الزكرة«، ألهبت حماس الجمهور.
وتواصلت الفاعلية مع فرقة أكساس، التي 

قدمت عددا من األغاني والمقطوعات 
الموسيقية األمازيغية.

وتضمن االحتفال أيضا عرضا للمأكوالت 
الشعبية المتعارف عليها في المطبخ 

األمازيغي، التي يتم تقديمها في المحفل 
العرفي بالبيوت.

وصاحب األمسية االحتفائية عرض مرئي يبين 
خلفيات تاريخ التقويم األمازيغي، والطقوس 

المرتبطة بأبعاده األنثروبولوجية في الشعائر 
وأحوال الحياة اليومية.

الرئيس 
ترامب لم يعد 

رئيسًا منذ 
ظهور نتائج 

االنتخابات في 
شهر نوفمبر 

املاضي، 
وتحديدًا 

منذ تصويت 
املجمع 

االنتخابي يوم 
14 ديسمبر 

.2020

سنة 2020 األعلى 
حرارة عامليا

األوروبية  »كوبرنيكوس«  كشفت خدمة 
 2020 المناخي أن سنة  للتغير 

2016 في صدارة  انضمت إلى سنة 
السنوات األعلى حرارة عالميا. وبذلك، 
أصبحت ذروة عقد شهد درجات حرارة 

يستلزم  ناقوس خطر  قياسية تشكل 
اتخاذ خطوات تضع  إلى  »المسارعة« 
ا لظاهرة االحترار. وانتهت سنة  حدًّ

2020 بمعدل حرارة أعلى بـ1.25 
درجة من ذلك المسجل ما قبل 

نفسه  المعدل  الصناعي، وهو  العصر 
2016، لكن خدمة  الذي سجل العام 

»كوبرنيكوس« أبرزت أن »2020 
2016 رغم  عادلت الرقم القياسي لسنة 

المنصرمة شهدت ظاهرة  السنة  كون 
إلى تبريد الطقس«.  التي تؤدي  النينيا 

2016، فكانت شهدت ظاهرة »إل  أما 
قوية، وهي ظاهرة طبيعية  نينيو« 

الحرارة.  بارتفاع درجات  تتسبب 

 مفاجأة عن التوائم
يمكن لالختالفات الجينية بين التوائم 
األحاديي الالقحة، الذين تطلق عليهم 

عادة تسمية التوائم المتطابقين، أن 
تظهر في وقت مبكر جدا في التطور 

الجنيني. وهو اكتشاف يدفع إلى إعادة 
النظر في كيفية معرفة الباحثين، من 

خالل التوائم ما هو فطري وما هو 
مكتسَب. وتحدث والدة التوائم األحاديي 

الالقحة الذين يُسمّون أحيانا التوائم 
المتشابهين عندما تنفصل البويضة 

أو »الالقحة« الناتجة عن اإلخصاب إلى 
اثنتين، وبالتالي تشّكل جنينين.

وتولي األبحاث أهمية كبيرة للتوائم 
األحاديي الالقحة إذ يُعتقد عموما أن 

لديهم تركيبة جينية متشابهة وأن 
اختالفاتهم الجسدية أو السلوكية 
مكتسبة من البيئة المحيطة بهم.
وركزت دراسة أعدّها باحثون 

أيسلنديون ونُشرت في مجلة »نيتشر 
جينيتيكس« على درس التحوّرات التي 

تحصل في مرحلة مبكرة من التطور 
الجنيني، وخلصت إلى أن لدى كّل من 

التوائم األحاديي الالقحة ما معدّله 5.2 
تحوّر مختلف عن جينوم توأمه.

سوزان نجم الدين.. 
و»الظالم« ترامب

أقوالهمأقوالهم

»من الضروري بالنسبة إليطاليا 
حماية نتائج مفاوضات منتدى الحوار 

السياسي )الليبي( من التدخالت 
الداخلية والخارجية«.

وزير الخارجية والتعاون الدولي 
اإليطالي

لويغي دي مايو

- »وقف إطالق النار الدائم في ليبيا 
يحتاج، قبل كل شيء، إلى أن يكون 

مقبواًل من األطراف ومن عامة 
الليبيين«.

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

»أدعو أعضاء اللجنة االستشارية 
لملتقى الحوار السياسي أن يضعوا 

تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح 
الموالية لبعض األطراف الليبية 

والخارجية«.

سفيرالواليات المتحدة األميركية 
لدى ليبيا

ريتشارد نورالند

»أتناول بشكل خاص األزمات 
اإلقليمية، ال سيما في ليبيا، وعملية 
السالم في الشرق األوسط ولبنان 

وشرق المتوسط في اجتماع القاهرة 
الرباعي«.

وزير الشؤون الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

اجتمع شمل أسرة الفنانة 
السورية سوزان نجم الدين 

أخيرًا في القاهرة بعد لقائها 
وأبنائها بعد تعذر لقائها بهم 

طوال فترة حكم الرئيس 
األميركي المنتهية واليته 
دونالد ترامب، الذي عطل 
تأشيرات دخول السوريين 

الواليات المتحدة األميركية 
طوال فترة حكمه.

وكتبت سوزان عبر 
»إنستغرام«: »خمس سنوات 

من الظلم والحزن والوحدة 
والحنين.. خمس سنوات 

كان يكبر فيها الحلم ويكبر 
معه األلم.. خمس سنوات 

صاروا الصغار كبار.. خمس 
سنوات كنت أعد فيها األيام 

والساعات والدقائق والثواني 
بانتظار هذه اللحظة.. فراقٌ 

قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات 
بددت كل شيء وأعادت توازن 

الحياة إلى طبيعتها.. فها أنا 
ذا أعانق فلذات كبدي بينما 

انتهى عهد )#ترامب الظالم( 
بالذل والمهانة.. لينقلب السحر 
على الساحر.. فالحمد هلل حمدًا 

كثيرًا طيبًا ملء السماوات 
وملء األرض وملء ما بينهما 

حتى يبلغ الحمد منتهاه«.

فن وطعام على املائدة األمازيغيةفن وطعام على املائدة األمازيغية

األديب خليفة محمد التليسي
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