
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
6.127.401.024.056.267.44

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
1714171615

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 قرزة على أعتاب العالمية
ص16

تعافي

فضاء

تتوقع منظمة »أوبك« أن تتعافى أسواق 
النفط خالل العام الجاري، 2021، بعد 

حالة الضبابية التي سادت خالل 2020 
بسبب فيروس »كورونا«. ويقول أمين 

عام »أوبك« إنه متفائل بحذر حيال تعافي 
سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب 

الناجم عن الجائحة. وأضاف محمد باركيندو 
في منتدى عن بعد: »نتفق جميعًا على 

أن التعافي هش.. ال يزال هناك مزيد 
الضبابية، لكننا متفائلون بحذر بأن التعافي 
سيتحقق هذا العام«. وصعدت أسعار النفط 

هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في 11 
شهرًا، مدعومة بقرار اتخذه أغلب أعضاء 
»أوبك+« في الخامس من يناير لإلبقاء 

على اإلنتاج مستقراً في فبراير.

مليار 9.34
دوالر

العجز في إيرادات ليبيا 
من النقد األجنبي

 خالل 2020

نفط

كل شيء

إشاعة

قريبا في ليبيا
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رفع الحظر وسياسة االحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا

الديمقراطي
 دخل الرئيس جو بايدن قلعة الحكم 
في اإلمبراطورية األميركية، معلنًا أن 
بالده مستعدة لقيادة العالم، بيد أن 

طموحه يصطدم بتحديات شائكة في 
مواجهة جائحة الصين وإيران وروسيا. 
ومع ديمقراطية في أسوأ حاالتها 
بفعل سياسات الرئيس السابق 
دونالد ترامب، يجد رجل البيت 

األبيض الجديد نفسه في مواجهة 
أزمات داخلية متعددة ما بين وباء 

وانقسام وانكماش اقتصادي 
وعنصرية. واألهم، على 

الصعيد العربي، أن 
بايدن سيعيد العالقات 
الدبلوماسية مع السلطة 

الفلسطينية ويقدم مساعدات 
أمنية ومالية بماليين الدوالرات 
لوكالة األمم المتحدة المخصصة 
لمساعدة الالجئين الفلسطينيين.
لكن السؤال األهم: هل ستشهد 

القضية الفلسطينية تغيرًا جوهريًا 
بعد الـ100 يوم األولى في عهدة 

بايدن الرئاسية؟ وهل يمضي قطار 
التطبيع المجاني في طريقه الذي 

رسمه ترامب وصهره؟

عاد خبر اصطدام كويكب باألرض للظهور 
مرة جديدة على مواقع التواصل االجتماعي 

باللغة العربية، مثيرًا اهتمام وقلق 
المستخدمين، خاصة ألنه منسوب لوكالة 
الفضاء األميركية »ناسا«، وألنه حدد يوم 
السبت الماضي موعدًا لالصطدام. لكن 

هذا الخبر ليس سوى واحد مما ينشر على 
مواقع التواصل من أخبار ال أصل لها من 
الصحة، وجاء في المنشور: »وكالة ناسا: 

كويكب خطير يقترب من األرض«، ورجحت 
الوكالة أن »االصطدام سيكون السبت 

المقبل«، وشاركه مئات المستخدمين على 
موقعي »فيسبوك« و»تويتر«. 

وليامز تحزم حقائبها وتستعد لتسليم مهمتها إلى السلوفاكي كوبيتش

مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي الليبي على التعامل مع مضاعفات »كورونا«

»الرئاسي« يقرر إنشاء جهاز أمني جديد باسم »دعم االستقرار«

حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من »املعرقلني«

خبز الليبيني في فرن الغالء والسجاالت الحكومية

مع  خطيرًا  منعطفًا  الخبز  ــة  أزم دخلت 
ارتفاع  من  المواطنين  شكاوى  استمرار 
المخابز،  بعض  في  المفاجئ  الخبز  سعر 
مقابل  ــدوالر  ال صرف  سعر  ارتفاع  عقب 
قرار  دخول  بعد   ،%  230 بنسبة  الدينار 
يناير  في  التنفيذ  الصرف حيز  توحيد سعر 
إلى  المسؤولين  ببعض  حدا  ما  الجاري، 
الحديث عن ما سموه »ثورة جياع« مرتقبة 
إذا ما استمر هذا االرتفاع. وكتب مدونون، 
على صفحات التواصل االجتماعي، أن سعر 
العاصمة طرابلس،  ارتفع في مخابز  الخبز 
مسجاًل دينارًا لثالثة أرغفة من الخبز، ورُفع 
قرشًا.   33 إلى  دينار  ربع  من  الخبز  سعر 
في  محمد،  خريص  الخبازين  نقيب  وقال 
في  الخبز  نقص  إن  صحفية  تصريحات 
بعض المخابز سببه نفاد مادة الدقيق بعد 
نتيجة  التجارية  بالسوق  أسعارها  ارتفاع 
تعديل سعر الصرف. وفي شرق البالد، قال 
الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي 
إن  الطلحي،  إبراهيم  النقيب  بنغازي،  في 
المواطنين  من  عدة شكاوى  تلقى  الجهاز 
أن  مؤكدًا  الخبز،  سعر  ارتفاع  بخصوص 
على  رقابي  البلدي  الحرس  جهاز  »دور 

التسعيرة، وليس تشريعيًا«.
ــة، وجـــه رئيس  ــ األزم تــصــاعــد  ومـــع 

خطابًا  السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس 
الصديق  المركزي،  المصرف  محافظ  إلى 
الكبير، أخبره فيه بأن مخزون الدقيق على 
وشك االنتهاء، بما يعني دخول البالد في 
أزمة غذائية سببها عدم تقدير »المركزي« 
اعتمادات  مقابل  والحاجات  لألولويات 
وأشار  مهمة.  غير  لسلع  تصرف  ضخمة 
اعتمادات  تمنح  لم  إذا  أنه  إلى  السراج 
لدى  الــدولــة  برصيد  سنتدخل  للغرض 
السلم  على  حفاظًا  الخارجي  المصرف 

االجتماعي.
على  رده  في  الكبير  أكد  المقابل  في 
من  المصرف  فتحه  ما  أن  السراج  رسالة 
الستيراد   2020 العام  خالل  اعتمادات 
االستهالكي  المقدار  مع  يتناسب  الدقيق 

إلى  الحكومة  داعيًا  ليبيا،  في  المعتاد 
ضرورة ضبط حدود ومنافذ ليبيا للحد من 
تهريب السلع كافة، وفي مقدمتها الدقيق.
إلى  الدقيق  سعر  ارتفع  تجار،  وحسب 
 155 مقابل  الواحد،  للقنطار  دنانير   210
دينارًا قبل توحيد سعر صرف الدوالر، كما 
بصناعة  المتعلقة  األصناف  جميع  قفزت 
الطعام  وملح  الــزيــت  سيما  ال  الخبز، 
والخميرة. جاء ذلك في أعقاب ارتفاع سعر 
صرف الدوالر الرسمي من 1.64 إلى 4.46 
في  الجديدة  األسعار  توحيد  بعد  للدينار 
عموم ليبيا، فيما يقول محللون إن استيراد 
للدوالر،  الرسمي  السعر  القمح يكون على 
األخير،  األسبوع  في  طفرة  شهد  الــذي 

انعكست على الفور على أسعار الدقيق.

طرابلس: الوسط

تسابق المبعوثة األممية إلى ليبيا باإلنابة، 
مهمتها  لتتويج  الزمن  وليامز،  ستيفاني 
في  السياسية  العملية  بإنجاح  ليبيا  في 
لحل  المتحدة  األمــم  ترعاها  التي  ليبيا 
األزمة الليبية، قبيل موعد رحيلها وتسليم 
يان  السلوفاكي  إلى خلفها،  الليبي  الملف 
حتى  االتجاه  هذا  في  وتمكنت  كوبيتش، 
اآلن من تسجيل توافقات الفتة حول آلية 
على  واالستفتاء  التنفيذية  السلطة  اختيار 
مهلة  انتهت  وقت  في  الدستور،  مشروع 
من  والمرتزقة  المقاتلين  جميع  مغادرة 
اجتماع  مخرجات  وفــق  والمحددة  ليبيا 
تنفيذها،  دون   )5+5( العسكرية  اللجنة 
وسط ردود فعل متباينة داخلية من نتائج 
الحوار وتشكيك في توقيت تعيين المبعوث 

األممي الجديد اآلن.
لمؤتمر  األولى  السنوية  الذكرى  وفي 
الطريق  صارت  ليبيا  حول  الدولي  برلين 
أعضاء  اختيار  ليكون  كبير  حد  إلى  سالكة 
في  جاهزا  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
غضون أسابيع، والذي سيعتمد على نتائج 
فشل  حالة  وفي  إقليم،  كل  في  التصويت 
الوصول إلى تولي أي شخصية المنصبين 
اختيار  إلــى  الذهاب  يتحتم  الرئيسيين 
التوافق  تعذر  وإن  القوائم،  وفق  الرئاسي 
على آليتي االختيار يبقى حل واحد يتداول 
الرئاسي  بقاء  وهــو  رسمي،  غير  بشكل 
الحالي مع إضافة نائبين إلى فائز السراج، 
وقت  في  جديد،  حكومة  رئيس  واختيار 
أحيلت مهمة التحقق من طلبات الترشيح 

إلى لجنة من ملتقى الحوار السياسي.
خطوة موازية شهدها المسار الدستوري 
بمدينة  الدستورية  اللجنة  اجتماع  خالل 
على  مبدئي  باتفاق  المصرية،  الغردقة 
األقاليم  عبر  الدستور  على  استفتاء  إجراء 
ــزان(  شرط  ف برقة،  )طرابلس،  الثالثة 
نتائجه  وتحصين   ،)1+50( على  حصوله 
ديسمبر  في  مقررة  النتخابات  استعدادا 
المقبل. وحسب مسودة االتفاق المبدئي، 
إلى   9 من  بمناقشات  اللجنة ستقوم  فإن 
11 فبراير المقبل لتحديد موعد االستفتاء 

ورفعه للبعثة.

وقوبل التقدم المحرز في تنفيذ خارطة 
جديدة  سلطة  لتعيين  الممهدة  الطريق 
المقرر  موعدها  فــي  انتخابات  ــراء  وإجـ
ديسمبر 2021 بردود فعل محلية متباينة، 
بما  للدولة  األعلى  المجلس  خاللها  رحب 
أعضاء  داعيا  الملتقى،  أعضاء  إليه  توصل 
اللجنة الدستورية إلى »إحداث أكبر توافق 
ممكن لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب 
الوطنية«، مقابل  الوحدة  تشكيل حكومة 
طرابلس  حماية  بـ»قوة  يعرف  ما  إعالن 
والمنطقة الغربية« المكونة من التشكيالت 
عن  طرابلس،  في  الرئيسة  العسكرية 
آلية  على  التصويت  نتائج  من  أيا  رفضها 
خطابها  وفي  الجديدة،  السلطة  اختيار 
ومجلس  المتحدة  ــم  األم ــى  إل الموجه 
األمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار 
السياسي، شككت فيما وصفتها »الطريقة 
الشخصيات  بعض  الختيار  المشبوهة« 
المشاركة في الحوار، والطريقة التي جرى 
عليها،  والتصويت  المقترحات  عرض  بها 
وكذلك »التدخل الشخصي لبعض أعضاء 
نحو  السياسي  المسار  توجيه  في  البعثة 
أهداف معينة ال تخدم مصلحة ليبيا«، وفق 

الدولية،  الفعل  ردود  وفي سياق  تعبيرها. 
هددت فرنسا عبر سفارتها لدى ليبيا باتخاذ 
ودعت  المعرقلين«،  »كل  ضد  ــراءات  إج
الجميع إلى السماح بانتخاب سلطة تنفيذية 

موحدة جديدة للوصول إلى االنتخابات.
وتشكك أطراف ليبية في توقيت تعيين 
المبعوث الجديد السلوفاكي يان كوبيتش، 
ملموس  تقدم  إحــراز  تحقيق  يجري  حيث 

واالقتصادية  السياسية  المسارات  في 
أعضاء  مــن  تحفظات  مــع  والعسكرية، 
فعاليته  عدم  على  الدولي  األمن  بمجلس 
والخشية من عدم إلمامه بالملف الليبي ما 

قد يربك المشهد مجددا.
للترحيب  وتركيا  إيطاليا  وفيما سارعت 
العدالة  ــزب  »ح رئيس  اعتبر  بتعيينه، 
اإلخوان  جماعة  على  المحسوب  والبناء« 
المسلمين، محمد صوان، أن الدفع بتسليم 
كوبيتش مهامه في ليبيا في هذا التوقيت 
على  وليامز  فيه  توشك  الذي  الحساس، 
هو  الحوار،  لمسار  األخيرة  المرحلة  إنهاء 
محذرا،  والتساؤل«،  لالستغراب  مثير  »أمر 
»قد  أنه  من  بالخصوص،  تصريحات  في 
ينسف مسار التسوية برمته، ويعود بنا إلى 

نقطة الصفر«.
ويقلل متابعون للشأن الليبي من هذه 
المخاوف كون الدبلوماسي السلوفاكي لن 
يكون بمقدوره تجاوز نتائج كل المسارات، 
وليامز،  مشوار  مواصلة  إلى  يضطره  ما 
لكن يتعين عليه في أولى مهامه، مواجهة 
للتأثير  المحتملة،  الخارجية  الضغوطات 
بشأن  السياسي  الــحــوار  مخرجات  على 

بدور  يرتهن  ما  وهو  التنفيذية،  السلطة 
الواليات المتحدة في ظل اإلدارة الجديدة 
التناقضات  وفك  ثقلها  إللقاء  بايدن،  لجو 

اإلقليمية والدولية.
على  التنافس  انطلق  المناخ  هذا  في 
مناصب السلطة التنفيذية الموقتة بشكل 
مبكر، رغم أن عمرها محدود باختيار سلطة 
منتخبة ديمقراطيا، آخر العام الحالي، وهذا 
التنافس ليس بعيدا عن الزيارات الخارجية 
والنواب  السياسية  القيادات  مستوى  على 
فسره  طرابلس،  على  الحرب  وقف  منذ 
في  مكان  عن  للبحث  بمساع  مراقبون 
المشهد القادم باعتبار هذه الدول مشاركة 

في رسم الخريطة السياسية الجديدة.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  ــد  وأك
إلى  رفعه  تقرير  في  غوتيريس  أنطونيو 
»االنخراط  أن  اإلثنين  يوم  األمن  مجلس 
الليبية- الحوارات  في  المستمر  الدولي 

المتحدة  األمم  بعثة  تيسرها  التي  الليبية 
قدما  بليبيا  ليدفع  كبيرا  زخما  ولد  للدعم 

على طريق السالم واالستقرار والتنمية«.
»جميع  غوتيريس  دعا  حــازم  وبشكل 
األطراف الدولية واإلقليمية إلى احترام بنود 

اتفاق وقف إطالق النار«، الذي ينص على 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  كل  انسحاب 
أي  الجاري  يناير   23 قبل  البلد  هذا  من 
الموافق للسبت القادم. وفي تقريره، شدد 
غوتيريس على أن »التنفيذ الفوري التفاق 
مغادرة  ضمان  يشمل  النار  إطــالق  وقف 
جميع المقاتلين والمرتزقة األجانب ليبيا، 
لحظر  المشروط  وغير  الكامل  واالمتثال 
األسلحة المفروض من قبل مجلس األمن 

الدولي على هذا البلد منذ 2011«.
لمجلس  منتظرة  جلسة  انعقاد  وقبيل 
األمن الدولي حول ليبيا في 28 يناير الجاري، 
مهام  يوسع  قــرار  مشروع  بريطانيا  تعد 
اإلشراف  لتشمل  ليبيا  في  األممية  البعثة 
انسحاب  ومراقبة  النار،  إطالق  وقف  على 
القوات األجنبية والمرتزقة من البالد، أمام 
المقاتلين  إخراج  بنود  تنفيذ  في  اإلخفاق 
من خطوط التماس كما نص عليه اتفاق 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  مباحثات 
)5+5( في مدينة جنيف السويسرية، تعثر 
منذ أشهر فتح الطريق الساحلي الذي دعا 
أوفتشا  أوليفر  ليبيا،  األلماني لدى  السفير 
لـ»بناء  كعامل  تنفيذه  إلى  الثالثاء،  يوم 
المفوض  الدفاع  وزير  لقائه  الثقة«، خالل 

بحكومة الوفاق صالح الدين النمروش.
بعض  من  المشهد  في  ما  كل  لكن 
هواجس  يبعد  أن  يستطع  لم  التفاؤل، 
العاصمة  في  شعبي  احتقان  من  القلق 
الخبز  رغيف  سعر  ارتفاع  جراء  طرابلس، 
وما تاله من تداعيات انتهت بإغالق عدد 
البعض  يصفه  بما  ينذر  ما  المخابز،  من 
بـ»ثورة الجياع«، يزداد التخوف منها أمام 
ما يراه البعض صراعات خفية بين أطراف 
هذا  في  يصب  وربما  بعينها،  سياسية 
االتجاه سعي وزير الداخلية بحكومة الوفاق 
فتحي باشاغا إلى إنشاء »غرفة أمنية عليا«، 
فيما أعلن فائز السراج بالمقابل عن إنشاء 
جهاز أمني جديد تحت مسمى »جهاز دعم 
أبوسليم  كتيبة  قائد  وتكليف  االستقرار«، 
في طرابلس، عبدالغني الككلي، المعروف 
بـ»غنيوة« رئيسا له، كما عين ثالثة نواب 
له، من بينهم آمر ما يعرف بـ»كتيبة ثوار 
تتبع  وجميعها  أبورأس،  أيوب  طرابلس«، 

المجلس الرئاسي.

< ممثلة األمين العام في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، خالل مؤتمر صحفي في جنيف 13 يناير 2021            )إنترنت(

طرابلس، جنيف، القاهرة: الوسط

يدخل المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم في مواجهة 
جديدة، اليوم الخميس، أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن 
الثانية  المجموعة  الثانية من منافسات  الجولة  مواجهات 
لبطولة األمم األفريقية لالعبين المحليين »شان 2021« 

المقامة في الكاميرون.
فيليبوفتش،  زوران  الجديد،  الصربي  المدرب  يحاول 
الفوز  أن  إال  الفريق،  مع  حداثته  رغم  له،  بصمة  تقديم 
المنافسة بقوة، بعد  الثالث بات ضروريًا لدخول  بالنقاط 
التعادل السلبي أمام النيجر في الجولة األولى، خصوصًا أنه 
يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب الصدارة بعد 

فوزه على الكونغو برازافيل بهدف نظيف.
الكونغو  أمام  ثالث  لقاء  المتوسط«  لـ»فرسان  يتبقى 
برازافيل، اإلثنين المقبل، بحسب جدول البطولة الموضوع، 
لكن تبقى مواجهة اليوم هي المفصلية في رسم مالمح 
ما  وهو  ذلك،  في  الصعوبة  أو  المنافسة  في  االستمرار 
في  األجــواء  صعوبات  من  اشتكى  الــذي  زوران  يتفهمه 
الكاميرون، من حيث الطقس لوجود رطوبة عالية، فضاًل 
وبدنيًا  فنيًا  المؤهلة  المحلي  الدوري  مسابقة  غياب  عن 
جميع  وتحدي  للمنافسة  استعداده  أعلن  لكنه  لالعبين، 

الظروف المعاكسة.
يعتمد زوران في تشكيلته على فتحي الطلحي في حراسة 
ومعاذ  رزق  منصور  والوسط  الدفاع  خطي  وفي  المرمى، 
شادي  وربيع  الهوني  والمهدي  فكرون  وصالح  العمامي 
رزق  طلحة  الهجوم  وفي  الالفي،  وربيع  التهامي  ومحمد 

ومعتز المهدي وإبراهيم بودبوس.
في  الوطني  للمنتخب  السادسة  المشاركة  هذه  تعد 
زوران  للصربي  العملية  التجارب  وأولى  »شان«،  نهائيات 
قائمته  ضمت  حيث  له،  المعاون  والطاقم  فيليبوفتش، 
مختلفة،  محلية  أندية  تسعة  يمثلون  العبًا   32 النهائية 
اقتنص  التي  بالبطولة  الفوز  تكرار  جميعًا  هدفهم 

»الفرسان« نسختها العام 2014.
تابع زوران قبل تكوين تشكيلته مباريات ممثلي الكرة 
والكونفدرالية  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  في  الليبية 
و»األهلي  ــاد«  ــح و»االت بنغازي«  و»األهــلــي  »النصر« 
طرابلس«، قبل أن يخرج الجميع باستثناء تحول »األهلي 
ببطولة  مكرر  الـ32  دور  إلى  األبطال  دوري  من  بنغازي« 
»الكونفدرالية«، كون البطولتان األجهز عن الدوري الليبي 

الممتاز الغائب ألكثر من عامين، ويترقب العودة قريبًا.

توقيت تسليم كوبيتش مهامه 
من وليامز أثار تشكيكا من 

جانب البعض

توافق في الغردقة حول إجراء 
استفتاء على الدستور عبر 

األقاليم الثالثة

13

اشتراكات »نتفليكس« 
تتجاوز 200 مليون 
من كل أنحاء العالم

5 تأجيالت تضرب 
بداية الدوري

 املمتاز في
 نسخته الـ »47«

 أخيرًا.. السلوفاكي 
كوبيتش مبعوثًا أمميًا

يتسلم في غضون أيام 
الدبلوماسي السلوفاكي، يان 

كوبيتش، منصبه كمبعوث لألمم 
المتحدة إلى ليبيا، ليجد أمامه 

مهمة شاقة ليست أقل تعقيدًا 
عن مهماته السابقة في لبنان 

والعراق وأفغانستان، في ظل 
تعقد المشهد السياسي داخل 

البالد.
جاء ذلك بعد أن مرت عملية 

تعيين المبعوث األممي بمراحل 
شاقة منذ استقالة اللبناني غسان 

سالمة في مطلع مارس 2020، 
ألسباب صحية، وهو الذي لم 

يكن يخفي سأمه من مواجهة 
انتهاكات قرارات األمم المتحدة.

ينهي إعطاء مجلس األمن 
الدولي الضوء األخضر لتعيين 

الدبلوماسي السلوفاكي 
المخضرم، 10 أشهر من 

الخالفات بتعيين ممثل األمم 
المتحدة السابق في لبنان، مبعوثًا 

جديداً لليبيا.
تفاصيل ص 4
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ـ»شان« أمام صدارة الكونغو الديمقراطية  املنتخب يكافح في ال
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هبة طوجي تطلق أغنية »لحبيبي بغني« على »يوتيوب«

بطل فيلم »الجوكر« ينتحل بطل فيلم »الجوكر« ينتحل 
شخصية نابليونشخصية نابليون

سعر مفاجئ لهاتف »سامسونغ« 

إعدادات  على  تعديالت  توك«،  »تيك  االجتماعي  التواصل  شبكة  أعلنت 
الخصوصية تهدف إلى حماية مستخدميها الذين تتراوح أعمارهم بين 13 
و15 عاما، بعد أيام من تنبيه عدد من المراقبين إلى أن خوارزمية المنصة 
تتيح الولوج بسهولة إلى مقاطع الفيديو التي تضم قاصرين ويضفى على 
محتواها الطابع الجنسي، وأوضحت الشبكة االجتماعية التي تملكها شركة 
االفتراضية  الخصوصية  إعدادات  أن  بيان  في  الصينية  دانس«  »بايت 
لجميع مستخدمي »تيك توك« الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما 
ستتحول تلقائيا إلى الوضع الخاص )برايفت مود(، »ويعني ذلك عمليا أن 
مقاطع الفيديو الخاصة بهؤالء لن تكون مشاهدتها متاحة إال لمتابعيهم 

المقبولين منهم«.
منع  توك«  »تيك  اعتمدتها  التي  األخرى  الرئيسية«  »التغييرات  ومن 
تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهؤالء المستخدمين، وحصر إمكان التعليق 
تقل  الذين  للمستخدمين  سابقا  المنصة  وألغت  بـ»أصدقائهم«،  عليها 
البث  إمكان  التي توفرها، وكذلك  المراسلة  أدوات  16 عاما  أعمارهم عن 
البيان  ونقل  األهل،  لرقابة  إجراءات  األخرى  كالشبكات  وأتاحت  المباشر، 
الطفولة اإللكترونية »أو-أنفانس« جوستين  العامة لجمعية  المديرة  عن 
أتالن قولها إن »إعدادات الخصوصية الجديدة هذه تعتبر أدوات أساسية 
الجيدة،  الرقمية  بالممارسات  القصر(  )المستخدمين  لتوعية  فقط  ليس 

قررت منصة »واتساب« إرجاء دخول التغييرات 
الجديدة، بشأن شروط االستخدام، حيز التنفيذ 
ثالثة أشهر في مسعى لطمأنة المستخدمين، 
وقالت الشركة في مقالة عبر مدونة: »سنرجئ 
المهلة المحددة للمستخدمين لقراءة الشروط 

والموافقة عليها«. وبات موعد دخول قواعد 
االستخدام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو 

بدال من 8 فبراير، ورأت جهات ناقدة للمنصة 
في هذا القرار محاولة من »واتساب« لتشارك 

مزيد من البيانات مع الشبكة األم »فيسبوك« 
التي اشترتها سنة 2014.

وحرصت »واتساب«، على طمأنة 
مستخدميها بأن التحديث »لن يعزز قدرتنا 

على تشارك البيانات مع فيسبوك«، لكنه يرمي 
قبل أي شيء إلى مساعدة الشركات على 

تحسين التواصل مع الزبائن من خالل المنصة، 
وتسعى »واتساب« خصوصا إلى السماح 

للمعلنين ببيع منتجاتهم مباشرة عبر التطبيق، 
كما يحصل حاليا في الهند، أكبر سوق للمنصة 

مع نحو 400 مليون مستخدم.
وقالت المنصة: »ندرك أن هذا التحديث أثار 

التباسا وشكل موضع تضليل، ونريد مساعدة 
الجميع على فهم قيمنا والوقائع«، وأكدت 
»واتساب« أن كل المحادثات عبر منصتها 

ستبقى محمية بواسطة تقنية التشفير التام 
بين طرفي المحادثة، وبالتالي لن تتمكن 
المنصة وال شركتها األم »فيسبوك« من 

االطالع على مضمونها.

»واتساب« تؤجل العمل 
بشروط االستخدام الجديدة

»أبل« قد تعيد تطبيق 
»بارلر« إلى متجرها

»تيك توك« تتخذ إجراءات لحماية مستخدميها القصر

CINEMA
CINEMA

للمخرج  »كيتباغ«  فيلم  »أبل«  شركة  ستنتج 
نابليون  حياة  يتناول  الــذي  سكوت،  ريدلي 
الفيلم  في  البطولة  دور  ــؤدي  وي بونابرت، 
الحائز  األميركي  الممثل  »الجوكر«  فيلم  بطل 
ويتمحور  فينيكس،  واكين  أوســكــار،  جائزة 
قبل  نابوليون  رحلة  بداية  على  الروائي  الفيلم 
إلى  ارتقائه  مراحل  وعلى  إمبراطورا  يصبح  أن 
التي  بجوزفين  عالقته  منظور  من  السلطة، 

.1796 أصبحت زوجته العام 
لعرض  المحدد  الموعد  عن  بعد  يعلن  ولم 
الخاص  السيناريو  كتابة  تولى  الذي  »كيتباغ« 
الرئيسي  الدور  يتولى  حيث  سكاربا،  ديفيد  به 
الذي  عاما(   46( فينيكس  واكين  الممثل  فيه 
فيلم  في  البطولة  دور  عن  جائزة  على  حصل 
األوسكار  جوائز  توزيع  حفلة  خالل  »جوكر« 
نابليون  دور  فينيكس  وســيــؤدي  األخــيــرة. 

نفسه، أشهر كورسيكي في فرنسا.

وكــانــت »أبـــل« أقــامــت أصــال شــراكــة مع 
وشركته  عاما   83 البالغ  البريطاني  المخرج 
إلنتاج  بروداكشنز«  فري  »سكوت  اإلنتاجية 
على  الفيديو  لمنصة  تلفزيونية  مشاريع 
إطالق  وبعد  ــالس«،  ب في  تي  »أبــل  الطلب 
التي   2019 نوفمبر  في  بالس«  في  تي  »أبل 
مجموعة  استثمرت  المسلسالت،  على  تركز 
الحين  ذلك  منذ  )كاليفورنيا(  »كوبرتينو« 

السينما. في  بكثافة 
»تشيري«،  أنتجتها  التي  األفالم  أبرز  ومن 
منذ  روســو  وجــون  ألنطوني  األول  العمل 
أن يعرض في  المقرر  إندغيم«، ومن  »أفنجرز: 
الفيلم  المنصة  تنتج  المقبل، كذلك  12 مارس 
»كيلرز  سكورسيزي  مارتن  للمخرج  المقبل 
موازنته  تبلغ  ــذي  ال ــون«  م ــالور  ف ذي  أوف 
أوردتها  تقارير  وفق  دوالر،  مليون   200 نحو 

وسائل إعالم أميركية عدة.

أطلقت »سامسونغ« هاتفها »غاالكسي إس 21« المتوافق مع تقنية الجيل الخامس )5 جي(، 
مع خفض سعر بيعه، ومن المرجح أن يؤدي هذا االنخفاض في األسعار إلى بدء العودة إلى 

أسعار »معقولة«، في قطاع الهواتف الذكية حيث كانت »سامسونغ« و»أبل« تخوضان 
األساسي  الطراز  وسيطرح  عدة،  لسنوات  التكنولوجية  االبتكارات  جبهة  على  معركة 
الجنوبية  الكورية  الشركة  تنتجه  الذي  المحمولة،  الهواتف  من  الجديد  الجيل  لهذا 
العمالقة، للبيع بدءا من 29 يناير مقابل 800 دوالر، وهو أقل بـ200 دوالر من هاتف 

»إس 20«، الذي أطلق العام الماضي.
وسيتوافر هاتف »إس 21 بالس« بشاشة أكبر بسعر يبدأ من ألف دوالر وسيباع 
 1200 من  بدءا  التكنولوجية  القدرات  بأحدث  يتميز  الذي  ألترا«   21 »إس  هاتف 
الضوء  الثالثة  الهواتف  عند عرضها  الجنوبية  الكورية  المجموعة  دوالر، وسلطت 
كنقطة  الجديدة  الذكية  الهواتف  لهذه  والفيديو  للصور  التقنية  الخصائص  على 
بيع رئيسية، وستتوافر النماذج الثالثة الجديدة التي أصبحت متاحة للطلب المسبق 
أذن  بألوان عدة، كذلك، كشفت »سامسونغ« عن سماعات  الخميس،  اعتبارا من 
السلكية »غاالكسي بادز برو« مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء ومقاومة المطر والعرق.

شعر الحكمة
حب الوطن ببناه موش دماره *** يا اللي علينا تفخموا بتعالي

انكان ع الشهاده و الخره دواره *** هوين االقصى دمعته شتوالي
ايام و الجهاد جهاد فيه فخاره *** اللي جاهدوا يشهدلهم ليطالي

وسوق الفتن ماناش من تجاره *** وال لالحقاد انغرقوا تمالي
الشاعر: محمد الممهور البوسيفي

تركيا تعاقب »تويتر« وتطبيقات أخرى

● الفنان عبد اهلل عشيني يعود في احتفاالت برأس السنة األمازيغية في مدينة جادو.

كلمة1000

أعلن رئيس شركة »أبل« تيم كوك أن الشبكة 
قد تعيد تطبيق »بارلر« االجتماعي الرائج لدى 

المحافظين األميركيين بعد حظر تحميله 
أخيرا بتهمة الحض على العنف، في حال أجرى 

القائمون عليه إصالحات على طريقة اإلشراف على 
المضامين، وردا على سؤال لقناة »فوكس نيوز«، 

عزا تيم كوك حظر استخدام التطبيق المحبب لدى 
أنصار الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب، إلى 

نشر مضامين »تحرض على العنف« على خلفية 
اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 

الجاري، وبعد إغالق »تويتر« حساب ترامب، أوقفت 
شركات التكنولوجيا العمالقة »غوغل« و»أبل« 

و»أمازون« إمكانية استخدام »بارلر« عبر شبكاتها 
في التاسع من يناير.

وقال رئيس »أبل«: »درسنا الدعوات إلى 
العنف )في الرسائل(، ونعتبر أن ثمة حدودا بين 
حرية التعبير والتحريض على العنف«، وتقدمت 

شبكة »بارلر« المحافظة بشكوى ضد »أمازون«، 
األسبوع الماضي، معتبرة أن تعليق خدماتها حصل 
العتبارات سياسية، ويندرج في إطار المساعي للحد 

من المنافسة لصالح »تويتر«، ومن جانب »أبل«.

منعت تركيا، »تويتر« من الحصول على عائدات من اإلعالنات في البالد، وهو إجراء عقابي 
بناء على طلب  المحتوى  إزالة  الشبكات االجتماعية على  قانون يسعى إلجبار  يندرج ضمن 
لـ»تويتر«  التابع  »بيريسكوب«  الفيديو  لقطات  تبادل  تطبيق  استهداف  وجرى  السلطات، 
في  نشر  لحكم  وفقا  اإلعالنات  من  إيراداتهما  حظر  عبر  االجتماعية  »بينترست«  ومنصة 
الجريدة الرسمية التركية، وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عمر فاتح سايان، 
على »تويتر« إن تنفيذ هذا اإلجراء »ستشرف عليه بدقة مؤسساتنا، ستفرض غرامات على 
التي تدفع لها عائدات إعالنات«. وتهدف هذه العقوبة إلى إجبار هذه الشبكات  الشركات 
أكتوبر  التنفيذ في  لقانون دخل حيز  تركيا وفقا  قانوني في  تعيين ممثل  االجتماعية على 

والذي سيلزمها نظريا باالمتثال للمحاكم التي تطلب إزالة المحتوى.
وتابع:  الرقمية«  »الفاشية  محاربة  إلى  يهدف  إنه  قائال  القانون  هذا  عن  سايان  ودافع 
»التحرش والتشهير وانتهاك الحقوق ليست حريات، بل جرائم«. لكن بالنسبة إلى منتقديه، 
فإن هذا النص يفتح الباب أمام الرقابة فيما تقوم السلطات التركية بمالحقة النقاد بال كلل 
على وسائل التواصل االجتماعي خصوصا منذ محاولة االنقالب العام 2016 التي أعقبها قمع 

على نطاق واسع.
لرقابة  »أدوات  االجتماعية  الشبكات  أن تصبح  الدولية من خطر  العفو  منظمة  وحذرت 
»ندعو  التعبير:  حرية  عن  للدفاع   »19 »أرتيكل  جمعية  من  كالرك  سارة  وقالت  الدولة«. 
وسائل التواصل االجتماعي إلى عدم المشاركة في الرقابة على اإلنترنت في تركيا واالمتناع 

عن نقل البيانات الخاصة لمستخدميها ما قد يعرضهم لتوقيفات تعسفية ومحاكمات«.

أحدث  طوجي  هبة  اللبنانية  الفنانة  أطلقت 
موقع  عبر  بغني«،  »لحبيبي  الغنائية  أعمالها 
تفاعال  القت  والتي  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو 
أن  خصوصا  وجمهورها،  محبيها  من  كبيرا 
الراحل  اللبناني  الفنان  تأليف  من  األغنية 
الموسيقار  ابنه  وألحان  الرحباني  منصور 

أسامة الرحباني.
هبة  ألبوم  أغاني  أولى  بغني«  »لحبيبي  وتعد 
الجديد،  العام  بداية  مع  طرحته  الذي  الجديد، 
وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير األستاذ 
وفقدت  عاما،   23 منذ  كتبها  الرحباني  منصور 
تقديمها  وقرر  أخيرا،  أسامة  وجدها  أن  إلى 
الكثير  طياتها  في  وتحمل  العربي،  للجمهور 
الرجاء  ومعاني  اإلنسانية  األحاسيس  من 

واإلرادة والحلم.
»لحبيبي  أغنية  اللبنانية  النجمة  واختارت 

 ،2021 ألبوم  مفاجآت  أولى  لتكون  بغني« 
خالله  وتسعى  »هبة«،  اسمها  يحمل  الذي 
في  بالتجديد  مغايرة  فنية  انطالقة  لتقديم 
ألبوماتها  عن  والغنائي  الموسيقي  المحتوى 
الماضية  األشهر  إطالقها  بعد  الماضية، 
بشكل  المنفردة  الجديدة  األغاني  من  سلسلة 

فيديو كليبات مصورة.
حكاية  الرحباني  أسامة  كشف  جانبه،  ومن 
والدي  23 سنة، كتب  قائال: »من نحو  األغنية، 
أنا،  ولحنتها  بغني(  )لحبيبي  قصيدة  منصور 
القصيدة  هذه  بقيت  عدة  ألسباب  ولكن 
لحنا  أخذت   ،2000 سنة  في  ولكني  مخبأة، 
به  واستعنت  القصيدة  هذه  في  مقطع  من 
ومن  الغنائية،  المسرحيات  من  مسرحية  في 
نحو  ومنذ   ،2005 العام  القصيدة  فقدت  ثم 
األوراق  بين  غدي  أخي  عليها  عثر  أشهر،  ستة 

تلحينها  وأعدت  الموسيقية،  مكتبتنا  في 
وبأداء  بعمق  طوجي  هبة  وغنتها  جديد  من 

وصوت رائعين«.
 ،2020 سنة  صعوبة  ورغم  أخرى،  ناحية  ومن 
عاشت هبة طوجي انتعاشة فنية غنية باألعمال 
أغنيات  عدة  العام  خالل  أطلقت  حيث  الغنائية، 
»طلعت  المصرية  بأغنيتها  بدأتها  مصورة، 
الشكل  في  بتجديد  وتبعتها  نورها«،  محال  يا 
وصوال  قمر«  يا  »روح  أغنية  عبر  الموسيقي 
بأغنية »إذا  أحلى يفل«، وختاما  ألغنية »يمكن 
العالم  أنظار  لفتت  كما  بحبك«،  وقالي  رجع 
بإحيائها كبرى حفالتها الغنائية في فرنسا على 
مسرح األوليمبيا في باريس بصحبة الموسيقار 
التي  معلوف،  إبراهيم  والفنان  الرحباني  أسامة 
هدفت لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد انفجار 

مرفأ بيروت.

»#أكثر_ما_يخيف_النساء«
تصدر هاشتاغ بعنوان »#أكثر_

ما_يخيف_النساء«، موقع التواصل 
اإلجتماعي، إذ تداول مجموعة من 

رواد الصفحات النسائية بعض 
العبارات الساخرة، حول األشياء التي 
قد تخاف منها بعض السيدات، وجاء 

من بين التعليقات، »الصراصير 
والطالق بعد مجيء األطفال«، فيما 

علقت أخرى »البوبريص«، وجاء 
تعليق آخر: »إنك تتجوز عليها«.
كما قالت سمية محمود في 

تعليق طويل: »ماعتقدش إن احني 
في حاجة ممكن نخاف منها في 

الواقع، ألن المرأة بدورها بتعيش 
أحداث صعبة في حياتها، من أول 
الزواج ولحد اإلنجاب والتعامل مع 
األوالد فتربيتهم، فحابة أقول ألي 
راجل إن النساء فيهم شجاعة أكثر 

من أي حد«.

في  متقدمة  تسويقية  مرحلة  لالتصاالت  الخامس  الجيل  تقنية  بلغت 
الواليات المتحدة، حيث تعد الشركات المشغلة للقطاع بثورات تقنية، 
تزال  ال  الملموسة  واالستخدامات  الالزمة  التحتية  البنى  نشر  أن  غير 
في  الخامس  الجيل  استراتيجيات  مدير  ويقول  األولية،  مراحلها  في 
تدر  »قد  الجديدة  التقنية  هذه  إن  وانغ  جيفرسون  »أكسنتشر«  شركة 
السنوات  في  األميركي  المحلي  الناتج  إجمالي  على  دوالر  مليار   1500
الخمس المقبلة«، وصدرت أول طرازات الهواتف العاملة بهذه التقنية 
»سامسونغ«  لدى   2019 منتصف  في  السرعة  الفائقة  لالتصاالت 
الفائت،  الخريف  في  السباق  هذا  إلى  »أبــل«  وانضمت  و»هـــواوي«. 
الجديدة،  الهواتف  الخامس على نطاق واسع في  الجيل  تقنية  وتنتشر 
لكن ذلك ال يعني أن المستخدمين سيتمكنون على الفور من تحميل 
مع  االشتراك  بحال  إال  الثانية،  في  غيغابايت   1 بسرعة  فيديوهات 
المدينة الصحيحة والحي الصحيح في  شركة »فيرايزون« والوجود في 

النقطة المحددة من الشارع.
المليمترية  الموجات  في  بداية  االستثمار  الشركة  هذه  واختارت 
أنواع  بشتى  تتأثر  كما  طويلة  مسافات  تتمدد  ال  لكنها  األسرع  وهي 
موبايل«  »تي  شركتا  أما  واألمــطــار(،  الجدران  بينها  )من  العوائق 
الموجات  على  جانبهما  من  فتعوالن  المنافستان  تي«  أند  تي  و»إيه 
الموجات  هذه  وفرت  منخفضة،  كانت  وكلما  والمتوسطة.  المنخفضة 
 ،2020 في  االنتشار  رقعة  وتوسعت  أدنى.  بسرعة  لكن  أوسع  تغطية 
ذلك  أن  غير  راهنا،  جارية  تزال  ال  العروض  استدراجات  بعض  لكن 

الجيل  من  المحسنة  شبكتها  تسمية  من  تي«  أند  تي  »إيه  يمنع  لم 
الرابع بـ»5 جي إي« قبل عامين. ولقيت هذه االستراتيجية التسويقية 
فائقة  محمولة  أجهزة  الحائزين  المستهلكين  من  واسعة  انتقادات 
بهذه  تليق  اتصاالت  سرعة  دون  من  لكن  جي«   5« شعار  مع  التطور 

التسمية.
وقال نائب رئيس شركة »كوالكوم« المصنعة المكونات اإللكترونية 
فيغاس  الس  معرض  في  مشاركته  هامش  على  هولكمان  أليخاندرو 
نسجل  »اليوم  الماضي:  األسبوع  االفتراضية  بنسخته  لإللكترونيات 
فيديوهات بتقنية، 4 كاي، على الهاتف الذكي ونريد نشرها فورا على 
إنه  إذ  الرابع،  الجيل  تقنية  مع  مستحيل  أمر  »هذا  مضيفا:  اإلنترنت«، 

أشبه بقيادة سيارة فيراري في االختناقات المرورية«.
التوجه  عن  أخيرا  فيتسبرغ  هانس  »فيرايزون«  رئيس  أعلن  كذلك 
األميركية  القدم  لكرة  مدرجا   28 في  الخامس  الجيل  خدمة  إلطالق 
اختيار  مع  المباريات  متابعة  من  المتفرجون  وسيتمكن  العام.  هذا 
الالعبين  عن  معلومات  ومتابعة  المباشرة  للكاميرا  مختلفة  ــا  زواي
بتقنية الواقع المعزز، لكن المحللة في »كرييتيف ستراتيجيز« كارولينا 
إذ  ذلك،  أجل  من  الخامس  الجيل  لتقنية  حاجة  »ال  تقول:  ميالنيزي 
سماع  في  »أرغب  مضيفة:  الالسلكي«،  باإلنترنت  اتصال  توفر  يكفي 
بفضل  أعلى  وبأداء  أكثر  موثوقة  شبكة  مع  ملموسة:  منافع  عن  أخبار 
شريحة عاملة بالجيل الخامس، حتى مع الجيل الرابع. لكن ذلك ليس 

جذابا بما يكفي«.

»الجيل الخامس« ال يزال بعيدا عن وعود التسويق في أميركا
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<   ستيفاني وليامز خالل حوارها الرقمي مع الشباب الليبي. 

<   اجتماع لجنة المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية. 

األمم المتحدة تعين مبعوثًا جديداً

ـ»ليبيا جديدة« بعد االتفاق على آلية  الطريق ممهد ل
اختيار السلطة التنفيذية وإجراء االستفتاء الدستوري

في  السياسي  الحوار  ملتقى  من  عضوًا   72 شارك 
عملية التصويت، صوت 51 منهم بالموافقة لصالح 
اآللية المقترحة، وهو ما يمثل نحو 73 % من األصوات 
وامتنع  ضدها،  عضوًا   19 صوت  فيما  بها،  المدلى 
آخران  اثنان  يشارك  ولم  التصويت،  عن  عضوان 
في العملية. ليتم اعتماد االقتراح بعدما تجاوز الحد 
االستشارية  اللجنة  حددته  الذي  المطلوب  األدنى 

بنسبة 63 % من أصوات المقترعين.

كيفية اختيار السلطة االنتقالية
المسماري  سلطة  النواب،  مجلس  عضوة  وأوضحت 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  المقترح  هذا  تفاصيل 
المجلس  أعضاء  اختيار  يخص  فيما  أواًل:  وهــي: 
األولى:  المرحلة  الرئاسي ويتم ذلك على مرحلتين. 
لعضوية  الترشح  ويتم  لإلقليم،  االنتخابي  المجمع 
االنتخابي  المجمع  داخــل  من  الرئاسي  المجلس 
المجلس  لعضوية  للتقدم  يشترط  كما  إقليم.  لكل 
تزكيات  على  الحصول  يتم  أن  اإلقليم  من  الرئاسي 
من أعضاء المجمع االنتخابي لكل إقليم، وذلك حسب 
الغرب  من  متقدم  لكل  تزكيات   8 التالية:  األعــداد 
الليبي، و6 تزكيات لكل متقدم من الشرق الليبي، و3 

تزكيات لكل متقدم من الجنوب الليبي.
يتم التصويت داخل المجمع االنتخابي لإلقليم بين 
المطلوبة،  التزكيات  على  المتحصلين  المترشحين 
الرئاسي  المجلس  بعضوية  وحيدًا«  »فائزًا  ويعتبر 
عن اإلقليم إذا تحصل أي من المترشحين على نسبة 
وإذا  لإلقليم.  االنتخابي  المجمع  أعضاء  من   %  70
التوافق  نسبة  على  المترشحين  من  أى  يتحصل  لم 
المطلوبة )70 %( يتم إحالة 4 مترشحين إلى المجمع 

االنتخابي العام.
االنتخابي  بالمجمع  الخاصة  الثانية،  المرحلة 
)المترشحين  تضم  قوائم   4 تكوين  ويتم  العام، 
لرئيس  ومترشحًا  األقاليم  عن  الرئاسي  للمجلس 
الحكومة( وحسب االختيارات والتوافق بينهم وحسب 
التوازن الوارد في خارطة الطريق التمهيدية، ويكون 
االنتخابي  المجمع  70 % في  الفائز بنسبة  المترشح 
لإلقليم هو العضو الممثل لإلقليم في القوائم األربع.

وبالنسبة لرئيس الحكومة؛ فيشترط لمن يترشح 
لهذا المنصب أن يتحصل على عدد ال يقل عن 17 
العام. وتتكون  االنتخابي  المجمع  أعضاء  تزكية من 
التوافق فيما  كل قائمة من 4 أفراد من الذين يتم 
في  المحدد  الجغرافي  التوازن  وبمراعاة  بينهم، 
تشمل  أن  على  التمهيدية؛  المرحلة  طريق  خارطة 
الحكومة  رئيس  لموقع  واحــدًا  مترشحًا  قائمة:  كل 
من جميع أنحاء البالد وثالثة من األعضاء المختارين 
لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات االنتخابية 
الذي  الموقع  إقليم( وحسب  )واحد من كل  لألقاليم 
يترشح له. كما يتم عرض عدد ال يتجاوز أربع قوائم 

للتصويت عليها في المجمع االنتخابي العام.
من   %  60 على  تتحصل  التي  القائمة  وتعتبر 
أعضاء المجمع االنتخابي العام من الجولة األولى هي 

القائمة الفائزة. ويتم التصويت في جولة ثانية بين 
تصويت  نسبتي  أعلى  على  المتحصلتين  القائمتين 
في الجولة األولى إذا لم تتحصل أي قائمة على نسبة 
)60 %( المطلوبة للفوز ويكون الحسم بينهما بنسبة 
الرئاسي؛  المجلس  برئيس  يتعلق  وفيما   .)1+50(
األعضاء  بين  من  للمنصب  المرشح  اختيار  فيتم 
االنتخابية  المجمعات  من  لعضويته  المختارين 
لألقاليم ومن القائمة الفائزة ومن اإلقليم المختلف 

األكثر عددًا عن إقليم رئيس الحكومة.

فرصة لتجاوز الخالف
بدورها، أشادت البعثة األممية بأعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، الذين شاركوا في عملية التصويت، 
الشعب  أمام  مسؤولياتهم  »تحملوا  أنهم  معتبرة 

الليبي«.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وقالت 
المتحدة في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، إنه في 
اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية األولى لمؤتمر 
الملتقى  أعضاء  »اتخذ  ليبيا،  حول  الدولي  برلين 
تم  التي  الطريق  خارطة  تنفيذ  نحو  مهمة  خطوة 
نوفمبر  منتصف  في  العاصمة  تونس  في  تبنيها 

الماضي«.
فرصة  اآلن  الليبيين  ــام  أم أنــه  على  ــددت  وش
واختيار  وانقساماتهم،  خالفاتهم  لتجاوز  حقيقية 
حكومة موقتة إلعادة توحيد مؤسساتهم من خالل 
االنتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، 
تنفيذية  »سلطة  عليه  التوافق  جرى  ما  أن  مؤكدة 
موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، 

بعد االنتخابات في 24 ديسمبر 2021«.
األخيرة  اللمسات  حاليًا  تضع  أنها  البعثة  وأكدت 
إلى  باإلضافة  الترشيح،  واستمارات  إجــراءات  على 
جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها 
من  لجنة  ستتولى  فيما  قريبًا،  األعضاء  كافة  مع 
الملتقى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان 

الشفافية الكاملة.
النتيجة،  بهذه  للدولة  األعلى  المجلس  ورحب 
بها  التي تحلى  والمسؤولية  الوطنية  مشيدًا »بروح 
أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة«، داعيًا أعضاء لجنة 
المسار الدستوري إلى بذل مزيد الجهود إلحداث أكبر 

توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيسي.

إشادة أوروبية
االتــحــاد األوروبــي  ــًا، رحــب رؤســاء بعثات  ــي وأورب
المعتمدون لدى ليبيا بهذه الخطوة، وأشادوا بوليامز 
األمم  بعثة  وفريق  السياسي  الحوار  منتدى  وأعضاء 
الدؤوبة  »جهودهم  على  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 

وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة المهمة«.
القرار  البعثات األوروبية في بيان إن  وقال رؤساء 
الشعب  يستحقه  لما  األرضية  لتمهيد  مهمًا  »يعد 
تعمل  موحدة  انتقالية  حكومة  في  المتمثل  الليبي، 
على استعادة الخدمات األساسية العامة وإعداد البالد 
لالنتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر من 

سنة 2021«.

الحوار  ينتقل منتدى  أملهم في »أن  وأعربوا عن 
السياسي الليبي اآلن بشكل سريع إلى ترشيح سلطة 
تنفيذية جديدة باالستناد إلى اآللية المتفق عليها«.

كما شجعوا إدماج المرأة ومشاركتها بشكل هادف 
دعمهم  مؤكدين  السالم،  إرساء  عملية  في  وكامل 
جوانب  جميع  في  الفاعلة  السياسية  المرأة  مشاركة 
البالد.  في  المستقبلية  والحوكمة  السالم  عملية 
األطراف  »مسؤولية  على  تأكيدهم  أيضًا  وجــددوا 
نحو  قدما  المضي  في  ليبيا  في  الرئيسية  المعنية 
تحقيق  أجل  من  والعمل  البالد  في  االستقرار  إرساء 
»جميع  داعين  الليبيين«.  لجميع  العامة  المصلحة 
القادة الليبيين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقية 

إليجاد حل سلمي مستدام«.
ليبيا  »أن  على  األوروبية  البعثات  رؤساء  وشدد 
في حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطالق 
النار وتحقيق االستقرار وإعادة تحريك عجلة االقتصاد 
الظروف  وتحسين  العامة  الخدمات  واستعادة 

المعيشية للشعب الليبي«.
وجددوا تأكيدهم على الوقوف إلى جانب »الغالبية 
العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن 
بالعنف  يتسم  خيار  أو  عسكري  خيار  أي  ويرفضون 
ورفضهم  اإلرهــاب«،  على  والقضاء  األزمة  لتسوية 
»استعدادهم  داعمين  األجنبية«،  التدخالت  »جميع 

للعمل يدًا بيد«.

اعتراض من »قوة حماية طرابلس«
»قوة  لدى  استحانًا  تلقَ  لم  الخطوة  هذه  أن  غير 
أكدت  التي  الغربية«،  والمنطقة  طرابلس  حماية 
أعضاء  متهمة  التصويت،  وطريقة  مخرجات  رفضها 
بمصالح  واالستهتار  بـ»الضغط  ووليامز  البعثة 

الشعب الليبي« والتدخل لتوجيه مسارات الحوار.
و»قوة حماية طرابلس« هي ائتالف للمجموعات 
التي تضم  الليبية  العاصمة  في  الرئيسية  المسلحة 
ثوار  وكتيبة  النواصي  وكتيبة  الخاصة  الــردع  قوة 

طرابلس واألمن المركزي أبوسليم.
وقالت في بيان وجهته إلى كل من األمين العام 
العضوية  دائمة  ــدول  ال وسفراء  المتحدة  لألمم 
للحوار  الراعية  الدول  بعثات  ورؤساء  األمن  بمجلس 
السياسي للشأن الليبي إنها رصدت »انحرافًا خطيرًا 
بدءًا  التجاوزات..  الصحيح في جملة من  المسار  عن 
الشخصيات  بعض  الختيار  المشبوهة  الطريقة  من 
بها  يتم  التي  الطريقة  إلى  الحوار،  في  المشاركة 
التدخل  إلى  وانتهاًء  والتصويت،  المقترحات  عرض 
المسار  توجيه  في  البعثة  أعضاء  لبعض  الشخصي 
السياسي نحو أهداف معينة ال تخدم مصلحة ليبيا، 
وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول 

بليبيا إلى بر األمان«.
وطريقة  »مخرجات  رفضها  القوة  أكــدت  كما 
)باإلنابة(  البعثة  رئيسة  تضغط  التي  التصويت 
ليبيا،  في  لمهامها  المتبقية  المدة  في  لتحقيقها 
في مشهد يسلب إرادة األغلبية من الشعب الليبي، 
وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة 
بمصالح الشعب الليبي، الذي يعاني ويالت المرض 

والحروب والفاقة المالية«.
)الليبي– الحوار  إلى  العودة  »ضرورة  إلى  ودعت 

السلمي  التحاور  في  قدمًا  والمضي  ورعايته  الليبي( 
مؤسساتنا  خــالل  مــن  ممكن  وقــت  ــرع  أس خــالل 
والمبادئ  القيم  »عن  دفاعها  معلنة  الوطنية«، 
العام  األمين  بـ»تدخل  مطالبة  الليبية«،  والسيادة 
يخدم  بما  البعثة  مسار  لتصحيح  المتحدة  لألمم 

مصلحة الوطن والمواطن«.

االستفتاء المرتقب على الدستور
اللجنة  أعضاء  أعلن  المصرية،  الغردقة  مدينة  وفي 
الدستورية، المشاركون في اجتماع المسار الدستوري 
المنعقد، اتفاقهم »بإجماع اآلراء« على إجراء االستفتاء 
على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.

القانون  بناء على  الموافقة جاءت  إن هذه  وقالوا 
 2018 لسنة   )6( رقم  النواب  مجلس  من  الصادر 
تعديل  مع   2019 لسنة   )1( رقم  بالقانون  المعدل 
المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثالث )50 % 

+ 1( فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
أعضاء  من  عضوًا   28 الدستورية  اللجنة  وتضم 
مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة، وقد اجتمعوا 
على  واتفقوا  الماضي،  الثالثاء  يوم  الغردقة  في 
المراكز  إجراء االستفتاء، مؤكدين ضرورة »تحصين 
القانونية الجديدة التي ستنتج عن االستفتاء، وذلك 
بقانون  المتعلقة  الطعون  نظر  إيقاف  خالل  من 
مشروع  إصدار  وقانونية  عليه،  المتوافق  االستفتاء 
الدستور، والتعديل العاشر لإلعالن الدستوري الصادر 

بتاريخ 26 نوفمبر 2018«
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة 
المفوضية  ودعــوة  المقبل،  فبراير   11 إلى   9 من 
والمشاركة  للحضور  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
االستفتاء  موعد  تحديد  إلى  وصواًل  المناقشات  في 

واإلجراءات المرتبطة به.
النواب  إلى مجلس  االتفاق  هذا  رفع  المقرر  ومن 
أعمال  بنتائج  تقرير  ورفع  للدولة،  األعلى  والمجلس 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  إلى  اللجنة 
التخاذ الالزم بشأن تفعيل هذا االتفاق وتوفير الدعم 
الضروري إلجراء االستفتاء في الموعد الذي ستحدده 
المفوضية  وأعضاء  رئيس  إلى  االستماع  بعد  اللجنة 

الوطنية العليا لالنتخابات.
عبداهلل  ــواب،  ــن ال مجلس  باسم  الناطق  كــان 
بليحق، قال إن الجلسة االفتتاحية الجتماعات المسار 
جهاز  لرئيس  بكلمة  بدأت  الغردقة  في  الدستوري 
اللواء عباس كامل، عبر  المصرية  العامة  المخابرات 
اتصال مرئي أعرب خاللها عن دعم مصر »الالمحدود 

لألشقاء في ليبيا إلنهاء األزمة الليبية«.

عبر  كلمة  وليامز،  ستيفاني  ألقت  ذلــك،  وبعد 
األممية  البعثة  جهود  فيها  أكدت  المرئي  االتصال 
اللجنة  رئيس  ألقى  كما  الدستوري.  المسار  وأهمية 
بديع  أيمن  اللواء  بليبيا،  المعنية  المصرية  الوطنية 
كلمة أكد فيها توفير مصر كافة اإلمكانات من أجل 
مجلس  وفد  رئيس  ألقى  ثم  الليبية،  األزمــة  إنهاء 
النواب الدكتور إسماعيل الشريف كلمة عبر فيها عن 
شكر وتقدير المجلس »للشقيقة مصر قيادة وحكومًة 
اختتمت  ثم  الليبي«،  للشعب  دعمهم  على  وشعبًا 
الكلمات بكلمة لرئيس وفد المجلس األعلى للدولة، 

وفق بليحق.

حوار رقمي بمشاركة ألف ليبي
السياسية، شاركت  االجتماعات  بعيد عن هذه  وغير 
وليامز في مناقشة من خالل تقنية الذكاء الصناعي 
وليبي، معظمهم من  ليبية  ألف  رقمي مع  في حوار 
جميع أقاليم ليبيا، وبعضهم من خارج البالد. وقالت 
اجتماع  عقب  جاء  الرقمي  اللقاء  إن  األممية  البعثة 
الحوار  ملتقى  من  المنبثقة  االستشارية  اللجنة 

السياسي الليبي، الذي استمر أربعة أيام في جنيف.
والتفاعل  المشاركة  نسبة  بارتفاع  وليامز  ورحبت 
عن  أجابوا  إذ  والمشاركين،  المشاركات  جانب  من 
أسئلة حول الوضع السياسي واألمني واالقتصادي في 

البالد، حسب بيان صادر عن البعثة األممية.
البعثة إن أكثر من 70 % من المشاركين  وقالت 
أجمعوا على أن نتائج اجتماع اللجنة االستشارية كانت 
هذه  تفضي  أن  في  أملهم  عن  وأعربوا  »إيجابية«، 
تخوفهم من  أعربوا عن  كما  دائم،  إلى حل  النتائج 

العرقلة من جانب »طرف الوضع الراهن«.
االنتخابات  إجــراء  المشاركين  من   %  76 وأيــد 
الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، ودعا غالبيتهم إلى 
إنهاء الفترة االنتقالية التي استمرت لسنوات. وقال 
69 % ممن شاركوا في هذا الحوار الرقمي إنه »من 
الضروري تشكيل سلطة تنفيذية موقتة موحدة في 

الفترة التي تسبق االنتخابات«.
وأعرب جميع المشاركين عن دعمهم التفاق وقف 
ودعا  أكتوبرالماضي،   23 في  الموقع  النار  إطالق 
األجانب،  والمقاتلين  المرتزقة  إخراج  إلى  غالبيتهم 
كما طالبوا بدور أقوى لألمم المتحدة إلنهاء التدخل 
تيسره  الذي  الحوار  وبمواصلة  البالد،  في  األجنبي 
األمم المتحدة، فيما عبر الكثيرون عن خشيتهم من 
»اندالع الحرب مجددًا ما لم يتم ذلك«، حسب البعثة.
األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  أن  البعثة  وأكدت 
 % 46 اعتبر  فقد  للمشاركين،  الشاغل  »الشغل  كان 
منهم أن الوضع االقتصادي آخذ في التدهور مقارنة 

بالعام المنصرم«.
غير  الصرف،  سعر  بتوحيد  المشاركون  وأشــاد 
الوضع  لتحسين  الجهود  مزيد  ببذل  طالبوا  أنهم 
االقتصادي، فيما عبرت وليامز عن تقديرها »العميق 
خالل  تلقتها  التي  والتوصيات  الصريحة  للردود 
االعتبار  بعين  بأخذها  الرقمي، وتعهدت  الحوار  هذا 
واالستنارة بها في جميع مسارات الحوار التي تيسرها 

األمم المتحدة«.

القاهرة–الوسط

الوسط–عبدالرحمن أميني

بيان أوروبي: نأمل في حكومة انتقالية 
موحــــــدة وإعـــداد البـــالد النتخــــابات 

24 ديسمبر 2021

لجنة المسار الدستوري تدعو 
مفوضية االنتخابات للمشاركة في 

اجتماع 9 فبراير

السياسة  بحر  في  الراكدة  المياه  تحركت 
حين  ففي  األخيرة؛  األيام  خالل  الليبية 
السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء  توصل 
أخيرًا إلى آلية الختيار السلطة التنفيذية 
السابقة  المقبلة،  االنتقالية  المرحلة  في 
من  ديسمبر  في  وطنية  انتخابات  ــراء  إج على 
على  الدستورية  اللجنة  أعضاء  أيضًا  اتفق  الجاري،  العام 
الهيئة  من  المقدم  الدستور  مشروع  على  االستفتاء  إجراء 
تستند  التي  القانونية  اآللية  هو  ليكون  التأسيسية، 
يان  تعيين  المتحدة  األمم  أعلنت  فيما  االنتخابات؛  إليها 
أمميًا  مبعوثًا  السابق،  سلوفاكيا  خارجية  وزير  كوبيتش، 

جديدًا إلى ليبيا. 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أعلنت  الثالثاء،  ويوم 
على  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء  موافقة  ليبيا 
للفترة  الموحدة  التنفيذية  السلطة  اختيار  آلية  مقترح 
االنتقالية. وقالت إنها أجرت عملية تصويت استغرقت 24 
اجتماع  المقترح خالل  هذا  إلى  التوصل  بعد  وذلك  ساعة، 
اللجنة االستشارية المنبثقة من اجتماع للملتقى في جنيف 

السبت الماضي.

رفع الحظر وسياسة االحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
الهجوم  منذ  ليبيا  تجاه  المتحدة  الواليات  رؤية  الضبابية  تغلف 
المسلح على القنصلية األميركية في بنغازي )سبتمبر 2012(؛ فيما 
إلى  بايدن  جون  الرئيس  بقيادة  الجديدة  اإلدارة  تجنح  أن  يتوقع 
فترة  شهدته  عما  األوسط  الشرق  بمنطقة  اهتمامًا  أكثر  سياسة 
بالمنطقة،  االهتمام  عن  واشنطن  غياب  لتعويض  ترامب،  دونالد 
وهو األمر الذي صب في صالح نفوذ قوى دولية وإقليمية أخرى. كما 
يتوقع أن تتبع اإلدارة الجديدة نهجًا حذرًا إزاء أي تدخالت عسكرية 
أخرى. ويتوقع خبراء ومراكز تفكير أميركية أن تكون أزمات المنطقة 
بعيدة بعض الشيء عن أولويات بايدن خالل الشهور الثالثة األولى 
من حكمه، وذلك لحساب قضايا داخلية مثل مكافحة وباء فيروس 
والروسي  الصيني  النفوذ  احتواء  إلى  إضافة  المستجد«،  »كورونا 

وإصالح العالقة مع األوروبيين.
لكن بعد مرور المئة يوم األولى من حكم بايدن، يتوقع أن يحظى 
ملف ما سمي بـ »الحظر اإلسالمي« على السفر إلى الواليات المتحدة، 
الذي تضررت منه ليبيا بمعالجة من قبل إدارة بايدن، بعدما تعهد 
في أول يوم له في المنصب بالتراجع عن قرار ترامب فرض قيود 
على السفر إلى الواليات المتحدة، الصادر في العام 2017، فقد شمل 
هذا القرار كل من ليبيا وسورية وإيران والعراق والسودان والصومال 
واليمن ، قبل إضافة إريتريا ونيجيريا وميانمار وقيرغيزستان وتنزانيا 

في العام 2020.
القرار استياًء دوليًا وأدى إلى صدور أحكام قضائية محلية  وأثار 
ضده فيما لم يخفِ ليبيون مرورهم بمتاعب لرؤية أبناء لهم يقطنون 

في الواليات المتحدة، حيث تحتم عليهم تحمل تكاليف مالية كبيرة 
للم الشمل في دولة ثالثة يلتقون بها. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل 
قرر تقييد الهجرة بإجراء سفر موقت يخص 15 دولة أفريقية من 
ضمنها ليبيا ابتداًء من تاريخ 24 ديسمبر إلى غاية 24 يونيو 2021، 
وألزم القادمين من هذه الدول بتقديم وديعة بقيمة 15 ألف دوالر 

للحصول على تأشيرة زيارة الواليات المتحدة بهدف العمل.

نظرة فريق بايدن إلى ليبيا
الخارجية  بالسياسة  الخاص  الرئاسي  للفريق  آراء  استطالع  وفي 
مقره  ليبرالي  بحوث  معهد  وهو  »كاتو«  معهد  أجــراه  لبايدن، 
واشنطن، جرى التوصل إلى أن »السياسة األميركية أظهرت العديد 
من عالمات الخلل الوظيفي خالل حقبة ما قبل بايدن، وتحتاج هذه 

المشكالت بشدة إلى المعالجة والتصحيح«.
ويقول المعهد إنه لسوء الحظ »فإن فريق السياسة الذي جمعه 
المهمة  بهذه  القيام  على  معدومة  أو  قليلة  قدرة  يظهر  بايدن 
فيه  كانت  وقت  في  منصبه  ترك  أوباما  أن  إلى  مشيرًا  الحيوية«، 
ثالثة تدخالت عسكرية كارثية لواشنطن في كل من ليبيا وسورية 
واليمن »وبالتالي خلف مزيد الدمار والفوضى في جميع أنحاء الشرق 
قرار  بشدة  بايدن  معارضة  إلى  أشار  األميركي  المعهد  األوسط«. 
المأساوي  الوضع  أكد  كما  القذافي،  معمر  الليبي  الرئيس  إطاحة 
الالحق في ليبيا، في وقت كانت آراء المعينين الجدد من قبل بايدن 
مقلقة. وقد فضل وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين، إتباع نهج 
األخرى  بايدن  خيارات  من  العديد  أما  ليبيا،  في  وعسكري  نشط 
الرئيسية، بما في ذلك جيك سوليفان، الذي تم تعيينه  للمناصب 

ليكون مستشارًا لألمن القومي، وأفريل هينز، المرشحة لمنصب مدير 
المخابرات الوطنية فتتمتع بسمعة لتبني حروب تغيير النظام.

التوافق األميركي–التركي
وأشار مركز »التقدم األميركي« إلى توافق تدخل تركيا في الحرب 
النفوذ  مواجهة  على  ساعد  »مما  األميركية،  المصالح  مع  الليبية 
األمم  من  المدعومة  الحكومة  في  االستقرار  وتحقيق  الروسي، 
المتحدة )أي حكومة الوفاق(، لكن محاولة أنقرة استخدام نفوذها 
على هذه الحكومة لقلب صورة توزيع الطاقة بشرق المتوسط لم 
تكن مفيدة من وجهة نظر واشنطن، مما أدى إلى تعميق الخالف 

بينهما وتعقيد األزمة الليبية«.
المتحدة  الواليات  المركز  دعا  بايدن،  إدارة  إلى  توصياته  وفي 
إلى إلقاء ثقلها الدبلوماسي وراء وقف إطالق النار الحالي، وتوسيع 
جهودها لوقف أنشطة روسيا بمرتزقتها في ليبيا لتشمل القرارات 

في هذا اإلطار دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضًا.
مضاعفة  على  األوروبي  االتحاد  حث  واشنطن،  على  يجب  كما 
دعمه اإلنساني وتوسيع جهوده للحد من تدفق األسلحة لطرفي 
النزاع. كما حث المعهد أن يتم الفصل بين ليبيا وأزمة شرق البحر 
المتوسط من خالل دفع تركيا إلى التراجع عن »اتفاقها غير القابل 
لدفع  بدوره  استخدامه  يمكن  الذي  الوفاق،  حكومة  مع  للتنفيذ 
ستريد  وقتها  أنقرة  أن  معتبرًا  نهجهما«،  لتهدئة  ومصر  اليونان 
شيئًا ما مقابل أي تنازل، »وهنا يتعين على إدارة بايدن أن توازن 
بعناية احتماالت وقف التصعيد مع مخاطر مكافأة تركيا على وقف 

نهجها األحادي«.

وسط انتقادات لرؤى فريقه الرئاسي حيال الملف..
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مهمته »تعزيز حماية مقرات الدولة«

لحكومة  الرئاسي  المجلس  أنشأ  الفتة،  خطوة  في 
أمنيًا  جهازًا  السراج،  فائز  برئاسة  الوطني،  الوفاق 
ليتولى  االستقرار«  دعم  »جهاز  اسم  تحت  جديدًا، 
وأصدر  محددة.  أمنية  ومهام  تكليفات  تنفيذ 
المجلس قرارًا برقم 38 لسنة 2021 بتكليف السيد 

عبدالغني بلقاسم خليفة رئاسة الجهاز.
المجلس  رئيس  من  الموقع  القرار،  شمل  كما 
في   ،2021 يناير   17 بتاريخ  السراج  فائز  الرئاسي 
األمين  أيوب  السيد  من  كل  تكليف  الثانية،  مادته 
أبوزريبة،  حسن  محمد  حسن  والسيد  راس،  أبو 
مهام  مسموس،  موسى  أبوالقاسم  موسى  والسيد 
نواب رئيس الجهاز نفسه، بحسب نص القرار الذي 

اطلعت »الوسط« على نسخة منه.
وتقضي المادة الثالثة من نص القرار بأن »يكون 
جواز  مع  طرابلس،  بمدينة  للجهاز  الرئيسي  المقر 
إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو المناطق األخرى 
الرئاسي بناء على اقتراح  بقرار من رئيس المجلس 

من رئيس الجهاز«.

اختصاصات جهاز دعم االستقرار
الجهاز  يتولى  القرار،  من  الرابعة  المادة  ووفق 
اإلجراءات  تعزيز  اآلتية:  والمهام  االختصاصات 
للدولة  الرسمية  المقرات  بحماية  الكفيلة  األمنية 

حماية  تعزيز  وكذلك  أمنية،  تهديدات  أية  من 
بالتنسيق  ذلك،  األمر  تطلب  كلما  المسؤولين 
في  والمشاركة  المختصة،  الجهات  مع  والتعاون 
الرسمية،  والمناسبات  االحتفاالت  وحماية  تأمين 
مؤسسات  ونشاط  الشعبية،  النشاطات  وكذلك 
الجهات  من  لها  المأذون  المدني  المجتمع 
اقتضت  كلما  المشاركة  وكذلك  المختصة، 
في  بما  القتالية  العمليات  تنفيذ  في  الضرورة 
والمالحقة  والمداهمة  االقتحام  عمليات  ذلك 
المختصة،  الجهات  مع  والتعاون  بالتنسيق  األمنية 
ينفذها  التي  االشتباكات  وفض  الشغب  ومكافحة 
المدن  في  القانون  عن  الخارجون  المسلحون 
األمن  مديريات  مع  بالتعاون  الليبية  والقرى 
في  والمشاركة  بالمدينة،  المختصة  واألجهزة 
القضايا  في  المطلوبين  ومالحقة  القبض  عمليات 
مع  بالتنسيق  للدولة،  القومي  األمن  تهدد  التي 
األمني  الوعي  ونشر  والقضائية،  األمنية  الجهات 
االحتكام  عدم  ثقافة  وتبني  المجتمع  شرائح  بين 
الجهات  عبر  والخالفات  المنازعات  وفض  للسالح، 
جمع  برامج  ودعم  واالجتماعية  واألمنية  القضائية 
وتبادل  األمني  والتعاون  المرخص،  غير  السالح 
المختصة  األمنية  األجهزة  كافة  مع  المعلومات 
بشأن مكافحة كل ما يهدد األمن القومي واستقرار 
األزمات  مواجهة  في  والمساهمة  المجتمع، 
والكوارث الطبيعية، وأية مهام أخرى تسند له من 

قبل المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة.

اختصاصات رئيس جهاز دعم االستقرار
تشمل  القرار  من  الخامسة  المادة  ووفق 

اختصاصات رئيس جهاز دعم االستقرار، ما يأتي:
التابعة له داخل  الوحدات  أماكن تمركز  تحديد 
النواحي  مراعاة  مع  وخارجها،  طرابلس  مدينة 

دعم  جهاز  رئيس  اختصاصات  القرار  حدد  كما 
تحديد  على  االختصاصات  تلك  ونصت  االستقرار، 
طرابلس،  بالعاصمة  الوحدات  تمركز  أماكن 
للجهاز، واقتراح مشروع  التنظيمي  الهيكل  واقتراح 

وغيرها. الميزانية، 

الخطط  تنفيذ  على  واإلشراف  واألمنية،  الجغرافية 
إليه،  الموكلة  بالمهام  الجهاز  لقيام  الالزمة 
ومتابعتهم  الجهاز  أعضاء  على  المباشر  واإلشراف 
الجهاز،  اختصاصات  بتنفيذ  القيام  سبيل  في 
المالك  وإعداد  للجهاز  التنظيمي  الهيكل  واقتراح 
العتماده،  المختصة  للجهات  وإحالته  الوظيفي، 
واألسلحة  المقار  من  الجهاز  احتياجات  وتحديد 
التجهيزات  وكافة  والمهمات  واآلليات  والذخائر 
المكلف  والواجبات  المهام  لمباشرة  المطلوبة 
وفقًا  لتوفيرها  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  بها، 
المتعلقة  القرارات  وإصدار  النافذة،  للتشريعات 
حدود  في  الجهاز  ألعضاء  الوظيفية  بالشؤون 
التشريعات  بمقتضى  له  الممنوحة  الصالحيات 
النافذة، وتمثيل الجهاز في عالقاته مع الغير وأمام 
التي  العقود  توقيع  صالحية  له  وتكون  القضاء، 
النافذة،  يكون الجهاز طرفًا فيها، وفقًا للتشريعات 
التقديرات  وإعداد  الجهاز  ميزانية  مشروع  واقتراح 
بشأنها وإعداد الحساب الختامي، وأية اختصاصات 

أخرى تسند له وفقًا للتشريعات النافذة.

»روز  مع مسؤولي شركة  يجتمع  باشاغا 
بارتنرز« األمنية

المفوض  الداخلية  وزير  اجتمع  ثانية،  ناحية  من 
بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع عدد من مسؤولي 
شركة »روز بارتنرز« األمنية، اإلثنين، بحضور أعضاء 

من  عدد  من  تتكون  التي  العليا،  األمنية  الغرفة 
باشاغا  قال  االجتماع  وخالل  الوزارة.  إدارات  مديري 
أمن  العليا »مشروع يحقق  األمنية  الغرفة  إنشاء  إن 
والتقدمات  للتغيرات  »نظرًا  جاء  أنه  كما  ليبيا«، 
األمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية 

دول العالم«، حسبما قالت الوزارة في بيان.
كافة  مواكبة  »ضرورة  المفوض  الوزير  وأكد 
بالموارد  واالهتمام  والتقنية،  العلمية  التطورات 
خالل  من  روز  شركة  أعدتها  خطة  ضمن  البشرية 
طويلة،  لسنوات  ستستمر  التي  الغرفة  هذه  إنشاء 
المعوقات  لكافة  الحلول  أفضل  نتائجها  وستقدم 
أنه  إلى  أشار  كما  الوزارة«.  مكونات  تواجه  التي 
مع  بالتعاون  الغرفة  هذه  نشاطات  جميع  سيتابع 

الشركة.
التنفيذي  المدير  من  كل  قدم  جانبه،  من 
التوجيه  فريق  ورئيس  ومستشارها  للشركة 
الشركة  رؤية  خاللها  أكدوا  مرئية  عروضًا  بها 
شامل  تدريبي  برنامج  بإعداد  واستراتيجياتها 
العالم  مستوى  على  األمنية  الغرف  »ينافس 
وتنسيق  وطنية  بقيادة  شرطة  جهاز  باعتباره 
مناطقي وتنفيذ محلي«، وفق البيان. وتابع البيان 
الغرفة  صالحيات  أوضحوا  الشركة  مسؤولي  أن 
العاجل  القرار  »اتخاذ  في  الممثلة  العليا  األمنية 
الليبي  الشعب  أمن وسالمة  على  للحفاظ  واألمني 
باعتبارها منبرًا لتوزيع المهام واألعمال على كافة 

الداخلية«. وزارة  مكونات 

قرار من »الرئاسي« بإنشاء جهاز أمني جديد باسم »دعم االستقرار«

القاهرة - الوسط

● رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خالل مشاركته في احتفاالت ذكرى االستقالل

يتولى الجهاز تعزيز اإلجراءات األمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب األمر ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

مع اإلصرار األممي على االلتزام بموعد إجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 
2021 يتعين على المبعوث الجديد تهيئة 

األرضية الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها

تعتبر اإلذاعة الحكومية الفرنسية 
المهمة »مستحيلة« إذا لم تتمكن 

األمم المتحدة من التحدث بصوت 
واحد لوقف التدخل وواردات األسلحة

يتسلم في غضون أيام الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، منصبه كمبعوث لألمم المتحدة إلى ليبيا، 
ليجد أمامه مهمة شاقة ليست أقل تعقيدًا عن مهماته السابقة في لبنان والعراق وأفغانستان، في ظل 

تعقد المشهد السياسي داخل البالد، لكنه سيتعين عليه أواًل معالجة ملفات »طارئة«.
أمام اشتداد الصراع بين الفرقاء السياسيين، فضاًل عن عثرات في طريق إنجاح ملتقى الحوار، وتطبيق 

بنود اتفاق المسار العسكري، ينهي إعطاء مجلس األمن الدولي الضوء األخضر لتعيين الدبلوماسي 
السلوفاكي المخضرم، 10 أشهر من الخالفات بتعيين ممثل األمم المتحدة السابق في لبنان، مبعوثًا 

جديدًا لليبيا بعدما شكلت القضية »إحراجًا شديدًا« لهيئة األمم المتحدة، مما يدفعها اليوم إلى التحرك 
من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطالق النار »الهش« الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.

أمل خجول.. ومهمة »مستحيلة«..يتسلم تركة »ملغمة«..

ملفات »طارئة« أمام خليفة وليامز.. 
السلوفاكي يان كوبيتش

قراءة فرنسية لخطوة تعيني 
املبعوث األممي الجديد

بدفع  كوبيتش  يواجهه  تحدٍ  أول  هو 
القوى  ورائهم  ومن  الليبية،  األطراف 
الخارجية إلى مواصلة احترام اتفاق الهدنة 
مجددًا،  العسكري  الصراع  تأجيج  ومنع 
تصدير  لحظر  االمتثال  مدى  ومراقبة 

السالح إلى ليبيا.
إلى  أخرى  مرة  العودة  أسباب  لكن 
ال  الليبي،  للشأن  متابعين  حسب  الحرب، 
»يبقيان  الصراع  طرفي  ألن  متوافرة  تزال 
والمرتزقة«،  األجانب  المقاتلين  آالف  على 
أخرى،  ومناطق  والجفرة  سرت  مدينتي  في 
خصوصًا أن هذه المسألة تعد أبرز بند في 
اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة »5+5«، 
المشكلة من قوات حكومة الوفاق والقيادة 
23 أكتوبر الماضي، في  العامة للجيش في 
البالد  مغادرتهم  على  تنص  التي  جنيف 
التوقيع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  غضون  في 
وهو  اآلن.  حتى  يحدث  لم  كهذا  أمرًا  لكن 
التعاطي  طريقة  حول  التساؤالت  يثير  ما 
العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  ما سمته  مع 
ويليامز  ستيفاني  باإلنابة  المتحدة  لألمم 
بـ»االنتهاك المروع للسيادة الليبية«، وهي 
تكشف تواجد 10 قواعد عسكرية في جميع 
أنحاء ليبيا، وهي قواعد تشغلها اليوم بشكل 
 20 إلى  إضافة  أجنبية،  قوات  أو كلي  جزئي 

ألفًا من القوات األجنبية أو المرتزقة.
ومع اإلصرار األممي على االلتزام بموعد 
في  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  إجراء 
ديسمبر 2021 يتعين على المبعوث الجديد 
تهيئة األرضية الدستورية المقرر أن تجرى 
على أساسها، إن كانت بعد االستفتاء على 
دستور  إلى  العودة  أم  الحالية  المسودة 
القانونية  اللجنة  عرضته  آخر  خيار  أو   51
المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي ضمن 
توصياتها لالستناد إليه في تطور مهم بعد 
على  بعد  تنتهِ  لم  انتقالية  مرحلة  مخاض 

الرغم من مضي 10 سنوات.
لن  كوبيتش  فإن  ذلك،  كل  وقبل 
تسهيل  في  أمامه  سالكة  الطريق  يجد 
ومجلس  موحدة،  حكومة  تشكيل  مهمة 
المؤسسات  باقي  وتوحيد  مصغر،  رئاسي 
حول  اتفاق  إعالن  رغم  والمالية  العسكرية 
سوف  التي  التنفيذية،  السلطة  اختيار  آلية 
إلى  مقبلة،  انتقالية  لمرحلة  البالد  تقود 
الحوار  مسارات  استكمال  تحديات  جانب 
الدائرة اآلن بأنواعها السياسية والعسكرية 

واالقتصادية.
محطات في حياة كوبيتش

كان  عامًا   68 البالغ  كوبيتش  ويان 
الخاص  األممي  المنسق   2019 يناير  منذ 
وخالل   ،2021 يناير  غاية  إلى  للبنان 
المتحدة  األمم  بعثة  قاد  المهني  مساره 
وفي   ،2018 إلى   2015 من  العراق  في 
أن  بعد   2015 إلى   2011 من  أفغانستان 
 2006 من  بالده  لدبلوماسية  رئيسًا  كان 
الوزراء،  لمجلس  عامًا  وأمينًا   ،2009 إلى 
في  والتعاون  األمن  لمنظمة  عامًا  وأمينًا 
إقامته  أن  ومع   .)2005  -  1999( أوروبا 
في العراق ولبنان تجاوزت 6 سنوات، إال أن 

تتقاطع  الفرنسية  األوساط  قراءات  مختلف  تكاد 
جديد  أممي  مبعوث  تعيين  بعد  لما  وصفها  في 
القضية  لحلحلة  خجول«  »أمل  بوجود  ليبيا  إلى 
الفرنسية  اإلعالم  وسائل  اعتبار  وسط  الشائكة، 
غياب  بسبب  بـ»المستحيلة«؛  مهمته  الحكومية 
في  المتحدة،  األمم  داخل  واحد  بصوت  التحدث 
حين كشفت مباشرة مسؤولياته من جنيف وليس 
من ليبيا. ووافق مجلس األمن، مساء الجمعة، على 
ترشيح الوزير السلوفاكي السابق، يان كوبيتش، 
لمنصب مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، 
غسان  استقالة  منذ  شاغرًا  المنصب  كان  حيث 
ذكرت  ما  وفق  الماضي،  مارس   2 في  سالمة 

اإلذاعة الفرنسية اإلثنين.
إلى  الخاص  المبعوث  حاليًا  هو  وكوبيتش 
العراق  في  مماثلة  مهمات  أنهى  أن  بعد  لبنان، 

وأفغانستان.
الضروري  فمن  المتحدة،  لألمم  وبالنسبة 
اتفاق وقف إطالق  ليبيا للحفاظ على  التحرك في 
النار الهش الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، 

لكن عمل المبعوث الخاص معقد.
وأضافت اإلذاعة الفرنسية، أنه بعد أشهر قليلة 
بتصريحات  سالمة  غسان  أدلى  استقالته،  من 
في  المتورطين  الفاعلين  فيها  استنكر  عديدة 
ليبيا الذين »ليس لديهم نية لتحقيق السالم«، 
وازدواجية أولئك الذين »يقولون شيئًا ويفعلون 
العكس«، كما استنكر بعض مسؤولي األمم 
الخاصة،  أجندتهم  لديهم  الذين  المتحدة 
المبعوث  مهمة  مع  أحيانًا  تتعارض  التي 

الخاص
لم  الحين  ذلك  ومنذ 
ليتزايد  الوضع  يتغير 
المختلفة  الدول  نفوذ 
وبالفعل  ليبيا،  في 
الروس  المرتزقة  فإن 
والسوريين  واألتراك 
لألتراك  الموالين 
نيين  ا د لسو ا و
يين  د لتشا ا و

كوبيتش ال يتقن اللغة العربية، لكنه يجيد 
إضافة  والروسية،  والفرنسية  اإلنجليزية 

إلى السلوفاكية والتشيكية.
الصريحة  بنبرته  برز بسرعة  لبنان،  وفي 
للقادة  الشديد  وانتقاده  والمباشرة 
اللبنانيين. فقد الحقته اتهامات من وسائل 
إعالم لبنانية بالتدخل في الشؤون الداخلية 
ورغم  كمبعوث.  صالحياته  وتجاوز  للبالد، 
األوسط  الشرق  منطقة  بأوضاع  إطالعه 
في  الدبلوماسيين  بعض  عليه  يتحفظ 

مجلس األمن لعدم فلعليته.
خالف حول تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

ليبيا  إلى  مبعوث  تعيين  عملية  وكانت 
اللبناني  استقالة  منذ  شاقة  بمراحل  مرت 
 ،2020 مارس  مطلع  في  سالمة  غسان 
يخفي  يكن  لم  الذي  وهو  صحية،  ألسباب 
األمم  قرارات  انتهاكات  مواجهة  سأمه من 

المتحدة.
فترة  منذ  األفريقي  االتحاد  وطالب 
أفريقي  إلى  المنصب  يتحول  بأن  طويلة، 
وقفت  الفت  تطور  وفي  جدوى.  دون 
دبلوماسي  تعيين  ضد  المتحدة  الواليات 
ثم  المنصب،  في  غانية  ووزيرة  جزائري 
تقسيم  على  شركاءها  واشنطن  أجبرت 
منسق  وجود  مع  قسمين،  إلى  المنصب 
لبعثة األمم المتحدة في طرابلس، ومبعوث 

مسؤول عن المفاوضات السياسية.
دبلوماسي  إلى  المنسق  وظيفة  ونسبت 
ترضية  المنصب  اعتبر  ما  زيمبابوي، 
ألفريقيا. وكان مجلس األمن قد وافق بعد 
على   2020 العام  نهاية  في  عسير  مخاض 
البلغاري  هو  الجديد  المبعوث  يكون  أن 
ذلك  حتى  شغل  الذي  مالدينوف،  نيكوالي 

ما زالوا موجودين، بينما يقضي اتفاق وقف إطالق 
النار برحيلهم قبل 23 يناير، في وقت يستمر الجسر 
الجوي بين تركيا وليبيا لنقل األسلحة والمرتزقة، 
كما ال يبدو أن الروس مستعدون لمغادرة البالد، 

حسب اإلذاعة الفرنسية نفسها.

تحدي السلطة التنفيذية واالنتخابات
وسيكون تعيين مسؤول تنفيذي موحد، وهي 
تحديات  أحد  أشهر،  ثالثة  لمدة  توقفت  عملية 
المبعوث الجديد، إذ سيكون المسؤول عن قيادة 
البالد نحو االنتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 
الفرنسية  الحكومية  اإلذاعة  وتعتبر  المقبل. 
المهمة »مستحيلة«، إذا لم تتمكن األمم المتحدة 
التدخل وواردات  التحدث بصوت واحد لوقف  من 
األسلحة. بدورها أثارت جريدة »الكروا« الفرنسية، 
في تقرير لها، النقاط الغامضة التي سبقت تعيين 
كوبيتش في منصبه، بعدما رفض مجلس األمن 
األمين  بها  اتصل  التي  الشخصيات  أشهر  خالل 
وهو  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، ثم الغانية 
رفض  هو  غموضًا  األكثر  واألمر  تيته،  سيروا  حنا 
البلغاري نيكوالي مالدينوف للمنصب، واستقالته 
من األمم المتحدة، في يوم تعيينه في 21 ديسمبر 
على الرغم من أنه كان يطمح في المنصب لعدة 
أشهر. وقال التقرير الفرنسي إن كوبيتش 68 عامًا 
متزوج ولديه ابنة، وعمل وزيرًا لخارجية بالده قبل 
العام  ومنذ  المتحدة،  باألمم  العمل  في  الشروع 
2011، قاد بعثات األمم المتحدة في أفغانستان، 
في  كان  حيث  لبنان،  في  وأخيرًا  العراق  في  ثم 

المنصب منذ يناير 2019.
قبل  األمن  مجلس  في  دبلوماسي  وأوضح 
التعيين: »لقد سئمنا الحرب، سنتبع اإلجماع، لكنه 

ليس له سمعة طيبة للغاية«.
المعهد  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويعلق 

القاهرة - الوسطالوسط - عبدالرحمن أميني

●  المبعوث األممي الجديد●  الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز

●  أحد اجتماعات مجلس األمن

األوسط.  الشرق  إلى  البعثة  منصب  الحين 
نهاية شهر ديسمبر  في  األخير  ليعلن هذا 
قيادة  عن  اعتذاره  للجميع  مفاجئ  بشكل 
القرار  وهو  عائلية،  ألسباب  األممية  البعثة 
أوساط  في  الجدل  من  الكثير  أثار  الذي 

الدبلوماسيين.
تولت  سالمة  غسان  استقالة  ومنذ 
ستيفاني  األميركية  الدبلوماسية 
باإلنابة،  األممي  المبعوث  مهام  ويليامز، 
في  ستستمر  كانت  إن  اآلن  حتى  ويجهل 
أنها  أم  الجديد  للمبعوث  كنائب  منصبها 
على  تحصل  لم  أنها  سيما  ال  ستنسحب، 
أطراف  مطالبة  وسط  لعهدتها،  تمديد 
غاية  إلى  عملها  باستكمال  الحوار  بملتقى 
الطريق.  خارطة  بنتائج  المنتدى  خروج 

عضوًا   75 جمع  بعد  تمكنت،  فقد 
في  المفاوضات  طاولة  حول 

تحديد  من  جوالت،  عدة 
العامة  لالنتخابات  موعد 
النار  إطالق  وقف  وقبلها 
خطوات  أولى  وبدء 

المؤسسات  توحيد 
االقتصادية.

جليل  كلينجينديل  الدولية،  للعالقات  الهولندي 
حرشاوي، أن »الفترة العظيمة لشخصيات سياسية 
ويليامز  ستيفاني  أو  سالمة  غسان  مثل  بارزة 
ويبتكران  السياسية  المخاطر  يتحمالن  اللذين 

عمليات المصالحة قد انتهت«.
عدم  من  للخوف  األسباب  كل  هناك  أن  وتابع 
بسبب  فقط  ليس   - ليبيا  في  حضوريًا  تنصيبه 
حيث سيكون مسؤواًل  جنيف،  في  ولكن   - الوباء 
عن المفاوضات السياسية فقط، »في الواقع، تم 
على  بناًء  قسمين،  إلى  المبعوث  منصب  تقسيم 
طلب واشنطن من خالل منصب رئيس بعثة األمم 
رايزيدون  تعيين  تم  إذ  طرابلس.  في  المتحدة 

زينينغا من زيمبابوي مؤخرًا في هذا المنصب«.

لحظة حاسمة في القضية الليبية الشائكة
ومع ذلك، يتولى المبعوث الجديد زمام األمور 
في وقت حرج في القضية الليبية الشائكة، بينما 
ال يزال هناك أمل خجول في أن ينجح الحوار الذي 
بين  التوفيق  في  ووليامز،  سالمة  الثنائي،  بدأه 

شرق وغرب ليبيا.
األعضاء  على  يتعين  كان  يناير   18 وفي 
السياسي  الحوار  منتدى  في  والسبعين  الخمسة 
الليبي التصويت على آلية الختيار »هيئة تنفيذية 
جمع  مهمة  لها  ستكون  التي  موقتة«،  موحدة 
شخصيات من مختلف مناطق البالد الجهوية في 
نفس الحكومة حتى موعد االنتخابات المقررة في 

ديسمبر المقبل.
وفي 23 يناير، بعد ثالثة أشهر من اتفاق وقف 
إطالق النار في 23 أكتوبر 2020، من المفترض 
األراضي  غادرت  قد  تكون  األجنبية  القوات  أن 
المرتزقة  الرغم من مغادرة بعض  الليبية، وعلى 
يتزحزح  لم  والتشاديين،  والسودانيين  السوريين 
الضباط  وكذلك  بالفعل،  هؤالء  من  األكبر  الجزء 
أنه »إذا  الروس واألتراك. ويعتقد جليل حرشاوي 
اآلخر،  أو  الطرف  لهذا  الداعمة  القوات  انسحبت 
وبدء  الهش  التوازن  زعزعة  إلى  ذلك  فسيؤدي 
الحرب من جديد«، وهو احتمال تستبعده روسيا، 

التي تدعم الشرق وتركيا داعمة الجزء الغربي.

مهام كوبيتش الجديدة
من جانبها عادت جريدة »لوبوان« الفرنسية 
ليبيا  إلى  للمبعوث األممي  الجديدة  المهام  إلى 
وتأكيد  النار،  إلطالق  الهش  الوقف  دعم  من 
انسحاب القوات األجنبية والمرتزقة من بلد فيه 

التدخل متعدد.
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توقعات بزيادة ملحوظة في اإلصابات

»الموقتة«: توزيع دقيق المخابز خالل أسبوع

مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي الليبي على التعامل مع مضاعفات »كورونا«

بلديات الجنوب تطالب بـ »املليار دينار« لإلعمار
حملة إلزالة تعتيم السيارات في بنغازي: 

من بداخلها »قاتل« أو »هارب من العدالة«

بني  وفي  الرسمي«.  الدوام  خالل  حتى  اليومي 
لجنة  ورئيس  البلدي  المجلس  عضو  قال  وليد، 
لـ»الوسط«  امبارك  محمد  بالبلدية،  الصحة 
تسلم  وليد  بني  البلدي  المجلس  إن  اإلثنين، 
أمس األحد مقر مركز العزل الذي كان يستخدمه 
جهاز الدعم المركزي. وذكر امبارك أن المجلس 
البلدي كلف إحدى الشركات المحلية صيانة مقر 
مركز العزل وتجهيزه ليكون مركز العزل الوحيد 
داخل المدينة من أجل تخفيف العبء عن المراكز 

األخرى في باقي المدن.
البلدي بني وليد  المجلس  أن  امبارك  وأضاف 
العزل  لمركز  االحتياجات  كافة  لتوفير  يسعى 
المسؤولة  والجهات  الصحة  وزارة  مع  بالتواصل 
الطبية  والعناصر  األطباء  مناشدًا  الحكومة،  في 
المركز  إدارة  مع  التواصل  ضــرورة  المساعدة 
وتقديم  التعاون  أجــل  من  الصحية  واللجان 
فيروس  جائحة  ظل  في  للمواطنين  الخدمات 

المستجد«. »كورونا 
إدارة  من  المكلفة  اللجنة  قامت  واألحــد، 
صحية  بجولة  وليد،  بني  في  الصحية  الخدمات 
في عدد من المدارس لتفقد وتقييم البروتوكول 
من  للوقاية  أخيرًا  اإلدارة  أطلقته  الذي  الصحي 
فيروس »كورونا المستجد«. وقال مدير المكتب 
وليد،  بني  الصحية  الخدمات  بــإدارة  اإلعالمي 
إلى  تهدف  اللجنة  جولة  إن  أبوالنيران،  محمد 
المقاعد  توزيع  كيفية  على  واالطمئنان  التأكد 
التباعد  ــاة  ــراع وم تطبيق  ومــدى  الــدراســيــة 
في  الطلبة  عدد  معرفة  إلى  إضافة  االجتماعي، 
كل فصل للحد من انتقال العدوي بين التالميذ. 
المكلفة  اللجنة  أن  لـ»الوسط«  أبوالنيران  وذكر 
قدمت  البلدية  في  الصحية  الخدمات  إدارة  من 
من  عــددًا  الــمــدارس  لمديري  جولتها  خــالل 
وتوعية  الشخصية  بالحماية  تتعلق  المالحظات 
لإلصابة  تفاديًا  المتاحة  بالوسائل  التالميذ 

بفيروس »كورونا المستجد«.
وضمن محاوالت التصدي للوباء، قرر المجلس 
الدراسة  المعمورة، مطلع األسبوع، وقف  البلدي 
في البلدية لمدة 10 أيام اعتبارًا من األحد حتى 
البلدي  المجلس  الحالي، ووجه  يناير   26 الثالثاء 
نطاق  ــل  داخ القطاعات  السبت،  منشور  في 
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  بتولى  البلدية 
الفيروس. كما  انتشار  والحد من  لتقليل  الالزمة 
العاصمة  )غرب  الزهراء  البلدي  المجلس  أعلن 
أيام  عشرة  لمدة  تام  إغالق  فرض  طرابلس( 
السادس  إلــى  الماضي،  الجمعة  من  اعتبارًا 
نظرًا  المدينة،  في  الجاري،  يناير  من  والعشرين 

الزدياد حاالت اإلصابة بفيروس »كورونا«.
الذي اطلعت »الوسط« على  القرار،  واستثنى 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  »لجان  منه  نسخة 
العامة للدور الثاني، والمراكز الصحية، ووحدات 
والعيادات،  والصيدليات،  الصحية،  الرعاية 
مراعاة  مع  الغذائية«  المواد  ومحالت  والمخابز، 
»الجهات  القرار  ودعا  االحترازية.  التدابير  اتخاذ 
األمنية والضبطية والحرس البلدي إلى اتخاذ كل 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين«.
النفط،  بقطاع  اإلصابات  رصد  مستوى  وعلى 
سحب فريق االستجابة والتدخل السريع غدامس، 
السبت، 12 مسحة للكشف عن فيروس »كورونا 
»الوفاء«  حقل  في  العاملين  من  المستجد« 

النفطي.
فريق  صفحة  على  منشور  بيان  في  ــاء  وج
»فريق  إن  غدامس،  السريع  والتدخل  االستجابة 
مسافة  قطع  بعدما  العينات  سحب  الرصد2« 
300 كيلو متر للوصول إلى الحقل؛ وذلك بهدف 
في  العمل  على  الحقل  في  العاملين  مساندة 
بأن  علمًا  هناك«،  كورونا  فيروس  »انتشار  ظل 
حقل »الوفاء« يقع على بعد نح 550 كلم جنوب 
غرب مدينة طرابلس، وجرى تشغيله عن طريق 
وإيني  الوطنية  المؤسسة  بين  شراكة  مشروع 

شمال أفريقيا.

الصحية الليبية، أعلن العاملون في مركز الرصد 
الشؤون  ــإدارة  ب السريعة  واالستجابة  األولــي 
الفترة  خالل  العمل  تعليق  البيضاء  الصحية 
المكافآت«.  صرف  عدم  على  »اعتراضًا  المقبلة 
البلديات  في  زمالئهم  »حصول  إلى  ــاروا  وأش
أن  مضيفين  المكافآت«،  تلك  على  المجاورة 
تأخر  أرجعت  األخضر  للجبل  التنفيذية  اللجنة 
صرفها لهم إلى »أمور إدارية«، حسب بيان على 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  المركز  صفحة 
»فيسبوك«، اإلثنين. وقدم العاملون اعتذارًا إلى 
هناك  كان  إذا  »نعتذر  قائلين:  البيضاء،  أهالي 
أمام  نستطيع  ما  كل  تقديم  في  منا  تقصير  أي 
هذا الوباء، وبجهودنا الذاتية في ظل انعدام قد 
وصل حد التقصير من الجهات الرسمية بالقوت 

سير  عن  وافية  لشروح  واستمع  الطبي،  بنغازي 
العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى 
التي  المشاكل  ابرز  الى  استمع  كما  للمواطنين، 
تواجههم، خاصة في االدوية والتحاليل الطبية، 
واطلع على ابرز االحتياجات التي يتطلبها العمل 
في  ــراع  االس ضــرورة  الثني  واكــد  المركز.  في 
والعراقيل  والصعوبات  المشاكل  كافة  حلحلة 
سيجري  انه  على  مشددًا  العمل،  تعتري  التي 
والمراكز  المستشفيات  لكافة  فجائية  جوالت 
ومستوى  عملها  سير  على  للوقوف  الطبية 

الخدمات للمواطنين. تقديمه 
السريعة،  واالستجابة  الرصد  مركز  أعلن  كما 
الخدمات  إدارة  مدير  إصابة  اإلثنين،  القبة، 
الصحية األبرق سعيد حبجوك بفيروس »كورونا 

الرصد  مدير  إن  المركز  ــال  وق المستجد«. 
والتقصي األبرق، أسامة عبدالجواد، وعضو فريق 
بالفيروس،  أيضًا  ُأصيبا  المرضي،  الرصد يونس 

التواصل  المركز بموقع  بيان على صفحة  حسب 
االجتماعي »فيسبوك«.

الطواقم  تعانيه  لما  كاشفة  واقعة  وفــي 

بفيروس  إصابة  حــاالت  تسجيل  استمرار  مع 
»كورونا« في ليبيا، وتجاوز اإلصابات حاجز 110 
منذ  وفاة  حالة  ألفي  من  يقرب  وما  حالة  آالف 
الماضي، تواصل  البالد مارس  الوباء في  تفشي 
القطاع  ووحدات  والبلديات  الحكومية  الجهات 
مع  بالتزامن  الجائحة،  لكبح  مساعيها  الصحي 
قطاع  عمل  انتظام  لضمان  حثيثة  محاوالت 

التعليم رغم ما يفرضه الوباء من تحديات.
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  وحــذر 
النجار، من »عدم  الدين  بدر  الدكتور  األمراض، 
بـ»إمكاناته  الليبي  الصحي  النظام  ــدرة«  ق
في  متوقعة«  »زيادات  مع  التعامل  المحدودة« 
»كورونا«  بفيروس  اليومية  اإلصــابــات  عــدد 
المستجد«، موضحًا أن الوضع الوبائي »يتفاقم« 
وسط »استهتار ملحوظ« في تعامل المواطنين 
على  منشورة  مصورة  كلمة  وفي  الفيروس.  مع 
النجار  رصد  »فيسبوك«،  بموقع  المركز  صفحة 
»التفاقم«  إلى  ليبيا  في  الوبائي  الوضع  اتجاه 
أن  واالستقرار«، موضحًا  »الهدوء  فترة من  بعد 
اآلن  إلى  ترصد  لم  اليومية  »كورونا«  بيانات 
حقيقة هذا الوضع، وعزا ذلك إلى سببين، أولهما 
المتعلقة  المسحات«  في  »نقص  بوجود  يتعلق 
سببه  ــذي  ال االزدحـــام  وثانيهما  بالفيروس، 

المسافرون على المختبرات ومعامل التحاليل.
تزايد  هناك  الحال  واقــع  »في  النجار:  وقــال 
خالل  الموجبة  الــحــاالت  أعـــداد  فــي  ملحوظ 
غير  ذلــك  كــان  وإن  الماضيين-  األسبوعين 
عدد  وجــود  مع  اليومية-  البيانات  في  واضــح 
عناية  إلى  تحتاج  التي  الحاالت  من  به  بأس  ال 
مراكز  جميع  عمل  من  محذرًا  مركزة«،  طبية 
الوضع  زاد  وما  ضغط«.  »تحت  ليبيا  في  العزل 
سوءًا، حسب النجار، هو »السالالت الجديدة من 
التي  البريطانية  الساللة  مثل  كورونا  فيروس 
وإصابتها   ،70% انتشارها  نسبة  بزيادة  تمتاز 
وفيات  في  وتسببها  واألطفال  السن  صغار  حتى 
في  ملحوظة  زيــادة  »سنشهد  وقــال:  بينهم«. 
متفاقم،  الوبائي  »الوضع  وأضاف:  اإلصابات«، 
والعالم  أوروبــا  في  يحدث  مما  استثناء  ولسنا 

ودول الجوار«.
وسجل مركز بنغازي الطبي، السبت، حالة وفاة 
بفيروس  اإلصابة  نتيجة  الطبية،  أطقمه  بين 
أشرف  الممرض  وهــو  المستجد«،  »كــورونــا 
الطبي  بنغازي  مركز  إدارة  ونعت  األوجلي.  علي 
»شهيد الواجب«، أشرف علي األوجلي الممرض 
إثر  عامًا،   33 العمر  من  يبلغ  الذي  األمل،  ببرج 
مشيرة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابته 
للعالج  وخضع  تدهورت،  الصحية  حالته  أن  إلى 
في المركز الطبي، ولكنه توفي متأثرًا باإلصابة.
وقالت اإلدارة، إن المتوفى »أحد أبطال فريق 
قاموا  الذين  األوائــل  ومن  األبيض«،  الجيش 
 )19  - )كوفيد  لمرضى  الطبية  الرعاية  بتقديم 
أنه  مؤكدة  بنغازي،  مدينة  المرض  اجتياح  منذ 
بنغازي  مركز  بهم  يفخر  الذين  األبطال  أحد 
بعيدًا  أنفسهم  حجروا  الذين  أول  لكونه  الطبي 
الصحية  الرعاية  وقدموا  بالبرج،  ذويهم  عن 
للمرضى دون كلل أو ملل. وتابعت أن المتوفى 
بنغازي،  مدينة  داخل  الطبية  العناصر  أول  يعتبر 
فيروس  من  المرضى  عالج  أثناء  المتوفين  من 

كورونا«.
ومساء السبت، أجرى رئيس الحكومة الموقتة 
الثني، جولة ميدانية لمركز  عبداهلل عبدالرحمن 
بنغازي الطبي، لمتابعة سير عمله والوقوف على 
خالل  الثني  ورافق  المواطنين.  احتياجات  أبرز 
الدكتور  الطبية  الشؤون  مستشاروه  الجولة، 
الطبال،  عــبــداهلل  والــدكــتــور  شمبش،  ــوري  ن
البركي. وبحسب بيان للحكومة  والدكتور فتحي 
اروقة واقسام مركز  الثني داخل  الموقتة، تجول 

تحت وطأة مشكالت عدة تواجهها البلديات، طالب 
عمداء بلديات فزان، رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج بمبلغ المليار دينار المخصص لتنمية إعمار 

الجنوب »الذي لم يصرف أي جزء منه«.
قاعة »منتجع  األحد في  اجتماع  جاء ذلك خالل 
قمر الصحراء« بقرية تويوه، بحضور عمداء بلديات 
وبراك  والبوانيس  بية  وبنت  والغريفة  ــاري  أوب
رؤساء  من  وعــدد  ــات،  وغ عتبة  ووادي  الشاطئ 

مجالس التخطيط الوطني بالمناطق.
لمجلس  الموضوع  التصور  االجتماع  وناقش 
األولوية،  ذات  الجنوب  مشكالت  حول  التخطيط 
أكد  حيث   ،2021 العام  خالل  حلها  يمكن  التي 
المشاركون أهمية المشاريع االستراتيجية التنموية 
في بناء واستقرار الجنوب. وطالب عمداء فزان، في 
لدعم  المخصصة  القيم  بتحديد  الختامي،  البيان 
الجنوب، وذلك في حساب  التنموية في  المشاريع 
البلديات  مجالس  بين  العمل  وتنظيم  خــاص، 
ومجلس التخطيط بالمنطقة لوضع دراسات وخطط 
تنموية، بالتنسيق مع مجالس الخبراء. يذكر أن هذا 
االجتماع الثالث لعمداء بلديات الجنوب خالل اآلونة 
األخيرة، بعد اجتماعين آخرين، عـقد األول في براك 
الشاطئ والثاني في سبها. في سياق قريب، أعلنت 
وزارة االقتصاد بالحكومة الموقتة توزيع مادة دقيق 
المخابز وعدد من السلع التموينية األساسية خالل 
أسبوع. وتشمل تلك السلع 241 ألفًا و192 كيس 
أرز، و201 ألف و392 صندوقًا من علب الطماطم 
نصف  سكر  كيس  و812  ألفًا  و97  المجففة، 
كيلوغرام، 241 ألفًا و392 جوال دقيق للجمعيات 
االستهالكية 10 كيلوغرامات، و210 آالف صندوق 
من زجاجات الزيت، حسب بيان الوزارة على صفحتها 

في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
جاء ذلك خالل اجتماع وزير االقتصاد بالحكومة 
الموقتة منير عصر، في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، 
مع الوكيل العام بالوزارة الدكتور سهيل بوشيحة، 
ورئيس مجلس إدارة صندوق موازنة األسعار محمد 
البوعيشي، وممثل غرفة التجارة والصناعة بنغازي 
عبدالمنعم السعيطي، ورئيس مجلس إدارة شركة 
األرز فرج  الدقيق ومضارب  الفائقة لطحن  الجودة 

المبروك، ومراقبي االقتصاد.
تحديد  جراء  السلبي  »التأثير  االجتماع  وتناول 

الحالة  تعزيز  تستهدف  جديدة  بــادرة  في 
العقيد  بنغازي  أمن  مدير  أصــدر  األمنية، 
رجال  إلى  تعليماته  األحد،  الشكري،  ونيس 
مشروع  معتمة  سيارة  »كل  باعتبار  الشرطة 
قاتل  عن  عبارة  داخلها  يتستر  ومن  جريمة، 
العكس«،  يثبت  حتى  العدالة  من  هارب  أو 
والغلظة  التام  »الــحــذر  بــضــرورة  موجهًا 
المباشر  والتصويب  التعامل  في  والحزم 
أي  لمواجهة  اســتــعــدادًا  المركبة  باتجاه 
ومن  المركبة  وتفتيش  عــدوانــي،  تصرف 
يعامل  وأن  ودقيقًا،  شخصيًا  تفتيشًا  بداخلها 
التأكد من  أنه مجرم حتى  من يستقلها على 

عدم خطورته«.
بـ»عدم  بيان،  في  الشكري  العقيد  ووجه 
كانت  ــواء  س مركبة  أي  استثناء  استثناء 
تبعيتها  عن  النظر  بغض  مدنية  أو  عسكرية 
التعليمات  أن »هذه  يقودها«، مؤكدًا  وعمن 
سبق أن صدرت من أعلى سلطة في الدولة، 
قاطني  لجميع  واالمتثال  التنفيذ  واجبة  وهي 

استثناء«. دون  المدينة 
وحض رجال األمن على إجبار السائق على 
بدفع  تغريمه  إلى  إضافة  فورًا،  التعتيم  إزالة 
القانون، وحال عدم  المقررة حسب  المخالفة 
المركبة  تحجز  المخالفة  دفع  على  قدرته 
وجه  كما  الدفع.  بعد  إال  عنها  اإلفراج  دون 
بالتفتيش على محال بيع كماليات السيارات، 
التعتيم، ومصادرتها مع قفل  وضبط وسائل 
في  قانونًا  عليها  المنصوص  للمدة  المحل 

مثل هذه الحاالت.
في  بـ»اإلرباك  وصفه  ما  الشكري  وأرجع 
االختصاصات،  »تداخل  إلى  األمني«  األداء 
وقال:  بالمدينة«،  األمنية  األجهزة  وتعدد 
وال  مدنية  بسيارات  تتجول  األجهزة  »أغلب 
الخلل  هذا  وتبعيتها.  الجهة  اسم  تحمل 
بل  اســتــغــالل،  أيــمــا  المجرمون  استغله 
للنيل  وهدامة  مخربة  جهات  منه  استفادت 
الفتنة  ــارة  وإث الصف  وشــق  المدينة،  من 

والتخوين«.
أعلنت  حيث  األمني،  الوضع  مع  ونبقى 
مديرية أمن بنغازي ضبط هارب من قضيتي 

سعر الصرف بـ4.48 دينار للدوالر الواحد«، إضافة 
موازنة  صندوق  على  القائمة  المديونية  إلــى 
األسعار لموردي السلع، وعدم تسييل وزارة المالية 
والتخطيط هذه المديونية، »مما أدى إلى إحجام 
موازنة  لصندوق  السلع  توريد  عن  الموردين 
الموقتة  الحكومة  رئيس  أصدر  بدوره،  األسعار«. 
عبداهلل الثني، األحد، تعليماته بدعم قطاع الزراعة 
سهل  منطقة  في  الصناعي  النهر  مياه  واستثمار 
بنغازي والمنطقة الوسطى، وفق ما نشرته الحكومة 

عبر صفحتها على »فيسبوك«.
جاء ذلك خالل اجتماع الثني في مكتبه بديوان 
رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائبه 
لشؤون الخدمات عبدالسالم البدري، ووزير الزراعة 
والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ورئيس 
لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة. 
وضم االجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر 
الصناعي - سهل بنغازي، محمد الشبلي، ورئيس 

بداية  وتعود  منطقة سيدي حسين.  في  قتل 
الواقعة إلى اشتباه سكان بالمنطقة في هذا 
الشخص الذي قدم من مدينة الكفرة، وأقام 
المصريين، كونه ال  العمال  مع مجموعة من 
البيت وال يزاول أي مهنة، حسب بيان  يغادر 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  المديرية 

الماضي. األربعاء  »فيسبوك«،  االجتماعي 
المطلوبين  منظومة  إلى  بالرجوع  وتبين 
قتل،  جناية  في  مطلوب  أنه  األمن  بمديرية 
مارس   26 في  ضده  غيابي  حكم  فيها  صدر 
ودية  عامًا   15 لمدة  بالسجن   2019 العام 
جريمة  إلى  إضافة  دينار،  ألف   120 مقدارها 
 ،2013 قتل أخرى ارتكبها وشقيقه في العام 
الذ  بينما  السجن،  وُأودع  األخير  ضبط  حيث 
آلخر.  مكان  من  يتنقل  وأصبح  بالفرار  هو 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  البيان  وأشار 
ــى مكتب  إل وإحــالــتــه  الــشــخــص،  ــذا  مــع ه

المنطقة   - الصناعي  النهر  مياه  جهاز  إدارة  لجنة 
لجنة  عضو  إلى  إضافة  مفتاح،  شعيب  الوسطى، 
إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي، عادل الكوافي. 
وأضاف بيان الحكومة أن الثني أكد خالل االجتماع 
ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع 
النهر الصناعي بما يدعم األمن الغذائي من خالل 
االستفادة من مياه النهر الصناعي. وشدد الثني على 
ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي 

بما يعزز الغرض المطلوب.
في  عقد  موسع  اجتماع  ــى  أوص ــرت،  س وفــي 
للمفقودين  حصر  »بوضع  اإلثنين،  المدينة، 
منذ  البلدية  في  نحبهم  قضوا  الذين  والشهداء 
العام 2011، والنظر في احتياجات أسرهم«. وضم 
االجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم 
الشهداء  »حصر  لجنة  ورئيس  وبحضور  عامر، 
والمفقودين« التابعة للقيادة العامة العميد بشير 
الناجح، وعدد من أعضاء اللجنة، ومدير »رابطة أسر 
الشهداء والمفقودين والجرحى« بسرت وعدد من 
بيان  حسب  جامعيين،  وأساتذة  الشهداء«،  »أسر 
البلدية على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«. كما خلص االجتماع إلى تشكيل لجنة 
فرعية برئاسة الكاتب العام لجامعة سرت الدكتور 
التربية  امهلهل، وعضوية عمداء كليات  عبد اهلل 
واآلداب وعدد من أساتدة الجامعة، ومدير »رابطة 

أسر الشهداء بسرت«.

أعلنت  كما  لالختصاص.  العام  المحامي 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  الداخلية  وزارة 
محروقة  فتاة  جثة  على  العثور  الجمعة، 
بباطن  تيجي  مدينة  في  مسجد  أمام  ملقاة 
الجبل، والقبض على الجاني بعد ساعات من 
اكتشاف الجريمة. وأشارت الوزارة، في بيان، 
إلى »ورود بالغ لقسم البحث الجنائي بباطن 
بشأن  الغربي  السهل  أمن  بمديرية  الجبل 
إلى  ولفتت  الجمعة«.  فجر  الجثة  على  العثور 
عليه  القبض  وإلقاء  الجاني  على  »التعرف 
إحدى  قبل  من  السبعة  بطريق  طرابلس  في 
وذلك  بطرابلس،  المركزي  الدعم  دوريــات 
للدعم  العامة  اإلدارة  مدير  مع  بالتنسيق 
المركزي«. وجرى تسليم الجاني إلى مديرية 
التحقيق  الستكمال  الغربي  السهل  أمــن 
الجريمة،  هذه  ارتكاب  دوافع  ومعرفة  معه 
حياله،  القانونية  اإلجراءات  باقي  واستكمال 

وفق الوزارة.
أمن  مديرية  طالبت  قريب،  سياق  في 
سياراتهم  تسجيل  بسرعة  المواطنين  سرت، 
يومًا،   15 خالل  والترخيص  المرور  بقسم 
مصنع  فــي  العمل  استئناف  بعد  وذلـــك 
المديرية،  وحذرت  سرت.  المعدنية  اللوحات 
لوحات  تحمل  ال  آلية  مركبة  أي  بأن  األحد، 
اتخاذ  سيتم  يومًا،  الـ15  مهلة  بعد  معدنية، 

القانونية ضدها. اإلجراءات 

طرابلس - بني وليد - بنغازي - الصغير الحداد

● شهيد الواجب الممرض بمركز بنغازي الطبي أشرف األوجلي● رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبد اهلل الثني خالل زيارته لمركز بنغازي الطبي

●  مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار

سبها - بنغازي - سرت: رمضان كرنفوده بنغازي - طرابلس - سرت - الوسط

● عمداء بلديات فزان خالل إعالن مطالبهم ● سيارات تعبر مفارق طرق بمدينة بنغازي

النجار: الوضع الوبائي »يتفاقم« 
وسط »استهتار ملحوظ« في 

تعامل المواطنين مع الفيروس

إدارة مركز بنغازي الطبي تنعى »شهيد 
الواجب« الممرض أشرف األوجلي الذي 

وافته المنية نتيجة إصابته بالفيروس

مدير أمن بنغازي العقيد ونيس 
الشكري وجه بـ»عدم استثناء أي مركبة 

بغض النظر عن تبعيتها ومن يقودها«

اجتماع في سرت يوصي بـ»وضع 
حصر للمفقودين والشهداء الذين 

قضوا نحبهم منذ العام 2011«

تحذير من أزمة إظالم جديدة في الصيف

أزمة  تفاقم  من  شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان  رئيس  حذر 
الظالم  الليبيون  عانى  أن  بعد  المقبل،  الصيف  خالل  الكهرباء 

الماضي. الصيف  لفترات طويلة خالل 
في  التأخر  نتيجة  تحدث  قد  األزمة  إن  األحد،  شكشك،  وقال 
الرئاسي  المجلس  داعيًا  المهمة،  المشروعات  بعض  إنجاز 
في  اإلسراع  »ضرورة  إلى  المركزي  والمصرف  الوفاق  لحكومة 
العامة  الشركة  تتمكن  حتى  وتسييلها،  الميزانيات  اعتماد 
تحميل  وتتجنب  المتوقفة،  المشاريع  تنفيذ  من  للكهرباء 
على  صفحته  عبر  الديوان  نشره  ما  وفق  العناء«،  مزيد  المواطن 

»فيسبوك«. موقع 

أعمال صيانة مطلوبة لمحطات الكهرباء
للكهرباء،  العامة  الشركة  مسؤولي  مع  الديوان  رئيس  واجتمع 
بمحطة  الرابعة  الوحدة  صيانة  ضرورة  إلى  ودعا  الديوان،  بمقر 
الزاوية،  محطة  في  والخامسة  الرابعة  والوحدتين  الغازية  الخمس 
بالتعاقد  طالب  كما  الشبكة.  إلى  ميغاوات   700 إلضافة  وذلك 
والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة 
طرابلس و160 ميغاوات في مدينة زليتن، فضاًل عن ضرورة إتمام 
 1300 بقدرة  طرابلس  جنوب  لمحطة  والتنفيذ  التعاقد  إجراءات 

ميغاوات.
وشملت توصيات رئيس ديوان المحاسبة كذلك، إتمام إجراءات 
 160 بقدرة  محطة  إلنشاء  العربي  االتحاد  لشركة  اعتماد  فتح 
غازية  وحدة  لـ13  والعمرات  الصيانات  إجراء  إلى  إضافة  ميغاوات، 

بمختلف المحطات في البالد.

وتناول االجتماع مراجعة ومتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء، 
وما تم إنجازه خالل الفترة الماضية، فيما قالت الشركة إنها أنجزت 
إدخال محطة  منها  الموضوعة،  للخطة  وفقًا  المشروعات  عددًا من 
والعمرات،  الصيانات  بعض  وإجراء  ميغاوات،   526 بقدرة  الخمس 
إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، »إال أن هذه 

اإلجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة«.
أحمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  بحث  قريب،  سياق  في 
استئناف  اإلثنين،  أوفتشا،  أوليفر  ألمانيا  سفير  مع  معيتيق، 
الكهربائية  الطاقة  مجال  في  العاملة  األلمانية  الشركات  عمل 

التنمية. ومشروعات 
وأكد معيتيق عمق العالقات الليبية - األلمانية، والعمل وتطويرها 
في مختلف المجاالت، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق 

على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

القاهرة - بوابة الوسط



عربي ودولي 06

● ترامب● جو بايدن خالل أدائه القسم رئيسا للواليات المتحدة األميركية في واشنطن.

رسميا.. جو بايدن يقود الواليات املتحدة األميركية في عهد ما بعد ترامب
واشنطن - وكاالت

عواصم العالم - وكاالت

في خطاب استمر قرابة عشرين دقيقة، أشاد بايدن )78 عامًا( 
المتحدة  الواليات  بـ»يوم  أميركي  رئيس  أكبر  أصبح  الذي 
من  قليلة  ساعات  بعد  األمل«،  ويوم  الديمقراطية  ويوم 

مغادرة دونالد ترامب واشنطن.
وقال وسط تصفيق الضيوف القالئل الذين ُاختيروا بعناية 
19«: »الديمقراطية   - وباء »كوفيد  المراسم بسبب  لحضور 
الديمقراطية  انتصرت  واليوم  هشة،  والديمقراطية  ثمينة 
عميقة  تفرقنا  التي  القوى  أن  »أعلم  وأضاف:  أصدقائي«.  يا 
الخطاب  هذا  في  »الوحدة«  إلى  الدعوات  مكررًا  وحقيقية« 
به  أدلى  الذي  والعدائي  القاتم  الخطاب  مع  يتناقض  الذي 

سلفه الجمهوري في المكان نفسه قبل أربع سنوات.
وسيبقى هذا اليوم مشهودًا في الواليات المتحدة خصوصًا 
مع تولي امرأة منصب نائب الرئيس للمرة األولى في تاريخ 
أول  هي  عامًا(   56( هاريس  وكاماال  العالم.  في  قوة  أكبر 
ومع  المنصب.  هذا  تتولى  هندية  أصول  من  سوداء  امرأة 
فإن  فيديو،  رسالة  في  لبايدن  موفقًا  حظًا  أخيرًا  تمنى  أنه 

الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب لم يهنئ أبدًا الرئيس 
المنتخب، وقرر عدم حضور مراسم أداء اليمين لخلفه، وهو أمر 

غير مسبوق منذ 150 عامًا.

المصالحة والوحدة
ساعات  قبل  األربعاء،  صباح  األبيض،  البيت  ترامب  وغادر 
متحدثًا  اليمين،  بايدن  جو  وأداء  الرئاسية  واليته  انتهاء  من 
سنوات«  ألربع  امتدت  »رائعة  والية  عن  مقتضب  بشكل 
جمع  قداسًا  بايدن،  خلفه،  حضر  فيما  العمر«  »شرف  تمثل 
ديمقراطيين وجمهوريين. وغادر ترامب الذي داس على كل 
األعراف خالل فترة واليته، ورفض االعتراف بهزيمته ألكثر من 

شهرين، من دون أن يلتقي خلفه.
لكن قبل مغادرته، اختار احترام تقليد واحد وهو ترك رسالة 
أوباما  لجو بايدن، لم يتم الكشف عن محتواها. وكان باراك 
وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف األمامية خالل حفل 
للقوات  كثيف  انتشار  وسط  الديمقراطي  الرئيس  تنصيب 

األمنية في العاصمة الفدرالية.
وتبادل جو بايدن الذي كان يرتدي بدلة داكنة وربطة عنق 
زرقاء، التحية بقبضة اليد مع باراك أوباما. وغنت نجمة البوب 

الليدي غاغا النشيد الوطني مرتدية فستانًا فضفاضًا باألحمر 
السالم.  حمامة  يمثل  كبير  ذهبي  مشبك  وعليه  واألسود، 
إز يور الند« )هذه األرض  ثم أدت جينيفر لوبيز »ذيس الند 
أرضكم(. ويعتزم بايدن بعد نصف قرن من الحياة السياسية، 
أن يبرز اعتبارًا من اليوم األول الفارق الكبير - في الجوهر كما 

في الشكل - مع رجل األعمال النيويوركي.
و»الوحدة«  لـ»المصالحة«  رمزية  خطوة  في  بايدن  وحضر 
اللتين ينوي تحقيقهما، صباح األربعاء، فيما كان سلفه متوجهًا 
إلى فلوريدا، قداسًا في كاتدرائية »سانت ماتيو« في واشنطن 
برفقة مسؤولين ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس. وحذر 
بايدن الذي قدم نفسه على أنه رئيس لجميع األميركيين، من 
أن الواليات المتحدة التي سجلت أكثر من 400 ألف وفاة بسبب 

الوباء، ستدخل »المرحلة األكثر فتكًا من الفيروس«.
لمواجهة  جانبًا  اختالفاتهم  وضع  إلى  األميركيين  ودعا 
خطر  من  باستمرار  يقلل  سلفه  كان  فيما  القاتم«،  »الشتاء 
17 أمرًا رئاسيًا  األزمة الصحية. واعتبارًا من األربعاء سيصدر 
للعودة عن إجراءات اعتمدتها إدارة ترامب، وسيعمد خصوصًا 
المناخ  باريس حول  اتفاقية  إلى  المتحدة  الواليات  إعادة  إلى 
مغادرته  على  ساعات  وقبل  العالمية.  الصحة  منظمة  وإلى 

واشنطن، أصدر ترامب عفوًا عن 73 شخصًا أحدهم مستشاره 
السابق ستيف بانون.

ال حشود إنما أعالم
وجرى حفل تنصيب بايدن في أجواء خاصة في ظل تفشي فيروس 
»كورونا المستجد« والصدمة التي خلفها اقتحام الكونغرس الذي 
أسفر عن خمسة قتلى. وإجراءات األمن المحيطة بالحفل كانت 
الوطني  الحرس  من  عنصر  ألف   25 نحو  نشر  وتم  استثنائية. 
وآالف الشرطيين من كل أنحاء البالد. بسبب عدم حضور الحشود 
التي تتدفق عادة في مثل هذا اليوم إلى جادة »ناشونال مول« 
في واشنطن لرؤية الرئيس الجديد، فإن بايدن وقف أمام أكثر 
من 190 ألف علم أميركي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين. 
الحمراء«  »المنطقة  لحماية  شائكة  وأسالك  حواجز  ونصبت 
الواقعة بين تلة الكابيتول والبيت األبيض. ولم تتأخر ردود الفعل 
الدولية على انتهاء والية ترامب، حيث رحب قادة االتحاد األوروبي 
بوصول صديق ألوروبا إلى الرئاسة في الواليات المتحدة. وقالت 
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين، قبل تنصيب 
جو بايدن، إن أوروبا »أصبح لديها صديق في البيت األبيض لبناء 

ميثاق مؤسسي جديد«.

في خطاب استمر قرابة عشرين دقيقة أشاد 
بايدن )78 عاماً( بـ»يوم الواليات المتحدة 

ويوم الديمقراطية ويوم األمل«

 الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب 
لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب ولم 

يحضر مراسم أداء اليمين لخلفه

 أعلن بايدن في وقت سابق أنه سيصدر مرسوماً 
لجعل وضع الكمامة إلزامياً في األماكن والمساحات 

التابعة للدولة الفدرالية

أخيرًا، أصبح جو بايدن الرئيس 
السادس واألربعين للواليات المتحدة، 
األربعاء، ودعا في خطابه عقب أداء 
القسم إلى »الوحدة« في بلد عصفت 
فيه أزمات شديدة مع نهاية والية 
دونالد ترامب، مزقت األميركيين 
وهزت العالم.
وقال بايدن، كما تنص صيغة أداء 
اليمين فيما يضع يده على الكتاب 
المقدس أمام رئيس المحكمة العليا 
جون روبرتس، »أنا، جوزيف روبينيت 
بايدن جونيور، أقسم بأنني سأؤدي 
بأمانة واجبات رئيس الواليات المتحدة 
وأنني سأبذل قصارى جهدي للحفاظ 
على دستور الواليات المتحدة وحمايته 
والدفاع عنه«، وفق »فرانس برس«.

»انتصرت الديمقراطية يا أصدقائي«

أميركا تعود إلى »منظمة الصحة«

سيد البيت األبيض الجديد في مواجهة أعلى حصيلة عاملية لوفيات »كورونا« في بالده
المستجد«  »كورونا  فيروس  من  المتحورة  البريطانية  النسخة  تواصل 
حتى  األقل  على  ومنطقة  دولة   60 في  رُصدت  إذ  العالم،  في  االنتشار 
رئيسها  خطة  إلى  أميركا  تتطلع  وقت  في  الصين،  بينها  من  األربعاء، 
المنتخب جو بايدن لمواجهة الجائحة، في أعقاب توليه رئاستها بالتزامن 

مع تسجيلها أعلى حصيلة وفيات جراء الوباء.
ولم تكن النسخة المتحورة من الفيروس التي رُصدت في بريطانيا، 
وتقلق   ،»2  - كوف   - »سارس  األصلي  الفيروس  من  عدوى  أكثر  وهي 
12يناير. وباتت  الدول، منتشرة سوى في خمسين دولة في  الكثير من 
أواخر األسبوع الجاري منتشرة في 60 دولة ومنطقة، وفق ما أفادت منظمة 

الصحة العالمية، بحسب »فرانس برس«.
أولى  إصابات  اكتشاف  األربعاء،  الصينية،  الصحية  السلطات  وأعلنت 
بالنسخة البريطانية المتحورة في بكين. ويعتبر اإلنذار قويًا بشكل خاص، 
إذ إن الفيروس ظهر في نهاية العام 2019 في ووهان في وسط الصين.

بريطاني في بكين
وبعدما فرضت تدابير عزل إلزامية وأغلقت مقاطعات بأسرها، تمكنت 
الصين في األشهر التي تلت، من السيطرة على الوباء على أراضيها، في 
األربعاء  العالم. وأعلنت بكين  أنحاء  الفيروس يتفشى في كل  وقت كان 
إغالق خمسة مجمعات سكنية في داشينغ، إحدى ضواحي جنوب العاصمة، 
بعد رصد بضع حاالت إصابة بوباء »كوفيد - 19« فيما تكافح الصين عدة 

بؤر إصابات صغيرة.
ويشمل اإلغالق عشرات آالف األشخاص، أي قسم صغير من عدد سكان 
العاصمة البالغ 21 مليون نسمة. وتم تسجيل مئات اإلصابات في األسابيع 
أو  البالد، حيث عُزل ماليين األشخاص  األخيرة في شمال وشمال شرق 

ُفرضت قيود على تحركاتهم.
وقالت المنظمة، في نشرتها األسبوعية حول وضع الوباء، إن النسخة 
المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة األولى في جنوب أفريقيا، ويعتقد أنها 
أكثر عدوى من النسخة البريطانية إال أنها تنتشر بشكل أبطأ، رُصدت من 
جهتها في 23 دولة ومنطقة، بزيادة ثالث عن العدد الذي سجل في 12 
يناير. وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب انتشار نسختين أخريين ظهرتا في 
البرازيل، وهما »بي1« التي رصدت في والية أمازوناس وعثر عليها أيضًا 

في اليابان لدى أربعة أشخاص آتين من البرازيل، ونسخة متحورة أخرى.
تحالف  لقاح  أن  األربعاء،  نشرتا  لدراستين،  األولية  النتائج  وأظهرت 

»فايزر/بايونتيك« المضاد لفيروس »كورونا المستجد«، يبدو فعااًل ضد 
النسخة المتحورة منه التي ُاكتشفت في بريطانيا. وتسبب الوباء بوفاة 
مليونين و58 ألفًا و226 شخصًا في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر 
وُأحصيت  األربعاء.  برس«  »فرانس  وكالة  نشرته  تعداد  حسب   ،2019
المتحورة  النسخ  ظهور  يثير  بينما  إصابة،  مليون   96.1 قرابة  رسميًا 
الجديدة الخشية من األسوأ. والواليات المتحدة هي الدولة التي تسجل 
أكبر عدد إصابات في العالم مع أكثر من 24 مليونًا، وفق تعداد جامعة 

»جونز هوبكنز«، وكذلك أكبر عدد وفيات ناجمة عن المرض.

الواليات المتحدة تعود إلى منظمة الصحة
وأحيا الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن فور وصوله إلى واشنطن 
فيروس  بحياتهم  أودى  أميركي  ألف   400 ذكرى  تنصيبه،  حفل  عشية 
»كورونا المستجد«. ومن بين التدابير األولى له بعد توليه منصبه، إعادة 
الواليات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعدما سحب ترامب بالده 
منها العام 2020. وكان بايدن الذي يريد أن يجعل من مكافحة الفيروس 
أولويته، أعلن أنه سيصدر مرسومًا لجعل وضع الكمامة إلزاميًا في األماكن 
والمساحات التابعة للدولة الفدرالية، وكذلك أثناء التنقل بين والية وأخرى.

إضافية  وفاة   1820 األربعاء،  المتحدة،  المملكة  سجلت  أوروبا،  وفي 
يومًا،   28 قبل  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابتهم  تبينت  ألشخاص 
وهو عدد وفيات يومي قياسي في البالد منذ بدء تفشي الوباء، وفق أرقام 
وزارة الصحة. وترتفع بذلك الوفيات اإلجمالية في بريطانيا إلى 93290، 
 24 38905 إصابات جديدة خالل  بينما سجلت  أوروبا،  األعلى في  وهي 
يزيد عدد  األيام األخيرة، ما  للذي سجل في  انخفاض مماثل  ساعة، في 
اإلصابات اإلجمالية في البالد على3.5 مليون. وأعلنت هولندا فرض حظر 
تجول اعتبارًا من الجمعة وحتى 10 فبراير من الساعة 20.30 حتى 04.30 

بالتوقيت المحلي.
وفي ألمانيا، حيث توفي قرابة ألف شخص الثالثاء جراء الوباء، أعلنت 
 14 حتى  اإلجراءات  وتمديد  القيود  تشديد  ميركل  أنغيال  المستشارة 
فبراير. وحذرت أيضًا من أن إعادة العمل بالمراقبة عند الحدود بين الدول 

األوروبية ليس مستبعدًا في حال تدهور الوضع.
وقالت الحكومة الفرنسية، األربعاء، أيضًا إنها »مع فرض تدابير صحية 
يمكن تبنيها بين حدود الدول األوروبية«. وأعلنت بريطانيا أنها ستغلق 
اعتبارًا من األربعاء حدودها أمام الوافدين من كل دول أميركا الجنوبية 
والبرتغال بسبب النسخة المتحورة الجديدة البرازيلية من فيروس »كورونا 

المستجد«.
وفي أيرلندا، تم إلغاء المسيرة التقليدية لالحتفال بعيد سانت باتريك 

التي كانت مقررة في 17 مارس في دبلن، للعام الثاني على التوالي.

تركيا تلقح أكثر من مليون شخص
وحتى األربعاء، أطلقت ستون دولة ومنطقة على األقل، تضم 61 % من 
سكان العالم، حمالت تلقيح، لكن 90 % من الجرعات التي تم حقنها تتركز 
في 11 دولة. ومن الهند إلى البرازيل وصواًل إلى روسيا تتواصل حمالت 
وسط  تقريبًا  العالم  أنحاء  كل  في  يحصل  كما  النطاق  الواسعة  التلقيح 
المعارضين  حتى  أو  المشككين  من  وتوجس  هائلة  لوجستية  تحديات 

للقاح.
وتقدمت السلطات الروسية بطلب لتسجيل لقاح »سبوتنيك - في« في 
االتحاد األوروبي، وتنتظر »بدء النظر في )الوثائق المرسلة( في فبراير«. 
وفي تركيا، أعلنت السلطات أنها أعطت اللقاح ألكثر من مليون شخص في 
أقل من أسبوع. وفي أوروبا الغربية، ال يزال التخفيض الموقت والتأخر في 

عمليات تسليم جرعات لقاح »فايزر/بايونتيك«، يثير الجدل.
وتعتزم إيطاليا »في األيام المقبلة« اتخاذ تدابير قانونية ضد مختبر 
»فايزر«. وستخفض الدنمارك أهدافها للتلقيح في الفصل األول من العام 

بنسبة 10 %.
وأكدت اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو الذي ُأرجئ لعام حتى صيف 
2021 بسبب فيروس »كورونا المستجد«، عزمها على إقامة الحدث رغم 
استمرار تفشي »كوفيد 19-«، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور 
في  موتو،  توشيرو   ،»2020 لـ»طوكيو  التنفيذي  المدير  أفاد  ما  بحسب 
مقابلة مع وكالة »فرانس برس« ومن المفترض أن تبدأ حملة التطعيم 
أيضًا في اليابان في مايو بحيث سيحصل غالبية السكان البالغين على لقاح 

بحلول موعد األلعاب األولمبية، كما تأمل الحكومة.

أعلن موقع »يوتيوب« المملوك لشركة »غوغل« الثالثاء، عشية تنصيب 
الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن، أنه مدد لسبعة أيام على األقل 
الحظر الذي فرضه قبل أسبوع على قناة الرئيس المنتهية واليته دونالد 

ترامب.
وقال الموقع في بيان تلقته وكالة »فرانس برس« إنه »نظرًا للمخاوف 
المتعلقة بأعمال عنف محتملة، فإن قناة دونالد جاي. ترامب، لن تتمكن 
من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مقاطع فيديو حية، وذلك لمدة 
ال تقل عن سبعة أيام إضافية«. وأضاف: »سيستمر إلى أجل غير مسمى 

تعطيل التعليقات أسفل مقاطع الفيديو المنشورة على القناة«.
وكان »يوتيوب« علق في 13 الجاري، لمدة أسبوع، قناة ترامب التي 
يتابعها 2.77 مليون شخص، وحذف منها تسجيل فيديو النتهاكه قواعد 
»يوتيوب«  خطوة  وتزامنت  العنف.  على  التحريض  تمنع  التي  الموقع 
التواصل  شبكات  سائر  ترامب  بحق  اتخذتها  مماثلة  خطوات  مع  تلك 

إقصاء 12 عنصراً أمنيًا من حفل تنصيب خليفته..

أسبوع إضافي لحظر ترامب على »يوتيوب«
االجتماعي األساسية وذلك عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى 
الكابيتول في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت خرابًا بالمبنى 

وصدمت الواليات المتحدة وأضرت بسمعتها في العالم.
وعلق »فيسبوك« و»إنستغرام« موقتًا، ثم ألجل غير مسمى، حسابي 
ترامب على المنصتين، في حين ذهب موقع »تويتر« أبعد من ذلك بأن 
أغلق حساب ترامب نهائيًا وحرمه بالتالي من أكثر من 88 مليون متابع 
على منصته المفضلة هذه. كذلك فقد فرضت شركات »آبل« و»غوغل« 
و»أمازون« حظرًا على تطبيق »بارلر« الرائج لدى المحافظين، بأن منعت 

تحميله من على منصاتها.
استخدام  دون  للحؤول  جهدها  قصارى  الشركات  هذه  وبذلت 
يرتكبها  أن  يخشى  كان  عنف  أعمال  لتسهيل حصول  وسيلة  منصاتها 
واشنطن  في  بايدن  تنصيب  حفل  خالل  ترامب  أنصار  من  متطرفون 
بمثابة حصن  األخيرة  األيام  في  واشنطن  العاصمة  وأصبحت  األربعاء. 
عناصر  من  آالف  ونشر  شائكة  وأسالك  إسمنتية  حواجز  وضع  مع  منيع 
الهجوم  بعد  المدينة  وسط  في  بدوريات  يقومون  المسلحة  القوات 

العنيف على مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

الوطني  الحرس  أن  الثالثاء،  الـ»بنتاغون«،  أعلن  قريب،  سياق  في 
تنصيب  حفل  تأمين  المكلفة  األمنية  المهمة  من  عنصرًا   12 أقصى 
قرار  أن  إلى  األربعاء، مشيرًا  واشنطن  في  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس 
أي  هناك  كانت  إذا  ما  لتبيان  ُأجري  تحقيق  أعقاب  في  اتخذ  إقصائهم 
عالقة بين العناصر المولجين لضمان أمن العاصمة وجماعات متطرفة. 
وقال قائد الحرس الوطني، الجنرال دانيال هوكانسون، للصحفيين إن 
اثنين من العناصر الـ12 الذين تم إقصاؤهم أدليا بـ»تعليقات أو كتابات 

في غير محلها«، رافضًا كشف طبيعة هذه التعليقات.
ضمان  المولجين  العناصر  عالقات  من  التحقق  الـ»بنتاغون«  وقرر 
أنصار  من  عددًا  أن  له  تبين  بعدما  الدستورية  اليمين  أداء  حفل  أمن 
الرئيس المنتهية واليته، دونتالد ترامب، الذين اقتحموا الكابيتول في 
السادس من يناير الجاري كانوا في الواقع عناصر في الجيش والشرطة 
يرتدون مالبس مدنية. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي »إف بي آي« 
أعلن اإلثنين أنه يحقق في خلفيات عناصر قوات الحرس الوطني الذين 
ُأرسلوا إلى واشنطن؛ وذلك بهدف تحديد ما إذا كان أي منهم يشكل 

مصدر خطر.

سان فرانسيسكو - وكاالت

●  عناصر من الحرس الوطني في واشنطن

●  أشخاص ينتظرون الحصول على لقاح »سبوتنيك-في« الروسي في موسكو

●  جو بايدن )يمين( وزوجته وعن يسارهما نائبة الرئيس المنتخب كماال هاريس 
وزوجها خالل إحيائهم ذكرى ضحايا كوفيد- 19 بواشنطن

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

السنة السادسة
العدد 270 8 جامدى اآلخرة 1442 هــ
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من دول ذات غالبية مسلمة

أمهات في انتظار رفع حظر السفر األميركي عن بلدانهن للقاء أوالدهن

●  المواطنة السورية ضحوك تبرز تأشيرات دخول قديمة إلى أميركا.

دمشق - وكاالت

إدريس  ضحوك  السيدة  تقلب  بدمشق،  منزلها  في 
وتنتظر  المتحدة،  الواليات  في  المقيم  ابنها  صور 
الرئيس  تعهد  على  معولة  رؤيته،  الصبر  بفارغ 
السفر  حظر  بإلغاء  بايدن  جو  المنتخب  األميركي 

المفروض على دول عدة بينها سورية.
وتعهد بايدن بأن يبادر في اليوم األول من رئاسته 
سلفه  فرضه  للجدل  مثير  سفر  حظر  قرار  إلغاء  إلى 
العام  الرئاسة  سدة  إلى  وصوله  بعد  ترامب  دونالد 
ذات  دول  مواطني  خصوصا  الحظر  ويشمل   .2017
وسورية  والصومال  وليبيا  إيران  هي  مسلمة  غالبية 
واليمن، باإلضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويال، وفق 

»فرانس برس«.
وتقول إدريس من منزلها الذي زينت بعض جدرانه 
العلمي  تحصيله  يتابع  الذي  عامًا(   36( ابنها  بصور 
»أعد  واشنطن،  في  والبرمجة  المعلوماتية  مجال  في 
األيام حتى أحصل على التأشيرة مرة أخرى«. وتضيف 
متقاعدة،  كيمياء  مدرسة  وهي  الستينية،  السيدة 
على  بعيني  ورأيته  بأذني  بايدن  السيد  »سمعت 
التلفاز، وقد وعد أن يكون رفع الحظر من أولوياته«.

ثم   2015 العام  في  مرتين  ابنها  إدريس  وزارت 
تأشيرة  على  ذلك  بعد  تحصل  لم  أنها  إال   ،2016
بـ»الظالم«.  ترامب  قرار  إدريس  وتصف  جديدة. 
ال  العالم،  حول  مثلي  األمهات  »آالف  بتأثر  وتقول 

أبنائهن ولقائهم مرة أخرى«. زيارة  يتمنين سوى 
من  عقد  نحو  قبل  سورية  في  النزاع  اندالع  منذ 
الزمن، بات سفر السوريين إلى الخارج صعبًا مع قطع 
الدبلوماسية  عالقاتها  األجنبية  الدول  من  العديد 
معقدة  إجراءات  األمر  يتطلب  ما  وغالبًا  دمشق.  مع 

ويصعب الحصول بسهولة على تأشيرات دخول، حتى 
إلى دول مجاورة.

وسائل  على  األخبار  نشرات  يوميًا  إدريس  وتتابع 
إعالم أميركية. وتقول بينما اغرورقت عيناها بالدموع 
قبول  بدء  فور  أوراقي  ألقدم  بلد  أي  إلى  »سأسافر 
األميركية  السفارة  إغالق  ظل  في  وذلك  الطلبات«، 

في دمشق.

»أموت وحيدة«
لميس  استبقت  دمشق،  من  أخرى  ناحية  في 
كل  بتحضير  الثالثاء  بايدن  تنصيب  عامًا(   79( جديد 
على  الحصول  بطلب  للتقدم  المطلوبة  المستندات 
تأشيرة سفر. وتقول لـ»فرانس برس« بغصة »مضى 
رؤية  من  خاللها  أتمكن  لم  سنوات  أربع  من  أكثر 
قبل  وحيدة  أموت  أن  »أخاف  بحزن  وتضيف  ابنتي«. 

أن أراها«.
الواليات  إلى  عامًا(   38( نوار  ابنتها  وسافرت 
على  حصولها  إثر   2015 العام  أواخر  في  المتحدة 
طلب  وقدمت  البقاء  قررت  ذلك،  وبعد  دراسية.  منحة 
لجوء، لكن ملفها أعيد للدراسة مرة أخرى بعد تسلم 
اللحظة.  حتى  معلقًا  يزال  وال  الرئاسة،  سدة  ترامب 
أحبائهم  رؤية  من  تمكنوا  الذين  بعض  عكس  وعلى 
في بلد ثالث، أغلقت األبواب في وجه لميس وابنتها 
الواليات  مغادرة  حتى  لألخيرة  يمكن  ال  إذ  نوار، 

أوراقا. حيازتها  لعدم  المتحدة 
بطلب  ابنتها  لرؤية  المتلهفة  األم  وتقدمت 
السفارة  عبر   2018 العام  تأشيرة  على  الحصول 
مباشرة  رفض  طلبها  لكن  بيروت.  في  األميركية 
على  واحدة،  دقيقة  من  أكثر  المقابلة  تستمر  ولم 
إلى  بايدن  حد قولها. وتقول مبتسمة »أنتظر وصول 

أكثر مما ينتظر هو نفسه«. الرئاسة 

كثيرة  عائالت  شمل  القرار  فرق  سورية،  في  وكما 
كما  مجددًا  تجتمع  أن  جميعها  تنتظر  أخرى  دول  من 
رضا  وعبدالهادي  مريم  الليبيين  الزوجين  حال  هي 
لرؤية  والمتشوقين  طرابلس  مدينة  في  المقيمين 
نهاية  في  وهما  الزوجان،  وتابع  وعائلتها.  ابنتهما 
منحة  بموجب  دراستهما  العمر،  من  السابع  العقد 

الممرضة  ابنتهما  أنجبا  حيث  المتحدة  الواليات  في 
إلهام )49 عامًا( التي نالت الجنسية األميركية وتقيم 
بوالية  ديترويت  في  الثالثة  وأطفالهما  زوجها  مع 
تشفع  لم  ترامب،  رئاسة  فترة  وطيلة  ميشيغن. 
على  للحصول  لهما  للزوجين  الوحيدة  االبنة  جنسية 
اللغة  معلمة  مريم،  وتقول  لزيارتها.  سفر  تأشيرة 

 )..( عادل  غير  السفر  »حظر  المتقاعدة:  اإلنجليزية 
التأشيرة«. على  فور حصولنا  لرؤيتها  سنذهب 

طلب جديد
تكرار  أن  إال  تركيا،  في  التقت  أن  للعائلة  وسبق 
ذلك بات مستحياًل منذ نحو عام تقريبًا. وتشرح إلهام 
وقد  اللقاء  من  نتمكن  لم  كوفيد19-،  وباء  »جراء 
بأحفادهما«،  يلتقيا  أن  وأريد  كثيرًا  لوالديّ  اشتقت 
رحيل  مع  قريبًا  األمور  تتغير  أن  »أتمنى  مضيفة 

ترامب«.
قاسية  أميركية  لعقوبات  تتعرض  التي  إيران  في 
ويضطر  تعقيدًا.  أكثر  الوضع  يبدو  السفر،  حظر  غير 
أو  كأرمينيا  مجاورة  دول  إلى  للسفر  اإليرانيون 
الحصول على  لتقديم طلب  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المتحدة. وتقدمت مهناز  الواليات  إلى  تأشيرة دخول 
أرمينيا  في  األميركية  السفارة  إلى  بطلب  عامًا(   62(
حتى  عليها  الحصول  آملة  تأشيرة،  على  للحصول 
الحامل المقيمة  ابنتها  الوقوف إلى جانب  تتمكن من 
طلبها  أرفقت  الغاية،  ولهذه  أنجلوس.  لوس  في 
إلى  ابنتها  بحاجة  يوصي  أميركي  طبيب  من  بتقرير 

دعم عاطفي خالل الوالدة.
لكن تقول إن المسؤول عن الوثائق في السفارة قال 
لها خالل المقابلة، إنه »جراء قرار الرئيس ال يمكنه أن 
يتخذ القرار النهائي بمفرده«. وبعد أسابيع، تلقت جوابًا 
بالرفض عبر البريد اإللكتروني. وتقول مهناز لـ»فرانس 
ساعدت  طويلة،  لسنوات  قانونية  قابلة  »كنت  برس« 
كم  وأعرف  أطفالهن.  إنجاب  على  األمهات  من  العديد 
وتضيف  األم«.  إلى  بالنسبة  مهمة  اللحظة  هذه  أن 
»أنتظر بفارغ الصبر أن يصل بايدن ويلغي هذا القانون. 
سأتقدم بطلب تأشيرة في اليوم نفسه الذي يلغي فيه 

هذا القانون«.

 شهدت العالقات المقطوعة منذ العام 1980 
بين طهران وواشنطن توتراً إضافياً في عهد ترامب 

الذي اعتمد سياسة »ضغوط قصوى«

 كان بايدن لمح سابقاً إلى أن إدارته ستعود 
إلى السياسة األميركية التي تعارض التوسع 
االستيطاني باألراضي الفلسطينية المحتلة

●  حسن روحاني

●  مستوطنة بسغات زئيف بالقدس المحتلة.●  متظاهرون في صنعاء ينددون بقرار إدارة ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

●  أنتوني بلينكن
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ملفات ساخنة بالشرق األوسط

اليمن والقضية الفلسطينية واالتفاق النووي اإليراني.. قضايا تنتظر تفعيل »استراتيجية بايدن«
تضرب  التي  األزمات  من  طويلة  قائمة  بين  من 
منطقة الشرق األوسط، تبرز ثالث منها في الصدارة، 
تنتظر استراتيجية الرئيس الجديد للواليات المتحدة 
والملف  اليمن،  قضية  وهي:  بايدن،  جو  األميركية 

اإليراني. النووي  واالتفاق  الفلسطيني، 
جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  فريق  وتعهد 
المتمردين  تصنيف  بقرار  فورًا«  النظر  »إعادة  بايدن 
وزارة  أصدرت  فيما  إرهابية«،  »منظمة  اليمنيين 
من  مخاوف  وسط  إغاثية  لمنظمات  إعفاءات  المالية 
تفاقم األزمة في البلد الغارق بالحرب، وفق »فرانس 

برس«.
مع  المباشر  التعامل  يمنع  الذي  القرار  ودخل 
للمتمردين  السياسية  الذراع  اهلل«،  »أنصار  جماعة 
الرئيس  إدارة  لكن  الثالثاء،  التنفيذ،  حيز  الحوثيين، 
توضيح  إلى  سارعت  ترامب  دونالد  واليته  المنتهية 
المالية، في بيان، إن  مسألة اإلعفاءات. وقالت وزارة 
من  معينة  منظمات  أنشطة  تشمل  اإلعفاءات  هذه 
لـ»الصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة  األمم  بينها 
»المشاريع  تدعم  حكومية  غير  ومنظمات  األحمر« 

اإلنسانية«.
بتصدير  تتعلق  معينة  »معامالت  تشمل  أنها  كما 
الزراعية، واألدوية، واألجهزة  السلع  إعادة تصدير  أو 
أو  الطبية،  لألجهزة  والمكونات  الغيار  وقطع  الطبية، 

اليمن«. إلى  الطبية  لألجهزة  البرامج  تحديثات 
الكثير  التصنيف  يعرقل  أن  يتوقع  ذلك،  ورغم 
التحويالت  فيها  بما  الحوثيين  مع  التعامالت  من 
والمواد  الطبية  للطواقم  المالية  والدفعات  المالية 
للعقوبات  التعرض  من  خوفًا  والمحروقات،  الغذائية 
إليران  الموالون  المتمردون  ويسيطر  األميركية. 
على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من اليمن منذ 
قوات  مواجهة  في  يومية  معارك  ويخوضون   ،2014
من  مدعومة  دوليًا  بها  المعترف  للسلطة  موالية 
.2015 تحالف عسكري تقوده السعودية منذ مارس 

لتولي  بايدن  اختاره  الذي  بلينكن  أنتوني  لكن 
فورًا«  النظر  »إعادة  الثالثاء  تعهد  الخارجية،  حقيبة 
بومبيو،  مايك  واليته  المنتهية  الخارجية  وزير  بقرار 
خالل  وقال  إرهابية«.  »منظمة  الحوثيين  تصنيف 
جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس 
القرار  بهذا  فورًا  النظر  إعادة  »سنقترح  الشيوخ: 

المساعدات اإلنسانية«. إعاقة وصول  لضمان عدم 
وخلف هذا النزاع عشرات آالف القتلى ودفع نحو 80 
% من السكان لالعتماد على اإلغاثة اإلنسانية وسط 
المتحدة.  لألمم  وفقًا  العالم،  في  إنسانية  أزمة  أسوأ 
مليون شخص   3.3 نحو  بنزوح  كذلك  النزاع  وتسبب 

وترك بلدًا بأسره على شفا المجاعة.

الدعم نهاية 
على  بالرد  الثالثاء،  اليمنيون،  المتمردون  توعد 
تصنيفهم  قرار  دخول  مع  عدائية«  خطوة  »أي 
جماعة  وقالت  التنفيذ.  حيز  إرهابية«  »منظمة 
بيان  في  للمتمردين  السياسية  الذراع  اهلل«  »أنصار 
على  وثباتًا  وعيًا  »تزيدنا  ترامب  إدارة  خطوة  إن 
 )...( به  والتمسك  عليه  والحفاظ  موقفنا  صوابية 
ولن تدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا«. وأضاف البيان 
الذي تلقت وكالة »فرانس برس« نسخة منه: »نحن 
الزمة  خطوة  أي  التخاذ  حاضرون  تعالى  اهلل  بإذن 

تجاه أي خطوة عدائية«.
بالقرار،  اليمنية  والحكومة  السعودية  رحبت  وبينما 
عن  سريعًا  التراجع  إلى  بارزون  أميركيون  نواب  دعا 
المتحدة  األمم  كبار في  فيما حذر مسؤولون  الخطوة، 
ودعا  القرار.  تطبيق  جرى  حال  في  مجاعة  حصول  من 
ستيفان  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  باسم  الناطق 
التراجع عن  إلى  الثالثاء،  المتحدة،  الواليات  دوغاريك، 

هذه الخطوة.
وقال: »موقفنا من هذا لم يتغير، وندعو الحكومة إلى 
البداية والذي عبرنا  القرار. قلقنا منذ  التراجع عن هذا 
التجاري،  القطاع  على  التأثير  هو  شديد  بوضوح  عنه 
واإلمدادات  الغذائية  المواد  من  العظمى  فالغالبية 
األساسية األخرى التي تأتي إلى اليمن تأتي من خالل 

بموجب  األساسية  التزاماتها  غالبية  عن  تدريجيًا 
النووي. االتفاق 

انتهى ترامب.. وبقي االتفاق
وحياته  ترامب،  »مات  كلمته:  في  روحاني  وقال 
يزال  ال  النووي  االتفاق  لكن  أيضًا،  ماتت  السياسية 
لم  لكنه  وسعه،  في  ما  بكل  قام  الحياة.  قيد  على 

القطاع التجاري«.
الذي  العسكري  التحالف  المتحدة  الواليات  وتدعم 
تعرض  ما  وكثيرًا  اليمن.  في  السعودية  تقوده 
العتاد  صعيد  على  خصوصًا  األميركي  الدعم  هذا 
عن  تدافع  منظمات  قبل  من  النتقادات  العسكري، 
مشرعين  قبل  من  أيضًا  وكذلك  اإلنسان  حقوق 
أميركيين، وال سيما بسبب سقوط قتلى مدنيين في 

الخطأ. التحالف عن طريق  عمليات قصف نفذها 
تعيينه:  على  المصادقة  جلسة  خالل  بلينكن  وقال 
للحملة  دعمنا  سننهي  أننا  المنتخب  الرئيس  »أوضح 
»سنفعل  مضيفًا:  اليمن«،  في  السعودية  العسكرية 

ذلك بسرعة كبيرة«.
أنه  على  الجديد  األميركي  الخارجية  وزير  وشدد 
»مسؤولية  الحوثيون  فيه  يتحمل  الذي  الوقت  في 
اليمن، »األسوأ في  اإلنسانية في  األزمة  كبيرة« عن 
العالم«، فإن التحالف الذي تقوده السعودية »ساهم 

بشكل كبير في هذا الوضع«.
األربعاء،  روحاني،  الرئيس حسن  أشاد  إيران،  وفي 
األخير  اليوم  إلى  إشارة  في  »طاغية«،  عهد  بنهاية 
معتبرًا  ترامب،  دونالد  األميركي  نظيره  والية  من 
بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  ملعب«  في  »الكرة  أن 

النووي. البرنامج  العقوبات واالتفاق حول  بشأن 
االجتماع  خالل  متلفزة  كلمة  في  روحاني،  وقال 
األسبوعي للحكومة، »اليوم )...( تنتهي حقبة طاغية 

آخر، واليوم هو اليوم األخير من حكمه النحس«.
واعتبر في الكلمة التي جاءت قبل ساعات من تولي 
بايدن منصبه، أن األعوام األربعة التي أمضاها ترامب 
وتسببت  والفساد  الظلم  سوى  تثمر  »لم  الحكم  في 
العالقات  وشهدت  والعالم«.  لشعبه  بالمشاكل 
وواشنطن،  طهران  بين   1980 العام  منذ  المقطوعة 
سياسة  اعتمد  الذي  ترامب  عهد  في  إضافيًا  توترًا 

»ضغوط قصوى« حيال الجمهورية اإلسالمية.
)الواليات  الكبرى  الست  والقوى  إيران  وأبرمت 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين( 
2015 في فيينا، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي  العام 
االتفاق  وأتاح  بشأنه.  التوتر  من  عامًا   12 نحو  بعد 
التي كانت مفروضة  العقوبات االقتصادية  رفع عديد 
وضمان  النووية  أنشطتها  خفض  مقابل  إيران،  على 

عدم سعيها لتطوير سالح نووي.
العام  االتفاق  من  أحاديًا  بالده  سحب  ترامب  لكن 
عقوبات  فرض  وأعاد  كافٍ،  غير  أنه  معتبرًا   ،2018
اقتصادها  على  سلبًا  انعكست  طهران  على  قاسية 
بالتراجع  عام  نحو  بعد  إيران  وقامت  عملتها.  وقيمة 

بايدن  وألمح  النووي«.  االتفاق  تدمير  من  يتمكن 
إبرام  لدى  أوباما  باراك  للرئيس  نائبًا  كان  الذي 
إلى  بالده  عودة  الحتمال   ،2015 العام  فيينا  اتفاق 
االتفاق النووي، في حال عادت طهران الحترام كامل 

بموجبه. التزاماتها 
الجمهورية  عودة  أن  اإليرانيون  المسؤولون  ويؤكد 
في  سريعة  ستكون  التزاماتها  احترام  إلى  اإلسالمية 
التزاماتهم. لكن  إلى كامل  حال عاد األطراف اآلخرون 
طهران تشدد على أن األولوية بالنسبة إليها هي رفع 
إلى االتفاق.  العودة  العقوبات من قبل واشنطن، قبل 
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، األربعاء 
في تصريحات متلفزة بعد اجتماع الحكومة، إن »على 
هذه  رفع  هي  مسؤوليته  أن  يعرف  أن  بايدن  السيد 
أطراف  مختلف  التزامات  تنفيذ  أن  معتبرًا  العقوبات«، 

االتفاق هو »أمر غير قابل للتفاوض«.
في  اليوم  »الكرة  أن  على  روحاني  شدد  جهته،  من 
من  تنتظر  إيران  أن  وأوضح  وواشنطن«.  أميركا  ملعب 
اإلدارة األميركية المقبلة »العودة إلى القانون، االلتزامات، 
القواعد الدولية، القرارات )الدولية(«. وتابع: »إذا عادوا إلى 

القانون، سيكون ردنا إيجابيًا أيضًا«.
والثالثاء، أكد أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي 
منصب وزير الخارجية، أن اإلدارة المقبلة مستعدة للعودة 
إلى االتفاق النووي مع إيران، شرط أن تفي طهران مجددًا 
بالتزاماتها. وقال خالل جلسة المصادقة على تعيينه في 
إيران  عادت  إذا  أنه  »يعتقد  بايدن  إن  الشيوخ  مجلس 
للتقيد )باالتفاق(، فنحن أيضًا سنتقيد به«. وأضاف: »لكننا 
وشركائنا  حلفائنا  مع  انطالق،  كنقطة  ذلك  إلى  سنلجأ 
الذين سيكونون مجدداً إلى جانبنا، سعيًا إلى اتفاق أقوى 

ويستمر وقتًا أطول«.
وزير  قال  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  وفيما 
أنتوني  بايدن،  جو  حكومة  في  األميركي  الخارجية 
عن  يعود  لن  المنتخب  الرئيس  إن  الثالثاء،  بلينكن، 
عاصمة  بالقدس  االعتراف  ترامب  دونالد  إدارة  قرار 
القابلة  الوحيدة  التسوية  أن  يرى  لكنه  إلسرائيل، 
هي  اإلسرائيلي   - الفلسطيني  النزاع  في  لالستمرار 
المنتهية  األميركي  الرئيس  وكان  الدولتين«.  »حل 

واليته دونالد ترامب داعمًا كبيرًا إلسرائيل.
الشيوخ  مجلس  عقدها  استماع،  جلسة  وخالل 
طرح  المقبل،  الخارجية  وزير  تعيين  على  للمصادقة 
سؤااًل  بلينكن  على  كروز  تيد  الجمهوري  السيناتور 
السياسة  ستواصل  بايدن  إدارة  كانت  إذا  ما  بشأن 
التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، 
وكان  وأجل«.  »أجل  بلينكن  أجاب  تردد  دون  ومن 

ترامب خرج العام 2017 عن التوافق الدولي واعترف 
الفلسطينيين  أن  رغم  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس 
لدولتهم  عاصمة  الشرقية  القدس  لجعل  يتطلعون 

المنشودة.
جاهدًا  سيحاول  بايدن  أن  إلى  بلينكن  وأشار 
المضي في سبيل تحقيق هدف »الدولتين«، لكنه أقر 
بلينكن  وأوضح  األمر.  تعترض هذا  التي  بالصعوبات 
أمام مجلس الشيوخ أن »الرئيس وأنا شخصيًا نعتقد 
كدولة  إسرائيل  مستقبل  لضمان  الوحيد  السبيل  أن 
دولة  الفلسطينيين  إعطاء  مع  ديمقراطية  يهودية 
أضاف:  لكنه  الدولتين«.  حل  عبر  هو  بها،  لهم  يحق 
أي  تحقيق  الصعب  من  سيكون  أنه  أعتقد  »واقعيًا 
ودعا  القصير«.  المدى  في  الصعيد  هذا  على  شيء 
اتخاذ  تجنب  »إلى  فورًا  والفلسطينيين  اإٍلسرائيليين 

تعقيدًا«. العملية  تزيد هذه  خطوات 
تعود  لن  الجديدة  اإلدارة  أن  بلينكن  أعلن  كذلك 
ترامب  دونالد  اتخذه  الذي  للجدل  المثير  القرار  عن 
ستبقي  وأنها  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  باالعتراف 

القدس. السفارة األميركية في  كذلك على 
»السالم  منظمة  أعلنت  تصريحاته،  وبعيد 
الدولة  أن  لالستيطان  المناهضة  اإلسرائيلية« 
العبرية طرحت، عشية أداء بايدن اليمين الدستورية، 
سكنية  وحدة   2500 من  أكثر  لبناء  مناقصات 
والقدس  الغربية  الضفة  في  جديدة  استيطانية 
ألف   450 من  أكثر  ويعيش  المحتلتين.  الشرقية 
يقطنها  التي  الغربية  الضفة  في  إسرائيلي  مستوطن 
المستوطنات  جميع  وتعتبر  فلسطيني.  مليون   2.8
غير  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في  المبنية 

الدولي. القانون  قانونية في نظر 
إلى  إدارته ستعود  أن  إلى  بايدن لمح سابقًا  وكان 
التوسع  تعارض  التي  التقليدية  األميركية  السياسة 
المحتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  االستيطاني 
مسبوق  غير  أميركيًا  دعمًا  ترامب  إدارة  ومنحت 
الخارجية  وزير  وأعلن  المستوطنين،  لمجموعات 
مايك بومبيو العام 2019 أن واشنطن لم تعد تعتبر 

الدولي. للقانون  انتهاكًا  المستوطنات 
دبلوماسي  أول  نوفمبر،  في  بومبيو،  أصبح  كما 
الغربية  الضفة  في  مستوطنة  يزور  كبير  أميركي 
يونيو  من  الخامس  حرب  في  إسرائيل  احتلتها  التي 
مع  التعامل  الفلسطينية  السلطة  ورفضت   .1967
من  سيما  ال  إسرائيل،  لصالح  انحيازه  بسبب  ترامب 
أبيب  تل  من  المتحدة  الواليات  سفارة  نقله  خالل 
التي  للخطة  العريضة  الخطوط  وتنص  القدس.  إلى 
الفلسطينيين  بين  السالم  لتحقيق  ترامب  اقترحها 
إسرائيل  »عاصمة  القدس  اعتبار  على  واإلسرائيليين 
دولة  إقامة  إلى  وتشير  للتجزئة«،  القابلة  غير 
دون  من  السالح  منزوعة  »جديدة«  فلسطينية 
الشرقية  القدس  إسرائيل  واحتلت  حدودها.  توضيح 
بها  يعترف  ال  خطوة  في  الحقًا  وضمتها   1967 في 
جعل  إلى  الفلسطينيون  ويتطلع  الدولي.  القانون 

الموعودة. لدولتهم  عاصمة  الشرقية  القدس 
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 أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية تعهد
بـ »إعادة النظر فورًا« بقرار تصنيف الحوثيني »منظمة إرهابية«



الوسط ـ عبد الرحمن أميني

اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
قيمة مبيعات ألعاب الفيديو في 

الواليات المتحدة في العام 2020.
شركة »أن بي دي غروب«

قالوا

08

توصلت  إنها  الموقتة  بالحكومة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  قالت 
14 ألف طن  التفاق مع شركة الجودة الفائقة لطحن القمح على توريد 

من مادة القمح بنظام»50 كجم للكيس الواحد«.
األسعار  موازنة  صندوق  رفقة  الجودة  لشركة  الوزارة  وتعهدت 
قريب  وقت  في  القمح  شحنة  رسوم  تسديد  على  الشرقية  بالمنطقة 

جدا على الرغم من الديون السابقة على الصندوق لصالح الشركة.
مع  بنغازى  في  الوزارة  بمقر  عقد  موسع  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
موازنة  صندوق  رئيس  إلى  إضافة  الفائقة،  الجودة  لشركة  ممثلين 
ومراقبي  بنغازي  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  ورئيس  األسعار 

بالمناطق. االقتصاد 
وأشارت الوزارة إلى أن االجتماع توصل التفاق آخر على توريد شحنة 
والسكر  والطماطم  والزيت  والدقيق  األرز  تشمل  التموينية  السلع  من 

وتوزيعها خالل مدة زمنية ال تتجاوز أسبوع من تاريخ التوريد.

»اقتصاد املوقتة« تتعاقد على 14 ألف طن قمح

»االقتصاد الليبي على 
شفير الهاوية«

األمين العام 
لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

56,9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4709دوالر أميركي
5.4075يورو

6.083الجنيه االسترليني
1.1918الريال السعودي
1.2172درهم إماراتي

0.6891االيوان الصيني

2021  /1/20 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

قبضة الديون الصينية على أفريقيا
معضلة  بالديون  المثقلة  الفقيرة  البلدان  على  الجائحة  تفرض 
جائزة  الحائز  إثيوبيا،  وزراء  رئيس  أسفه  عن  أعرب  وقد  مشؤومة. 
نوبل للسالم آبي أحمد في أبريل الماضي، قائاًل إن القادة اضطروا 
إعادة توجيه  أو  الديون  الدفع نحو  إلى االختيار بين »االستمرار في 
الموارد إلنقاذ األرواح أو سبل العيش. وعندما يختارون الخيار األخير، 
فإن الصين ــ أكبر مقرض ثنائي ألفريقيا ــ تكون غالبًا الجهة التي 

يتعين عليهم أن يتعاملوا معها«.
أساسيًا  أمرًا  الديون  أقساط  سداد  تعليق  كان  أحمد،  آلبي  وفقًا 
»كورونا.  فيروس  مرض  لجائحة  االستجابة  من  إثيوبيا  لتمكين 
فتعليق سداد الديون من شأنه أن يوفر إلثيوبيا ــ واحدة من أفقر 
بلدان العالم ــ 1.7 مليار دوالر خالل الفترة من أبريل 2020 ونهاية 
 .2022 نهاية  إلى  تمديده  جرى  إذا  دوالر  مليار   3.5 ونحو  العام، 
مليارات   3 ستكلف  لـ»كوفيد19-«  الَفعالة  االستجابة  أن  وأضاف 

دوالر.
الحالي.  الوقت  في  األقل  على  أنغوال،  الديون  سداد  تعليق  أنقذ 
وإلى جانب تشاد، وجمهورية الكونغو، وموريتانيا، والسودان، كانت 
السلع  أسعار  انهيار  بسبب  شديدة،  مالية  لضغوط  خاضعة  أنغوال 

األساسية نتيجة ألزمة »كوفيد19-«.
دائنيها  من  ثالثة  مع  اتفاقية  أنغوال  أبرمت  سبتمبر،  في  ولكن 
الرئيسيين ــ بما في ذلك بنك التنمية الصيني )الذي تدين له أنغوال 
)الذي  الصيني  واالستيراد  التصدير  وبنك  دوالر(  مليار   14.5 بنحو 
تدين له بنحو 5 مليارات دوالر( ــ تقضي بتخفيف ديونها على مدار 

السنوات الثالث التالية.
على نحو مماثل، في أكتوبر، تخلفت زامبيا عن سداد قسط فائدة 
بالدوالر،  مقومة  سندات  على  مستحق  دوالر  مليون   42.5 بقيمة 
 12 البالغة  الخارجية  ديونها  سداد  عن  التخلف  وشك  على  وكانت 
نفس  لكن  اإلجمالي.  المحلي  ناتجها  نصف  يعادل  ما  دوالر،  مليار 

بادروا  الصينيين  الدائنين 
إذ  الضغط؛  تخفيف  إلى 
قام بنك التنمية الصيني 
أقساط  سداد  بتأجيل 
الفائدة وأصل الدين لستة 
أشهر، حتى أبريل 2021 .

من   %  70 نحو  يرجع 
التي  الديون  أقساط 
تشملها المبادرة ــ بقيمة 
ــ  دوالر  مليارات   8 نحو 
تملك  التي  الصين،  إلى 
62 % من الديون الثنائية 
الرسمية المستحقة على أفريقيا. وهذا ليس باألمر المستغرب؛ 

عززت   ،2008 العام  اندلعت  التي  العالمية  المالية  األزمة  فمنذ 
وبالنسبة  النامية.  البلدان  إلى  المباشر  إقراضها  من  بثبات  الصين 
إلى البلدان الخمسين األكثر استدانة المتلقية لمثل هذا اإلقراض، 
 %  1 من  أقل  من  للصين  المستحقة  الديون  رصيد  متوسط  ارتفع 
من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2005 إلى أكثر من 15 % في 

العام 2017.
ينطوي هذا على مخاطر جسيمة. فبادئ ذي بدء، يميل المقرضون 
ـ أسعار فائدة أعلى،  الصينيون إلى وضع شروط اقتراض أكثر صعوبةـ 
األطراف.  المتعددة  التنمية  ببنوك  مقارنة  ــ  أقصر  استحقاق  وآجال 
في أبريل من العام 2020، أوردت التقارير أن الرئيس التنزاني جون 
ماجفولي هدد بإلغاء مشروع بقيمة 10 مليارات دوالر والذي أطلقه 

سلفه، ألن التمويل الصيني جاء بشروط ال يقبلها »سوى سِـكير«.
الصيني  الثنائي  اإلقراض  أغلب  تنفيذ  يجري  ذلك،  على  عالوة 
المملوكة  التجارية  والبنوك  السياسات  بنوك  يسمى  ما  قبـل  من 
لكنها  الصينية،  الدولة  لسيطرة  خاضعة  تكون  قد  التي  للدولة، 
إقراض  جهة  باعتبارها  وليس  قانونًا،  مستقلة  ككيانات  تعمل 
كبار  من  باريس  نادي  أعضاء  عكس  فعلى  هذا،  وعلى  سيادية. 
ضمانات  غالبًا  تطلب  البنوك  هذه  فإن  السياديين،  الدائنين 
60 % من إجمالي إقراضها للبلدان  لقروض التنمية. ويخضع نحو 
إعفاء  على  للحصول  بطلب  بلد  يتقدم  وعندما  للضمانات.  النامية 
في  بحقهم  المطالبة  الصينيين  لدائنيه  يمكن  الديون،  من 

المودعة كضمان. األصول 
عالوة على ذلك، وبسبب وضعها الغامض ــ فهي غير رسمية وغير 
القروض  التفاوض بشأن  إلى إعادة  البنوك الصينية  ــ تميل  خاصة 
السيادية ثنائيًا وسـرًا. ينطبق هذا على اتفاق زامبيا مع بنك التنمية 
االستجابة  رفضها  في  تجاريًا.  دائنًا  الصين  تعتبره  الذي  الصيني، 
لنداءات البنك الدولي ومجموعة العشرين الموجهة إلى بنك التنمية 
الصيني للمشاركة في مبادرة تعليق سداد أقساط الديون باعتباره 
خدمة  أقساط  تعليق  أن  على  الصين  أصرت  رسميًا،  ثنائيًا  مقرضًا 

الدين جرى »على أساس طوعي ووفقًا لمبادئ السوق«.
هذا  عن  المسؤولية  وحدها  تتحمل  ال  الصين  أن  المؤكد  من 
ــ  الكافي  التمويل  آخرين في توفير  إذ كان فشل مقرضين  الوضع، 
خاصة االستثمار في البنية األساسية ــ هو الذي دفع عددًا كبيرًا من 
البلدان المنخفضة الدخل إلى أحضان الدائنين الصينيين. وال تتمكن 
البلدان األفريقية غالبًا من تنفيذ مشاريع البنية األساسية التي تحتاج 
تفتقر  المتزايدين. وهي فضاًل عن ذلك  إليها بشدة لدعم سكانها 
إلى القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال والبنوك الدولية. ولم 
 ،2017 العام  في  الفجوة:  لسد  السيادية  المقرضة  الجهات  تتقدم 
كان نادي باريس يمثل 5 % فقط من الدين العام والمضمون من 

الحكومات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
من ناحية أخرى، أبدى المقرضون الصينيون استعدادهم لتقديم 
القروض إلى البلدان األفريقية الفقيرة دون المطالبة بالكثير في ما 
يتعلق بإصالحات الحوكمة وتدابير مكافحة الفساد. وكانت النتيجة 
باهظ  وتشغليها  القسوة،  شديدة  إقراض  بشروط  مقيدة  مشاريع 

التكلفة، ومن غير المرجح أن تنتج عوائد الئقة على اإلطالق.
الحق أن معالجة مخاطر الديون هذه بشكل مستدام تتطلب إطارًا 
دوليًا جديدًا. ويجب أن يتولى الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن 
قيادة الطريق نحو خلق إطار قادر على إدارة التداعيات المترتبة على 

اإلقراض الصيني الجائر. 

لندن في  ماري«  »كوين  جامعة  في  الدولي  االقتصاد  أستاذة   *
سينديكيت »بروجيكت  خدمة  عن  نقاًل   *

باوال سوباشي *

يميل المقرضون الصينيون إلى وضع 
شروط اقتراض أكثر صعوبة مقارنة 

ببنوك التنمية المتعددة األطراف

●  موقع إنتاج في حقل الفارغ االستراتيجي التابع لشركة الواحة للنفط.
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محللون: القلق من استقرار اإلنتاج ال يزال قائما

تآكل »أنابيب« النفط يحرم الخزينة الليبية من 165 مليون دوالر

تراجع إنتاج ليبيا النفطي 200 ألف برميل يوميا، ابتداء 
من 17 يناير الجاري ولمدة أسبوعين متأثرا بإجراء صيانة 
اضطرارية عبر خط األنابيب البالي الذي يربط حقلي سماح 
والظهرة بمحطة السدرة، مما يكلف الخزينة العامة خسائر 

بيع تتجاوز 165 مليون دوالر.
الوطنية  المؤسسة  باشرت  الماضي،  األحد  من  وبدءا 
الضخ  لخط  والضرورية  الالزمة  الصيانة  عمليات  للنفط، 
 - السماح  حقول  بين  الواصل  الخام  للنفط  الرئيسي 
الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة، والذي أصبح في وضع ال 
يمكن معه االستمرار في التشغيل لكثرة التسربات وتهالك 
التي تضمن سالمة أصول  الميزانيات  الخط بسبب غياب 
أن خفض  لها،  بيان  في  المؤسسة،  وأوضحت  المؤسسة. 
إلى  يصل  بمعدل  للنفط  الواحة  شركة  من  يأتي  اإلنتاج 
أن  مضيفة  صيانة،  أعمال  إلجراء  يوميا  برميل  ألف   200
العمل سيستمر بصفة متواصلة لتقليل فترة اإليقاف، إلى 

ما بين 7 و10 أيام، بدال عن أسبوعين متوقعة.
في  عائقا  تقف  التي  »الجهات  المؤسسة  حملت  فيما 
األمر«،  مسؤولية  للصيانة،  ميزانيات  تخصيص  سبيل 
داعية إلى التعامل مع »قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة 
المواعيد  في  وتسييلها  المطلوبة  الميزانيات  توفير 
ويتوقف  األمر  يتفاقم  ال  حتى  منتظم  وبشكل  المحددة 
الشركات  بعض  تواجه  وقت  في  أخرى  مواقع  في  اإلنتاج 
نفس المشاكل«، والتي تواجه خطر االضطرار إلى خفض 

إنتاجها ووقفه تماما.
سيقضي  اإلنتاج  في  األخير  االنخفاض  أن  ذلك  ويعني 
ليصل  للبالد،  اليومي  النفط  إنتاج  من   16% حوالي  على 
إلى حوالي مليون برميل يوميا. وشكت المؤسسة الوطنية 

التي  الميزانية  ربع  الوفاق،  حكومة  اعتماد  من  للنفط 
األموال  توافر  عدم  بسبب   2020 لعام  المؤسسة  طلبتها 
يونيو  من  بلغت  فيما  السابقة،  اإلقفاالت  نتيجة  الالزمة 
إلى شهر يونيو تكلفة صيانة اآلبار النفطية أكثر من 100 

مليون دوالر، بحسب تصريحات مسؤولين ليبيين.
وتعليقا على ذلك ترى وكالة »بلومبيرغ« األميركية أن 
برميل  ألف   200 بنحو  انخفض  الذي  الليبي  النفط  إنتاج 
يوميًا، بعد إغالق خط أنابيب متسرب، يؤكد مدى صعوبة 

الحرب.  من  عقد  من  يقارب  ما  بعد  إنتاجها  على  الحفاظ 
اهلل  صنع  مصطفى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
إن  الماضي،  نوفمبر  في  جورنال«،  ستريت  »وول  لجريدة 
مليون   1.7 إلى  اإلنتاج  لزيادة  خطط  لديها  المؤسسة 

برميل يوميا على األقل.
النفط  إنتاج  استقرار  من  القلق  أن  المحللون  ويؤكد 
الوضع هش سياسيا، مما يعني  الليبي ال يزال قائما، ألن 
وأجرى  الطاقة.  بشأن مستقبل صناعة  اليقين  عدم  زيادة 
لدى  األلماني  السفير  مع  محادثات  اهلل  صنع  مصطفى 
17 يناير الحالي، وناقش الجانبان  ليبيا أوليفر أوفتشا في 
عددا من الطرق التي يمكن للشركات األلمانية أن تعمل 
الجهود  عن  خاص  بشكل  وتحدثا  ليبيا،  في  خاللها  من 

المبذولة للتصدي لحرق الغاز وتوفير الطاقة البديلة.
الخام  النفط  من  مؤكدة  احتياطات  أكبر  ليبيا  وتمتلك 
البلدان  منظمة  أعضاء  من  واحدة  وهي  أفريقيا،  في 
إنتاج  المستثناة من تخفيضات  )أوبك(،  البترول  المصدرة 
برميل  مليون   1.2 بأكثر من  إنتاجها  ومع عودة  التحالف، 
محاولته  في  النفطي  التحالف  أمام  عقبات  خلقت  يوميا، 
انخفضت  التي  األسعار  لتعزيز  العالمية  اإلمدادات  لخفض 

بشكل كبير في 2020.
دفعة  الليبي،  الخفض  يعطي  أن  يرجحون  خبراء  لكن 
عواقب  من  يعاني  يزال  ال  الذي  النفط،  لسوق  أخرى 
المنظمة  أعلنت  الماضي  19-«.واألسبوع  »كوفيد  جائحة 
قفز  الليبي  النفط  إنتاج  أن  »أوبك«،  النفط  المصدرة 
و244  مليون  إلى  ليصل  يوميًا،  برميل  ألف   136 بمقدار 

ألف برميل يوميًا.
قطاع  تعافي  إن  عنها  صادر  تقرير  في  »أوبك«  وقالت 
 25 إلى  األسود  الذهب  من  إنتاجها  رفع  ليبيا  في  الطاقة 
ألف   278 قدرها  بزيادة  يوميا،  برميل  ألف  و36  مليونًا 

برميل يوميا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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التأكد  تقتضي  باتت  والغاز  النفط  قطاع  »مهمة 
من عدم عودة انبعاثات الميثان إلى االرتفاع، حتى 
مع عودة عجلة االقتصاد العالمي إلى الدوران، وبأن 
التاريخية«  القصوى  المستويات  سنة   2019 تبقى 

لهذه االنبعاثات.
الحرارة  معدالت  ارتفاع  إلى  الغاز  هذا  ويؤدي 
بدرجة أكبر بكثير من األثر الناجم عن ثاني أكسيد 
انبعاثات  تأتي  الزراعة،  إلى  وإضافة  الكربون. 
المتصل  التسرب  من  منها  كبير  بجزء  الميثان 

بقطاع النفط والغاز.
لهذا  خصصته  تقرير  في  الوكالة  وحّذرت 
تعود  قد  االنبعاثات  »هذه  أن  من  الموضوع 
وأصحاب  الشركات  تعزيز  بقوة من دون  لالرتفاع 
خطواتهم«  الناظمة  والهيئات  السياسي  القرار 
في المجال، فيما يُتوقع أن يشهد اإلنتاج النفطي 
االقتصادي  التعافي  بدء  مع  العام  هذا  انتعاشا 

اللقاحات. ووصول 

أسعار النفط في عام 2020 ساهم أيضًا في خفض 
البنى  تطوير  جهود  وكذلك  الميثان،  انبعاثات 
عدد  في  الميثان  لغاز  ولوائح جديدة  للغاز  التحتية 

من البلدان.
وبينما سجلت ليبيا وفنزويال وتركمانستان أعلى 
كثافة ميثان تقاس باالنبعاثات لكل كيلو طن من 
أكبر  2020 كانت روسيا  النفطي في عام  المكافئ 
مصدر النبعاث غاز الميثان من النفط والغاز، تليها 

الواليات المتحدة.
وفي بيانات رسمية صادرة عن الشراكة العالمية 
البنك  يديرها  منظمة  وهي  الغاز،  إحراق  من  للحد 
الدولي، كشفت عام 2017 أن معدالت إحراق الغاز 
في مواقع إنتاج الغاز الليبية بلغت أربعة ماليين متر 
مكعب ما يؤكد تراجع معدالت الحرق بسبب حصار 
منشآت الطاقة الذي استمر ثمانية أشهر في ليبيا 

العام الماضي.
إن  بيرول  فاتح  للوكالة  التنفيذي  المدير  وقال 

تحذيرات من »كارثة بيئية« تمتد 
إلى التربة والمحيطات والمياه 

والهواء

وكالة الطاقة: تراجع معدالت 
الحرق بسبب حصار المنشآت 

النفطية في ليبيا

القاهرة - الوسط

33 ماليني طن من انبعاثات امليثان عامليا.. »ليبية« املنشأ ماليني طن من انبعاثات امليثان عامليا.. »ليبية« املنشأ
الغاز بين  إحراق  ليبيا معدالت عالية في  سجلت 
وبين  »أوبك«  بمجموعة  للنفط  المنتجة  الدول 
الدول الكبرى وذلك خالل عمليات استخراج النفط 
التي  للطاقة  الدولية  الوكالة  وفق   2020 عام  في 
حذرت من تسببه في كارثة بيئية كبيرة تمتد إلى 

التربة والمحيطات والمياه والهواء.
ووجد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية هذا 
االحتباس  لغازات  العالمية  االنبعاثات  أن  األسبوع 
النفط  إنتاج  من  الميثان  غاز  من  القوية  الحراري 
والغاز انخفضت بنسبة %10 في عام 2020، ويرجع 
مواقع  عدة  في  اإلنتاج  انخفاض  إلى  أساسًا  ذلك 
متأثرا بالصراعات كما هو الحال في ليبيا أو بجائحة 

»كورونا«.
وأصدرت ليبيا حوالي 3 مليون طن من انبعاثات 
الميثان في العام الماضي من ضمن إجمالي حرق 
72 مليون طن في العالم، ما جعلها تحتل المرتبة 
الثامنة عالميا.وأرجعت الوكالة الدولية للطاقة، في 
تقرير »ميثين تراكر« متعقب الميثان، لرصد مصادر 
االنبعاث، معظم االنخفاض في قطاع النفط والغاز 
في العام الماضي إلى تراجع اإلنتاج من المحروقات 
اإلنتاج فيها بكثافة  التي يتسم  البلدان  خاصة في 

انبعاثات عالية، ال سيما في ليبيا وفنزويال.
الغاز  حفر  نشاط  انخفاض  إن  الوكالة  وقالت 
استجابة النخفاض  المتحدة  الواليات  في  الصخري 

وأوضح فاتح بيرول »ما من سبب وجيه للسماح 
الشركات  ولدى  المؤذية  التسربات  هذه  باستمرار 
حل«  من  للتأكد  الوجيهة  األسباب  كل  المسؤولة 
وجود  على  أيضا  الوكالة  وشددت  المسألة.  هذه 
الميثان  انبعاثات  من  الحد  في  اقتصادية  مصلحة 
من خالل اإلفادة من هذا الغاز بدل السماح بتسربه، 
من دون إغفال ذكر المخاطر على سمعة الشركات 

العاملة في القطاع.
ولم تقتصر نصائح الوكالة التي توفر استشارات 
مجال  في  سياساتها  في  المتقدمة  للبلدان 
الطاقة، على الشركات بل طالت أيضا المسؤولين 
»السياسات  أن  إلى  بيرول  وأشار  السياسيين. 
الحكومية لديها دور هام أال وهو تشجيع الشركات 
الشفافية  اتجاه  في  والدفع  بسرعة  التحرك  على 
لتحقيق  االبتكار  دعم  خالل  ومن  األداء،  وتحسين 

نتائج«.
يشار أن الميثان من الغازات الدفيئة وهو أقوى 
بكثير من ثاني أكسيد الكربون، على الرغم من أنه 
الجوي  الغالف  يبقى لفترات زمنية أقصر بكثير في 
بالنسبة  السنين  بمئات  مقارنة  عاما،   12 حوالي   -
الدولية  الوكالة  وقالت  الكربون.  أكسيد  لثاني 
أثناء  بكثير  أكبر  طاقة  يمتص  الميثان  إن  للطاقة 

وجوده في الغالف الجوي.
كما يمثل إنتاج النفط حوالي %40 من انبعاثات 
التسريبات  تمثل  بينما  اليوم،  القطاع  في  الميثان 
المتبقية  النسبة  الطبيعي  الغاز  قيمة  سلسلة  عبر 

.60%

رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020

 االنخفاض األخير في اإلنتاج سيقضي 
على حوالي 16% من إنتاج النفط 

اليومي للبالد



اقتصاد 09

عامين  بالسجن  الجنوبية  الكورية  »سامسونغ«  مجموعة  وريث  على  حكم 
ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، على ما ذكرت وكالة »يونهاب« لألنباء، 

في قرار يحرم شركة مجموعة التكنولوجيا العمالقة من رأس هرم القيادة.
»سامسونغ  مجلس  رئيس  نائب  يــونــغ،  جــاي  لــي  على  الحكم  ــاء  وج
إدانته  بعد  الذاكرة،  ورقائق  الذكية  للهواتف  مصنع  أكبر  إلكترونيكس«، 

بتهمتي الرشوة واالختالس وحبس على الفور.
وطلب  رشى،  فعاًل  »قدم  لي  إن  قرارها  في  المركزية  محكمة سول  وقالت 
انتقاله للخالفة بسالسة« على  الرئيسة استخدام نفوذها لضمان  ضمنًا من 

رأس المجموعة الضخمة.
البالد  في  الرائدة  الشركة  سامسونغ،  أن  جدًّا  المؤسف  »من  وأضافت: 
العالمي، ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في  والمبتكر 

السلطة السياسية«.

املنتدى االقتصادي العاملي يرصد أخطر تهديدات دوليةفضيحة فساد تزج بوريث »سامسونغ« خلف القضبان
السعر بالدوالرنوع الخام

56.33برنت

53.59غرب تكساس

54.53دبي

53.92سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 1/20/ 2021

يرى قادة قطاع األعمال والحكومات حاليا أن الوفيات الناجمة 
عن كوفيد19- والتداعيات االقتصادية للجائحة، يمثالن أكبر تهديد 
في العالم على المدى القصير، وفق المنتدى االقتصادي العالمي. 
األعمال  عالم  قادة  يضم  سنويا  تجمعا  ينظم  الذي  والمنتدى 
السويسرية، يستطلع  األلب  والسياسة في منتجع دافوس بجبال 
آراء أعضائه مسبقا لمعرفة ما الذي يعتبرونه أكبر تهديدات على 

مستوى العالم.
مقدمة  في  كوفيد19-  وباء  يكون  أن  المستغرب  غير  ومن 
المخاطر في المدى القريب، علما بأن التغيير المناخي ال يزال بين 
أكبر المخاوف على المدى البعيد. وجاء في تقرير المخاطر العالمية 

الصادر عن المنتدى إن »التكلفة المباشرة البشرية واالقتصادية 
لكوفيد19- باهظة«. وأضاف أنها »تهدد بضياع سنوات من التقدم 
المحرز في خفض الفقر وعدم المساواة، وبإضعاف أكبر للترابط 

االجتماعي والتعاون الدولي«.
اعتبروا  العالمية  المخاطر  تقرير  على  أجابوا  الذين  ومعظم 
في  التهديدات  أكبر  المعيشية«  و»األزمات  المعدية«  »األمراض 
العالم على المدى القصير. واعتبروا خطر »تآكل الترابط االجتماعي« 
بسبب الوباء والبطالة، تهديدا آخر على المدى القصير. وأشار التقرير 
إلى أن الشباب يختبرون ثاني أزمة كبيرة لهم في عقد، بعدما عاشوا 

األزمة المالية التي نجم عنها عدم مساواة اقتصادية.

مراسالت السراج والكبير
وصلت طريقا مسدودا .. وحديث 

عن أزمة »مفتعلة«

الدقيق قفز إلى 210 دنانير 
مقابل 155 دينارا للقنطار قبل 

توحيد سعر صرف الدوالر

واشنطن  ــ وكاالت

االتفاق  أعلن  الوفاق  بحكومة  واألدوية  األغذية  على 
على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير 

مخالفة ألي مخبز يعارض اإلجراء.
ارتفاع  إن  يقول  بي،  حسني  الليبي،  األعمال  رجل 
»أزمة  الصرف  سعر  توحيد  صاحب  الذي  الخبز  سعر 
مفتعلة«، الفتًا إلى أن قرار التعديل »خطوة صحيحة، 
وفي صالح جميع الليبيين«. وأضاف بي في تصريحات 
تلفزيونية نقلتها قناة »ليبيا الحدث« أنه جرى خالل 
بنفاد  القمح  موردي  إبالغ  الماضي،  سبتمبر  شهر 
منوها  القمح،  ومنها  عدة،  ألغراض  المخصصات 
بأن المصرف المركزي »طلب من المجلس الرئاسي 
تعديل نسبة الرسوم على مبيعات النقد األجنبي. إال 
الدوالرية  االعتمادات  منح  فتوقف  رُفض  طلبه  أن 

لمدة 3 أشهر«.
التابعة  لإلعالم،  الليبية  المؤسسة  رئيس  لكن 
ما  اندالع  من  حذر  بعيو  عمر  محمد  الوفاق  لحكومة 
على  منشور  في  بعيو  وقال  جياع«.  »ثورة  اسماها 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  صفحته 
إدارته  تغيير  مع  األسعار  موازنة  صندوق  تفعيل  إن 
خيار البد منه كي ال تقع ثورة الجياع. وأضاف بعيو أن 
دعم الدقيق ليس ترفا بل ضرورة، والخبز ليس سلعًة 

سياسية، بل هو حاجٌة أساسية أيها الساسة.
مصرف  إدارة  مجلس  أقر  الماضي،  ديسمبر  وفي 
الوطنية  العملة  صرف  سعر  توحيد  المركزي  ليبيا 
ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، 
4.48 دينار، على أن يسري هذا  أي ما يعادل الدوالر 
السعر على جميع أغراض واستعماالت النقد األجنبي 
الحكومية والتجارية والشخصية. وتستهلك ليبيا 1.3 
السوق  حاجة  لتغطية  سنويا  القمح  من  طن  مليون 
اإلنتاج  تراجع  بعدما  منها   75% تستورد  المحلية، 
لبياناتٍ  وفًقا  ألف طن،   250 إلى  القمح  المحلي من 

رسميةٍ.
محصلة  هو  األزمة  استمرار  إن  محللون  ويقول 
طبيعية لعدم وجود شبكة أمان اجتماعي تخفف من 
إذ رجحت دراسة حديثة  االقتصادية،  آثار اإلصالحات 
واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير  الوطني  للمجلس 
بنسبة  السوق  في  األساسية  السلع  أسعار  »ارتفاع 
على  المباشر  وتأثيرها   %  20 إلى  تصل  أن  يمكن 
مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود من متقاضي 
من  األدنى  والشريحة  االجتماعي  الضمان  معاشات 
موظيفي الحكومة واألطفال الرضع ومرضى األمراض 

المزمنة وذوي االحتياجات الخاصة«.

سنوات البيت األبيض تهز عرش العالمة التجارية لـ »ترامب«
»سامَّة« وترتبط بالفوضى والعنصرية

بنى دونالد ترامب امبراطوريته االقتصادية على اسمه، 
السياسية.  طموحاته  لتحقيق  االسم  هذا  الحًقا  واستخدم 
غير أن العالمة التجارية »ترامب« باتت في خطر وسيواجه 
الكثير من الصعوبات إلنقاذها بعد أن غادر البيت األبيض، 

األربعاء، بعدما بات رديفًا لكل أنواع التطرف.
في  االتصاالت  أستاذة  أرونتشيك،  ميليسا  وأوضحت 

جامعة »روتغرز« في نيوجرزي، لوكالة »فرانس برس«.
أن  قبل  قوية جدًّا«  ترامب كانت  التجارية  »العالمة  أن 
والثراء  للترف«  »رديفة  كانت  أنها  مضيفة  رئيسًا،  يصبح 
والنجاح، فمن الفنادق الفخمة إلى المنازل واألمالك الفاخرة 
المباني  مرورًا بمالعب الغولف، يتصدر اسم ترامب جميع 
»ترامب  برج  في  مقرًّا  تتخذ  التي  ترامب  لمنظمة  التابعة 

تاور« على الجادة الخامسة في نيويورك.
ترامب  فيها  اتخذ  السلطة  في  سنوات  أربع  بعد  لكن 
األخيرة  األسابيع  وخصوصًا  الجدل،  أثارت  قصوى  مواقف 
التي شهدت هجومًا عنيًفا شنه أنصاره على مقر الكونغرس 
أعمال عائلة ترامب في خطر، ولخص  في واشنطن، باتت 
إلدارة  »كيلوغ«  كلية  في  التسويق  أستاذ  كالكينز  تيم 
بالقول  الوضع  وسترن«،  »نورث  جامعة  في  األعمال 
ترتبط  ألنها  سامَّة  باتت  »ترامب  التجارية  العالمة  إن 
بالفوضى والعنصرية«، مشككًا في »إمكانية ترميمها نظرًا 

إلى جسامة األضرار التي لحقت بها«.
العنف  أعمال  منذ  لترامب  السيئة  األنباء  وتراكمت 
يناير  من  السادس  في  الكابيتول  مبنى  شهدها  التي 
ومع  معه  روابطها  كل  عديدة  شركات  فقطعت  الجاري، 
بدأ مصرف  كما  عنهما،  أخذت مسافة  أو  العائلية،  شركته 
»سيغنانشر بنك« إغالق حسابات الرئيس، وفق ما أوضحت 
ناطقة باسمه، فيما رفض »دويتشه بنك« التعامل معه بعد 

اآلن على ما أوردت وسائل إعالم أميركية.
وفي نيويورك، أنهى رئيس البلدية الديمقراطي بيال دي 
بالزيو عقودًا موقعة مع منظمة ترامب إلدارة مراكز مالهٍ 

في المدينة، خصوصًا في متنزه »سنترال بارك«.
أعلنت  بالغولف،  المولع  لترامب  شديدة  ضربة  وفي 
جمعية العبي الغولف المحترفين األميركية أنها لن تنظم 
للغولف«  الوطني  نادي »ترامب  2022 في  للعام  بطولتها 

السؤال من  اإلجابة عن هذا  الصعب  »كوفيد19-«؟.. من 
فالمنظمة  وأعماله،  ترامب  بعالم  المحيط  الغموض  شدة 

غير مدرجة في البورصة، وبالتالي ال تكشف حساباتها.
وبحسب مجلة »فوربز« فإن عائدات إمبراطورية ترامب 

في بيدمينستر في نيوجرزي. وأوضح المدير العام للجمعية 
سيث وو، األسبوع الماضي، »كانت عالمتنا على المحك«.

ترامب  منظمة  النكسات  هذه  تضع  أن  يمكن  هل 
وباء  جراء  بشدة  تضررت  فنادقها  أن  سيما  ال  خطر،  في 

القسم  وجاء  و2019،   2017 بين  دوالر  ملياري  نحو  بلغت 
والنوادي  والفنادق  الغولف  منتجعات  من  منها  األكبر 
والعقارات  الممنوحة،  التراخيص  وإتاوات  الفخمة  الخاصة 

التجارية في نيويورك وسان فرانسيسكو.
وكالة  أسئلة  ردًّا على  التعليق  ترامب  ولم تشأ منظمة 
واألحداث  للوباء  االقتصادية  الوطأة  برس« حول  »فرانس 
المجموعة  أن  المؤكد  ومن  أعمالها،  على  الكابيتول  في 
تواجه ديونًا تقارب 400 مليون دوالر، غير أن ترامب أكد 
ثروتي  مئوية ضئيلة جدًّا من  أن »هذه نسبة  أكتوبر  في 

الصافية«، على ما نقلت عنه جريدة »واشنطن بوست«.
دونالد  السابق  الرئيس  ثروة  »فوربس«  مجلة  وقدرت 
مليار   3.7 مع  بالمقارنة  مليار دوالر،  بـ2.5  الجمعة  ترامب 
ومهما  األبيض،  البيت  دخوله  قبيل   2016 نهاية  في 
بلغت المصاعب، يمكن للرئيس المنتهية واليته االعتماد 
الوالء، وقال كابري كافارو األستاذ في  على أنصار شديدي 
مجموعة  الدوام  على  هناك  »سيكون  األميركية:  الجامعة 
وأثبتت  فعل«،  ومهما  قال  مهما  ترامب  دونالد  تدعم 
أنصاره  أن  المطاف،  نهاية  في  الكونغرس،  في  األحداث 

مستعدون لدعمه مهما كّلف األمر.
ويظهر التاريخ أن العالمات التجارية تتخطى على الدوام 
ميليسا  لفتت  ما  على  الوقت،  مع  والسجاالت  الفضائح 
وفضيحة  »فولكسفاغن«  شركة  مثل  موردة  أرونتشيك 
التالعب بمحركات الديزل، بالطبع، سيواجه الملياردير سياًل 
من الدعاوى القضائية في المدى القريب، لكن أرونتشيك 
مشيرة  التجارية«،  عالمته  تتعافى  أن  المحتمل  »من  ترى 
إلى أن مستقبلها يتوقف أيضًا على المكانة التي ستعطيها 

وسائل اإلعالم لترامب بعد اآلن.
وقال كابري كافارو: »لم يكن ترامب رئيسًا مؤسساتيًّا، 
للرئيس  ويمكن  مؤسساتيًّا«،  سابًقا  رئيسًا  يكون  ولن 
المراهنة على ابنته إيفانكا لدعم عالمته التجارية، خصوصًا 

أنها حرصت على البقاء بمنأى عن الفضائح األخيرة.
عالمتها  إن  الصدد،  بهذا  أركونتشيك،  ميليسا  وقالت 
لعالمة  المالية  النهضة  لكن  التجارية »لم يمسها شيء«، 
ترامب قد تمر عبر إنشاء وسيلة إعالم جديدة برأي مايكل 
ويمكنه  الثري،  األعمال  لرجل  سيرة  أصدر  الذي  دانتونيو، 
خاصة  شبكة  على  سياسي«  »مبشِّر  دور  في  ترامب  رؤية 
مشاهدتها  ويمكن  فلوريدا  من  برامجها  تبث  ينشئها، 

بموجب اشتراك بقيمة 4.99 أو 9.99 دوالر في الشهر.

»الوفاق« ترفض محاوالت بعض الدول 
وضع يدها على أموالها املجمدة

●  السفير طاهر السني

●  ترامب

●  مواطن يشتري اخلبر يف أحد املخابز الليبية

●  عاملة في مصنع صيني

خبراء: أدنى معدل نمو لالقتصاد 
الصيني منذ 40 عاما

قال خبراء اقتصاديون إن الصين سجلت أدنى معدل نمو سنوي لها 
منذ أكثر من 40 عامًا في العام 2020 بسب تفشي »كوفيد19-« رغم 
االنتعاش القوي للنشاط االقتصادي الذي حققته في نهاية العام بعد 
سيطرتها على الوباء، وتقدِّر مجموعة من 13 خبيرًا حاورتهم وكالة 
»فرانس برس« ارتفاعًا بنسبة %2 إلجمالي الناتج الداخلي كمعدل في 

العام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وفي حين أن الصين هي واحدة من دول قليلة تسجل ارتفاعًا في 
النمو، لكن نسبة هذا االرتفاع أدنى بكثير من %6.1، التي سجلتها 
في العام 2019 والتي كانت أصاًل األدنى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت 
الصين التي كانت أول بلد يضربه الوباء، تراجعًا تاريخيًّا لنموها في 
الفصل األول من العام 2020 )%6.8-(، إثر تدابير إغالق ال سابق لها 

تسببت بشلل الحركة االقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي للظروف الصحية خالل الربيع بارتفاع في 
إجمالي الناتج الداخلي من جديد الذي سجل زيادة بنسبة %4.9 في 
الفصل الثالث، أما خالل الفصل األخير من العام، فيفترض أن يتجلى 
انتعاش الحركة االقتصادية بشكل أوضح، وفق الخبراء الذين يتوقعون 
نموًّا بنسبة %6.3 إلجمالي الناتج الداخلي خالل الفترة الممتدة من 

أكتوبر إلى ديسمبر.
وتستعيد بذلك الصين وتيرتها السابقة لمرحلة الوباء بـ»فضل 
استهالك  وانتعاش  لالستثمارات،  المتين  والنمو  القوية،  الصادرات 
األسر« خالل الفصل الرابع، كما أوضح المحلل من مكتب »أكسفورد 

إيكونومكس« لالقتصاد، تومي وو.
وفي وقت ال يزال جزء كبير من العالم يعاني فيه من الوباء، استفاد 
المنتجون الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب على المنتجات 
الطبية ولوازم العمل عن بعد »ال سيما الحواسيب«، وارتفعت صادرات 
العمالق اآلسيوي بنسبة %18.1 الشهر الماضي بالمقارنة مع العام 
السابق. وهذا العام، سيعرف االقتصاد الصيني »انتعاشًا قويًّا«، كما 
يتوقع رافي هيات المحلل في »رابو بنك« الهولندي، مستندًا بذلك 
إلى عالقات تجارية أكثر هدوًءا مع الواليات المتحدة بعد رحيل دونالد 

ترامب من البيت األبيض.
الصحية  الجبهة  على  قائمًا«  اليقين  عدم  »سيبقى  ذلك،  ومع 
بالنسبة لألسر، ما »سيمنعها من االستهالك كما اعتادت« قبل أزمة 
وباء »كوفيد19-« وفق هيات، وتمكنت الصين من السيطرة على 
وُفرض  واسع  نطاق  على  فحوص  إجراء  بفضل  كبير  بشكل  الوباء 
اإلغالق والحجر وتتبع التنقالت. وعادت الحياة إلى نمطها الطبيعي 
تقريبًا في البالد إال في بعض البؤر المحددة، إال أن بعض القطاعات، 
ال سيما قطاع الخدمات، ال تزال تعاني، خصوصًا بالنسبة للفنادق 

والمطاعم والترفيه.
تداعيات  أن  الماضي، من  األسبوع  الدولي،  النقد  وحذر صندوق 
بثقلها بشكل كبير على  تلقي  تزال  المستجد« ال  فيروس »كورونا 
الطلب الداخلي، وخفض الصندوق بنسبة %0.3 توقعاته للنمو في 

الصين هذا العام إلى 7.9%.

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

السنة السادسة
العدد 270 8 جامدى اآلخرة 1442 هــ
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استمرار  مع  خطيرا  منعطفا  الخبز  أزمة  دخلت 
شكاوى المواطنين من ارتفاع سعر الخبز المفاجئ في 
بعض المخابز، فيما اعتبره محللون من االنعكاسات 
الدينار  مقابل  الدوالر  صرف  سعر  الرتفاع  السلبية 
بنسبة %230، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز 
التنفيذ في يناير الجاري، وما حدا ببعض المسؤولين 
إلى الحديث عن ما اسموه »ثورة جياع« مرتقبة إذا ما 

استمر هذا االرتفاع.
االجتماعي  التواصل  على صفحات  وكتب مدونون 
طرابلس،  العاصمة  مخابز  في  ارتفع  الخبز  سعر  أن 
مسجال دينارا لثالثة أرغفة من الخبز، ورفع سعر الخبز 
الخبازين  نقيب  وقال  قرشا.   33 إلى  دينار  ربع  من 
خريص محمد، في تصريحات صحفية إن نقص الخبز 
في بعض المخابز سببه نفاد مادة الدقيق بعد ارتفاع 
أسعارها بالسوق التجارية نتيجة تعديل سعر الصرف.

إذ  أيضا،  البالد  شرق  على  األزمة  آثار  وانعكست 
في  البلدي  الحرس  جهاز  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
الجهاز  إن  القول  الطلحي  إبراهيم  النقيب  بنغازي، 
ارتفاع  بخصوص  المواطنين  من  شكاوى  عدة  تلقى 
البلدي  الحرس  جهاز  »دور  أن  مؤكدا  الخبز،  سعر 

رقابي على التسعيرة، وليس تشريعيا«.
ومع تصاعد األزمة، وجه رئيس المجلس الرئاسي، 
المركزي،  المصرف  محافظ  إلى  خطابا  السراج  فائز 
الصديق الكبير، أخبره فيها بأن مخزون الدقيق على 
وشك االنتهاء.بما يعني دخول البالد في أزمة غذائية 
والحاجات  لألولويات  المركزي  تقدير  عدم  سببها 
مهمة.  غير  لسلع  تصرف  ضخمة  اعتمادات  مقابل 
وأشار السراج إلى أنه إذا لم تمنح اعتمادات للغرض 
سنتدخل برصيد الدولة لدى المصرف الخارجي حفاًظا 

على السلم االجتماعي.
في المقابل أكد الكبير في رده على رسالة السراج 
أن مافتحه المصرف من اعتمادات خالل العام 2020 
االستهالكي  المقدار  مع  يتناسب  الدقيق  الستيراد 
ضبط  ضرورة  إلى  الحكومة  داعيا  ليبيا،  في  المعتاد 
حدود ومنافذ ليبيا للحد من تهريب السلع كافة وفي 

مقدمتها الدقيق.
دنانير   210 إلى  الدقيق  ارتفع سعر  تجار،  وحسب 
سعر  توحيد  قبل  دينارا   155 مقابل  الواحد،  للقنطار 
المتعلقة  األصناف  جميع  قفزت  كما  الدوالر،  صرف 
بصناعة الخبز سيما الزيت وملح الطعام والخميرة. جاء 
ذلك في اعقاب ارتفاع سعر صرف الدوالر الرسمي من 
1.64 إلى 4.46 للدينار بعد توحيد األسعار الجديدة 
في عموم ليبيا، فيما يقول محللون إن استيراد القمح 
يكون على السعر الرسمي للدوالر، الذي شهد طفرة 
أسعار  على  الفور  على  انعكست  األخير،  األسبوع  في 

الدقيق.
الرقابة  مركز  أعلن  األزمة،  الحتواء  محاولة  وفي 

شركات عديدة قطعت كل روابطها مع 
إمبراطورية ترامب االقتصادية بعد 

أحداث الكابيتول

ثروة ترامب تراجعت إلى 2.5 مليار 
دوالر مقابل 3.7 مليار قبيل دخوله 

البيت األبيض

ما بعد تعديل سعر الصرف

أزمة الخبز »تتفاقم«.. وتحذيرات من »ثورة جياع«
القاهرة ــ الوسط

أكد مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة السفير طاهر السني رفض 
ليبيا محاوالت بعض الدول وضع يدها على أموالها المجمدة، مضيفا 
أن حكومة الوفاق »لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج واألسباب«، في 

إشارة إلى المتداول حول اقتطاع بلجيكا جزءا من تلك األموال.
جاء ذلك خالل لقاء السني، مندوب الهند لدى المنظمة األممية، 
للسماح  خطوات  أخذ  أهمية  ناقشا  حيث  اإلثنين،  تيرومورتي،  تي 
للمؤسسة الليبية لالستثمار بإدارة األموال المجمدة »لتفادي الخسائر 
المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات، في وقت تحاول فيه دول 
ومؤسسات مالية إبقاء الوضع واالستفادة منه«، حسب بيان البعثة 
الليبية الدائمة لدى األمم المتحدة على صفحتها في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
الدولية  العقوبات  لجنة  بالده  ترأس  الذي  تيرومورتي،  وأعرب 
وتأكيده  الشأن،  هذا  في  ليبيا  لموقف  تفهمه  عن  بليبيا،  الخاصة 
القرارات األممية »ال يحق ألي دولة التصرف في األموال  أنه حسب 

المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية«.
وفي 13 يناير الماضي، أعلن وزير المالية البلجيكي فنسنت فان 
بيتيغيم موافقته على إخطار لجنة العقوبات برفع التجميد عن جزء من 
األرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ القتطاع مستحقات على 
عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو لصالح مصفي مؤسسة 

األمير لوران السابقة.
كما قدم السني ملخصا عن آخر التطورات السياسية للملف الليبي 
وتقييما لعمل لجنة العقوبات وفريق خبراء األمم المتحدة، واستعراض 
الخروقات للقرارات األممية التي حدثت في السنوات األخيرة، مشددا 
على »ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة تجاه المسؤولين عن 
كانوا  الليبيين سواء  ارتكبت ضد  التي  واالنتهاكات  الخروقات  هذه 

أفرادا أو دوال«.
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صالح الحاراتي

هل دعمت دول عربية فوضى ترامب؟
حمدي الحسيني

الرئيس  أنــصــار  اقــتــحــام  ــاء  ــع أرب بين  مــا 
في  الكونغرس،  مبنى  ترامب  دونالد  األميركي 
السادس من يناير، وأربعاء تنصيب جون بايدن 
مياه  جــرت  الشهر،  نفس  من  العشرين  في 
قوة  أكبر  األميركية،  السياسة  بحر  في  كثيرة 
وتغيرت  حاليًا،  العالم  في  واقتصادية  سياسية 
بعد  سياسيًا،  ترامب  موت  أبرزها  كثيرة،  أمور 
األميركي  التاريخ  في  الوحيد  الرئيس  أصبح  أن 
مرتين،  الشعب  نواب  لمحاكمة  تعرَّض  الذي 
الترشح  حق  من  حرمانه  عليه،  سيترتب  ما  وهو 
إلى  ينوي،  كان  كما   ،2024 العام  في  للرئاسة 
أو  حكومية  مناصب  أي  تولي  من  منعه  جانب 

محلية في المستقبل.
وقع  تحت  بالدهشة  مصابًا  العالم  كان  بينما 
الكونغرس،  مبنى  ترامب  أنصار  اقتحام  صدمة 
العواصم  مختلف  من  الرسمية  البيانات  وتوالي 
الجهات  على  يطبق  الصمت  كان  األحداث،  حول 
الرسمية العربية، التي لم تتفاعل مع هذا الحدث 
عواصم  في  إعالمية  أصوات  ظهرت  بل  الفارق، 
الشماتة لألميركان  عربية عديدة، بعضها يكيل 
أصوات  بررت  بينما  واشنطن،  في  يجرى  ما  على 

أخرى للمقتحمين سلوكهم المشين.
الرسمي  العربي  الصمت  أن  الظن  أغلب 
االنتظار  سببه  كــان  واشنطن،  أحـــداث  عــن 
يصب  وهــل  السياسية،  نتائجه  تتبلور  حتى 
أن  أم  ترامب،  المفضل  رئيسهم  مصلحة  في 

االنقالب سيفشل وتستثمره اإلدارة الجديدة؟.
صعودًا  األربــع  ترامب  سنوات  شهدت  فقد 
بأن  تحلم  تكن  لم  خليجية،  سياسية  لقوى 
من  الواسع  السياسي  النفوذ  هذا  لها  يكون 
المحيط إلى الخليج، وشهدت المنطقة تطورات 
صالح  في  معظمها  صبت  الخطورة،  في  غاية 
سياسة  بفضل  تحول  الذي  اإلسرائيلي  المحتل 
األساسي  العدو  من  الخليجيين  وحلفائه  ترامب 
االعتماد  يمكن  استراتيجي،  حليف  إلى  للعرب 

المحتملة،  الخارجية  األخطار  مواجهة  في  عليه 
الشرق،  في  المتربص  الفارسي  الجار  من  سواء 

أو من الخصم التركي المترقب في الشمال.
في  للغاية  وفعال  أساسي  دور  لترامب  كان 
دول  شهدته  الذي  الجذري  التحول  ذلك  تنفيذ 
بجالء  واضحة  بصماته  وكانت  مؤخرًا،  الخليج 
قادته  الذي  واألعداء  الخصوم  ترتيب  إعادة  في 
إدارتــه  وتبنته  بل  وشجعته  خليجية،  دويــالت 
على  الرهان  إلى  الدول  تلك  دفع  مما  بحماس، 
بدأه  ما  الستكمال  ثانية،  رئاسية  بفترة  فوزه 
المنطقة  تلك  ومصير  مسار  فــي  تحول  مــن 
الربيع  ثورات  أن فشلت  المضطربة سياسيًا منذ 
العربي في جلب الديمقراطية والتغيير المنشود.

الخليجية  المصالحة  جـــاءت  ربــمــا  لــذلــك 
أصاب  ــذي  ال االرتــبــاك  على  دلياًل  المتعجلة، 
سعت،  التي  العواصم  تلك  قــادة  من  العديد 
ضرب  إلى  االستباقية،  الخطوة  هذه  خالل  من 
ومجاملة  استجابة  األول  واحد،  بحجر  عصفورين 
إنجازاتها،  برنامج  لتضعها ضمن  ترامب،  إلدارة 
والثاني عربون على االستعداد والجاهزية للعمل 
مع اإلدارة الجديدة على أرضية سياسية مختلفة.

لن  الجديدة،  بايدن  إدارة  أن  المهم  لكن 
تقديم  مساعيها  عديدة  عربية  ألنظمة  تغفر 
في  ترامب  ناصرت  وتنظيمات  لجماعات  الدعم 
األميركية  الديمقراطية  على  انقالبه  محاولة 
الدعم،  ذلك  أغلب  أن  من  الرغم  على  العريقة، 
األميركي،  القانون  به  يسمح  ما  إطار  في  تم 
أن  الديمقراطية  اإلدارة  تنسى  لــن  لكن 
األميركيين  انقسام  من  ضاعف  الدعم،  هذا 
اقتحام  لحظة  درامية  بطريقة  انتهى  ــذي  ال
إقــرار  عملية  تعطيل  ومحاولة  الكونغرس، 

الرئيس الفائز في االنتخابات الرئاسة.
بعض  أن  جــيــدًا  يــدركــون  الديمقراطيون 
اقتحام  ينجح  أن  تأمل  كانت  العربية،  العواصم 
مايك  الرئيس  نائب  ويقلب  الكابيتول،  مبنى 

فوز  بنتائج  االعتراف  رفضه  عبر  الطاولة  بنس 
وبذلك  الطوارئ،  حالة  ترامب  يعلن  ثم  بايدن، 
سبق  كما  جديدة  لفترة  رئيسًا  بقاءه  يضمن 
الرئيسي  وداعمه  خارجيته  وزيــر  ذلك  وأعلن 

مايك بومبيو.
من  خجولة  تسريبات  خرجت  ذلك  ضوء  في 
بشأن   )FBI( المعروف  الفيدرالي  المباحث  جهاز 
معلومات حول دعم بعض دول الخليج منظمات 
أيديولوجية  )الترامبية(  تبنت  متطرفة  أميركية 
للواليات  منقذًا  رئيسًا  لبقائه  ــت  وروج لها، 
بعض  تصريحات  إليه  ألمحت  ما  وهو  المتحدة، 
ترامب  انقالب  محاولة  بأن  الكونغرس  نواب 
داخلية  قــوى  من  دعمها  جــرى  الدستور  على 

وخارجية!
موقف  ما  اآلن:  نفسه  يطرح  الــذي  السؤال 
دعمها  التحقيقات  أثبتت  إذا  األنظمة  تلك 
يتسامح  وهــل  الفوضويين؟  ترامب  ألنصار 

الكونغرس، وإدارة بايدن مع هذا السلوك؟
خالل  تغرق  سوف  بايدن  إدارة  أن  المؤكد 
المائة يوم األولى في مستنقعات سياسية آسنة 
المتناقضة  ترامب  سياسة  خلفتها  ثقيلة  وتركة 
األربــع  السنوات  ــدار  م على  وخارجيًا  داخليًا 
توحيد  مسؤولية  عليها  ستكون  كما  الماضية، 
نفسه،  على  المنقسم  الداخلي  األميركي  البيت 
الملفات  إعطاء  عن  تشغلها  ربما  المهمة  وهذه 
بومبيو  أن  خاصة  ــالزم،  ال االهتمام  الخارجية 
األخيرة خلط كافة  وترامب تعمدا خالل األشهر 
وفريق  بايدن  إدخال  بقصد  السياسية  األوراق 

عمله في دوامات عديدة وأزمات معقدة.
مهمة  خطوة  الخليجية  المصالحة  كانت  إذا 
بحق  الكونغرس  غضب  من  جزء  المتصاص 
ودعمت  تبنت  التي  الخليج  عــواصــم  بعض 
المقبلة  ــام  األي تشهد  فهل  تــرامــب،  أنصار 
مع  ــواء  األج لتلطيف  أخــرى  خليجية  مــبــادرات 

إدارة بايدن الجديدة؟

السؤال الذي يطرح 
نفسه اآلن: ما موقف 

تلك األنظمة إذا 
أثبتت التحقيقات 

دعمها ألنصار ترامب 
الفوضويني؟ وهل 

يتسامح الكونغرس، 
وإدارة بايدن مع هذا 

السلوك؟

مثل رحلة املعري.. 
مثل رحلة دانتي

النادمون !!

حياة   .1946 في  العام،  قرن  بعد  لتنتهي   1846 العام  بدأت  عديدة،  بتفاصيل  مفعمة  رحلة 
بالطول والعرض. بحالوة األيام ومرارتها. عهود.. الترك والطليان واإلدارة البريطانية والحروب 
األشكال  ومتعددة  كبيرة  تجربة  والجوبات.  واألبعاد  والفجاج  والشعر  والفتن  والمجاعات 

والجوانب، حركة ضاجة بالعنفوان ومواجهة األعوام بكل لحظاتها الصغيرة والعظيمة.
التالل  به  تهتف  األماكن،  وكل  النواحي  تــردده  اسم  ألف(  الالم  )بتشديد  بوفالقة  علي 
لجرأته  عليه  غلبت  »بوفالقة«..  شهرته  المغربي،  إبعيص  حمد  علي  هو  البعيدة.  والوديان 

وصراحته، كان يقسم ببندقيته، صار علي بوفالقة.
يعتني  الطول،  فارع  وطأته.  والنجوع  والواحات  الفيافي  الذي شهدت  هذا  والتنقل.  الحياة.. 
بهندامه ويمشط لحيته ويصبغها بالحناء ويتهيأ لمجالس الشعر بتلك الصورة تقديرًا للكلمة 
الودان  مطاردة  في  استمرت  لكنها  الفيافي،  تلك  في  رحالته  تتوقف  لم  والحروف.  والمعنى 

وصيده بطريقة فائقة.
وتلك إجدابيا، مركز اإلمارة، وملتقى القوافل والدروب القادمة من الشرق والجنوب والغرب، 
الغزل  في  البارع  الشاعر  الفاخري،  لقطع  حسن  وبرفيقه  به  األمسيات  فى  تعمر  التي  والسوق 
يتردد  والصدى  والظريفة،  اللطيفة  الشعرية  والمناوشات  المساجالت  بينهما  وتدور  والهجاء، 
واإلياب  والذهاب  التمر،  مواسم  جالو،  وتلك  الصحراء،  حواف  إلى  ويصل  الجنبات  فى  قويًا 
مساجالت  كبار،  شعراء  قاله،  ذا  من  ليقال  يتردد  والقول  هناك،  العباسي  وعبداهلل  والحكايا، 
تبكيه  وظلت  عليه  تحافظ  لم  األجيال،  تدركه  لم  وضاع  مضى  تاريخ  يروى،  وتاريخ  ومالحم، 

كالنساء تراثًا ذهب فى البعيد.
والرحلة األشهر للشاعر بدأها بالقول: »مشيت بالكدر شط يومين، ويومين بطلن إرجالي«، 
النعيم  األعلى،  إلى  الرحلة  امتدت  هناك  ومن  الصحراء،  وسط  قبرين  بين  ونام  وتنقل  تجول 
تمثل  العظيم  الشعبي  الخيال  تتدفق،  وصور  ودانتي،  المعري  رحلة  يطاول  وصف  والجحيم، 
في رحلة بوفالقة، مشى وتخيل وعاد، مدح الكرام، وهجا البخال، ورأى مواضعهم فى العاللي، 
بعضهم في الفراديس واآلخر في النيران، لوحة عجيبة ينطق بها شعر بوفالقة، والشعر أعذبه 

الجميل المنطلق بعفوية، وليس الكذوب، كما يقال!
المغربي  الشامخ  ومحمد  هليل  وحمد  الهوني  اعبيد  مصطفى  مع  المساجالت  وتعددت 

وقنفود موسى الميجنه والمهدى بوزريده الورفلي، وغيرهم.
ذلك بوفالقة، الشاعر الفارع الطول، القصيدة السيارة بال توقف، يواجه الجنرال ماليتي بكل 

شجاعة أمام الناس: »ياعون فى دنياه يا ماليتي.. من جاك فى ثمانية آالف لك متوتي«.
كان الجنرال يمتليء إلى حافته غطرسة وعجرفة وظلمًا وصالفة، وكل شئ حقير.

والواشون المتربصون ينقلون إلى الجنرال في مكتبه المهيب، يغير بوفالقة القول بذكاء:
»ما هناك شي شوخه مع ماليتي.. شوخة المشايخ كيف شوخة جدتي«.

الفاهم  النظر،  البعيد  الذكي،  بوفالقة  العفوية،  وفطرتهم  الشعراء  بذكاء  التخلص  حسن 
لألمور.

والشمس  التالل  ومرأى  الودان  وقطعان  والقنص  التجوال  بعد  الطويلة  الرحلة  أواخر  وفي 
الناهضة في الصباح، ثم اآلفلة في الغروب وكل الذكريات تطلع من أعماقه صيحة فيها يأس 

من المعاناة والمرض: »الوذن تسمع العيون يحقن. وليدين تمن ع الوطا يتقن«،
لبر«،  بر  من  تمشيبه  مداح،  صاحبها  »التربة  الخالدة:  األزلية  الحقيقة  األجل،  بدنو  وشعور 

هكذا يرحل الشعراء، لكن تبقى قصائدهم.
المعاطن،  قرب  اإلبل  ومناخ  الودان  وقطيع  السوق  تردده  الشعر  تكاملت،  الرحلة  هي  وها 
وإجدابيا وجالو والكفرة، الفجاج والفيافي، مشيت بالكدر شط يومين، مثل المعري، مثل دانتي، 

فمن يغوص في األعماق عندنا ويبحث في هذه األمور؟!
بوفالقة ملحمة شعرية وحدها، لكن األجيال الجديدة تظل بعيدة أيضًا وحدها عن تاريخها 
ما  لديها  اهتمامها،  تعرها  وال  بها،  تسمع  ولم  القديمة  المالحم  تعرف  ال  األجيال  وتراثها، 

يكفيها من المالحم األخرى القادمة من وراء السراب الباهت!

حالة السلم األهلي »الخادع« التي تسود في مراحل االستبداد، والتي
اال  تستحق  ال  ألنها  لها  يسوغ  أن  عاقل  بإنسان  تليق  ال  حالة  هي  البعض!!  لها  »يحن« 
بتسميتها حالة سالم األموات.. ولذا فإن حالة الندم التي تنتاب البعض هي حالة مرضية، كما أن 
دعوة »يا ريت اللي كان ما كان« دعوة غير صحيحة، وما حدث كان ال بد له أن يحدث.. كل ما في 

األمر أننا لم نحسن التعامل مع الواقع الجديد، واستقر أمرنا على الفوضى المعاشة.
تجميله،  أو  ذلك  إنكار  يمكن  وال  مجهوال،  ضبابيا  ومستقبال  مؤلما،  واقعا  نعيش  نحن  نعم 
وأظن أن ذلك الحال هو ما دفع بالكثيرين إلى الندم واالرتداد للماضي، إما ماضي السلف البعيد 
نمط  معلنة  بحسرة  ليستعيدوا  الثورة،  قبل  ما  إلى  أي  الجماهيري،  الماضي  أو  الملكية  ماضي  أو 
بربع  خبزة  فردات  »العشر  معيار  على  قياسًا  مثالية،  كحالة  لهم  يتراءى  الذي  الماضية،  حياتهم 
السابق  النظام  من  بطشًا  أكثر  هم  بمن  بُلينا  واآلن  واألمان،  بـ»األمن«  ننعم  كنا  وأننا  دينار«، 
القتلة  من  كبيرة  مجموعات  أفعال  تلتها  ثم  معينة  فترة  في  وأخواتها-  داعش  علينا  تسلطت  -إذ 

المجرمين واللصوص، فما كان أغنانا عن هذا التغيير!
هذا الحنين إلى االستقرار حتى ولو كان استقرارا قهريا.. يولد الندم..

في  نشأت  خيارات  مقارنة  من  وينبع  المقارنة،  أساس  على  مبني  سلبي  مفهوم  الندم  أن  رغم 
أنواع،  فالنادمون  واحدة..  صيغة  ذو  الندم  كل  ليس  ولكن  ما،  قراٍر  اتخاذ  فيه  تم  أصلي  سياق 
للنظام  سريع  سقوط  على  تعوياًل  أو  المشاركة،  شهوة  لمجرد  الثورة  إلى  انضموا  من  مثال  هناك 
يحدث  ولم  القصة  طالت  عندما  ولكن  ودراماتيكي،  تلقائي  بشكل  األوضاع  تحسن  معه  يجلب 
السترداد  حنينًا  ويتباكون  ضاع  ما  على  وبالندم  الماضي  على  بالثناء  يلهجون  أخذوا  تأملوه،  ما 
أكثر  الواقع  وفساد.. ألن  وإقصاء  واستئثار  واستغالل  وكبت  قمع  به  كان  وإن  السابق  الحياة  نمط 
أهل  على  نعترض  لم  طالما  نستطيع  وكنا  الوطن«  يشبه  »ما  لدينا  كان  تقول؛  وحجتهم  سوادا، 
وعبارات  العبودية،  شعارات  رفع  سوى  علينا  كان  وما  المواطنين«،  يشبه  »ما  نكون  أن  السلطة 
لينعم علينا باألمن واألمان، ويهبنا من منحه وكرمه ما يشتري به رضانا وصمتنا وإظهار  التزلف، 
نعيش  أن  نستطيع  كنا  يقولون،  يطلب..  أن  دون  وأحيانًا  ذلك  منا  ُطلب  كلما  وسرورنا  بهجتنا 
نستطيع  كنا  وأحاديثنا،  وتصرفاتنا  مواقفنا  وراقبنا  قاموسنا،  من  »ال«  كلمة  ألغينا  طالما  آمنين 
الحاكم وأفعاله وقراراته وظلمه وغبائه،  التام، وقبول سلوك  الخضوع  تجنب أي سلبيات من خالل 
ولقد  رحمة،  إلى  وفجوره  حب،  إلى  وتحويله  وحقده،  وديكتاتوريته  وبطشه  خيباته  عن  والتغاضي 
علينا  المسيطر  الرعب  كان  لقد  عامًا،  أربعين  من  وعينا ألكثر  ال  في  خزناها  التي  الخبرات  اكتسبنا 

من قِبَل من يوفر لنا األمن واألمان هو ما يجعلنا آمنين .
ستستمر  كانت  حياتهم  أن  اليوم،  األوضاع  إليه  آلت  فيما  الثورة  على  اللوم  يلقون  من  يعتقد 
إليه  آلت  ما  مسؤولية  يحملونها  فهم  ولذلك  الثورة،  قيام  لوال  االستقرار  من  الشاكلة  تلك  على 
من  منطقتنا  في  يحدث  كان  الذي  والباطن،  منها  الظاهر  المتغيرات  حجم  متناسين  األحــوال، 

تغيرات وفي بالدنا خصوصًا بعد استدعاء فكرة التوريث وصراع األبناء ونتائجه..
وكان على الناس إن أرادوا األمان أن ينسوا شيئا اسمه القانون أو الدستور، والمواطنة وشيء 
أو  اإلقصاء  أو  التهميش  دونه  المسميات  لتلك  ينتصر  من  وكل  والقيم،  والعدالة  الحق  اسمه 
وقف  الذي  المفكر«  »للقائد  العالمية  النظرية  نهج  استمرار  نتاج  هو  ذلك  كل  وبالطبع  االعتقال، 

بالمرصاد لمحاولة اإلصالح التي كان عنوانها »ليبيا الغد«.
الذي حدث،  التغير  بعد  القائمة  الفوضى  حالة  في  إلى سبب جوهري ساهم  النادمون  ينتبه  لم 
)أن تغيير فبراير كان وما زال تغييرا ظاهريا وشكليا حتى اآلن، ويالمس القشور وليس  يتمثل في 
الناس  الكثير من  الموروثة من الماضي ما زالت تفعل فعلها.. وما زال  الجوهر(.. فثقافة الجمهرة 
يعج  السياسي  الخطاب  زال  وما  والسلوكيات،  الممارسات  نفس  الجماهير،  لعصر  امتدادا  يعيش 
بدائيون  وجهويون  التبرير!...  حمالت  يقودون  و»بالمقدس«  الوصاية  وأهل  التخوين،  بمفردات 

النجاح نجاح قبيلتهم أو مدينتهم! يظنون 
إلى  ستأخذهم  الثورة  أن  أهله  ظن  وطن  في  الخلف  إلى  رجوع  حالة  اآلن  نعيش  بالمختصر 
عن  والبحث  الوهم  إلى  العودة  البائس«  الواقع  »وبحكم  نفسيًا  الناس  من  الكثير  فقرر  األمام، 

التغيير!(. المنقذ و)الندم على  البطل المخلص والزعيم 
إليها  ذهب  بعضهم  الماضي،  عباءة  تحت  والعيش  الوراء  إلى  العودة  قرر  يدري  أن  دون  الكل 
لمصالح،  تحقيًقا  متعمدة  إليها  تذهب  ثالثة  فئة  بينما  اشتياًقا،  إليها  ذهبوا  وآخرون  وعي،  دون 

ورغبة في إعادة المشهد القديم، ويتناسون حقيقة تقول إن)سيئات الموجودين
ال تمحو ذنوب السابقين(..

الحرية  تبقى  القائمة،  الفوضى  من  وفير  وشيء  والتجاوزات  المنغصات  كل  من  بالرغم  وأنه 
في  سنكون  وحتما  أبدا…  للوراء  تعود  لن  الساعة  عقارب  وأن  وأروع..  أسمى  بالكرامة  واإلحساس 

المستقبل أحسن وأفضل حاال.

سالم الكبتي
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تأثير النزاعات على واقع املرأة في ليبيا: 
قراءة أولية )2- 3(

د. عبير أمنينة

الممارسة  االنتهاكات  رصدت  المنظمات  بعض 
حاالت  وسجلت  المدارس  هذه  في  المرأة  على 
احترام  عــدم  إلــى  باإلضافة  واضــحــة،  تحرش 
استخدام  إلــى  لالضطرار  اإلنسانية  للكرامة 
مالءمة  عدم  عن  ناهيك  مشتركة،  مياه  دورات 
البنية  لتدهور  نتيجة  لإلقامة  صحيًا  المدارس 
والحشرات  البعوض  وانتشار  فيها  التحتية 
الذي سبب في كثير  األمر  والفئران،  والصراصير 
من أمراض الحساسية والعيون، لألطفال بشكل 
كالنزالت  السارية  األمـــراض  وكذلك  ــاص،  خ
)كاألنيميا  الباطنة  وأمراض  اإلسهال  المعوية، 
والتهاب  واإلمساك  الكالسيوم  ونقص  والصداع 
عن  ناهيك  الكلى(  وأمــراض  البولية  المسالك 

األمراض النسائية .
في  أفرادها  بكل  الواحدة  العائلة  إقامة  ولعل 
وممارسة  والنوم  للطبخ  يستخدم  دراسي  فصل 
لمدى  واضحة  إشــارة  يعطي  اليومية،  الحياة 
إجمااًل،  النازحون  منها  يعاني  كان  التي  المعاناة 
نقص  عن  فضاًل  هــذا  خــاص.  بشكل  والنساء 
تدفئة،  وأجهزة  مراتب  من  الضرورية  المعدات 
مكان  فــي  حاجته  لقضاء  البعض  واضــطــرار 
شدة  من  المياه  لدورة  لياًل  الخروج  لتعذر  نومه 
التي  المياه  دورات  جاهزية  ولعدم  أحيانًا،  البرد 
بستارة  فيها  اإلناث  عن  الذكور  بعضها  يفصل 
تمييز  معاملة  التقرير  سجل  كما  أخرى.  أحيانًا 
من  المتزوجات  لليبيات  معاملة  وســوء  سلبي 
بقية  من  أو  المشرفين  من  سواء  الليبيين  غير 
من  الــمــدارس  بعض  منعت  ولقد  النازحين، 
بحجة  فيها  واألرامــل  المطلقات  إقامة  األساس 

عدم وجود المحرم.
عنه حاالت  نجم  المدارس  النزوح في  إن  كما 
وثالث  حاالت  تسع  منها  التقرير  رصد  طالق، 
فرط  من  المدارس  داخل  قاصرات  زواج  حاالت 
أو  بناتهم،  على  االعتداء  من  الوالدين  خشية 
عدد  بلغ  السياق  هذا  ففي  اليد،  ذات  لضيق 
 2016 في  تزويجهن  تم  الالئي  القاصرات 
وفقا  قاصرا  و159   148 التوالي  على  و2017 
حاالت  رصد  تم  كما  ــدة.  واح ــرة  دائ لسجالت 
نتاجا  تسول  وحاالت  وطردهما،  للوالدين  ترك 
التقرير  هذا  في  رصــده  تم  ما  وهــذا  للحاجة. 
الحالي  الوضع  سوء  مدى  تصور  ويمكننا  فقط، 
وأن  خاصة  ليبيا،  في  النزوح  مناطق  كل  في 
لدمار  سنوات  استمرت  للبعض  النزوح  مدة 
جهود  لتعثر  وأيــضــًا   ، كاماًل  دمــارًا  بيوتهم 

اإلعمار حتى تاريخه.

والتذمر  االستياء  من  حالة  التقرير  ورصــد 
كبار  لدى  سيما  المرارة،  من  وكثير  واإلحباط 
ــى شــعــور عام  الــســن والــنــســاء، بــاإلضــافــة إل
وقلة  األمان،  وفقد  والتوتر،  والقلق  باالنطوائية 
والعار  باإلهانة  جارف  وشعور  والكوابيس،  النوم 
انتشار  في  ذلك  تمظهر  بالمدارس.  لتواجدهم 
على  األزواج  قبل  من  الممارس  العنف  حــدة 

زوجاتهم واألمهات على األبناء.
أيضًا ال يمكن إغفال ما عانته المرأة المهجرة 
في  حياتية  صعوبات  من  مدينتها  من  قسريًا 
ــود سكن مالئم  وج عــدم  مــن  ــزوح؛  ــن ال مــدن 
ومورد اقتصادي ثابت لها. فعلى مستوى مدينة 
 )2244( مجموعه  ما  استقبال  تم  فقط  بنغازي 
أفــراد،  ستة  أفــرادهــا  متوسط  تاورغية  عائلة 
مجموعه  ما  زوج  بدون  المسجالت  عدد  ويبلغ 
ظروف  تحت  مخيمات  في  يعشن  نازحة.   )340(
تغرق  حيث  الشتاء  فترة  في  خاصة  صعبة،  جد 
ناهيك عن حالة  األمطار،  مياه  المخيم في  أرجاء 
صحــــة  على  وتأثيرها  السيئة  الصحي  الصرف 

كل قاطــني المخيم .
وبالرغم من الدعم المقدم من قبل منظمات 
يظل  أنه  إال  تاورغاء،  لنازحي  المدني  المجتمع 

غير كافٍ  لتسيير أمورهم اليومية .
شهدتها  التي  الحرب  تداعيات  ارتبطت  ولقد 
بعدم   ،2014 في  بنغازي  مدينة  وخاصة  البالد، 
الخدمات  ــى  إل الــوصــول  على  السكان  ــدرة  ق
قطاعا  يأتي  أهمها  من  والتي  أفضل،  بشكل 
التعليم والصحة، اللذان تأثرا بشكل كبير بحالة 
والحرب  جهة،  من  السياسي،  االستقرار  عدم 
الطاحنة في بعض المدن كدرنة وبنغازي، سرت 

وطرابلس، من جهة أخرى.

1. التعليم
وتشكل  عالية،  تمدرس  نسبة  ليبيا  تشغل 
النسبة  اإلحصائيات،  من  لكثير  وفقًا  ــاث،  اإلن
ــل الــمــراحــل  ــي ك ــن ف ــي ــدارس ــن ال ــب م ــل األغ
ويمكن  منها.  الجامعية  سيما  التعليمية، 
أو  مدرسة  دمار  يخلفه  الذي  التأثير  حجم  تصور 
وقوعها في مناطق القتال على استمرار الدراسة 
بنغازي،  ففي  فيها.  التعليمية  العملية  وتوقف 
توقفت  ســنــوات،  لثالث  الــحــرب  دارت  حيث 
مناطق  ثماني  تغطى  مدرسة،   )36( حوالي 
تعمل  مدرسة   )26( توقفت  كما  المدينة.  من 
تقديم  عن  والمسائية  الصباحية  الفترتين  في 
الدمار  التعليمية برمتها. ووصلت نسبة  الخدمة 

هذا  بوعطني(.  )منطقة   92% إلى  بعضها  في 
المدينة  في  المدارس  بعض  شغل  عن  ناهيك 
وتوقفها  القتال  مناطق  من  النازحين  قبل  من 
ذلك  تأثير  تصور  ويمكن  الخدمة،  تقديم  عن 
على التحصيل العلمي بشكل عام وعلى الفتيات 

بشكل خاص .
ومن  األطفال  ريــاض  تأثر  إغفال  واليمكن 
توقف  الحرب، حيث  النساء بهذه  بها من  يعمل 
فصال   )61( تجمع  حضانة  دور   7 مجموعه  ما 
وطفلة  طفال   )3040( لـ  الخدمة  تقدم  تعليميا، 
تأثير  )564( مربية، وهنا يمكن تصور  بواسطة 
الحاجة  بأمس  هم  الذين  األطفال  على  ذلك 

للخروج من أجواء القتل والسالح.
في ذات السياق تأثرت جامعة بنغازي بالحرب 
واستخدمت  تقريبا،   80% بنسبة  تدميرها  وتم 
في  للتدريس  للجامعة  بديلة  ككليات  المدارس 
الفترة المسائية لعدد يربو عن )75 ألف طالب(، 

تشكل نسبة الطالبات ما يزيد عن 50%.
القدرة على  أو عدم  العمل،  ولقد كان لفقدان 
التي نزح  األماكن  لبعدها عن  بالجامعة  االلتحاق 
الضواحي  في  النازحين  خاصة  السكان،  إليها 
 )3270( تتضمن  )1345(عائلة  عددهم  المقدر 
تخلف  الالئي  الفتيات  على  سيئة  ــار  آث فتاة، 
عن  أسرهن  لعجز  الدراسة  عن  منهن  البعض 
الجامعية  الكليات  إلى  نقلهن  مصاريف  تحمل 

بشكل خاص.

2. الرعاية الصحية
إجمااًل  ليبيا  في  الصحي  القطاع  ويعاني  عانى 
خدماته  ومستوى  هيكليته  في  جسيم  خلل  من 

ُأرجعت إلى جملة من األسباب، أهمها :
الذي  الصحة  لقطاع  التحتية  البنية  تهالك   .1
من  الصحية  الخدمات  قاعدة  اختالل  يظهرفي 
األطقم  وعــدد  الصحية  الــوحــدات  عــدد  ناحية 

الفنية والتجهيزات الالزمة.
القطاعات  أكثر  يجعله  مما  الفساد  انتشار   .2

إهدارًا واستنزافًا لألموال العامة
المالية  اإلدارة  وفقدان  التمويل  إشكالية   .3

الرشيدة.
والجغرافي  السياسي  االنقسام  تداعيات   .4
على مؤسسات القطاع والوحدات الطبية التابعة 
له ،والتي أفضت إلى تفكك المؤسسات الصحية 
وضعف سيطرتها وقدرتها على إيصال الخدمات 
وغياب  ــبــالد،  ال أنــحــاء  مختلف  ــى  إل الصحية 

الحوكمة على آدائها.

جامعة  تأثرت 
بالحرب  بنغازي 
تدميرها  وتم 

 80% بنسبة 
واستخدمت  تقريبا، 

ككليات  املدارس 
للجامعة  بديلة 

الفترة  في  للتدريس 
يربو  لعدد  املسائية 
عن )75 ألف طالب(، 

نسبة  تشكل 
يزيد  ما  الطالبات 

عن 50%.
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ليبيا: من معجزة إلى خرافة!

تاريخنا  )بالذات  والوطني  القومي  السياسي  لتاريخنا  ونقد  مراجعة  وقفات  نقف  أن  جدًا  المهم  من 
المعاصر والراهن(.. أن نشخص عللنا وأمراضنا بحزم، وأن نتفحص قدراتنا وإمكاناتنا بدقة، ونضعها 
الجديدة وهي على  أنفسنا من أجل أن تنشأ األجيال  موضعها الصحيح. ينبغي أن نكون صادقين مع 

وعي بماضيها وحاضرها وكينونتها، كي تتمكن من التعامل مع حاضرها وتحديد مسار مستقبلها.
في إطار النقد الموضوعي الصادق مع النفس، وإن كان قاسيًا، تأتي كتابات عبد الواحد حركات. لكنني 
الموضوعية  عن  يحرفه  بالغًا  حماسًا  أحيانًا،  عنده،  يخلق  عليه  نحن  ما  على  )بل سخطه(  أن غضبه  أرى 

المبتغاة.
اختار عبد الواحد حركات لمقاالته األخيرة عنوانًا ناظمًا هو »ما ال يقال..«. فهو يبتغي كسر الصمت 
أنظارنا  نغض  ما  نحو  عيوننا  وتوجيه  عنه  المسكوت  عن  والكالم  المسائل،  بعض  حول  المضروب 
عنه. وهنا أريد أن أتعرض بالنقاش إلى بعض النقاط التي وردت في مقاله األخير »ما ال يقال.. فشل 
االستعمارية  القوى  قبل  من  العربي  الوطن  على  مؤامرة  ثمة  بأن  القول  يشيطن  فهو  السياسة«، 
العروبيون من قمقمه وتورطت فيه  حيث يقول »كيد اآلخرين والمؤامرة مجرد وهم وشيطان أطلقه 
الشعوب، إبان ترسيمهم لهوية ما بعد االستعمار«. أنا أيضًا ضد تحميل فشلنا وقصورنا على المؤامرات 
بأن  أؤمن  أنا  أوطاننا.  وأنها مؤثرة في مسار  المؤامرات موجودة  أن  أعتبر  أيضًا،  لكنني،  االستعمارية. 
المؤامرات ليست هي التي تحرك التاريخ، ولكنها عامل فاعل في التاريخ، إلى جانب عوامل أخرى حاضنة. 
األميركية على  الحكومة  رفعته  الذي  أوسط جديد«  »بناء شرق  أذكر بشعار  أن  أريد  السياق  وفي هذا 

لسان وزيرة خارجيتها حينها غونزاليزا رايس.
والتجند  الشيوعية  معسكر  »في  يعبر  كما  االنفعالي،  االنخراط  في  سببًا  الفهم  هذا  يجعل  وهو 
الطوعي في سرب االتحاد السوفياتي، كتعميق لهوس رد الفعل ضد الدول االستعمارية وأخذ ثأر معنوي 
لجرائم المستعمرين، فأذهان العروبيين وعيونهم السياسية لم تكن ترى سوى النصف الفارغ من زمن 
االستعمار«. لكنه يتناسى أن األنظمة السياسية العربية )مصر والعراق وسورية والجزائر وليبيا، تحديدًا( 
لجأت إلى االتحاد السوفياتي في بعض المشاريع التنموية والتزود بالسالح ألن الدول الغربية امتنعت 

عن التعامل معها في الخطط التنموية الوطنية.
فمصر عبد الناصر، وهي رائدة في هذا المجال، لجأت إلى االتحاد السوفياتي بعد أن رفضت أميركا 
تمويل مشروع السد العالي. كما أن االتحاد السوفياتي كان يمول بعض المشاريع بشكل متساهل جدًا. 
كأن يطلب تسديد ديونه من إنتاج المصانع التي ينشئها في البلد المعني. مثاًل طلب أن يسدد دين 

مصنع األلومنيوم في مصر بحلوان من إنتاج المصنع.
العداء  من  يتدرج  السوفياتي  االتحاد  من  موقفها  كان  أعاله  المذكورة  العربية  الدول  أن  أعتقد  أنا 
شبه المستتر إلى قدر عاٍل من التحفظ. فكان تعاملها معه يكاد يقتصر على التزود بالسالح، مع أنها 
اللجوء  من  مفر  ثمة  يكن  لم  ولذا  إسرائيل،  بأمن  ملتزمًا  كان  الغرب  أن  إال  الغربية،  األسلحة  تفضل 
عن  السوفياتي  االتحاد  من   1952 ثورة  بعد  لمصر  سالح  صفقة  أول  وكانت  السوفياتي.  االتحاد  إلى 
طريق تشيكوسلوفاكيا سنة 1955 وكانت قيمتها أكثر من 250 مليون دوالر من األسلحة السوفياتية 
الحديثة، آنذاك. لم تكن هناك إيفادات حكومية لطلبة إلى االتحاد السوفياتي والدول االشتراكية في 
السوفياتي  باالتحاد  الدول  هذه  عالقة  أن  أي  الشيوعي.  بالفكر  التأثر  خشية  اإلنسانية،  العلوم  مجال 

كانت مصلحية وانتهازية محضًا، ولم تكن على أسس مبدئية وفكرية.
كما ينسى عبد الواحد حركات المحاوالت الجادة من بعض الدول التي سعت إلى النأي بنفسها عن 
االستقطاب الثنائي بين المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالي، بتأسيسها كتلة عدم االنحياز التي 
ونمت  العربية،  الدول  إليها عديد  وانضمت  ونهرو،  تيتو  جانب  إلى  الناصر  عبد  بتأسيسها جمال  بادر 

وأصبحت كتلة مؤثرة في السياسة الدولية.
وفي موقع من مقاله هذا يخفف إلى حد ما من غضبه على العروبيين بالقول »ال يفترض منطقيًا 
التالية مباشرة، حيث يقول  الجملة  اللين في  لكنه يعود عن هذا  العروبيين«.  صب جام سخطنا على 
إلى  القضية  وتحويلهم  الفلسطيني  الشعب  بقضية  الدعائي  عبثهم  فبسبب  ذلك سيحدث  كان  »وإن 
أتفق  فأنا  هنا  المستخدمة  اللغة  حدة  عن  النظر  وبغض  الثورجي..!«.  عبثهم  لشرعنة  عثمان  قميص 
معه في أن األنظمة القومية العربية ]وأنا أفضل هذا المصطلح بدل مصطلح العروبية الذي يبدو أنه 
الشعب  ومأساة  إسرائيل  تنصيب  بسبب  شعبيًا  وقبواًل  رضا  اكتسبت  العسكرية  استهانة[  نبرة  يحمل 
أنها  آخر،  لي، من جانب  يبدو  للوضع كانت قاصرة، بل وكارثية. لكن  أن معالجتها  وأرى  الفلسطيني، 
دعمت إلى مدى بعيد النضال المسلح للشعب الفلسطيني، وساهمت، من خالل النشاط الدبلوماسي، 

في االحتفاظ بالقضية الفلسطينية حية في الضمير اإلنساني العالمي.
القومي  التيار  التي نشط في سياقها  التاريخية  الظروف  إطارية من حيث  أعتبرها  أخرى  ثمة نقطة 
العربي. فباإلضافة إلى تنصيب إسرائيل على األرض الفلسطينية، تميزت حقبة الخمسينات والستينات، 
وحتى السبعينات، بظهور حركات التحرر الوطني والقومي في العالم غير الغربي. ومن هنا كانت الحركة 

القومية العربية حركة تحرر وطني.
أكتفي بما ذكرت. إال أنني أريد أن أختم بتوجيه سؤال إلى عبد الواحد حركات، وهو:

عن  الطرف  غاضًا  العربية،  القومية  األنظمة  على  صبه  الذي  الجانب  الوحيد  السخط  هذا  لماذا 
األنظمة األخرى؟. هل األنظمة األخرى أفلحت في إنجاز شيء مما يطمح إليه عبد الواحد حركات؟.

»إلهبل يكتفوه هال!«، هكذا ينصح الليبيون بعضهم البعض ليحدوا من تطاول، وسلوكيات بعضهم 
غير السوية، أوالمتهورة ألي شخصية من شخصياتهم غير العاقلة، أو المتزنة. فلقد كان الحل لمن 
يرون أنه فقد عقله هو قيد أطرافه وتكبيله حتى يعجز عن الحركة. وعموما »يكتفوه« من جذر عربي، 
وَكِفَ عَْقُلهُ وَرَْأيُهُ: َفسَدَ، تَْكتيفُ الرَّجُِل: شَدُّ يَدَيْهِ إلى خَْلفِ َكتَِفيْهِ وَِإيثاُقهُ ِبالكِتافِ. 
« يعنى فقد عقله! إن مثل هذه الكلمات، الكثيرة والمتداولة، خصوصا في شرق ليبيا  ابُّ و »هَِبَل الشَّ
هي التي جعلت الدكتور طه حسين يجيب، ذات مرة عن سؤال، ذات لقاء تلفزيوني، بقوله: »إن أقرب 

اللهجات المتداولة إلى اللغة العربية هي لهجة أهل برقة«.
والواقع ليست اللغة موضوعي، وإنما الجنون، وال أقصد بالهبال ما يحدث، »اآلن«، في ليبيا؛ وإنما 
موضوعي علمي لم أكن أعرفه من قبل ورأيت أن أتناوله بتبسيط، وإن كانت المقدمة المُخزّنة في 

ذهني أساسها ليبي تماما!
الحاج  رفقة صديقي  القاهرة  السبعينيات، كنت في  بداية  أو  الماضي،  القرن  أواخر ستينيات  ففي 
سوق  منطقة  منطقتنا،  أبن  فهو  الرويعي،  على  الدكتور  بالمرحوم  والتقينا  النواع،  محمود  سالم 
الحشيش، وشقيق أستاذنا الفاضل المربي والكاتب وأحد رواد نقابة العمال، األستاذ طالب الرويعي، 
وأيضا األستاذ أحمد الرويعي الكاتب المتخصص في الشأن الرياضي. وكذلك بقية إخوته المتميزين.

تخصصه.  اختيار  في  ومحتار  للطب،  اإلعدادية  الدراسة  أنهى  قد  حينها،  علي،  الدكتور  كان 
استعرض التخصصات الطبية كافة، من دون قناعة منه بانتقاء تخصص منها، غير أن األستاذ سالم 
النواع: نبهه إلى أنه نسي تخصصا طبيا مهما، وهو فقدان العقل، وقال له: »واهلل يا علي ليبيا قادمة 
المجال سوى بضعة  لدينا متخصص في هذا  ‘يطرشق‘ كثيرون وليس  على طفرة، وبالتأكيد سوف 
ممرضين عمالقة، ابتدأوا حياتهم بتكتيف الجمال، فسهل عليهم تكتيف )المهبله( عليك وعلى هذا 
العربية،  باللغة  له  عالقة  ال  بنغازي  من  ليبي،  مصطلح  »يطرشق«  أن  التنويه  ينبغي  التخصص!«. 

ويعني »يتجنن«!
ويبدو أن الدكتور علي الرويعي اقتنع برأي صديقنا سالم، ولعله كان أول المتخصصين في هذا 
المرض، الذي لم يكن يعالج في ذلك الوقت، سوى بالمهدئات، وقد يكون الدكتور على هو من أنهى 
مهمة »التَْكتيفُ« باستخدام سترة المجانين!، والحقيقة أن هذه السترة ومن بعدها المهدئات هو 
الوسيلة الفعالة التي ساعدت الكثيرين، من المرضى، في العودة إلى منازلهم، وإن كانوا لم يشفو 

تماما من داء الجنون.
حالة واحدة، من حاالت الجنون، ظلت مستعصية تماما، ليس في ليبيا فقط، ولكن في العالم كله. 
لم ينفع معها ال سترة المجانين، وال المهدئات، وهي »الشيزو فيرانيا« التي تعني الفصام العقلي؛) 
Schizophrenia( وهو مرض نفسي يتسم بفشل في تمييز الواقع. أعراضه الوهم، واضطراب الفكر 
والهلوسة السمعية، واالنطواء والعجزة عن التعبير العاطفي والتردد، والقلق واالضطراب واالكتئاب. 

وبالطبع أسبابه كثيرة.
في نهاية الحقبة األولى من هذا القرن قدر أنه بالعالم حوالي 23.6 مليون حالة. والذكور أكثر 
عرضة لإلصابة بهذا المرض من اإلناث، أسبابه كثيرة أساسها مشاكل اجتماعية، كالبطالة والفقر 
الناس، وحقوهم  الممنهج لمقدرات  والنهب  المصارف،  السيولة وطوابير  المأوى-وبالتأكيد  وانعدام 
وأشياء أخرى البد أنكم تعرفونها- في مطلع هذا القرن ُقدر أنه 16,000 حالة وفاة، سجلت نتجت عن 

الُفصام.
بالطب  له  عالقة  ال  عالج،  البتكار  نتيجة  عالية،  تعد  لم  المرض،  لهذا  الحديثة  اإلحصائيات 
العالجية  الوسيلة  هذه  الشعر!  على  مؤسسا  بالغيا  وإنما  عضويا،  أو  نفسيا  أكان  سواء  األكاديمي، 
ابتكرتها مدرسة لغة وآداب موهوبة أسمها: »دوروثي هوسكينز سميث« مقتنعة بأن المرء قد يكون 
مجنونا كلية، ولكن البد من وجود مكان في عقله، غير مصاب؛ أما الوسيلة إلى الوصول إلى النقطة 
المريض  ليتفاعل  الباعث  التي وظفتها إلعادة  الكلمات، خصوصا المضيئة، وهذه الطريقة هي  هي 

المصاب بانفصال الشخصية، مع الحياة.
لقد انتبهت هذه المعلمة الموهبة إلى أن انتباه الطلبة في الفصل وإنصاتهم، بعيدا عن التململ 
يتحقق بإلقاء قصيدة قوية اإليقاع، فمن خالل جلسات نظمتها مستشفيات أمريكية عديدة تمكنت 
حية  كائنات  يعني  البشرية«  »الخضروات  اسم  عليهم  يطلق  الذين  الصامتين،  أولئك  استدراج  من 
ولكنها ال تتكلم! وبنجاح تجربتها قامت معظم المستشفيات النفسية بتدريب ممرضات وممرضين، 
عودة  من  مكنت  نتائج  فأثمرت  المثيرة،  خصوصا  المشهورة  القصائد  بإلقاء  الشعر،  يحبون  ممن 

الكثرين إلى حياتهم الطبيعية، أو على األقل إلى بيوتهم.
وتتحدث السيدة »سميث« عن تجربتها األولى، فقالت: »أنها كانت مع سبعة أشخاص لم يتكلموا 
مطلقا مع أحد، وما إن جاءوا بهم إلى القاعة وجلسوا وابتدأت في إلقاء قصيدة، حتى انسحبوا واختبأوا 
إلقاء القصائد بمهارة، وبعد حوالي عشر  أسفل المدرج، حيث كانوا يجلسون.« ولكنها استمرت في 
القصيدة.  بيتا من  اآلخرون، بل أحدهم ردد  توالى  رأسه، وجلس منصتا، وهكذا  رفع أحدهم  دقائق 
وابتدأت  اسمه،  عن  منهم  كال  وسألت  وصافحتهم  إليهم،  نفسها  بتقديم  الثانية  الجلسة  وافتتحت 
في قراءة الشعر، وبمرور الوقت بدأت تسأل عما يريد أن يسمع وهكذا بدأ األمر الذي انتهي بعودة 
يكن  لم  المستشفيات.  معظم  في  طبقت  نجاحها  التجربة  أثبتت  ولما  بيوتهم،  إلى  منهم  كثيرين 
الطريقة وكانت  المستشفيات تطبق هذه  وأخذت  الحديث معهم.  ثم  األشعار  إلقاء  أكثر من  العالج 

النتائج جيدة.
فهل تعتقدون مثلي أن الشعر قد يفيد في عالج أمراض آخرين انتشرت بيننا؟. يمكن!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

محمد زغبية وعرجون الفل!
أحمد الفيتوري

مرة،  أشاهده  لم  الذي  الفل  عرجون  في  محتارا،  للغياطة  أنصت 
»زرئب  من  قدامي  يخرج  و»بوسعدية«  أقطن.  حيث  الصابري  في 
العبيد«، متقلدا العظام والعلب الفارغة، لم يكن ثمة فل حتى زهرة 

واحدة.
لكن  يحزنون،  وال  فل  دون  العمر،  من  كبير  وردح  الصبا،  ذهب 
في ذلك الصغر، كان الصابري الحي الشعبي، في بنغازي الناهضة، 
يفاخر  الصابري  والحال،  الحيل  مهدودة  الثانية،  الحرب  ركام  من 

»البركة« و»حي البالد« بفقره، الذي يزدهر والخراب اليانع.
سكان  باسم  مقالة/عريضة  النيهوم«  »الــصــادق  وسيكتب 
الصابري، المعترضين على سكان بنغازي اآلخرين، الذين يخترقون 
الشارع الرئيسي لحيهم، حاملين جثث مواتاهم فحسب، حيث يقع 
الصابري بين جامع الموتى وجبانة سيدي عبيد، »النيهوم« سكن 
في  الزنك،  أكــواخ  »حالليقه/  بين  العفاريت  وطاردته  الصابري، 

شوارعه المتربة والضيقة.
يحده  ما  الدرناوي،  المأمون، سكنت شارع  غير  الصبا  ذاك  وفي 
فنون  والرقص،  والغيطة  الدنقة  حيث  العبيد،  زرائب  البحر  جهة 
الزرائب، ويصب هذا الشارع في سبخة الصابري،  القاطنين  الزنوج 
قبالة »كوشة الجير« لـ»سى على زغبية«، من أوالده محمد زغبية، 
ولم  مبكرا  توفي  من  المتميز،  والمثقف  والمترجم  والكاتب  الناقد 
بشر  الذي  الميالد،  أغنية  شاعر  زغبية  وخالد  بعد،  مقاالته  تجمع 
القصيدة  التفعيلة،  قصيدة  كتابة  خالل  من  الشعرية،  بالحداثة 
أغنية  في  الشعبي  بالموروث  احتفت  ما  الثورية،  الرومانتيكية 
الميالد، وقد منعت له قصيدة وقدمت للمحاكمة، باعتبارها تمس 
عمره  مقتبل  في  كتب  من  زغبية،  إبراهيم  ثم  التابوات،  من  تابو 
السياسي،  الثقافي  المنشط  في  بفاعلية  وشارك  المقاالت،  بعض 
مما  وغيرهم  المدني..  المجتمع  مؤسسات  بعض  تأسيس  وفي 
ساهم في اإلدارة الليبية. ذلكم حصل بين األربعينات والسبعينات، 

من القرن العشريني المنصرم.

شارعنا القديم:
والمخرج  العرفي،  محمود  المتقاعد  الشاعر  والصديقان  هكذا 
المسرحي داوود الحوتي، عشنا في ذلكم الشارع: يخرج علي زغبية 
جزرت  ما  كثيرا  جميلة،  عصى  على  متكئ  الليبي،  بملبسه  متأنقا 
حول  ليتشاغبا  والدي  دكان  يدخل  حينا  وحنان،  بتؤدة  مشاغباتنا 
دكاكين حميد، حيث  يدخل سوق  حينا  الناصرية،  السياسة  شؤون 

وفي  الفالح-،  علي  المسرحي  الكاتب  -والد  سالمة  موسى  الجزار 
نجيب  ــات  ورواي موسى،  لسالمة  كتب  سالمة  موسى  سي  محل 

محفوظ وغيرها، مما يطالعه هذا الجزار الجميل!.
على  يضع  العمر،  متوسط  القامة  مربوع  رجل  بعيد  من  يطل 
الفيلسوف،  أنه  عرفنا  ففي  نهابه  كنا  شتاء صيفا،  »جاكته«  كتفيه 
كل ممسوس بالفلسفة ممسوس!، هو محمد زغبية من لن أعرف 
والصبا هذه، في غبش  الطفولة  غير ذكرى  العمر،  مقتبل  عنه في 
لخالد  يكن  ولم  عابثة،  وجدية  صارم  ومحيا  داكنة  سمارة  الذاكرة 
زغبية محط في معارج ذاكرتي، في شارعنا في حى الصابري عرجون 
المنشاء.  الصابري  حسن،  محمد  وسيغني  الغياطة  يردد  كما  الفل 
وفي تيه ما بعد الحرب، تاه محمد زغبية في فيافي العقل الجموح، 
التي ال يحدها حد، في  آفاقه  العقل الذي تشده عقول وعقود، عن 
حسن  الحداد،  المهدي  عبدالعظيم  وأقرانه:  غاص  هكذا  فيافي 

مخلوف، محمد حمي، مصطفى الشيباني...
كأن الشغف بالتذكر من دواع التبطل، فإن محمد زغبية لم يدق 
قعدت  وقد  أواخره،  أبواب  لكنه دك  المشرعة،  العمر  مقتبل  أبواب 
متقاعدا متقرفصا، أفتش في ثنايا دكانة األمس، وقيل وردد والدي: 

أن صاحب الدكان إن أفلس يفتش سجل الديون.
كأن الشغف بالتذكر، لدفع ديون تراكمت ووجب سدادها، قبل 
تقليب،  في  أخذت  سنوات  فمن  ظننت،  هكذا  أو  العمر  يغرب  أن 
التي أصدرها  العمر، هذه مجلة »الضياء«  ما اصفر من ورق خريف 
الصحفي والمؤرخ عمر األشهب، تلك مجلة »النور« للصحفي عقيلة 
بالعون، ما أصدرها بعد إغالق مجلة »عمر المختار« ومجلة »ليبيا«، 
مما أصدرت جمعية »عمر المختار« برئاسة مصطفي بن عامر، وقد 

كان »محمد الصابري« رئيس تحرير جريدتها »الوطن«.

قلبت المدونة:
زغبية كاتبا  فأبقت، وجدت محمد  الزمن  الصحف من  ومما سرقت 
فيلسوف  نظرة  وحلل  وعــرف  قدم  والعربية،  باإليطالية  مثقفا 
القرن  من  الرابع  العقد  في  ذلك  »كروتشة«،  اإليطالي  الجمالية 
كروتشة،  فلسفة  في  الجمالية  مفهوم  أهمية  مبينا  المنصرم، 
واألخيرة  األولى  المكانة  الجمال  وتبوب  الجمال  علم  تحلل  التي 
وأن  اإلبداع عمل جمالي محض،  أن  باعتبار  اإلبداعية،  الكتابة  في 
ال  جمالية  كتابة  الشعرية  فالكتابة  الحال،  مقتضى  من  محتواه 
تستهدف هدفا فذاتها هدف. لذلك شارك محمد زغبية، في مناقشة 

غطى  الذي  والشعار  الفن  مفهوم  حول  الوطيس،  حامية  كانت 
للحياة؟،  الفن  أم  للفن  الفن  سؤال:  شكل  على  بمعطفه  المرحلة 
مفاهيمها،  الغوار  وسابر  بمكمن  الجمال  لفلسفة  يكن  باعتباره 
األخالق  حيث  األخالق،  قبل  الفن  وأخيرا،  أوال  فن  عنده  الفن  فإن 
كما  الفن  فيما  شعابها،  لسلك  ورؤيــة  الحياة،  فهم  أيديولوجيا 

الصرخة األولى، بريئة من كل معنى قبلي.
اهتمامه  وبعد  قبل  الفن،  بنظرية  زغبية  محمد  لذلك  واهتم 
كالشاعر  األولى  الحداثة  شعراء  يتغنى  سوف  كما  للحياة،  بنظرية 
من  أو  والمذيع،  المطامطي  محمد  حيه  وابن  أخيه،  زغبية  خالد 
كنت أسمع صوته صبيا في الراديو، ومن طرق ذهني الحديث عنه، 
المطماطي  الدرناوي،  بشارع  الصابري  في  أخته  على  يتردد  وهو 
الشاعر، الذي ترك الشعر للدبلوماسية ما لم تعطه ما أعطاه الشعر 
الفن  الفل، خالد ومحمد هذان من كتبا قصيدة  أعطاه عرجون  ما 

للحياة، وإن لم يعطيا الظهر لنظرة محمد زغبية الجمالية.

لم يكتب:
وعلى  الشفاهي  متاهة  الكثير، كان ضائعا في  ينشر  لم  تحديدا  أو 
عجل، لم أجد له فيما قلبت من ورقات الزمان غير القليل، لكنه من 
القليل الذي يكفى، فما كتب في نظرية الفن، كان من جهة بحث 
دؤوب ومكثف، ومن أخرى ينبئ عن مطلع عارف شغوف حر. عنده 
خارجية  اعتبارات  ألي  بحاجة  ليست  أسلفنا،  وكما  الفن،  أطروحة 
ومداهنة، الفن فوق األخالق، حيث األخالق أعراف وتقاليد ومعارف 
التي  الذائقة،  الذات  ينبوع  فالجمال  بأخالقه  خليق  الفن  سالفة، 
ليست بحاجة من يقننها ويحوزها ويقولبها، وكأن الفن عنده رديف 
المصادر  ستبين  القليل،  زغبية  محمد  شغل  وقراءة  الحرة.  الذات 
والمرجعية لنظرة خليفة التليسي الجمالية، من ناحية مصادرها غير 
العربية، فبينهما وشائج التي قد تكون غير مباشرة، لكن تمكنهما 
يجعالن  اإليطالية،  بالثقافة  فاحتكاكهما  اإليطالية،  اللغة  من  معا 
منهما يعبان من نبع واحد صاف، تتعدد وتتنوع مصابه، لكن يشف 

عن مشتركاته.
الجفاء، ونستحق  إن محمد زغبية كما غيره، ال يستحق منا هذا 
بنسيانه هذا الخسران الذي وجب أن نتداركه قبل فوات األوان، يا 
أصدقاءه وأخوته وأبناءهم ومحبيه، يا كل من عنده الوطن وثقافة 
الوطن عزيزين، اجمعوا واصدروا على حسابكم الخاص، هذا القليل 

العميق ما كتب.

أدريان  كتاب  على  يعتمد  سردا  عرضت  السابقة  المقالة  في 
ممنهج  تفكيك  حالة  المتحدة:  واألمم  ليبيا  )استقالل  بيلت 
في  إيطاليا  هزيمة  بعد  الكبرى  القوى  لصراع  لالستعمار( 
ولو  بينها  ليبيا  في  تَِركتِها  لتقسيم  الثانية  العالمية  الحرب 
عن  موحدًة  وليبيا  الليبيين  غياب  كان  حيث  محددة،  لفترة 
أن  إلى  جليا  والمبادرات  المؤتمرات  كل  في  دار  الذي  الجدال 
يطرح  كما  لكن  المتحدة،  األمم  منظمة  إلى  المسألة  أحيلت 
ليبيا  وضع  عن  تاريخية  مسحة  كتابه  استهالل  في  أدريــان 
يعيش  أيضا  الليبي  الداخل  كان  الفترة،  هذه  قبل  وأقاليمها 
زخما كبيرا حيال مسألة االستقالل والوحدة التي شكلت مدار 

جدل داخلي.
»كان  الوحدة(:  عن  )البحث  فصل  مستهل  في  أدريان  يقول 
القرن  خمسينيات  أوائل  في  الغربي  العالم  في  الشائع  القول 
دولة  ليبيا  تصبح  أن  أبدًا  الممكن  من  كان  ما  إنه  العشرين 
األمم  مساعدة  ولوال  العظمى  القوى  انقسام  لوال  مستقلة 
إلى  الوقائع،  تقصي  عبر  يصل،  المؤلف  أن  غير  المتحدة. 
العبارة  هذه  تحت  هامش  وفي  ما«.  حد  إلى  مختلفة  نتيجة 
عبر  المؤلف  إليها  يصل  التي  المختلفة  للنتيجة  مبررا  يضع 
وصلت  »عندما  يذكر  ليبيا  إلى  وصوله  بعد  للمشهد  تتبعه 
1950، قدمت أحزاب  يناير  ليبيا في  الى  المتحدة  بعثة األمم 
كانت  التي  جديدة،  ومطالب  مذكرات  إليها  وأفراد  سياسية 
خاص  بوجه  متعلقة  شفوية،  بعبارات  مدعومة  الغالب  في 
الوحدة  لتحقيق  المبذولة  الجهود  وتشمل  محلية  بمشاكل 
الداخلية واالستقالل«. مضيفا »لعله من الصحيح أيضا القول 
ليبيا،  فراش  جانب  إلى  المتحدة  األمم  تستدع  لم  لو  إنه 
من  للتعافي  فعال  حدث  مما  أطول  وقتا  المريض  الستغرق 

أمراضه الداخلية والخارجية«.
التي  الجوار  ودول  المنطقة  على  يلقيها  شمولية  وبنظرة 
مصير  بكون  نتيجته  يعزز  نفسها  بالظروف  تمر  كانت 
ومصر  الجزائر  مصير  عن  يختلف  لن  الليبية  المستعمرة 
الجانب  في  إيطاليا  تكن  لم  وإن  حتى  والمغرب،  وتونس 
يمكن  وما  باإلقليم  يتعلق  حدسيا  سؤاال  طارحا  المهزوم. 
قدرها  دفعها  لو  ليبيا  جيران  بين  خالفات  من  ينشب  أن 
السؤال  ولعل  واالستقالل.  الوحدة  التجاه  مخالف  اتجاه  نحو 
المهم الذي يضع ليبيا مرة أخرى في هذا الوقت أمام عالمة 
بالنسبة  الــذي،  السابق  التصور  من  وانطالقا  استفهامه، 

وسالمة  ليبيا  استقالل  بأن  »االستنتاج  يبرر  ال  للمؤلف، 
ويحدد  المستقبل«.  في  للخطر  أبــدًا  تتعرض  لن  أراضيها 
سياسية  نزاعات   )1( في  يتمثالن  الخطر  لهذا  مصدرين 
وتشجع  البالد،  وحــدة  على  سلبا  تؤثر  محلية  واجتماعية 
التدخل األجنبي. أو )2( نتيجة لتحول رئيس في توازن القوى 

السياسية واالستراتيجية في البحر األبيض المتوسط.
تحذير  نبرة  تحمل  كأنها  التي  النقاط  هــذه  أن  ويبدو 
تتحقق  مستقبال  للتدخل  تعرضها  أو  الدولة  تشظي  من 
70 عاما من استقالل الدولة التي لم تستطع  بحذافيرها بعد 
هذين  وباعتبار  العقود،  هذه  كل  طيلة  هشاشتها  معالجة 
مهم  بدور  »قاما  المؤلف  يستطرد  كما  للخطر  المصدرين 
مرة  الــدور  بنفس  يقوما  قد  ليبيا،  الستقالل  اإلعــداد  أثناء 

أخرى«.
إلى  الداخلية  واالجتماعية  السياسية  النزاعات  تصل  واآلن 
مستوى خطير مرة أخرى، باإلضافة إلى تحول استراتيجي في 
في  الغاز  على  صراع  من  يحدث  وما  المتوسط  البحر  منطقة 
اتفاقيات  عبر  قلبه  في  نفسها  ليبيا  وضعت  المتوسط،  شرق 
البلد وجعلتها من جديد في مهب  لتوحيد  أي محاولة  عقَّدت 

التشظي والتدخل األجنبي.
زعماء  اجتمع  الثانية،  العالمية  الحرب  اندلعت  »عندما 
 20 من  اإلسكندرية  في  والبرقاويين  الطرابلسيين  الالجئين 
المشتركة  قيادتهم  تسليم  وقرروا   .  1939 أكتوبر   23 إلى 
من  مشتركة  لجنة  تعيين  على  موافقته  حال  إدريس،  للسيد 
حول  المشورة  له  لتقدم  والطرابلسيين  البرقاويين  الزعماء 
بتحرير  يتعلق  فيما  تتخذ  قد  التي  المستقبلية  القرارات  كل 

البالد«.
إلى  يرجع  والبرقاوي  الطرابلسي  الوفدين  بين  الخالف  كان 
والمحور،  الحلفاء  بين  الجارية  الحرب  لمآل  تقييم  أو  حدوس 
ويشير المؤلف أن وجهة نظر الوفد الطرابلسي كانت تذهب 
 1941 ــ   1940 الفترة  خالل  بمكان  الصعوبة  »من  أنه  إلى 
تقريبا  تحارب  كانت  التي  المتحدة  المملكة  انتصار  تخيل 
للبريطانيين  رسميا  االنحياز  أن  لذلك،  واعتبروا،  بمفردها، 
القوية  اإليطالية  السيطرة  تحت  طرابلس  كانت  وقت  في 
البرقاويين،  من  اللجنة  أعضاء  حمل  بينما  جدًا.  خطير  أمر 
وجهة  إدريــس،  السيد  زعامة  تحت  متحدين  كانوا  الذين 
وأنهم  يفقدونه  ما  لديهم  ليس  أنه  معتقدين  مختلفة،  نظر 

سيكسبون كل شيء«.
رؤى  من  ينطلق  كان  الموقفين  في  االختالف  ان  نالحظ 
من  معين  طرف  بجانب  الليبيين  اصطفاف  حول  استراتيجية 
يتعلق  فيما  ليبيا  مصالح  إلى  النظر  وأن  الدولي،  الصراع 
اختلفت  وإن  األطراف  بين  المشترك  والوحدة هو  باالستقالل 
»بعد  أدريان:  يقول  الهدف.  إلى  للوصول  السبل  حول  الرؤى 
تولت  برقة  ولكن  بالطبع،  تماما  المنظور  تغير  سنوات  ثالث 
إال في نهاية  السياسية في وقت لم تتبعها طرابلس  القيادة 
التمييز  اختفى  االستقالل،  إعالن  وبعد  عندما،   ،1951 عام 

بين الموقفين تماما«.
مبررا،  كان  الطرابلسي  التردد  أو  التوجه  أن  إلى  ويشير 
قبولها  عبر  اإلقليمين  بين  بالتمييز  قامت  بريطانيا  ألن 
طرابلس.  تجاه  بذلك  القيام  ورفضها  برقة  تجاه  بااللتزام 
المطالبة  تشمل  أن  على  جدا  حريصين  الطرابلسيون  وكان 
باالستقالل ليبيا كلها، وهو هدف لم يغب عن السيد إدريس 
الدولة  لوزير   ،1941 أغسطس  في  بخطاب  توجه  الــذي 
البريطاني في مصر، طلب فيه، مقابل االعتراف به أميرا، منح 

ليبيا فورا استقالال داخليا كامال.
الوطني  التيار  حراك  عن  التفاصيل  من  الكثير  المؤلف  يورد 
على  جهودها  تركز  كانت  والــتــي  أطــرافــه  بكل  الليبي 
في  يدور  كان  ما  رغم  الليبية  لألراضي  الكامل  االستقالل 
الدولية  المنظمة  دور  يبرز  كما  الكبرى،  القوى  كواليس 
ألهداف  واإلخالص  البريئة  طفولتها  فترة  في  كانت  عندما 
تشكك  كانت  التي  اآلراء  كل  ورغم  كبير،  حد  إلى  تأسيسها 
الفقيرة  الجغرافية  المساحة  هذه  في  دولة  قيام  إمكانية  في 
وفي  مستقلة،  تكون  أن  في  رغبتها  في  عدا  ما  في كل شيء 
كل  رغم  تفعل  ماذا  تعرف  كانت  وطنية  بشخصيات  غناها 
والتشويش  التشكيك  هذا  وعن  بينها.  والخالفات  االختالفات 
يتباطأ  »لــم  للكتاب:  المهمة  توطئته  في  أدريــان  يذكر 
توحي  خصبــ  خيال  عن  ــناتجة  تقارير  نشر  في  المشككون 
تحالف  أفكار  لبنات  سيئا  نتاجا  كان   )4(  289 القرار  بأن 
حكوميين  وموظفين  ساذجين  دبلوماسيين  بين  غريب 
غير  ليست  دولــة  اختراع  في  نجحوا  مثالية  توجهات  ذوي 
على  الحصول  في  أيضًا  ستفشل  بل  فحسب،  للحياة  قابلة 
ليبيا  تاريخ  على  المطلعون  ويعرف  بها.  ذاته  الشعب  إيمان 
أثناء  فاألحداث  زائفة.  الخرافة  هذه  أن  العشرين  القرن  في 
الخصوص  وجه  وعلى   )1951 ــ   1950( االنتقالية  الفترة 
بأنفسهم  الليبية  الوطنية  والجمعية  األمير  تولي  طريقة 
عن  وبعيدا  تثبت،  الحزم،  من  بمزيد  البالد،  مستقبل  أمور 
حقيقي  انعكاس  ووحدتها  ليبيا  استقالل  أن  خرافة،  كونها 

الوطنية«. لالحتياجات والطموحات 
من  عقدين  بعد  المعجزة  النتيجة  هذه  إال  المؤلف  وصل 
حيث  مسيرتها  على  واطمئنانه  الليبية  الدولة  لتطور  مراقبته 
يقول: »قبل االنقالب العسكري في األول من سبتمبر 1969، 
ليبيا  أن  الالفت  من  المحلية،  االضطرابات  بعض  وباستثناء 
لم تشهد، وبعكس الدول الجديدة األخرى في أفريقيا وآسيا، 
ولكن  بطيئة  بدايات  هناك  وكانت  بل  خطيرة،  اضطرابات 
ينس  لم  أنه  غير  واالجتماعي«.  االقتصادي  للتقدم  واضحة 
قد  التي  ذكرها  السابق  األخطار  من  يحذر  أن  خبرته  بواقع 

تخسف بهذه الدولة.
وعودتنا  اآلن،  إليه  وصلنا  بعدما  يراودني:  الذي  والسؤال 
في  المشككين  رأي  كان  هل  تقريبا،  الصفر  المربع  لذاك 
طيلة  الليبية  الدولة  كانت  وهل  صائبا؟  الليبية  الدولة  حياة 
من  عقود  بعد  حدث  ما  هذا  ولألسف  خرافة؟.  العقود  هذه 
التي  الدستورية  المدنية  الدولة  أسس  قوض  شمولي  حكم 
بعد  ليبيا  وليترك  عاما،  سبعين  قبل  الوطنية  النخب  أسستها 
أربعة عقود، دون مؤسسات أو عقد اجتماعي، على حافة هذه 
الوحدة  على  الحفاَظ  الغالب  النظام  كان شعار  األخطار، حيث 
أو  أفريقية  أو  عربية(  )وحدات  في  فعليا  أذابها  التي  الوطنية 
وكيان  اسم  ُألغي  بل  األقاليم،  فقط  تُلَغ  لم  ولكن  إسالمية، 
أو  أخرى،  محيطات  في  يسبح  هالم  إلى  وتحولت  كله،  ليبيا 

تحولت من معجزة إلى خرافة يقودها خرّاف محنك؟.
عالج )الخضروات البشرية(

نقد.. أم سخط؟



ألصل  أرخــت  التي  »باسنهور«  لوحة  اكتشاف  أن  رغم 
 – ق.م   945( الـــ22  األســرة  فرعون  األول،  شيشنق 
عليها  عثر  عندما   ،١٨٥١ العام  إلى  يعود  ق.م(،   924
سقارة  قرية  في  مارييت  أوغست  الفرنسي  اآلثــار  عالم 
حيت  اللوفر،  متحف  إلى  نقلها  يتم  أن  )قبل  المصرية، 
قبائل  عن  مباشرة  منحدر  بأنه  الساعة(،  حتى  زالت  ال 
استقرت  قد  كانت  التي  الليبية،  البربرية  »المشويش« 
بداية  بوباستيس  حــول  النيل،  وادي  دلتا  بــأطــراف 
الفرعون  هــذا  وجــود  تأكيد  أن  إال  ـــ20،  ال ــرة  األس من 
القرن  منتصف  حتى  ينتظر  أن  يجب  كــان  األســطــورة 
مونتيه  الفرنسي  ــار  اآلث عالم  تمكن  عندما  الماضي، 
نسخة  في  شيشنق  مقبرة  اكتشاف  ــن  ١٩٤٠م العام 

من  بمعجزة  نجت  متكاملة، 
مقابر  طالت  التي  العبث  أيــادي 

فرعونية أخرى.
قبر  يبقى  أن  القدر  شــاء  إذ 
أســـراره  بكل  محميا  شيشنق 
زركشت  التي  الفضة  وقناطير 
الــنــثــريــات  أن  حــتــى  أرجـــــاءه، 
تسميته  على  دأبـــت  ــة  ــي األدب
القائد  هــذا  الفضي.  الفرعون 
لمملكة  ــس  أس الـــذي  الليبي 
من  سلطانها  امتد  أسطورية 
مصر  وأرجـــاء  الليبية  الصحراء 
جاء  والــذي  والشام،  والــســودان 
ــي الــتــوراة )فــي سفر  ــره ف ذكـ
الذي  الملك  باعتباره  الملوك(، 
ــم )الـــقـــدس(،  ــي ــل ــاح أورش ــت اج
سليمان  ــوز  كــن ــه  ــي إل ــادت  ــ وع

بأسرها.
حامية  معركة  في  اليوم  للسطح  شيشنق  ذكر  ويعود 
وجعل  قوميا،  مجدا  إليها  نسبته  في  ترى  أطــراف  بين 
أجدادهم  من  بعضا  أن  حقيقة  إلى  يستفيقون  الليبيين 
أهمية  لهذا  يعطوا  لم  وإن  األرض،  أصقاع  حكموا 

تذكر.
بأنفسنا،  تاريخنا  نخذل  فتئنا  ما  ليبيا  في  وإننا 
ــط،  األوس الشرق  لمنطقة  شيشنق  ــرة  أس حكم  فغير 

وهو  بأسره،  العالم  حكم  ليبي  إمبراطور  هناك  كــان 
أن  البعض  عليه  استكثر  الذي  سيفيروس  سبتيموس 

ينصب تمثاله في ميدان العاصمة.
دبلوماسيون  المحاربون..  »الفراعنة  كتابه:  في 
أن  البصير،  عبد  حسين  الدكتور  يوضح  وعسكريون«، 
العام  إلــى   945 العام  من  مصر  حكم  األول  شيشنق 
الليبي  للفرع  البداية  هو  وكــان  الميالد....  قبل   924

المتمصر الذي حكم مصر لمدة مئتي عام.
ربط  شيشنق  أن  إلى  البصير  عبد  الدكتور  ويشير 
الملك  ابنة  من  الزواج  من خالل  السابقة  باألسرة  نفسه 
خلفيته  وفق  وتمكن  الثاني،  بوسينس  عليه،  السابق 
الستمرارية  التأسيس  مــن  االستثنائية  العسكرية 

سيادية في حكم دولة كبرى قلما تحققت في التاريخ.
»شيشنق«  نسبة  التاريخية  الدراسات  عديد   وتعيد 

يستوطنون  كــانــوا  الــذيــن  »الــمــشــواش«  قبائل  ــى  إل
ترجح  اآلراء  بعض  ثمة  كان  وإن  الليبية،  »إهناسيا« 
الشمال  مــن  ــرى  أخـ لمناطق  القبائل  هــذه  ــودة  عـ

األفريقي.
 وإلى ذلك يستند الجدل القائم هذه األثناء..

وفي اللوفر الخبر اليقين
ليبيا  ومندوب  السفير  الولدة،  حافظ  الدكتور  يرى 
لوحة  إلــى  وباالستناد  ــه،  أن اليونيسكو  لــدى  الــدائــم 
بباريس،  اللوفر  متحف  في  الموجودة  باسنهور،  )نقش( 
والتسلسل  الساللة  أصل  عن  المزيد  نعرف  أن  يمكن 

الزمني للحكم:
)الــذيــن  المشويش  أن  على  التأكيد  نجد  حيث 
المصرية(،  الدولة  مع  تقريبا  دائــم  صــراع  في  كانوا 
سلسلة  في  صراحة  مذكور  ليبي  أصــل  من  بعضهم 
شيشنق  عهد  في  )مؤرخة  اللوحة  على  موجودة  نسب 
العظماء  المشوش  ــاء  رؤس ذكــر  ورد  حيث  الخامس(، 
على  والعشرين(  الثانية  ــرة  األس ملوك  فيهم  )بمن 

أنهم أحفاد »بويو واوا الليبي«.
أصل  إلى  أيضا  »يشار  الصدد:  هذا  في  يشدد  وهو 
)مثل  الشخصية  أسمائهم  في  الليبي-البربر  المشويش 
ذلك(  إلى  وما  وشوشينق  ونيملوت  وتاكلوت  أوسركون 
يستخدمها  التي  المصرية  غير  األلقاب  من  قليل  وعدد 

هؤالء األشخاص، ترتبط باللغات البربرية«.
و23   22 األسرتين  طــوال  مصر  المشويش  وحكم 
األول،  شيشينق  مثل  األقــويــاء  الفراعنة  حكم  تحت 
وشيشينق  الثاني،  وأوســركــون  األول،  ــون  ــورك وأوس

الثالث، وأوسوركون الثالث.
الالحقة،  المصادر  في  سيغيب  المشويش  ذكر  ولكن 
القبيلة  نفس  أنها  إلــى  العلماء  بعض  يذهب  حيت 
لدى  ورد  مــا  ــق  وف مــازيــكــس،  أو  مــازيــس  المسماة 
والتي  هيرودوت،  شومكسيسو  الميليتي،  هيكاتيوس 

إليها تعود تسمية األمازيغ تاريخيا.
الليبي،  شيشنق  نسبة  في  الجدل  دوافــع  كانت  وأيا 
هذا  في  لنا  ملهم  العظيم  القائد  هذا  به  قام  ما  فلعل 
فذة  قيادية  بعبقرية  نجح  الــذي  هــذا  العسير.  الزمن 
مصر  لتشمل  الفرعونية،  مملكته  حــدود  توسيع  في 
هي  ــدة،  واحـ دولــة  فــي  وليبيا،  ــام،  ــش وال ــودان  ــس وال
تاريخه  ينتمي  أرجائها  بكل  وإليها،  موطنه،  جميعها 
»وحــدة  فــي  أحالمنا  نستلهم  منها  ولعلنا  ــه،  ــراث وت

وطنية«، تلم شتاتنا الحاضر.

استغرق هذا المطبوع سبع سنوات ليرى النور شاهدا 
معاناة  وعلى  الجديدة،  القديمة  النشر  معضلة  على 
النشر،  إذن  افتكاك  في  يجهد  الذي  الليبي  الكاتب 
ثم متلهفا لرؤية مولوده الذي يخرج إلى دنياه بعمر 
التقاعد  إلى سن  يقفز مباشرة  العشر سنوات، وربما 
الزمن  المعلومات قد عفى عليها  أن تكون جل  بعد 

وأصبحت في حكم الماضي.
يسجل كتاب »حوش الحرملك« للباحثة الدكتورة 
للثقافة،  العامة  الهيئة  عن  الصادر  جبران  مفيدة 
والمقتنى  والحرفة  العمارة  لسيرة  آخر  توثيقيا  نقشا 
الليبية  المجتمعية  الحياة  شهدته  الذي  التقليدي 
أرشيفا  دفتيه  بين  مدونا  السالفة،  القرون  خالل 
لهوية  المكونة  الثقافية  البيئة  وشواهد  لمالمح 

البشر والمكان.
عند  للمطبوع  تمهيدها  في  المؤلفة  تتوقف 
الشعبية  التجارب  مجموع  كونه  في  للتراث  تعريف 
اإلنساني  النشاط  وأنماط  أنــواع  لجميع  الشاملة 
سلسلة  من  خاصيته  يستمد  ــذي  وال ما  بمجتمع 
نهايته  في  وهو  األجيال،  عبر  المتوارثة  ــراف  األع
يصب في القالب المشكل لواجهته الثقافية المعبرة 

عن عالقاته وأفكاره ومعتقداته.
المقارن  التاريخي  السرد  منهج  على  وباعتمادها 
والتوصيف التحليلي المعتمد على المعاينة عن قرب، 
األبعاد  أيضا  الخصوص  وجه  على  الكاتبة  ترصد 
الفن  من  المستوحاة  التقليدية  للصناعات  الجمالية 
والخزفية  الخشبية  األشغال  في  ونماذجها  اإلسالمي 

والنسيجية وكذا المعادن كالذهب والفضة.
مالمح وتفاصيل

في الفصل األول الذي يتناول التاريخ والعمارة تلمح 
بليبيا  الخاص  والمناخ  الموقع  إلى  جبران  مفيدة 
طرابلس  عاصمتها  إلى  وصوال  متوسطية،  كواجهة 
المستكشفين  رحالت  تموضعها  بفعل  جذبت  التي 
قبل  العاشر  القرن  في  الفنيقيين  عهد  منذ  والغزاة، 
الميالد وتأسيسهم العديد من المراكز التجارية على 
الشواطئ الليبية )لبدة، صبراته، أويا(، ثم فيما بعد 
تحت الحكم النوميدي بحلول سنة 165 قبل الميالد، 
وصوال  ق.م،   46 سنة  الرومان  عليها  استولى  حتى 

إلى حكم الوندال سنة 456 ق.م
اإلسالمي  العربي  الفتح  مع  أنه  المؤلفة  وتضيف 
تحوير  تم  العاص  بن  عمرو  يد  على  م   643 سنة 

التي وصف  إلى طرابلس  تريبوليس  الالتيني  االسم 
بين  من  مرموقون  قوم  بأنهم  أهلها  حوقل  ابن 
واألحــوال  والثياب  األعــراض  بنظافة  جاورهم،  من 

متميزون بالتجمل في اللباس وحسن الصور.
 ) الحرملك  )حــوش  الكتاب  عنوان  ذكــر  ويأتي 
يحتمل  الذين  القرمانليون  قــدوم  إلــى  بــاإلشــارة 

القرن  من  الثاني  النصف  في  بطرابلس  استقرارهم 
الثاني  النصف  البيت في  السادس عشر، ليشيد هذا 
مانللي  القره  علي  عهد  في  عشر  الثامن  القرن  من 
العام  الفترة من  أثناء توليه حكم والية المدينة في 
1754 إلى العام 1793 م كأحد قصوره بها، وأصبح 
باشا  يوسف  إقامة  مقر  الثاني  العثماني  العهد  في 
لينتقل   ،1838 المنية  وافته  أن  إلى  مانللي  القره 
التجار  من  عدد  بين  وشــراء  بيع  عملية  في  البيت 
هجرتهم  حتى  ــرى  األخ العائالت  وبعض  اليهود 
مشروع  قام  أن  إلى  حاله  على  البيت  وبقي  منه، 
بترميم  طرابلس  القديمة  المدينة  وإدارة  تنظيم 
حيث   ،1994 1989إلــى  من  الفترة  خالل  المبنى 
بتاريخ  يعرف  وسياحي  ثقافي  كمرفق  توظيفه  أعيد 

المدينة والبلد.
صناعات وفنون

وتعرض الكاتبة في الفصل الثاني مبحثا حول نشأة 
الصناعات الحرفية التقليدية بشكل عام، والمتداولة 
للثقافة  مــادي  كمظهر  مانللي  القره  العهد  فترة 
اقتصادية  وكركيزة  المحلية،  البيئة  عن  المنبثقة 
تمثل العمود الفقري للمعيشة في المناطق الحضرية، 
األردية  جانب  إلى  والعباءات  الجرود  صناعة  منها 
من  تستورد  كانت  التي  الجلود  وصناعة  الحريرية، 
لتتحول  المجاورة  المناطق  وبعض  أفريقيا  أواسط 
يمكن  وال  للخيول،  ــروج  وس وصنادل  أحذية  إلــى 
خرجت  التي  والصنائع  الفنون  مدرسة  دور  إغفال 
العديد من الحرفيين في مختلف المجاالت وساهمت 
العمل  ســوق  إنعاش  في  ومهني  تعليمي  كرافد 

وتعزيز المهارات الفنية لخريجيها.
والسجاد  الفخار  صناعة  تفاصيل  على  وبالوقوف 
اإلسالمي  الفن  خصائص  عند  جبران  مفيدة  تتوقف 
الدوائر  في  المتمثلة  كالهندسية  بأنواعها  للزخرفة 
المنكسرة،  والــخــطــوط  والــمــتــحــورة  المتماسة 
والنجمة  والمربعات  المثلثات  زخرفة  إلى  باإلضافة 
وتزيين  زخرفة  في  أساسا  شكلت  التي  الثمانية 
األبنية الدينية والقصور، وتطرقها إلى النوع النباتي 

للزخرفة ونماذجه في أغصان العنب وورق التين.
هامشا  المؤلفة  تخصص  الثالث  الفصل  في 
واأللبسة  للمقتنيات  توضيحية  بصور  مطعما 
ومشموالته  الباشا  بحوش  المعروضة  واألدوات 
التراثية،  بمحتوياته  مرورا  المعماري  بطرازه  ابتداء 
حجراته،  بمقتنيات  وتعرف  تشرح  بتعليقات  ممهورا 
ويشمل الباب كذلك توصيفا للحلي والجواهر وأنواع 

وأسماء بعض اآلالت الموسيقية.

شهرين،  حوالي  منذ  نشرها،  في  شرعنا  التي  السلسلة  هذه  وراء  كان 
الجيد  ونشر  إبراز  ومحاولة  الليبي  التشكيل  فن  تناول  هو  محدد،  هدف 
أبواب  أجله  من  نطرق  أن  ويستحق  وجيد  كثير  تقديري  في  وهو  منه، 

العالم.
الفن  من  اثنتين  أو  مدرسة  بتقديم  عملي  خريطة  برمجت  قد  كنت 
وكان  منه.  الليبي  الفن  نحو  االنطالق،  بعدها  ومن  الحديث،  التشكيلي 
المدارس  أتناول  أن  قبل  الواقعية  بالمدرسية  أستهل  أن  يفترض 
حداثة،  األكثر  أنها  باعتبار  البوب  وفن  والسريالية،  االنطباعية،  الثالث: 
وفهمها،  تفسيرها  يصعب  عقائدية،  دينية  جوانب  تتناول  ال  وأنها 
الواقعية  المدرسة  إلى  أتطرق  لم  ولكنني  الكالسيكي،  الفن  كمدرسة 

العتقادي ارتباطها الوثيق بالمدرسة الكالسيكية، ولكنني كنت مخطئا.
مبكرا،  رحلوا  الذين  بأولئك  الليبي  الفن  أستهل  أن  قررت  قد  وكنت 
ديهوم،  وحسين  الكعبازي  وفؤاد  أستيته،  عبدالهادي  محمد  كالمرحوم 
عبيده،  عوض  بالفنانين  سيكون  االستهالل  أما  التليسي،  مرعي  ثم 
قبل.  من  نبذتين  عنهما  أعــددت  وأن  سبق  ألنني  الكعبازي،  وفــؤاد 
لم  أنهما  انتبهت  حتى  أعمالهما،  من  بعض  انتقاء  في  بدأت  أن  وما 
بدأنا  ألننا  نشرناها،  التي  الثالث  التشكيلية  المدارس  من  بأي  يتأثرا 
من  أستيته،  محمد  الفنان  األستاذ  أن  معتقدا  االنطباعية،  بالمدرسة 

هذه المدرسة.
موظفا  عينت  فلقد  أستيته،  محمد  باألستاذ  قديمة  عالقة  تربطني 
مراقب  استيته  األستاذ  حينها  وكان   1958 سنة  األشغال  بنظارة  صغيرا 
مواصلة  على  وتشجيعي  وتوجيهه،  رعايته،  ــي  أوالن ولقد  اإلدارة، 
درس  وأنه  تشكيلي  أنه  أبدا  أعرف  ولم  أصدقاء،  وأصبحنا  دراستي، 
الجامعة  إدارة  بمبنى  التشكيلي  المرسم  أسس  أن  بعد  إال  الفن،  هذا 
العديد  يديه  على  تتلمذ  وحينها  االستقالل،  شارع  في  االقتصاد  كلية 
معجبا  كنت  الذي  ديهوم،  حسين  الراحل  منهم  الشباب  الفنانين  من 
قورنية«.  »أقاصيص  لكتابي  غالف  لوحاته  إحدى  وانتقيت  بل  بلوحاته، 
كانت  جميلة  بلوحة  فعرفتها  استيته،  محمد  إلمكانيات  معرفتي  أما 
اللوحة  وألن  الجمل«،  عرس  »ليلة  لروايتي  غالفا  لتكون  جدا  مناسبة 
أنه  حين  في  سريالية،  أعتبرتها  متباينة  زاهية  بألوان  الجمل  رسمت 
رمزية  أعتبرها  لوحة  في  العباني  علي  الفنان  واستأذنت  كذلك.  ليست 

لروايتي تمر سيوه ولبن قرقارش.
بالرموز  ممتلئا  لوحاته  تشكيل  كان  فلقد  ديهوم  حسين  الفنان  أما 
وإيحاءها  وإضاءتها  ألوانه  أن  إال  السريالية،  عن  نبعده  يجعلنا  ال  مما 
قد تجعله قريبا جدا من األعمال الرمزية، التي تتضمنها، بحسب علمي، 
صديقي  لي  قدمه  فقد  الحاسي  محمود  بالفنان  عالقتي  أما  السريالية، 
من  بالكثير  ــذت  وأخ الفاخري،  خليفة 
ولكنه  رمزية،  تعتبر  قد  التي  أعماله 
خالل  من  الواقعية  نحو  فترة  منذ  اتجه 
بديع  والفن  رسمها.  أجاد  بورتريهات 
ثم  ورؤيتهم  البشر  عيون  وباتساع 
العقل، ففي تقديري ليس  كيف يفسرها 
مدارس  في  وحصرها  تأطيرها  باإلمكان 

محددة.
أعبيده،  عوض  الفنان  أعمال  ولكن 
من  تعتبر  الرياني  عبدالرزاق  والفنان 
ظهرت  التي  وهي  الواقعية،  المدرسة 
واقعها  على  الصورة  تقدم  التي  وهــي  الكالسيكي،  الفن  بعد  من 
الموضوعي.  المنطق  على  كله  اعتمادها  وأن  خيال،  دون  من  وحقيقتها 
ولكن األمر يختلف مع مع عدد من لوحات الفنان عادل جربوع ، منها ما 
أطلقت عليها من عندي عنوانا سميته: »أمان يا ال للي« وجعلتها لغالف 
العثماني،  التاريخ  من  مزعجة  جوانب  تتناول  التي  الكراكوز  راويتي 
من  عدد  أساليب  تناولت  موهبته  إن  نقول  يجعلنا  أعماله  تنوع  أما 

المدارس.
أنها  باعتبار  الواقعية  إلى  العودة  إلى  نحتاج  ذكــرت  مثلما  ونحن 
الحلقة  هــذه  في  سنقدم  ولذلك  التشكيلي،  الفن  تسلسل  بدايات 
الهولندي(،  )رامبرانت  ومنهم:  الواقعية  المدرسة  فناني  لوحات  بعض 
الفرنسي  األديب  عنه  كتب  الذي  فرمير(،  و)يوهانس  سارغنت(،  و)جون 
كان  وإن  الفن،  ذروة  تبلغ  )فرمير(  أعمال  »إن  قائال:  فلوبير(  )كوستاف 
وإنما  واالنفعال،  الغضب  تفجر  أو  البكاء،  أو  الضحك،  يثير  ال  المدى  هذا 
استحضارها،  أو  األحالم  استثارة  وهو  أال  ذاتها  الطبيعة  تؤديه  ما  تؤدي 
فإنها  المدينة،  من  ومشاهد  بورتريهات  من  تركها  التي  وأعماله 
بالطبيعة  واهتمامه  )فرمير(  بها  تميز  التي  العميقة  الفنان  نظرة  تبرز 
إبراز  وفي  الضوئية  التأثيرات  مع  التعامل  في  موهبته  ووظف  الجامدة، 
أليس  األلوان..«.  على  الكاملة  سيطرته  ذلك  وفوق  الصغيرة  التفاصيل 
عبيده؟  عوض  الفنان  على  ينطبق  فرمير«  »يوهانس  عن  على  قيل  ما 

وتأسيسا على ما ذكرت كان البد من تقديم نبذة عن الرسم الواقعي:
الفن  وانحسار  األوروبية،  النهضة  بزوغ  التي صاحبت  الفنون  إنه من 
المسيحي الذي انتشر في القرون الوسطى. لم يعد الفنان جزءا من كل 
أصبح  بل  المسيحية،  بتاريخ  األولى  بالدرجة  مرتبطة  بضوابط  محكوم 
الفنان متباهيا بموهبته وتفرده، وقد يؤخذ على هذه الحرية التي تمتع 
منذ  كذلك  وأصبحت  البرجوازية،  الطبقة  خدمة  في  أصبح  فنه  أن  بها 
على  القادرة  الحاكمة،  واألسر  بالعائالت  مرتبطا  عشر  السادس  القرن 
وسقوط  الفرنسية،  الثورة  اندالع  حتى  كذلك  األمر  وظل  التكاليف،  دفع 

الباستيل سنة 1789.
بينها  من  المذاهب،  من  عدد  ظهر  عشر  التاسع  القرن  مطلع  منذ 
التصوير  ميدان  في  مذهلة  بسرعة  انتشرت  التي  )الرومانتية(  الحركة 
من  ويعد  الكالسيكي،  الفن  نفوذ  فيها  قل  التي  األوروبية  البالد  في 
و»جون  ويست«  »بنيامين  األميركيان  الفنانان  ــا  أوروب في  ــا  رواده

كوبلي«، واأللماني »دورير«، واإلسباني »فرنشسكو جويا«.
الواقعية  المدرسة  )الرومانتية(،  الحركة  بعد  انتشرت  ما  وسريعا 
بأسلوب  المتلقي  إلى  إيصاله  يريد  ما  الفنان  إبراز  بضرورة  نادت  التي 
بصدق  اليومية  الحياة  صورت  الواقعية  فالمدرسة  هو.  كما  الواقع  يبرز 
من  يتجرد  بل  الموضوع،  في  الفنان  من  تدخل  دون  من  وأمــانــة، 
القائمة  الواقعية  األشياء  الواقعي يصور  فالفنان  وينقله كما هو.  قناعته 
بالموضوعية  التصوير  هذا  في  يلتزم  وأن  اإلنسان،  خارج  الوجود  في 

وتنتفي الذاتية، وأن يكون موضوعة من واقع الحياة اليومية.
فى  ولد  الذي  وهو  المدرسة،  هذه  رواد  أبرز  كوربيه  الفنان  ولعل 
ريفية متيسرة  عائلة  السويسرية من  الحدود  القريبة من  )اورنانز(  قرية 
رفض   1841 عام  باريس  في  القانون  لدراسة  والده  أرسله  ولما  الحال، 
الرسم  يتعلم  فبدأ  الفنون  إلى  لميله  الدراسة  في  االستمرار  كوربيه 
مفضال  األكاديمي  التعليم  على  تمرد  أنه  إال  للفنون،  مدرستين  في 
اللوفر  في  صورهم  الموجودة  العظام  الفنانين  تقليد  على  التدرب 
القادم  )كوربيه(  يفضلهما  كان  اللذين  و)رمبرانت(  )فالسكيز(  وخاصة 
من  صار  ثم  الغنية،  الطبقات  بتصوير  حياته  فبدأ  الفرنسي  الريف  من 
يرسم  أن  يستطيع  ال  »إنه  قائال:  تركها  ولكنه  )الرومانتية(،  الحركة 
الواقعية  أن   1848 سنة  اقتنع  ثم  قبل!  من  يشاهده  لم  ألنه  مالكا 
أعالمها،  أهم  من  وأصبح  النافعة،  الفنون  لنشر  السليم  الطريق  هي 
عصره،  في  االجتماعي  الواقع  تعكس  التي  اللوحات  من  العديد  مصورا 
المتوفي،  كلب  الجنازة  في  صور  إذ  أعماله،  أشهر  )الجنازة(  لوحة  تعد 
صاحبه،  يشيع  وكأنه  المشيعين  مع  وقف  وقد  بالحزن،  يحس  وكأنه 
فرانسوا  )جــان  أما  المشهد.  لذلك  صادقة  واقعية  تعكس  فالصورة 
فرنسا،  ريف  في  يقيم  كان  العاملة،  الطبقة  أفراد  من  فنان  فهو  ميليه( 
أفضل،  بشكل  طبيعتي  تناسب  الفالحين  مواضيع  »إن  أقواله:  ومن 

فالجانب اإلنساني هو ما يلمسني أكثر في الفن«.
أنه  بالذكر  والجدير  واقعيا،  فنانا  )كارفاجيو(  الفنان  يعد  وكذلك 
السادس عشر، في فترة سابقة لعصر  القرن  الجنسية، ظهر في  إيطالي 
من  مجموعة  بها  ويشاهد  )العشاء(  لوحاته  أشهر  ومن  )كوربيه(، 

األشخاص، وقد امتاز أسلوبه بتوزيع اإلضاءة الصناعية.
 ) بيتون  و)  و)درومييه(   ) و)مييه  )كورو(  المصورين  )كوربيه(  عاصر 
والتوجه  التاريخ  من  المقتبسة  الموضوعات  تجنب  في  معهم  واشترك 
بهم،  المحيطة  الواقعية،  اليومية  والحياة  الطبيعة،  موضوعات  نحو 
أننا  إال  الطبيعة،  بموضوعات  االهتمام  في  اشتركوا  أنهم  من  وبالرغم 
أما  مثاليا،  شاعريا  فكان  )مييه(  أما  )رومانتيكيا(  كان  )كورو(  أن  نالحظ 
عليه  جلبت  الذى  )كوربيه(  على  أكثر  تنطبق  أنها  فنجد  )طبيعي(  كلمة 

واقعيته وصراحته وجرأته سخط جمهور الفن في تلك الفترة.
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نحتاج إلى العودة إلى 
الواقعية باعتبار أنها 

بدايات تسلسل الفن 
التشكيلي بيت الباشا.. سيرة التاريخ والثقافة والفن

»اللوفر« يحسم: شيشنق الليبي فرعون مصر
باريس: هاجر محمد

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

نجح بعبقرية قيادية فذة في توسيع حدود مملكته

يعود ذكر شيشنق للسطح 
اليوم في معركة حامية بين 
أطراف ترى في نسبته إليها 

مجدا قوميا

اكتشاف أقدم لوحة 
صخرية في العالم

إشهار أول صالون ثقافي 
نسائي بالجنوب

افتتاح »منتدى أجيال« للمواهب والفنونافتتاح »منتدى أجيال« للمواهب والفنون

معروفة  صخرية  لوحة  أقدم  اكتشاف  دوليون  آثار  علماء  أعلن 
حتى اآلن في العالم، في إندونيسيا.

عام   45500 إلى  يعود  الطبيعي،  بالحجم  رسم  هو  واالكتشاف 
على األقل ويمّثل خنزيرا بريا، حسب »فرانس برس«.

األربعاء  الصادر  عددها  في  أدفانسز«  »ساينس  مجلة  وأوردت 
الوجود  على  دليل  أقدم  أيضا  يوفر  الذي  االكتشاف  هذا  تفاصيل 

البشري في المنطقة.
في  غريفيث  جامعة  من  أوبير  ماكسيم  المقال  معدّي  أحد  وقال 
 2017 العام  سوالويزي  جزيرة  في  اكتشفها  اللوحة  إن  أستراليا 
اآلثار  عن  تنقيب  أعمال  خالل  برهان،  بسران  الدكتوراه  طالب 

كان يجريها الفريق مع السلطات اإلندونيسية.
منحدرات  به  تحيط  منعزل  واد  في  تدونغنيي  ليانغ  مغارة  وتقع 

من الحجر الجيري، على بعد نحو ساعة مشيا من أقرب طريق.
الجفاف،  موسم  خالل  إال  الكهف  هذا  إلى  الوصول  يمكن  وال 
أعضاء  وأخبر  األمطار.  موسم  يشهدها  التي  الفيضانات  بسبب 
التي  األولى  المرة  أنها  الفريق  المنعزل  بوجيس  مجتمع  من 

يصل غربيون إليها.
متر.   1.36 وعرضها  سنتيمترا   54 اللوحة  هذه  ارتفاع  ويبلغ 
صبغة  باستخدام  سيليبس  لخنزير  اللوحة  هذه  رسم  تم  وقد 
شعر  ذات  قصيرة  الخنزير  بدة  وتبدو  داكنة.  حمراء  مغرة 
شكل  وهو  وجهه،  على  النابين  يشبه  ما  إلى  باإلضافة  منتصب، 

نموذجي لدى الذكور البالغين من هذا النوع.
إن  أيضا  المقال  إعداد  في  شارك  الذي  بروم  آدم  وقال 
الخنازير  من  اثنين  بين  تفاعال  أو  قتاال  يراقب  كأنه  يبدو  »الخنزير 
في  سيليبس  خنازير  اصطياد  على  البشر  ودرج  األخرى«.  البرية 
كان  ما  وغالبا  السنين،  من  اآلالف  لعشرات  سوالويزي  جزيرة 
المنطقة،  في  التاريخ  قبل  ما  فن  في  الحيوانات  هذه  تصوير  يتم 

خصوصا فن العصر الجليدي.
معبر إلى أستراليا

من  رواسب  أن  أوبير  ماكسيم  التواريخ  تحديد  خبير  والحظ 
تقنية  استخدم  ثم  الجدارية،  اللوحة  فوق  تشكلت  الكالسيت 
إلى  تعود  الرواسب  أن  منه  مستنتجا  اليورانيوم  بواسطة  التأريخ 

45500 عام.
على  الرواسب  عمر  الجدارية من  اللوحة  عمر  أن  الباحث  وأوضح 
اعتمدناه  الذي  التاريخ  ألن  بكثير  أقدم  تكون  قد  »لكنها  األقل 
»األشخاص  وأضاف:  األعلى«.  في  الكالسيت  تاريخ  إال  ليس 
وكانت   )...( تماما  عصريين  كانوا  اللوحة  هذه  نفذوا  الذين 

لديهم كل المهارات واألدوات لتنفيذ أي لوحة يريدونها«.
صخرية  لوحة  أقدم  نفسه  الفريق  اكتشف  ذلك،  قبل 
مجموعة  تمثل  وكانت  أيضا،  سوالويزي  جزيرة  في  معروفة 
تصطاد  التي  الحيوانية  ونصف  البشرية  نصف  الشخصيات  من 

الثدييات، وتبين أنها تعود إلى ما ال يقل عن 43900 عام.
مكامن  سد  في  الكهفية  الجدارية  اللوحات  هذه  مثل  وتساهم 

النقص في المعلومات المتوافرة عن الهجرات البشرية القديمة.
أستراليا  إلى  وصلت  بشرية  مجموعات  أن  المعروف  ومن 
األرخبيل  أوال  عبرت  وربما  عام،  ألف   65 نحو  قبل  وسكنتها 

اإلندونيسي الشرقي واالسيا الذي تعتبر سوالويزي جزءا منه.
في  البشري  الوجود  على  دليل  أقدم  اآلن  األثري  الموقع  ويمثل 
أن  اإلضافية  الحفريات  تظهر  بأن  يأملون  الباحثين  لكنّ  واالسيا، 
يساعد  ما  طويلة،  مدة  قبل  المنطقة  في  موجودة  كانت  القبائل 

على حل لغز استيطان أستراليا.
العاقل  اإلنسان  رسمها  اللوحة  أن  أيضا  الفريق  ويعتقد 
اليوم  انقرضت  بشرية  أنواع  عمل  من  وليست  سابينس(،  )هومو 

كالدينيسوفان، ولكن ال يمكن الجزم بذلك.

تحت شعار »بالكفاح ننجح«، نظم صالون رائدات الجنوب التابع 
لمكتب الثقافة الشاطئ في كلية الهندسة والتقنية براك، 

السبت، حفل إشهار أول صالون ثقافي نسائي بالجنوب.
وحضر الحدث الثقافي مدير مكتب الثقافة وادي الشاطئ، 

محمد عيسى، وعدد من المثقفات بالمنطقة، وعدد من 
منظمات المجتمع المدني، والضيوف، حسب موقع الهيئة 

العامة للثقافة على اإلنترنت.
وأوضحت رئيس وصاحبة فكرة أول صالون أدبي خاص 

بالنساء في الجنوب، رجاء الطاهر، أن »حفل إشهار الصالون 
تناول كلمات بالمناسبة، والعديد من الموضوعات التي تعني 

بالصالون والمرأة والجوانب الثقافية وسبل تعزيزها بالمنطقة، 
وأضافت السيدة رجاء أن هذا الصالون يفتح المجال أمام 
األديبات والشاعرات من أجل إظهار مدى قدرة المرأة في 

الجنوب على التعبير واإلبداع«.
وأضافت الهيئة: »تخلل الصالون عرض فيديو مختصر 

بعنوان صالون رائدات الجنوب من الفكرة إلى الرؤية واألهداف 
إلى يوم اإلشهار، وتضمن الحفل مداخالت هاتفية من نساء 

رائدات في ليبيا اللواتي أثرين الصالون بكلماتهن المشجعة 
والمحفزة«. وفي ختام الحفل وزعت شهادات تكريم على بعض 

الناشطين في مجال الثقافة والعمل التطوعي وريادة األعمال 
في الشاطئ.

عن كتاب »حوش الحرملك«

شهدت منطقة المنصورية بـبلدية أدري 
الشاطئ، األربعاء، افتتاح منتدى »أجيال 

للمواهب والفنون«، بحضور مدير مكتب 
الثقافة وادي الشاطئ محمد أحمد عيسى، 

وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وحسب موقع هيئة الثقافة على اإلنترنت 

»يهدف المنتدى إلى تنمية وإبراز القدرات 
والمواهب الشبابية في كل المجاالت«. 

وتفاعل الحضور مع برنامج االفتتاح، الذي 
ضم عددا من المبدعين، إذ شملت فقراته 
العديد من الفعاليات من بينها عرض فني 

متميز قدمه شباب المنصورية.
وقال عيسى إن المنتدى يهدف إلى إثراء 
المشهد الثقافي والفني في الجنوب، مؤكدا 

أهميته في تعزيز األنشطة المجتمعية. 
وأشار مدير مكتب الثقافة إلى أن الهيئة 

العامة للثقافة تسعى إلى تقديم كل سبل 
الدعم لرفع الوعي الثقافي واالهتمام 

بالشباب، وأكد أن المنتدى يهدف إلى 
مواكبة الحراك الثقافي للشباب من خالل 
الفعاليات إلبراز وتشجيع المواهب وإعطاء 

فرصة أكبر لهم.

● لوحة جدارية للملك شيشنق

● مفيدة جبران

● تمثال للملك شيشنق في الجزائر

● الوحة الصخرية التي تم اكتشافها في مغارة ليانغ تدونغني



السياسي  المسلسل  وطاقم  ممثلو  وافق 
الجمعة،  منذ  يعرض  الذي  »تانداف«  الهندي 
برايم«،  »أمازون  التدفقي  البث  منصة  على 
على »إجراء تعديالت« على هذا العمل، بعدما 
اعتبر سياسيون من الحزب الحاكم أنه ينطوي 

على »استهزاء« بآلهة الديانة الهندوسية.
من  المكون  المسلسل  عرض  بدء  وترافق 
النجم  بطولة  من  وهو  الجمعة،  حلقات،  تسع 
كبيرة  ضجة  مع  خان،  علي  سيف  البوليوودي 
الهندوسي  القومي  الحزب  أعضاء  أثارها 
الوزراء  رئيس  بزعامة  جاناتا«  »بهاراتيا 

ناريندرا مودي، وفق »فرانس برس«.
المطالبة  إلى  ببعضهم  األمر  ووصل 
»استهزاء  تضمن  أنه  معتبرين  بحظره، 
إلى  يسيء  مما  الهندوسية«،  باآللهة  متعمدا 

المشاعر الدينية الهندوسية.
ظفار،  عباس  علي  »تانداف«  مخرج  وأعلن 
عن  »تويتر«  على  حسابه  عبر  الثالثاء،  مساء 
المسلسل  إلى تعديل  اإلنتاج  فريق  لدى  توجه 

في ضوء العاصفة التي أثارها.
»فريق  أن  »تويتر«  على  المخرج  وكتب 
اتخذا  تانداف  في  العمل  وطاقم  الممثلين 
انطالقا  المسلسل«  على  تغييرات  بإجراء  قرارا 

من »المخاوف المثارة«.
وفي أحد المشاهد التي أثارت حفيظة حزب 
الهندوسية  اإللهة  تلفظ  جاناتا«،  »بهاراتيا 
مسرحية  في  )الحرية(  »أزادي«  عبارة  شيفا 

لحشد  استخدمت  التي  الكلمة  وهي  جامعية، 
 2019 العام  للحكومة  المناهضة  االحتجاجات 

في كل أنحاء الهند.
اعتذر،  بأكمله  المسلسل  فريق  وكان 

والبث  اإلعالم  وزارة  أبلغت  بعدما  اإلثنين، 
»عددا  تتلقى  بأنها  عليه  القيمين  اإلذاعي 
حقه،  في  وااللتماسات«  الشكاوى  من  كبيرا 

بحسب المخرج.
عمل  »تانداف  أن  اإلثنين،  ظفار،  وأكد 
وأشخاص  حقائق  مع  تشابه  وأي  خيالي، 

وأحداث هو محض مصادفة«.
المسلسل  ضد  العريضة  مقدمي  بين  ومن 
في  جاناتا«  »بهاراتيا  حزب  من  البرلماني 
»يحارب  أنه  زعم  الذي  كادام،  رام  بومباي، 
عدم  إلى  ويسعى  الهندوس  كرامة  أجل  من 
من  السخرية  على  بالتجرؤ  ألحد  السماح 

اآللهة الهندوسية«.
على  التدفقي  البث  منصات  أبرز  وكانت 
هوت  و»ديزنيز  و»أمازون«  »نتفليكس«  غرار 
يبلغ  الذي  البلد  في  وجودها  عززت  ستار« 
إلى  وسعت  نسمة،  مليار   1.3 سكانه  عدد 
البث  خدمات  تخضع  وال  محلي.  محتوى  إنتاج 
على  درجت  التي  الرقابة  لهيئات  التدفقي 

اقتطاع مشاهد من األعمال.
الخدمات  هذه  بإخضاع  المطالبة  وتتزايد 
ذلك  إلى  الداعين  أبرز  ومن  نفسها،  للرقابة 

أعضاء حزب »بهاراتيا جاناتا«.

المقبلة  األيام  خالل  مصر«،   MBC« قناة  تبدأ 
أل«،  »ليه  الشيقة  االجتماعية  الدراما  عرض 
مريم  بإشراف  كتابة  ورشــة  تأليف  من  وهو 
أمينة  وبطولة  أبوعوف،  مريم  وإخــراج  نعوم، 

خليل وهالة صدقي.
األجيال  صراع  حول  أل«،  »ليه  أحداث  تدور 
ذاتها،  لتحقيق  سعيا  الــمــرأة  واستقاللية 
عن  تبحث  التي  الشابة  »عالية«  قصة  ويطرح 
العائلية  الضغوط  عن  بعيدا  أحالمها  تحقيق 
خصوصا  ــم  أوالده على  األهــل  يفرضها  التي 
والتقاليد،  ــادات  ــع ال بعض  بحكم  البنات 
المسابقات  إحـــدى  فــي  المشاركة  فــقــررت 
علها  دراســيــة  منحة  على  للحصول  ساعية 

تنجح في تحقيق مشروعها.
»عالية  أن  خليل  أمــيــنــة  ــح  ــوض وت
المدن  ــدى  إح فــي  نشأت  عــاديــة  شابة 
يتمسك  مــجــتــمــع  ــي  فـ ــة،  ــري ــص ــم ال
اللواتي  هن  وكثيرات  صارمة،  بتقاليد 
الشخصية  ــذه  ــ ه ــع  مـ ســيــتــفــاعــلــن 
يعشنه  ــع  واق عــن  نموذجا  ويعتبرنها 
تشبههن  أنها  أو  اليومية،  حياتهن  في 
»المجتمع  أن  إلى  وتشير  ما«.  مكان  في 
من  ــور  األمـ بعض  يرفضان  والعائلة 
مقنعة  أسباب  أو  مبررات  أي  إبــداء  دون 
لهذه  العمل  يتوجه  هنا  ومــن  لــذلــك، 
تضعون  لماذا  أل(،  )ليه  بالسؤال،  الفئة 
أن  إلــى  الفتة  مستقبلنا،  على  القيود 
التحديات،  من  سلسلة  ستواجه  )عالية( 
حياتها،  تغير  مصيرية  قــرارات  وتتخذ 
يدها  على  ويشد  يدعمها  من  وستجد 
يعارضونها  أشـــخـــاص،  مــقــابــل  فــي 
ــه وعــلــى رأس  ويــرفــضــون مــا تــقــوم ب
صدقي(«،  )هالة  سهير  والدتها  هــؤالء 

وفق بيان للشركة المنتجة.
في  تتلخص  »القصة  أن  أمينة  وتضيف 
في  األهل  تدخل  يحدد  الذي  الخط  عن  سؤال 
مجتمعاتنا  في  بناتهم  سيما  ال  أوالدهم،  حياة 
ثم  التدخل،  هذا  وحدود  المحافظة،  الشرقية 
لنفسه  االختيار  في  الحق  للشخص  يكون  متى 
كانت  إذا  وعما  ضــغــوطــات«.  دون  بنفسه 
تجيب:  المتمردة،  الفتاة  بصورة  ستطل  عالية 
بل  مبرر،  بال  تمردا  ليس  لكن  تتمرد  »إنها 

عن حق، على ضوء الظروف التي تمر بها«.
ــن جــانــبــهــا، تــشــرح هــالــة صــدقــي عن  م

ــرأة  ام ــي  »ه لتقول:  سهير،  األم  شخصية 
ــرة تــلــتــزم بــالــعــادات  ــي كــنــف أسـ نــشــأت ف
من  والتسلط  القسوة  وذاقـــت  والتقاليد، 

هي  هــذه  أن  فظنت  أمين(،  )نهير  والدتها 
حياة  في  نفسه  الدور  فلعبت  المثالية  التربية 
في  الــظــروف  تغير  تالحظ  أن  دون  ابنتها، 

الزمن الحالي«.
بـــ»الــصــراع  العريض  الــعــنــوان  وتلخص 
والدتها  االبنة  تحرج  حيث  جيلين،  بين  األزلي 
ومع  عليها،  تحسد  ال  مواقف  في  وتضعها 
الذي  األمر  قراراتها،  على  مصرة  تبقى  ذلك 
هالة:  وتضيف  كثيرة«.  مواقف  إلى  سيؤدي 
وخشيتها  سهير  بتصرفات  شخصيا  »مقتنعة 
سن  فــي  هــم  مــن  أن  وأعتقد  ابنتها،  على 
ضمن  أيضا،  بتصرفاتهن  مقتنعات  )عالية( 
ومنه  ابنتها،  مع  األم  صراع  على  تضيء  دراما 

صراع األجيال عموما«.
»عنوان  أن  إلى  نعوم  مريم  الكاتبة  تلفت 
)عالية(،  البطلة  رحلة  مع  يتوافق  المسلسل 

الشديد  بالرفض  تقابل  التي  اختياراتها  لجهة 
من  مانع  ال  أنــه  األخــيــرة  تــرى  بينما  دومـــا، 
عالية  »تقرر  نعوم:  وتقول  التجربة«،  خوض 
عن  خــارج  تحد  أو  مسابقة  فــي  المشاركة 
الدرامية«،  الحبكة  تنطلق  هنا  ومن  المألوف، 
الصراع  موضوع  يطرح  »العمل  أن  إلى  الفتة 
عالية  تمثله  منهما  األول  جيلين  بــيــن 
تمثله  آخــر  وجيل  عمها،  وابــن  وصديقاتها 
أخرى،  وشخصيات  وخالتها  وعمها  والدتها 
أشياء  وتجربة  باالستقاللية  يطالب  األول 
أوالده  على  يخاف  محافظ  آخر  وجيل  جديدة، 

ويخشى على مستقبلهم بنظرته التقيلدية«.
عامة  بصورة  »الشخصيات  أن  إلى  وتشير 
المتوسطة  للطبقة  االجتماعية  الحياة  تمثل 
ألكثر  والتناقضات  األزمـــات  نــرى  المصرية، 
بذلك  ونحاول  مصر،  في  المقيدة  الطبقات 
المجتمع  نظرة  تجاه  الراكدة  المياه  تحريك 
أن  يجب  مصيرهن  ــأن  وك الشابات،  لمصير 
أسرة  وتكوين  الزواج  عبر  سلفا  مرسوما  يكون 

من دون تحقيق الذات خارج هذا اإلطار«.
فتقول:  ــوف  ــوع أب مــريــم  الــمــخــرجــة  أمـــا 
المصرية  ــا  ــدرام ال على  جديد  »الــمــوضــوع 
كتابات  وتجذبني  المواقف،  في  جرأة  ويحمل 
مهمة  مواضيع  تتناول  لكونها  نعوم  مريم 
العمل  أحـــداث  أن  إلــى  وتلفت  وقــيــمــة«. 
الذي  النوع  وهــو  الحياة،  واقــع  من  مأخوذة 
المشاهد  أجعل  أن  »حاولت  مضيفة:  تفضله، 
دون  الشخصيات،  مــن  قــريــب  أنــه  يشعر 
وفقت  قد  أكــون  أن  وأتمنى  مفتعلة  مواقف 

في اختياراتي«.
مساحة  على  تمتد  »األحـــداث  أن  وتشرح 
األصدقاء  كبيرة،  عائلة  ــل  داخ كامل،  عــام 
خالل  عالية  تقابلهم  الــذيــن  ــاص  ــخ واألش
يحمل  الحال  وبطبيعة  ومغامراتها،  رحلتها 
الجمهور  »يفكر  بأن  آملة  حب«،  قصة  العمل 
العمل  يسهم  وأن  المطروحة،  القضية  في 
بين  القائم  للصراع  وسطي  حل  إيجاد  في 
في  التفكير  ــادة  إعـ ــى  إل ويدفعنا  ــال  ــي األج

العادات والتقاليد«.
خليل  أمينة  بطولة  أل«،  »ليه  مسلسل 
عادل  وهاني  رضــا  وشيرين  صدقي  وهالة 
ومحسن  الشرنوبي  ومحمد  السعيد  وعمر 
وعمر  الحريري  عمر  وميريت  الدين  محيي 
من  صخر،  وصدقي  حسنين  وأحمد  الشناوي 
الفكرة  صاحبة  من  تتألف  كتاب  ورشة  تأليف 
وإشــراف  مجدي  محمد  بمشاركة  نجم  دينا 

مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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صانعات »ليه أل« يكشفن كواليس العمل

»أمازون برايم« تدخل تعديالت على مسلسل هندي

اشتراكات »نتفليكس« تتجاوز 
200 مليون من كل أنحاء العالم

قبل عرضه بأيام

بعد إثارة مشاعر الهندوس

● بوب ديالن

الوسط - محمد علوش

قطاع  ــدارة  ص في  موقعها  »نتفليكس«  عــززت 
مشتركيها  عدد  بلغ  إذ  المدفوع،  التدفقي  البث 
نهاية  في  ماليين   204 العالم  أنحاء  كل  في 
لها  مواتية  ظروفا  السنة  هذه  وشهدت   ،2020
اإلقفال  وتدابير   »19  - »كوفيد  جائحة  بفعل 
المتزايدة  المنافسة  مــن  الــرغــم  على  الــعــام، 

والزيادة األخيرة في أسعارها.
عــدد  أن  الـــثـــالثـــاء،  ــصــة،  ــمــن ال ــت  ــن ــل وأع
المنصرم  العام  خالل  فيها  الجدد  المشتركين 
الربع  في  مليون   8.5 بينهم  مليونا،   37 بلغ 
مواصلتها  إلــى  يؤشر  مما  السنة،  من  األخير 
بوتيرة  ولو  السوق  من  إضافية  حصص  اكتساب 

أقل من الربيع الفائت.
الحد.  بهذا  االكتفاء  »نتفليكس«  تنوي  وال 
خالل  هاستينغز  ريد  المجموعة  رئيس  والحــظ 
المتحدة  »الـــواليـــات  أن  المحللين  مــع  لــقــاء 
انتشار«  أفضل  فيها  يسجل  التي  السوق  هي 
 10 سوى  تمثل  »ال  أنها  إلى  أشار  لكنه  للمنصة، 
أمام  المشاهدون  يمضيه  ــذي  ال الوقت  من   %

شاشة التلفزيون«.
مشتركيها  ضاعفت  أنها  الشركة  وأوضحت 
من  عددهم  ارتفع  إذ  عامين،  غضون  في  تقريبا 
مليون   203.7 إلى   2018 مطلع  في  مليونا   111
إيرادات  متوسط  نما  حين  في   ،2020 أواخر  في 
 11.02 إلــى  دوالر   9.88 من  الواحد  االشــتــراك 

دوالر.
رفــع  ــي  ف »نتفليكس«  ــردد  ــت ت ــم  ل كــذلــك 
في  المتحدة  الواليات  في  ثم  كندا  في  أسعارها 
المنصات  منافسة  من  الرغم  على  األخير،  الربع 
»ديزني  غــرار  على  ثمنا،  ــص  األرخ أو  المجانية 

بالس«.
أنها  أرباحها  بيان  فــي  المجموعة  وأكـــدت 
وأضافت:  مــالــي«،  فائض  تحقيق  وشــك  »على 
استثمارات  ــى  إل بحاجة  نعد  لــم  أننا  »نعتقد 

خارجية لتمويل عملياتنا اليومية«.
بنسبة  »نتفليكس«  ســهــم  قيمة  قــفــزت 
التداول  خــالل  ستريت  وول  في   %  10 تتجاوز 

اإللكتروني بعد إغالق البورصة.
كاليفورنيا  من  تتخذ  التي  الشركة  وسجلت 
دخال   2020 من  الــرابــع  الفصل  في  لها  مقرا 
بأربعين  أقل  أي  دوالر،  مليون   542 قدره  صافيا 
بلغت  حين  في  الفائت،  العام  عن  دوالر  مليون 

إيراداتها 6.6 مليار دوالر، أي بزيادة 21.5 %.
من  كغيرها  كبير،  بشكل  المنصة  وأفـــادت 
التي  القيود  من  العمالقة،  التكنولوجيا  شركات 
مختلف  في  التنقالت  على   2020 العام  فرضت 
احتواء  إلى  الرامية  التدابير  ضمن  العالم  دول 

الوباء.
بلوغ  كــذلــك  شــهــدت  الفائتة  السنة  لكن 
عدد  الــســوق  دخــل  إذ  النضج،  مرحلة  القطاع 

الذين  ــجــدد  ال المباشرين  المنافسين  مــن 
تي  ــل  »أب بينهم  من  الحجر،  من  أيضا  أفـــادوا 
خصوصا  مــاكــس«،  أو  بي  ــش  و»إت ــالس«  ب في 
في  مشتركيها  عدد  تجاوز  التي  بالس«  »ديزني 

سنة واحدة 85 مليونا.
مثير  ديزني  أنجزته  »ما  أن  هاستينغز  ورأى 
وبين  بينها  التنافس  أن  معتبرا  لــإعــجــاب«، 
بأسره«.  للعالم  بالنسبة  »رائع  أمر  »نتفليكس« 
ما  فــي  أوتينا  مــا  بكل  نعمل  »نحن  وأضـــاف: 
اللحاق  وسنحاول  المتحركة،  بالرسوم  يتعلق 
مع  المجال،  هــذا  في  تخطيها  وحتى  بديزني 
بشكل  الترفيه  مجال  في  تفوقنا  على  الحفاظ 

عام. إنه أمر محفز جدا«.
أنها  عــلــى  »نتفليكس«  شـــددت  ــك  كــذل
التلفزيون  مع  أيضا  منافسة  في  نفسها  تعتبر 
االجتماعية  والشبكات  الفيديو  وألعاب  التقليدي 
و»تويتش«.  تــوك«  و»تــيــك  »يــوتــيــوب«  مثل 
الجاد«  »العمل  تواصل  أنها  بيانها  في  وأكــدت 
يمضيه  ـــذي  ال ــت  ــوق ال ــن  م حصتها  لــزيــادة 
المنافسين  هؤالء  »ضد  الشاشة  أمام  الجمهور 

الكبار«.
ما   2021 لسنة  »نتفليكس«  خطة  وتشمل 
كبير  عــدد  فيها  يشارك  فيلما   70 عن  يقل  ال 
جونسون  روك«  »ذا  دوايــن  بينهم  النجوم،  من 
وغال  و»جومانجي«(  فــوريــوس«  أنــد  )»فــاســت 
كينغ  وريجينا   )»1984 وومــان  ــدر  )»وون غــادوت 
ــدرا  وســان ستريب  ومــيــريــل  بـــرودي  وأدريــــان 
آيرونز  وجيريمي  سبنسر  وأوكتافيا  بــولــوك 

وليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس.
للمجموعة  المشارك  التنفيذي  المدير  وأكــد 
العدد  أن  المؤتمر  خـــالل  ــارانـــدوس  سـ تيد 
وأضــاف:   .»70 مــن  أكثر  بالتأكيد  »سيكون 
عالمي  جمهور  ولــديــنــا  ــودة،  ــوج م »الشهية 

بأذواق متنوعة جدا«.
أكــثــر مــن 80 % مــن االشــتــراكــات  ويــتــأتــى 
أميركا  ــارج  خ دول  من   2020 العام  اإلضافية 

الشمالية.
إريــك  ماركيتر«  »إي  فــي  المحلل  واعــتــبــر 
األفضل«  »السنة  كانت   2020 أن  هاغستروم 
أكبر  »نموا  تحقق  أن  متوقعا  لـ»نتفليكس«، 
توفيرها  تعتزم  التي  األعمال  بفضل   »2021 في 
األكبر  »الــرابــح  بأنها  ووصفها  المنصة.  على 

حتى اآلن في معركة البث التدفقي«.
الــربــع  يشهد  أن  »نتفليكس«  وتــوقــعــت 
ماليين  ستة  انضمام  الجارية  السنة  من  األول 

مشترك جديد إليها.
سبنسر  للمجموعة  المالي  المدير  وقـــال 
ــال من  ــق ــت ــت الــجــائــحــة االن ــرع ــان: »س ــم ــوي ن
فإن  لذا  التدفقي،  البث  إلى  التقليدي  التلفزيون 

البوادر جيدة على المدى الطويل«.

طفرة في صفقات بيع حقوق املجموعات املوسيقية
بعد أزمة »كوفيد - 19«

الرابح األكبر في 2020

لعالم  قوية  ضربة   »19  - »كوفيد  جائحة  ــددت  س
غير  رئيسيا،  دخل  مصدر  الفنانين  حرم  ما  الحفالت 
اعتيادي  غير  نموا  يحقق  الموسيقي  اإلنتاج  قطاع  أن 
بيع  صفقات  في  الكبيرة  الطفرة  بفضل  خصوصا 

حقوق المجموعات الموسيقية.
والتي  الموسيقية،  المجموعات  حقوق  حيازة  وتوفر 
ألغنية،  اســتــخــدام  كــل  عــن  ــرادات  ــ إي تقاضي  تتيح 
فيلم  في  بها  االستعانة  أو  التحميل  خالل  من  ســواء 
وفق  الطويل،  المدى  على  طائلة  أربــاحــا  ــالن،  إع أو 

»فرانس برس«.
بهذه  مــتــزايــدا  اهتماما  المستثمرون  ويــبــدي 
نسبة  على   »19  - »كوفيد  جائحة  أتت  بعدما  الحقوق 

كبيرة من اإليرادات في القطاع.
قياسية،  مستويات  حديثا  أجريت  صفقات  وبلغت 
فقد  رسمي.  بتأكيد  يحظ  لم  بعضها  أن  لو  حتى 
الموسيقية  مجموعته  كامل  حقوق  ديــالن  بوب  باع 
في  بابليشينغ«  ميوزيك  »يونيفرسال  شركة  إلــى 
حصل  فيما  دوالر،  مليون  بـ300  قيمتها  قدرت  صفقة 
مئة  على  مــاك«  »فيلتوود  فرقة  من  نيكس  ستيفي 
المجموعة  من  الحصص  أكثرية  لحيازته  دوالر  مليون 

الموسيقية الكاملة للفرقة.
يونغ  نيل  الكندي  األميركي  المغني  ــع  وق كما 
معلنة،  غير  بقيمة  اتفاقات  »بلوندي«  فرقة  ومؤسسا 

على غرار شاكيرا.
وميك  باكينغهام  ليندسي  ــن  م ــل  ك ــن  ــل وأع
ماك«،  »فليتوود  فرقة  في  أيضا  العضوين  فليتوود، 
الصادرة  »دريمز«  أغنية  حقوق  تشمل  بيع  صفقات 
متجددة  شــهــرة  لتحقق  عـــادت  والــتــي   1977 فــي 

ماتسورا  ــاري  ن وتوضح  تــوك«.  »تيك  بفضل  أخيرا 
المتخصصة  كونسلتينغ«  »ماسارسكي  شركة  من 
ــاد  االزديـ أن  الموسيقية  المجموعات  تقويم  فــي 
بدأ  الموسيقية  المجموعات  أسعار  في  »المذهل« 

قبل 2020، لكنه تعزز بقوة خالل الجائحة.
القطاع  في  المستثمرين  اهتمام  أن  إلــى  وتشير 
التدفقي،  البث  ــرادات  إيـ ارتــفــاع  بفعل  أيضا  يــزداد 
معدالت  وبفعل  طويال،  لالستمرار  مرشح  منحى  في 
بتسجيل  موثوقة  توقعات  ومــع  المنخفضة  الفوائد 
األعــمــال  أصــحــاب  مــن  للفنانين  مرتفعة  ــدات  ــائ ع

العابرة للزمن.
الفنية  الجوالت  من  المحرومون  الموسيقيون  أما 
إيــرادات  تحقيق  عن  يبحثون  فهم  الجائحة،  بدء  منذ 
تسجل  التي  الموسيقية  مجموعاتهم  مــن  نقدية 

قيمتها ازديادا مطردا.
وفنانين  أســمــاء  »نـــرى  مــاتــســورا  ــاري  نـ ــقــول  وت
سيبيعون«  أنهم  يوما  نتخيل  نكن  لم  أيقونيين.. 

حقوق مجموعاتهم الموسيقية.
لإفادة  مجموعاتهم  حقوق  بيع  البعض  ويقرر 
آخرين  لدى  الدافع  فيما  حاليا،  المرتفعة  األسعار  من 
في  المال  رأس  ضرائب  على  المحتملة  الــزيــادة  هو 
البيت  إلى  بايدن  جو  وصــول  مع  المتحدة،  الواليات 

األبيض.
الشهير  والمؤلف  المغني  كروسبي  ديفيد  ــرأي  وب
فرقة  مــؤســســي  ــد  ــ وأح بـــيـــردز«  »ذي  ــة  ــرق ف ــي  ف
الشهر  أعلن  ــذي  ال نـــاش«،  أنــد  ستيلز  »كروسبي، 
فإن  الموسيقية،  مجموعته  حقوق  بيع  الماضي 
بعدما  المنحى  لهذا  األول  السبب  تشكل  الجائحة 

حرمت الفنانين مصدر دخلهم الرئيسي أي الحفالت.
مقابلة  خالل  بــرس«  »فرانس  لوكالة  يقول  وهو 
»السبب  إن  كاليفورنيا  في  منزله  من  الفيديو  عبر 

يشبه  ما  جميعا  نعيش  ببساطة  أننا  هو  الرئيسي 
التقاعد القسري، وال يمكننا فعل شيء«.

المجموعة  ــوق  ــق )ح ــيــع  ألب كــنــت  »مـــا  ويــضــيــف 
منتقدا  ــك«،  ذل على  مرغما  أكــن  لم  لو  الموسيقية( 
يقول  التي  الكبرى  التدفقي  البث  منصات  سياسة 
الموسيقيين  ألكــثــريــة  زهــيــدة  مبالغ  تــدفــع  إنــهــا 

المرحلة  في  الساحة  في  الكبيرة  األسماء  باستثناء 
الراهنة.

بيع  خط  على  نشاطا  األكثر  الشركات  بين  ومــن 
»هيبغنوسيس  شركة  الموسيقية،  المجموعات  حقوق 
في  المدرجة  البريطانية  االستثمارية  فاند«  سونغز 
»برايميري  وأيضا   ،2018 العام  منذ  لندن  بورصة 

نيكس،  ستيفي  مــع  ــاق  ــف االت وقــعــت  الــتــي  ــف«  وايـ
إنفستمنتس«  »تمبو  بينها  استثمارية  وصناديق 
»هيبغنوسيس«  وتشير  ــوار«.  و»رزرفـ هيل«  ــد  و»راون
السابق  المدير  ميركورياديس  ميرك  يقودها  التي 
ــى أن  ــدن«، إل ــاي ــون و»أيــــرون م ــتــون ج ألعــمــال إل
بتقلبات  تتأثر  ال  الموسيقية  المجموعات  عــائــدات 
»الموسيقى  يستهلكون  ــنــاس  ال إن  إذ  ــوق،  ــس ال
»هم  التدفقي،  البث  خدمات  وبفضل  باستمرار«، 
تقرير  وفــق  لها«،  تقريبا  األوقـــات  كل  في  يدفعون 

أصدرته الشركة في 2020.
لم  أننا  لــو  »حتى  تضيف  »هيبغنوسيس«  لكن 
ما  تماما  هذا  فإن  ذلك،  الجائحة  تثبت  أن  نريد  نكن 
لحيازة  دوالر  مليار  من  أكثر  الشركة  وأنفقت  حصل«. 
إلى  العائدة  تلك  بينها  موسيقية  مجموعات  حقوق 

نيل يونغ و»بلوندي« وشاكيرا و»آر زي إيه«.
لجمعية  السابقة  المديرة  ديــبــال  جاين  وتــقــول 
هناك  كانت  »لطالما  البريطانيين،  الموسيقى  ناشري 
المجموعات  حقوق  صعيد  على  الكواليس  في  حركة 

الموسيقية«.
خصوصا  أخــيــرا،  الكثيرة  الــشــراء  صفقات  أن  غير 
على  أكثر  الضوء  سلطت  »هيبغنوسيس«،  جانب  من 
أن  إلــى  ديبال  وتشير  قيمتها.  وزادت  الحركة  هــذه 
باإلنتاج  بــوضــوح  مهتمة  تبدو  المالية  »األســـواق 

الموسيقي«.
بيعه  ورغم  الذي،  كروسبي  قلق  المنحى  هذا  ويثير 
كان  زمــن  إلــى  يحن  الموسيقية،  مجموعته  حقوق 

الجمهور »يدفع لنا في مقابل أعمالنا«.
آخــر،  ــى  إل فنان  مــن  البيع  عقود  بنود  وتختلف 
من  الصفقات  تزايد  أن  غير  العلن،  إلى  تخرج  وقلما 
األفــالم  في  األغنيات  هــذه  استخدام  تسهيل  شأنه 

واإلعالنات، وهو ما يأسف له كروسبي.

القاهرة - الوسط

هالة صدقي: االختالف 
بين األجيال طبيعي

مريم أبوعوف: نجتهد إلعادة 
التفكير في العادات والتقاليد

أمينة خليل: الكثير من 
البطلة  سيعتبرن  الفتيات 

نموذجا لواقع يعشنه

● مؤيدون للحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند

● ليونارد دي كابريو بطل أحد أعمال »نتفليكس« في 2021

● مشاهد من »ليه أل«



فيفي
املرمىاملرمى

الرياضية  القنوات  على  له  حديث  آخر  في 
نادي  رئيس  وعد  المصري،  بالتلفريون 
مجزية  بمكافآت  الجعفري،  جمال  »االتحاد«، 
دور  في  »بيراميدز«  فريق  تجاوز  حال  لالعبيه، 

الـ32 األول من بطولة الكونفدرالية.
تايم  »أون  قناة  عبر  الجعفري  الراحل  وقال 
التالتة«:  »جمهور  برنامج  مع   »2 سبورتس 
في  بيراميدز  أمام  صورتنا  لتحسين  »نسعى 
الجميع  الليبية،  الكرة  وتشريف  العودة،  لقاء 
ليست  ولكن  صعبة  بيراميدز  مواجهة  أن  يعلم 
حال  لالعبين  خاصة  مكافآت  وضعنا  مستحيلة، 
في  أخفق  االتحاد  أن  إال  بيراميدز«،  على  الفوز 
االستمرار وتخطاه بيراميدز بثالثة أهداف مقابل 
هدفين في المباراة التي جمعت بينهما باستاد 

إياب مسابقة  الجوي« ضمن  30 يونيو »الدفاع 
جمال  أحالم  آخر  تلك  كانت  »الكونفدرالية«. 
الليبية، عن عمر  الرياضة  الجعفري الذي ودعته 
ناهز 59 عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس »كورونا 
زاخرة  عطاء  ومسيرة  رحلة  تارًكا  المستجد«، 
اتحاد  رئاسة  حتى  أو  »االتحاد«  نادي  بين  ما 
اتحاد كرة  رئيس  العام كآخر  الليبي  القدم  كرة 

منتخب.
عبر  الجعفري،  الليبية  األندية  معظم  ونعت 
الحسابات المختلفة، وانضم الجعفري إلى نادي 
مواسم   6 خالل  وتمكن   ،1981 العام  االتحاد 
من الصعود إلى الفريق األول، ثم انتقل لينضم 
إلى فريق األولمبي بالزاوية العام 1987، انتقل 

بعدها إلى نادي الترسانة منذ 1988 – 1992.

مالعب 14

زوران ما بعد
الـ »شان«

الحدث

زين العابدين بركان

المبكر  والتقييم  للحكم  مبررًا  أجد  ال 
لكرة  األول  الوطني  لمنتخبنا  والسريع 
بطولة  ضمن  األول  ظهوره  في  القدم 
»شان  المحليين  لالعبين  أفريقيا 
في  السلبي  وتعادله  الكاميرون2021« 
بداية جولته االفتتاحية أمام منتخب النيجر، 
يرِض  لم  الذي  األداء  عن  النظر  وبغض 
إال  الرياضية،  والجماهير  النقاد  من  الكثير 
أن ذلك كان متوقعًا بحكم التجديد الكبير 
الذي يضم  الفريق  على تشكيلة  الذي طرأ 
في  مرة  ألول  يشارك  أغلبها  شابة  عناصر 
ال  وبالتالي  الكبير،  األفريقي  الحدث  هذا 

تعنينا كثيرًا نتائج الفريق في البطولة.
يؤجل  أن  ينبغي  زوران  على  الحكم 
في  الفريق  مشاركة  انتهاء  بعد  ما  إلى 
الصربي  فالمدرب  الـ»شان«،  بطولة 
للفريق  الفنية  الحقيبة  يتسلم  لم  الجديد 
ولم  قليلة،  بأيام  البطولة  انطالق  قبل  إال 
تحضيرات  أية  إشرافه  تحت  الفريق  يجِر 
سوى  يخض  ولم  كافية،  واستعدادات 

تجربة ودية وحيدة أمام منتخب زامبيا.
تجربة  ستكون  البطولة  أن  أعتقد 
في  جاءت  للمدرب،  مفيدة  وفرصة  مهمة 
العبيه  على  أكثر  للتعرف  المناسب  وقتها 
والوقوف  الفنية  وإمكانياتهم  وقدراتهم 
الـ»شان«  بعد  وما  جاهزيتهم..  على 
الصعب،  واالمتحان  الموعد  سيكون 
وشاًقا  كبيرًا  سيكون  والعمل  فالطريق 
وطوياًل، حيث تنتظره ما تبقى من مباريات 
التي  الـ»كان«  تصفيات  ضمن  بمجموعته 
خسارتي  بعد  تمامًا  حظوظنا  فيها  فقدنا 

موقعتي غينيا االستوائية.
منتخبي  زوران  مع  منتخبنا  سيواجه 
تنزانيا وتونس، وبالتالي أعتقد أن البداية 
على  للحكم  الفعلي  واالختبار  الحقيقية 
تصفيات  سيكون  الفني  وجهازه  زوران 
العام،  منتصف  ستنطلق  التي  المونديال 
وهي  قوية،  منتخبات  فيها  سيواجه  والتي 
يحين  أن  وإلى  والغابون،  وأنغوال  مصر 
الـ»شان«  بين  يفصلنا  الذي  الموعد  هذا 
توفير  علينا  المونديال  تصفيات  وانطالق 
والوقت  للعمل  المناسبة  واألجواء  المناخ 
في  واإلسراع  عمله  نتائج  إلظهار  الكافي 
ووضع  المحلي،  الكروي  الموسم  انطالق 
تجهيز  أجل  من  طريق  وخارطة  برنامج 
المنافسة  على  قادر  قوي  منتخب  وتحضير 
الماضي،  العام  وإخفاقات  خيبات  ومحو 
ومقارعة الفرق والمنتخبات التي سينافسها 

في تصفيات كأس العالم.
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مسيرة تدريبية وإدارية للجعفري قبل الرحيل املفاجئ
االتحاد  فريق  جناح  يواصل 
التألق  عاما(   28( الهوني  المهدي 
لكرة  األول  ليبيا  منتخب  مع 
ضمن  يتواجد  وحاليا  القدم، 
في  المحليين  الالعبين  نخبة 
يخوض  حيث  الكاميرون، 
بطولة  المتوسط«،  »فرسان 
»شان  األفريقية  األمم 
حظي  أن  بعد   ،»2021
المحترف  شقيق  الالعب 
الترجي  الدولي في صفوف 
الهوني  حمدو  التونسي 
الجديد  الفني  الجهاز  بثقة 
زوران  الصربي  بقيادة 
قهر  الوطني  الفريق  ويحاول  فتش،  فيليبو 
الظروف المعاكسة من غياب مسابقة الدوري 
لتقديم  الممتاز، وعدم االستعداد بشكل جيد، 
على  المنافسة  خالل  الجيل،  لهذا  يحسب  شيء 
المستحدثة،  البطولة  من  السادسة  النسخة 
المحليين  لالعبين  ليبيا  منتخب  فاز  وأن  وسبق 
ببطولة العام 2014، كما ظهر المهدي الهوني 
المجموعة  افتتاح  مباراة  في  مميز  بشكل 
النيجر  أمام  السلبي  التعادل  رغم  الثانية، 
عالم  في  السابقة  بخبراته  متسلحا 
قصيرة  تجربة  له  كانت  حيث  االحتراف، 
إلى  العودة  قبل  البحريني،  الدوري  في 

بالده واالنتظام مع فريق االتحاد.

تتواصل بالمدينة الرياضية بمصراتة دورة التحكيم، بمشاركة 15 دارسًا، ويحاضر 
فيها رئيس لجنة الحكام باالتحاد الليبي للكرة الطائرة علي المكشالي، حيث قال: 

»إن الدورة استهدفت 15 مشارًكا أعمارهم من 18 حتى 35 عامًا، وخالل األيام 
األولى للدورة الحظت أن درجة االستيعاب ممتازة ومهاراتهم عالية، برنامج الدورة 

يتضمن محاضرات نظرية وعملية في قانون اللعبة، وعرض فيديوهات لبعض 
مواد القانون لترسخ في أذهان الدارسين، بجانب محاضرة نظرية عن مادة 

اإلرسال، وستكون هناك اختبارات إلصدار قرار اعتماد من االتحاد العام«.

أكد المراقب والحكم السابق، أحمد عاشور، أنه يأمل في سرعة تسديد مستحقات ◆
الحكام والمراقبين المتراكمة منذ فترة طويلة دون أن يسميها، كما أكد أنه تلقى 

وعودًا من المسؤولين بالهيئة العامة للشباب والرياضة واالتحاد الليبي لكرة القدم 
بطي صفحة هذا الملف نهائيًّا، وأكمل عاشور حديثه بأن الوعد تضمن تسديد 

المستحقات كونه جهد وعرق كل الحكام والمراقبين، وأنه أكثر مَن سعى وتحدث 
في الموضوع دون أن يخشى في الحق لومة الئم، ووجه عاشور الشكر 

لإلعالميين الذين كان لهم موقف تضامنى في تأكيد هذا الحق والدفاع عنه.

◆
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● الراحل جمال الجعفري أمام صندوق االنتخاب في االتحاد

● المكشالي

● الهوني

5 تأجيالت تضرب بداية الدوري املمتاز في نسخته الـ »47«
المسابقة تنطلق بـ4 مواجهات.. »الصداقة« مع »األخضر«.. »التعاون« يتبارى مع »خليج سرت«.. »األولمبي« يستضيف »رفيق«.. و»الشط« يواجه »االتحاد المصراتي«

باالتحاد  المسابقات  تنظيم  لجنة  رئيس  أكد 
الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، في تصريح 
الليبي  الدوري  أن  »الوسط«،  جريدة  إلى  خاص 
المقبل،  اإلثنين  سينطلق  القدم  لكرة  الممتاز 
الجاري، بأربع مباريات في المجموعتين  25 يناير 
األولى والثانية، ويلتقي »الصداقة« مع »األخضر« 
بملعب شحات، وبملعب أجدابيا يتبارى »التعاون« 
الثانية  المجموعة  وفي  سرت«،  »خليج  مع 
»األولمبي« يستضيف »رفيق على ملعب الزاوية، 
مع  »الشط«  اللقاء  سيجمع  طرابلس  وبملعب 

»االتحاد المصراتي«.
خمس  تأجيل  تم  أنه  البوسيفي  وأضاف 
مباريات في األسبوع األول، وجاء التأجيل لألندية 
أو العب وحارس مرمى  لديها ثالثة العبين  التي 
في صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة 
بنغازي«  »األهلي  مباريات  وهي  الـ»شان«، 
وفي  أجدابيا«،  و»نجوم  و»النصر«  و»الهالل«، 
»االتحاد«  مباريات  ُأجلت  الثانية  المجموعة 
و»المدينة«،  و»السويحلي«  و»الخمس«، 

و»األهلي طرابلس« و»المحلة«.
األندية  قائاًل: »على  البوسيفي حديثه  وواصل 
المسابقات  تنظيم  لجنة  مخاطبة  المشاركة 
بتحديد لون الزي الرسمي واالحتياطي لكل نادٍ، 
لكل  واالحتياطي  الرئيسي  الملعب  تحديد  وأيضًا 
نادٍ، ومخاطبتنا قبل انطالق المسابقة، وفي حالة 
المالعب  المسابقات  لجنة  تحدد  المخاطبة،  عدم 
حكام  من  طلب  كما  نفسها«،  من  البديلة 
قبل ساعه ونصف  الملعب  في  التواجد  المباريات 
المباراة كحد أقصى، وااللتزام  الساعة من بداية 
وإجراء  »كورونا«  وباء  من  الوقائية  باإلجراءات 

مسحة لالعبين قبل موعد المباراة بثالثة أيام.
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  واقتربت 
القدم من مالمسة الواقع، بعد طول انتظار امتد 
ألكثر من عامين، حيث دأبت البطولة الكبرى على 
البحث عن مخرج للظهور مجددًا لموسم 2020 - 
47، بعد الوعود الكثيرة التي  2021 في النسخة 
أطلقها رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني، 
وكان آخرها االنطالق بشكل رسمي يوم 15 يناير 
والمالية  اإلدارية  العراقيل  بعض  أن  إال  الجاري، 
ُأجريت  التي  القرعة  عمل  تأجيل  في  تسببت 
المقبل  اإلثنين  البداية  ضربة  انتظار  في  فعليًّا، 
به  وعدت  ما  بحسب  الجاري،  يناير   25 الموافق 
غضب  احتواء  محاوالت  بعد  المسابقات،  لجنة 
الذي  الشديد،  المالي  فقرها  أعلنت  أندية  عشرة 

يقف حائاًل أمام مشاركتها.
فريقًا،   24 ظهور  الجديد  الموسم  ينتظر 

مباريات هذا الدور في مالعب محايدة، والمباراة 
لجنة  قبل  من  لها  ملعب  اختيار  سيتم  النهائية 
القانوني  الوقت  انتهاء  حالة  وفي  المسابقات، 
لركالت  اللجوء  سيتم  بالتعادل  النهائية  للمباراة 
إلى  المسابقات  لجنة  رئيس  أشار  كما  الترجيح، 
لفريقين،  الممتاز  بالدوري  البقاء  سيكون  أنه 
في  الترتيب  ألواخر  رباعي  دوري  إجراء  بعد 

و»الوحدة«  و»المدينة«  و»االتحاد«  طرابلس« 
و»السويحلي« و»الخمس« و»االتحاد المصراتي« 
و»المحلة«  و»األولمبي«  و»الشط«  و»رفيق« 

و»أبوسليم«.
حسين  المسابقات،  لجنة  رئيس  وأعلن 
بدوري  سيكون  البطولة  نظام  أن  البوسيفي، 
رباعي، األول والثاني من كل مجموعة، وستكون 

فريقًا،   12 مجموعة  كل  مجموعتين،  على  وزعوا 
ضمت  الشرقية،  المنطقة  في  األولى  المجموعة 
و»التحدي«  و»الهالل«  بنغازي«  »األهلي 
و»النصر« و»خليج سرت« و»األخضر« و»دارنس« 
و»األنوار«  أجدابيا«  و»نجوم  الجبل«  و»شباب 
المجموعة  وضمت  و»التعاون«،  و»الصداقة« 
»األهلي  فرق  الغربية  المنطقة  في  الثانية 

رئيس  فريقين.  مجموعة  كل  المجموعتين، 
الشلماني،  الحكيم  عبد  الليبي،  الكرة  اتحاد 
الفنية  اللجان  تشكيل  سيتم  أنه  قبل  من  أكد 
اإلذن  إعطاء  بعد  الدوري،  النطالق  استعدادًا 
وأن  »كورونا«،  لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من 
جاهزة النطالق  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لجان 
الشلماني:  قال  حيث  لحظة،  أي  في  الدوري 
بدأنا   ،2021 يوليو  شهر  في  سينتهي  »الدوري 
وسيتم  الدوري  انطالقة  ترتيب  في  فعلي  بشكل 
يكونوا  حتى  المشاركين  للحكام  دورة  تنظيم 
جاهزين للمسابقة، كما سيكون هناك تنسيق مع 
تقنية  على  لتجهيزهم  للحكام  دورة  إلقامة  فيفا 
اللجان  العريضة، وجميع  الخطوط  الفار، ووضعنا 
المتحدين  أول  وسنكون  الدوري،  لعودة  جاهزة 
األندية؛  مع  التعاون  فقط  ونريد  الوباء،  لهذا 
أشهر  أربعة  لمدة  الدوري  يكون  بأن  طالبت  لذا 
االستحقاقات  وضع  ويجب  تأجيل،  أي  نريد  وال 
البطوالت  في  المشاركة  والفرق  للمنتخبات 
القارية بعين االعتبار، نحن ال نفرق بين األندية 
األندية  أحد  اعتذار  حال  وفي  والصغيرة،  الكبيرة 
اللوائح  تطبيق  سيتم  الدوري  في  المشاركة  عن 
عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس هناك 
عنها،  بعيد  أنا  فالمجاملة  األندية،  بين  فرق 
واإلعالم  األندية  تعاون  حاليًا  منا  األمر  ويتطلب 

الرياضي مع االتحاد الليبي لكرة القدم«.
من  مجموعة  الممتاز  الدوري  انطالق  يسبق 
تعادل  طرابلس  ملعب  ففي  الودية،  المباريات 
ملعب  وفي  و»المحلة«،  »الشط«  فريقا  بهدف 
»األخضر«  على  »الهالل«  فاز  ببنغازي  بنينا 
البدري  وفيصل  العبار  أحمد  سجلها  بثالثية 
بشحات  الصداقة  ملعب  وفي  الشريف،  وأسامة 
تعادل بهدف »الصداقة« و»األنوار«، وفي ملعب 
و»رفيق  سرت«  »خليج  سلبيًا  تعادل  صرمان 
»أبوسليم«  على  »الظهرة«  فاز  كما  صرمان«، 
بهدفين نظفين سجلهما محمد الشريف ومحمود 
خالد  الظهرة  مرمى  حارس  وقد تصدى  البخاري، 
بيوك لركلة جزاء تحصل عليها فريق »أبوسليم« 
»الصداقة«  نادي  ملعب  وفي   ،90 الدقيقة  في 
»التالل«  فريق  على  »الصداقة«  فاز  بشحات 
بهدف دون مقابل، وكان هدف اللقاء الوحيد من 
الشوط  زمن  في  البرداح  سعد  المهاجم  إمضاء 
»الصداقة«،  فريق  مدرب  أقحم  وقد  الثاني، 
جميع  اللقاء  خالل  الكردي،  مجدي  التونسي 
الالعبين المسجلين قي قائمة الفريق، وفي ملعب 
سرت«  »خليج  فريق  فاز  طرابلس،  غرب  جنزور 
نظفين سجلهما  بهدفين  »اليرموك«  فريق  على 
سعد بلعيد وسالم ضيف اهلل، وفي لقاء ودي آخر 
رد،  دون  بهدف  »الوحدة«  على  »المدينة«  فاز 

ليترقب الجميع شكل المواجهات الرسمية.

● أخر ظهور لألهلي بنغازي في مسابقة الدوري الممتاز

● األخضر أمام الهالل في لقاء ودي قبل انطالق الدوري

● تدريبات جادة لفريق االتحاد

الوسط - الصديق قواس

تأجيل مباريات »األهلي بنغازي« 
و»الهالل«.. »النصر« مع »نجوم أجدابيا« 

»االتحاد« و»الخمس«.. »السويحلي« 
و»المدينة«.. »األهلي طرابلس« و»المحلة«

بسبب انضمام الدوليين للمنتخب في الـ»شان«

خالل انتخابات بناء األجسام في اإلسكندرية

المدرب  مع  أبوسليم  نادي  إدارة  تعاقدت 
واحد  موسم  لمدة  المرجيني  علي  الوطني 
استقالته  قدم  الذي  بطاو  لحمدي  خلفا 
المرجيني  وعاد  الفريق،  تدريب  من 
رحلة  في  الوطني  المنتخب  تدريب  من 
األمم  لبطولة  المؤهلة  بالتصفيات  قصيرة 
وسبق  البنزرتي،  لفوزي  خلفا  األفريقية 
وآخرها  المحلية،  الفرق  من  العديد  ودرب 
فريق  من  انتقاله  قبل  المدينة  فريق 

السويحلي.
بـ»فرسان  المرجيني  عالقة  انتهت 
أمام  خسارة  بعد   ، سريعا  المتوسط« 
وإيابا  ذهابا  االستوائية  غينيا  منتخب 
بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات 
األمم  لبطولة  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
 ،2022 بالكاميرون  المقبلة  األفريقية 
تدريبية  تجربة  بعد  برحيله  األمور  لتعجل 
أي  أشهر،  ثالثة  سوى  تدم  لم  قصيرة 
مدربا  مسيرته  في  األولى  هي  يوما   90

األول. الوطني  للمنتخب 
عاما  مدربا  تعيينه  تم  المرجيني  كان 
عقد  انتهاء  عقب  األول  الليبي  للمنتخب 
قاد  الذي  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب 
المنتخب الليبي في مباراتي الجولتين األولى 
الكاميرون«  »كان  تصفيات  ضمن  والثانية 
أمام تونس وتنزانيا، وسبق للمدرب الوطني 
لمدرب  مساعدا  مدربا  عمل  أن  المرجيني 

اربيش  الليبي السابق عبدالحفيظ  المنتخب 
خالل  أشهر،  تسعة  لمدة   2014 العام 
لفترة  وعمل  أفريقيا،  أمم  بطولة  تصفيات 
آخر  خالل  للبنزرتي  مساعدا  مدربا  قصيرة 

معسكر تدريبي أقامه الفريق بتونس.
العبا  كان  الذي  للمرجيني  سبق  كما 
مسيرته  بدأ  والذي  الشط،  بفريق  سابقا 
تولى  أن  التسعينات  منتصف  التدريبية 
المحلية  األندية  فرق  من  العديد  تدريب 
التي حقق معها نتائج باهرة، أبرزها الشط 
والمدينة  والسويحلي  والمحلة  والترسانة 
التتويج  في  وأسهم  والهالل،  وباألشهر 
الدوري  مستوى  على  بطوالت  بثالث 
الليبي مدربا مساعدا، واحدة مع الشط مع 
على  وبطولتين  الشوشان  سعيد  المدرب 
برفقة  المحلة  مع  الليبي  الدوري  مستوى 

أيضا. الشوشان  المدرب سعيد 
قيادة  في  أول  مدربا  أسهم  أن  وسبق 
ونصف  الكأس  بطولة  لنهائي  الترسانة 
الترتيب على مستوى  الكأس وثاني  نهائي 
وهي  السويحلي،  فريق  مع  الليبي  الدوري 
للمنتخب  عاما  مدربا  له  األولى  التجربة 
السنفاز  أحمد  زميله  برفقة  األول،  الليبي 
للمنتخبات  مدربا  عمل  أن  سبق  الذي 
األولمبي،  الليبي  المنتخب  ومنها  السنية، 
فرق  تدريب  تولى  أن  للسنفاز  سبق  كما 

ودارنس. والمدينة  التحدي 

املرجيني خلفا لحمدي 
بطاو في تدريب أبوسليم

● المرجيني

القريو يتسلم  مهام نائب رئيس االتحاد العربي
الختيار  خصص  والذي  األجسام،  لبناء  العربي  االتحاد  اجتماع  انتهى 
الليبي  االتحاد  رئيس  انتخاب  تم  االجتماع  وخالل  الجديد،  المجلس 
منافسة  بعد  األجسام  لبناء  العربي  االتحاد  لرئيس  نائبا  القريو  عادل 
وسورية  والسعودية  وليبيا  مصر  دول  التصويت  في  وشارك  قوية، 
والعراق واليمن والسودان واألردن والكويت والجزائر وتونس والمغرب 

وموريتانيا وفلسطين وعمان واإلمارات ولبنان.
وسبق وأكد القريو أنه سيدخل المنافسة في انتخابات نائب الرئيس، 
المنافسة من قبل  المنصب، رغم قوة  للفوز بهذا  وأن حظوظه وافرة 
خمسة مرشحين، كونه يرأس أيضا اتحاد شمال أفريقيا لبناء األجسام، 
وشهدت لعبة األجسام في ليبيا في عهده زيادة عدد الممارسين، فضال 
عن التطور الفني الكبير والتتويج في أقوى بطوالت العالم لبناء األجسام، 
من بينها كأس وذهبية مستر أولمبيا عن طريق البطل العالمي كمال 
القرقني. وجاء انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد العربي لبناء األجسام 
في محافظة اإلسكندرية بمصر، الختيار الرئيس ونواب الرئيس ومجلس 
االنتخابية  الجلسة  وحضر   ،2025  /  2021 الفترة  عن  االتحاد  إدارة 
محافظ اإلسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف، وممثل اللجان األولمبية 
العربية أحمد حسام الدين، واختارت الجمعية العمومية المصري عادل 
تم  كما  الحاضرين،  بإجماع  رابعة  رئاسية  لفترة  لالتحاد  رئيسًا  فهيم 
انتخاب ثالثة نواب للرئيس وهم عادل القريو من ليبيا وأسامة الرميان 

من السعودية ووسالم البحري من سلطنة عمان.
كما تم أيضًا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وهم، محمد خضوره من 
تونس ومنار هيكل من سورية ونجيب الجوفي من اليمن وخالد الرامي من 
المغرب وحسان حسن من السودان، وجرى االتفاق في اجتماع الجمعية 
الرياضية  الدورة  ألعاب  ضمن  األجسام  بناء  لعبة  إدراج  على  العمومية 
العربية المقبلة، وضم دولة فلسطين لعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد 
العربي لبناء األجسام. يشار إلى أن رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام 
الذي تعذر حضوره في اللحظات األخيرة، شارك في االجتماع بمداخلة عبر 
اإلنترنت أبدى فيها سعادته بهذا الجمع العربي، وأشار إلى أن عدد الدول 
المنضمة لالتحاد الدولي وصل إلى 202 بلد، وترأس الوفد الليبي في هذا 
االجتماع، رئيس االتحاد عادل القريو، وعضوية األمين العام أحمد سعيد، 

وأمين صندوق االتحاد عادل البيباص. ● القريو مع عادل فهيم خالل اجتماع االتحاد العربي

الوسط - محمد ترفاس
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عجز مالي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

األندية  تطلب  رياضي  موسم  كل  في 
الحكومي،  المالي  الدعم  مزيد  الليبية 
منذ  األمر  ووصل  الموضوع،  ذات  ويتكرر 
سنوات إلى أن أغلب األندية الليبية تعلنها 
صراحة: »دون دعم حكومي لن نلعب كرة 

القدم«.
السؤال  نفس  موسم  كل  يتواصل 
هذا  ومع  الحكومة؟!،  أموال  أين  والطلب: 
تعتمد  متى  يتردد:  سؤال  هناك  المطلب 
نصل  ومتى  نفسها؟  على  الليبية  األندية 
دعم  عن  تبحث  وال  ماليًا  تكتفي  ألندية 

حكومي مستعجل وتلوي ذراع الحكومة؟!
متى نصل ألندية تكون أرصدتها قوية؟ 
تغطية كل  على  قادرة  ومتى نصل ألندية 
مصاريفها؟ وإلى متى تبقى الحكومة تحت 
قادرة  أنها  يفترض  ألندية  الدعم  ضغط 

ومكتفية ولديها استثمارات قوية؟!.
مئات الماليين من األموال صرفت وفي 
منها  جزء  يكون  أن  يفترض  كان  وقت 
تم  أغلبها  ولكن  االستثمار،  في  يصرف 
والعقود،  والمدربين  الالعبين  على  صرفه 
وكان يمكن أن تساعد هذه الماليين التي 

صرفت في خلق موارد لكل نادٍ.
وال  السؤال  ذات  يتكرر  عام  كل  في 
أن  الليبية  األندية  وعلى  واضحة  إجابة 
قوية  استثمارية  بيئة  لخلق  الدولة  تدعو 
الشراكة  في  األندية  دخول  على  تشجع 
الفنادق  وبناء  الكبيرة  الشركات  مع 
الخاصة بها والمطاعم والمشاركة بأسهم 
والتأمين  والسياحة  السفر  شركات  مع 
تفعيل  خالل  من  الرياضية  والمالبس 
وتعديل القوانين والتشجيع على االستثمار 

وبقوة.
ماليًا  األندية  تكتفي  أن  األكبر  الهدف 
أو  يأتي  قد  حكومي  دعم  انتظار  وينتهي 
ال يأتي، ورغم استثمارات في أغلب األندية 

لكنها أقل من الطموح والمأمول.
حتى  جدًا  قوية  إرادة  يحتاج  ذلك  كل 
ويتغير  اقتصاديًا،  قوية  ألندية  نصل 
االقتصادي  الهدف  ويصبح  النادي  مفهوم 

مثل الهدف الرياضي.

● مباراة المنتخب الوطني األولى أمام النيجر
● سيطرة دون أهداف للفرسان في انطالق الشان

أكد رئيس االتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي باالتحاد 
االتحاد  أن  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  األفريقي 
األفريقي لكرة القدم »كاف« وافق على تشكيل لجنة لزيارة 
ليبيا بشكل عاجل، بعد الضغط الذي مارسه على الصعيدين 
جياني  ورئيسه  »فيفا«  الدولي  ونظيره  األفريقي  االتحاد 
دراسة  هدفها  »الزيارة  الشلماني:  قال  حيث  إنفانتينو، 
باستضافة  يتعلق  وما  الرياضية  والمرافق  المالعب  أوضاع 
المنافسات وعودة فتح المالعب الليبية الحتضان المنافسات 
القاريّة ورفع الحظر، لتتمكن المنتخبات واألندية من اللعب 

على مالعبنا بعد طول غياب«.
وأكمل الشلماني: »الكرة اآلن في ملعبنا وملعب الحكومة 
كونها  والرياضة،  الشباب  هيئة  عبر  الليبية 
الرياضية  المنشآت  ملف  عن  المسؤولة 
عن  المسؤولية  موقع  في  ودوروها 
نجاح الملف ورفع الحظر عن مالعبنا، 
ساندتنا  التي  الدول  ونشكر 
ووقفت معنا العتماد مشروع قرار 
ومن  مالعبنا،  عن  الحظر  رفع 
بينها مصر والمغرب وموريتانيا 
وبوركينا  وجيبوتي  والصومال 
إلى  يشار  وتشاد«،  فاسو 
في  أوضح  الشلماني  أن 
اجتماع »كاف« ما تتعرض 

له الفرق واألندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر، وكذلك 
األهلي  نادي  له  تعرض  ما  خصوصا  التحكيمية  المظالم 

بنغازي أخيرا، وهناك تفهم كبير في »كاف« لهذه القضية.
بما  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رحبت  جانبها،  من 
لجنة  بتشكيل  لـ»كاف«  التنفيذي  المكتب  اجتماع  في  جاء 
مستعجلة لزيارة ليبيا بهدف تفقد عدد من المالعب كخطوة 

ضرورية من أجل رفع الحظر المفروض على المالعب الليبية، 
وتؤكد الهيئة أنها بصدد تشكيل لجنة مستعجلة بالتنسيق 
من  عددًا  ستتضمن  التي  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  مع 
المحاور المهمة، أهمها المحور األمني والصحي والمواصالت 
واالتصاالت، كما تعبر الهيئة عن شكرها وتقديرها وامتنانها 
للدول التي ساندت بإصدار قرار بالموافقة على زيارة ليبيا وهي 

المغرب، مصر، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، بوركينا فاسو، 
تشاد. وإذ تعبر الهيئة عن ترحيبها بهذه الزيارة، التي تعلق 
عمومًا  الليبية  الرياضية  الجماهير  وتنتظرها  اآلمال  عليها 
والعبو كرة القدم، نتائجها اإليجابية بما يرفع عن كاهل دولة 
ليبيا المصروفات المالية الباهظة التي ترهق خزينة الدولة، 
وترفع من جانب آخر ما يعانيه الرياضيون من ويالت اللعب 
خارج أرضهم من إرهاق أصابهم كان له بالغ األثر السيئ على 
جماهيرهم  مساندة  من  وحرمانهم  ومشاركاتهم  نتائجهم 
وقالت  أرضهم.  على  اللعب  بفرص  التمتع  من  وحرمانهم 
الهيئة في بيانها، إن زيارة وفد االتحاد األفريقي لكرة القدم 
في  تأمل  التي  ليبيا،  دولة  مكونات  كامل  من  ترحاب  محل 

نتائجها اإليجابية وتبدي الهيئة كامل االستعداد لتوفير 
مذكرين  اللجنة،  تطلبها  التي  المطالب  كافة 

عن  المفروض  الحظر  استمرار  بأن 
مالعب ليبيا أرهق الرياضة الليبية 

ماديًّا ومعنويًّا، وساهم بصفة 
مستوى  تدني  في  مباشرة 
الليبية عمومًا، وكرة  الرياضة 
ليبيا  وعانت  خصوصًا.  القدم 
من  الماضية  السنوات  طوال 
على  الحظر  »كاف«  فرض 
الوضع  بسبب  مالعبها، 

السياسي.

»كاف« يمنح الضوء األخضر لزيارة ليبيا تمهيدًا لرفع الحظر عن املالعب في 2021

● علم ليبيا يترقب الظهور في المدرجات داخل البالد

الكونغو الديمقراطية وبرازافيل هدفان لـ »فرسان املتوسط«
زوران يتحدث قبيل انطالق البطولة عن غياب مسابقة الدوري الممتاز.. ويعلن تحديه الظروف القهرية

زوران  الصربي  مع  التعاقد  من  الرغم  على 
لتولي  جديدًا  أجنبيًا  فنيًا  مديرًا  فتش  فيليبو 
األول  الليبي  الوطني  المنتخب  تدريب  مهمة 
لكرة القدم، إال أنه ما زال يتحسس طريقته مع 
»فرسان المتوسط«، ويخوض اليوم الخميس، 
األفريقية  األمم  بطولة  في  مواجهاته  ثاني 
في  المقامة   »2021 »شان  المحليين  لالعبين 
الكاميرون، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، 
افتتاح المجموعة  التعادل السلبي في لقاء  بعد 
السلبي  التعادل  مسجاًل  النيجر،  أمام  الثانية 
الوحيد في أول يومين بالجولة األولى للبطولة، 
ومالي  زيمبابوي،  على  الكاميرون  فازت  بينما 
على بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية على 
الكونغو برازافيل، بنتيجة واحدة بهدف نظيف 

في المباريات الثالث.
آخر  تعاداًل  الليبي  المنتخب  وتعادل  سبق 
الودية  المباراة  في  زامبيا،  أمام  بهدف  إيجابيًا 
بعثة  وصول  فور  الكاميرون  في  ُأقيمت  التي 
وهي  للبطولة،  استعدادًا  الوطني،  الفريق 
المتوسط«،  »فرسان  مع  لزوران  مباراة  أول 
ليواصل الفريق تقديم النتائج المتواضعة، في 
انتظار التحسن مستقباًل، على أن تكون البداية 
الديمقراطية،  الكونغو  أمام  اليوم  الحتمية 
أمام  المقبل  اإلثنين  يوم  ثالث  بلقاء  يتبعها 
البطولة  جدول  بحسب  برازافيل،  الكونغو 
المتوسط«  »فرسان  بات  حيث  الموضوع، 
لضمان  الثالث  النقاط  بتحقيق  مطالبين 

االستمرارية في المنافسة.
األولى  المباراة  زوران قبل  من جانبه تحدث 
التي  والصعوبات  الليبي  المنتخب  حظوظ  عن 
تواجهه قائاًل: »المباراة األولى مهمة جدًا ويجب 
علينا التركيز على أن نظفر بنقاط المباراة وهي 
متساوية  المنتخبات  حظوظ  البطولة،  مفتاح 
األجواء  في  صعوبات  واجهنا  باللقب،  بالفوز 
ال  هذا  لكن  عالية،  رطوبة  بوجود  بالكاميرون 
وباالنضباط  للمنافسة،  مستعدون  أننا  يمنع 
والروح سوف نصل إلى مبتغانا، لكن عدم وجود 
دوري يضعنا في وضع صعب من حيث الجاهزية 

البدنية لالعبين«.
قائد  أيضًا  الصحفي  المؤتمر  في  وتحدث 
»نمتلك  قائاًل:  الالفي  ربيع  الوطني  المنتخب 
لصناعة  ممتازة  أعمارنا  ومعداًل.  قويًا  فريقًا 
التاريخ، سوف نبذل كل جهدنا للظهور بالمظهر 
هدفنا«،  هو  الليبي  الشعب  وإسعاد  المشرف 
مستعدون  الشباب  كل  أن  إلى  الالفي  وأشار 

النيجر  منتخبات  بجانب  الثانية،  المجموعة  في 
الديمقراطية،  والكونغو  برازافيل  والكونغو 

وجاءت القرعة على النحو التالي:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.
والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 

برازافيل والكونغو الديمقراطية.
وأوغندا  وتوغو  المغرب  الثالثة:  المجموعة 

ورواندا.
وناميبيا  وتنزانيا  زامبيا  الرابعة:  المجموعة 

وغينيا.
تابع المدرب الصربي زوران مباريات ممثلي 

له،  المعاون  والطاقم  فيليبوفتش،  زوران 
كشف  الوطني،  للمنتخب  الفني  المدير  وكان 
المحليين  لمنتخب  الرسمية  النهائية  القائمة 
أندية  تسعة  يمثلون  العبًا   32 تضم  التي 
شيء  تقديم  جميعًا  هدفهم  مختلفة،  محلية 
الليبية، بعد أن اقتنص  إيجابي لجماهير الكرة 
المنتخب الوطني نسخة 2014، وينافس ضمن 
مراسم سحب  أسفرت  حيث  الثانية،  المجموعة 
القرعة في »قصر بوليفالنت ياوندي الرياضي«، 
وقوع  عن  ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة 
منتخب »فرسان المتوسط« الذي يشارك للمرة 
الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، 

لهذه البطولة بشكل كبير، قائاًل: »لدينا طموح 
وضمت  البطولة«،  لقب  على  للمنافسة  كبير 
أمام  مباراة  أول  في  الوطني  المنتخب  تشكلية 
خطي  وفي  الطلحي،  فتحي  الحارس  النيجر 
العمامي  ومعاذ  رزق  منصور  والوسط  الدفاع 
شادي  وربيع  الهوني  والمهدي  فكرون  وصالح 
الهجوم  وفي  الالفي،  وربيع  التهامي  ومحمد 

طلحة رزق ومعتز المهدي وإبراهيم بودبوس.
الليبي يشارك في نهائيات بطولة  المنتخب 
األمم األفريقية لالعبين المحليين »شان«، في 
مالعب  تستضيفها  التي  السادسة،  نسختها 
للصربي  رسمي  ظهور  أول  في  الكاميرون، 

أفريقيا  أبطال  الليبية في بطولتي دوري  الكرة 
بنغازي«  و»األهلي  »النصر«  والكونفدرالية 
و»االتحاد« و»األهلي طرابلس«، قبل أن يخرج 
من  بنغازي«  »األهلي  تحول  باستثناء  الجميع 
ببطولة  مكرر  الـ32  دور  إلى  األبطال  دوري 
األجهز  البطولتان  كون  »الكونفدرالية«، 
من  ألكثر  الغائب  الممتاز  الليبي  الدوري  عن 
هذه  كل  ورغم  قريبًا،  العودة  ويترقب  عامين، 
الصعوبات، إال أن زوران بات مطالبًا مع العبيه 
أمام  الليبية  الكرة  جماهير  أحالم  بتحقيق 
منافسين أقوياء في الـ»شان«، أبرزهم المنافس 
حامل  الديمقراطية،  الكونغو  منتخب  القادم، 
الـ»شان«  بطولتي  خالل  مناسبتين  في  اللقب 
و2016  العاج  بساحل   2009 العامين  خالل 
بمالعب رواندا، وهي ثاني مواجهة رسمية بين 
الوطني  المنتخب  يختتم  أن  على  المنتخبين، 
بمالقاة  األول  الدور  ضمن  مبارياته  الليبي 
الشهر  من   25 يوم  برازافيل  الكونغو  منتخب 
لـ»فرسان  سبق  الذي  المنتخب  وهو  نفسه 
المتوسط« أن تقابل معه رسميًا في مناسبتين 
ضمن نهائيات »شان 2014«، وأسفر اللقاء عن 
أحرزهما  لهدفين  بهدفين  المنتخبين  تعادل 
وعبد  الفيتوري  السالم  عبد  الالعبين  من  كل 
األخيرة و»شان  اللحظات  العمامي في  الرحمن 
بفضل  الوطني  المنتخب  وحسمه   »2018
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح  ركالت 
للمباراة بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف أحرزه 

الالعب صالح الطاهر.
الفريق  يقود  مدرب  رابع  زوران  يعد 
نهائيات بطوالت  الوطني خالل مشاركاته في 
التي استهلها بالظهور في نسختها  الـ»شان« 
بقيادة  العاج  بساحل   2009 العام  األولى 
المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ثم مشاركته 
من  بلقبها  وتتويجه   2014 العام  الثانية 
مالعب جنوب أفريقيا بقيادة المدرب اإلسباني 
خافيير كلمنتي، ثم مشاركته الثالثة في نسخة 
نصف  وبلوغه  المغرب  بمالعب   2018 العام 
عمر  الوطني  المدرب  بقيادة  الـ»شان«  نهائي 
يمثل  مدرب  ثاني  زوران  يعد  كما  المريمي، 
سبقه  حيث  الصربية،  التدريبية  المدرسة 
مواطنه برانكو آخر مدرب يمثل الكرة الصربية 
يتولى قيادة المنتخب الوطني حين قاده العام 
2009 في خمس مباريات دولية، منها مباراتان 
أفريقيا  بطولة  تصفيات  ضمن  رسميتان 
الجزائري،  المنتخب  أمام  المحليين  لالعبين 
كما سبق أن توج مع فريق »االتحاد« ببطولة 
النهائي  نصف  للدور  وقاده  الليبي  الدوري 

لدوري أبطال أفريقيا العام 2007.

الوسط - زين العابدين بركان

تعادل إيجابي ودي أمام زامبيا وآخر 
سلبي في افتتاح المجموعة الثانية 

ينذران بمخاوف حول المدرب الصربي

بعد ضربة البداية السلبية أمام النيجر

األهلي بنغازي في »الكونفدرالية« 
والهالل واملدينة لـ »العربية«

املناظرات والنزاهة مطالب انتخابات اتحاد الكرة

منتخب الناشئني يستهدف األمم األفريقية

األفريقي،  التحدي  مع  موعدا  بنغازي  األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق  ضرب 
بعد أن قادته الظروف لتحمل مسؤولية الدفاع عن سمعة الكرة الليبية على 

صعيد األندية، بعد خروج النصر من دوري األبطال، واألهلي طرابلس واالتحاد 
من »الكونفدرالية«، ليتحول األهلي بنغازي من دوري األبطال إلى دور الـ32 مكرر 
في بطولة »الكونفدرالية«، حيث وضعته القرعة في مواجهة فريق موتيما بيمبي 
ممثل الكونغو الديمقراطية، ويدور لقاء الذهاب األول بالقاهرة في الرابع عشر من 
شهر فبراير المقبل، بينما يدور لقاء العودة الحاسم بملعب العاصمة كينشاسا في 
21 من نفس الشهر. يأتي هذا بعد أن ودع فريق »األهلي بنغازي« دوري األبطال 
بشكل درامي، بعد أن خسر بشرف وبصعوبة بالغة أمام »الترجي« التونسي على 
ملعبه في راديس، الذي تأهل إلى مرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين والمثير )3 
- 2( على ضيفه »األهلي بنغازي«، ضمن إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، وكان 
القاهرة،  المصرية،  العاصمة  »بترو سبورت« في  بملعب  الذي جرى  الذهاب  لقاء 
الذي اتخذه الفريق الليبي ملعبًا له، قد انتهى بالتعادل دون أهداف قبل أسبوعين، 
وبادر »الترجي« بالتسجيل عبر العبه غيالن الشعاللي من ركلة جزاء، لكن »األهلي 
الكونغولي  موتيمبا  فريق  تأهل  النايلي.  سعيد  عبر  التعادل  هدف  أحرز  بنغازي« 
لهذا الدور عقب إقصائه بطل أنغوال فريق أونزي برافوس بعد فوزه ذهابا بهدف 
الثالثة  المرتبة  إيابًا بهدفين لهدف، وكان فريق موتيمبا حل في  ثم جدد فوزه 
لبطولة الدوري الكونغولي الموسم الماضي، وهو المركز الذي أهله لتمثيل بالده 
في بطولة »الكونفدرالية«، التي يشارك في منافساتها للمرة الرابعة تواليا، وكان 

خالل الموسم الماضي بلغ دور المجموعات.
الهالل  فهناك  خارجية،  مهمة  ينتظر  الذي  وحده  بنغازي  األهلي  يكن  لم 
العربية،  البطولة  من  الجديدة  النسخة  في  المشاركة  وينتظرهما  والمدينة 
ودوري  المحلي  الدوري  لبطولة  استعدادا  تدريباته  الهالل  فريق  يواصل  لذا 
أبطال العرب، تحت قيادة اإلدارة الفنية الجديدة للتونسي طارق ثابت، الذي 
جاء التعاقد معه أخيرا لإلشراف على الفريق لمدة ثالثة مواسم، خلفا للمدرب 
اتجاهه  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن  أن  وسبق  الحضيري،  ناصر  الوطني 
خالل  الخارجية،  والمنافسات  المسابقات  في  للمشاركة  فرق  ستة  ترشيح  إلى 
أبطال  دوري  منافسات  في  الليبي  االتحاد  قائمة  وضمت  الجديد،  الموسم 
األفريقي  االتحاد  كأس  مسابقة  وفي  بنغازي،  واألهلي  النصر  فريقي  أفريقيا 

»الكونفدرالية« فريقي األهلي طرابلس واالتحاد، وفي مسابقة دوري أبطال 
العرب فريقي المدينة والهالل.

● الشلماني● إنفانتينو

أكد المرشح لرئاسة االتحاد الليبي لكرة القدم في 
مستعد  أنه  شاكة،  إبراهيم  المقبلة،  االنتخابات 
ألية مناظرة تلفزيونية مع أي مرشح، وأنه يرحب 
بهذه الفكرة لعرض برنامجه لتطوير كرة القدم 
المناظرات  كون  المقبلة  األربع  للسنوات  الليبية 

التلفزيونية ترسخ لثقافة الحوار البناء.
إلى  الخاصة  تصريحاته  خالل  شاكة،  وأضاف 
جريدة »الوسط« أنه يؤمن بدور اإلعالم الرياضي 
في تطوير اللعبة، ويرى التفاعل معه في أي قضية 
كروية، مؤكدًا أن لديه برنامجًا متكاماًل ويؤمن 
بالكفاءة أواًل، ولن يكون هناك مكان إال للكفاءات 
المرشحين  كل  يحترم  أنه  كما  نجاحه،  حالة  في 
لرئاسة االتحاد الليبي لكرة القدم. سبق وعقدت 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
 60 بحضور  مغلقا  اجتماعا  النوف  رأس  بمدينة 
عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وغياب باقي 
تأجيل  االجتماع  في  وتم  الحضور،  عن  األعضاء 
االتحاد  لرئيس  االنتخابي  االستحقاق  موعد 
له  مقررا  كان  والذي  التنفيذي،  المكتب  وأعضاء 
27 من شهر مارس  إلى  الماضي  27 فبراير  في 
لجان  عدة  تشكيل  االجتماع  خالل  وتم  المقبل، 

من بينها لجنة االنتخابات ولجنة الطعون حسب 
تصريح عضو المكتب التنفيذي يونس الكزة.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح النتخابات 
أي  منه   26 إلى  يناير   6 يوم  اإلدارة من  مجلس 
لمدة عشرين يوما ليغلق الباب في الساعة الثانية 
ظهرا، لكنه أعلن في وقت سابق أيضا أنه تنفيذا 
في  انعقادها  خالل  العمومية  الجمعية  لقرارات 
الخامس من يناير الجاري بمدينة رأس النوف تقرر 
االتحاد،  إدارة  مجلس  النتخاب  الترشح  باب  فتح 

العمل  دوام  بنهاية  تنتهي  يوما  عشرين  لمدة 
في 26 يناير الجاري، وعلى الراغبين في الترشح 
التقدم بطلباتهم مستوفاة الشروط والمستندات 
المطلوبة إلى مكتب المحفوظات باألمانة العامة 

مع تسديد قيمة الرسوم المحددة بألف دينار.
وأوضح البيان أنه يجب أن تتوافر في المترشح 
لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  النتخابات 
المترشح  عمر  يقل  »أال  اآلتية:  الشروط  القدم 
إقامة  ليبيا  في  مقيما  يكون  وأن  عاما،   30 عن 
تواجده  يتطلب  عمل  بأي  مرتبط  وغير  ثابتة، 
خارج ليبيا لمدة تزيد على 3 أسابيع، وأال يكون 
محكوما عليه في تهم مخلة بالشرف ما لم يرد 
اهتمام  لديه  المترشح  يكون  وأن  اعتباره،  إليه 
ونشاط فعلي بكرة القدم ممارسة وإدارة األندية 
خمس  عن  يقل  ال  بما  الرياضية  االتحادات  أو 

سنوات«.
بسيرته  المترشح  »يتقدم  البيان  وأضاف 
الذاتية موضحا فيها تاريخ الميالد والخبرة وأي 
مرفقة  بيانها،  في  يرغب  شخصية  معلومات 
الرسوم  وتسديد  والخبرة،  الميالد  بشهادة 
المالية المقررة بألف دينار لدى المكتب المالي 
الرسوم  تسديد  من  صورة  إرفاق  مع  باالتحاد، 
بملف المترشح، ويتم تقديم الطلبات بالحضور 

للمترشح«. الشخصي 

الوسط – صالح بلعيد

● شاكة

باشر المنتخب الوطني للناشئين تدريباته في 
الجزائر، بعد وصوله بـ24 ساعة في معسكره 
األول  معسكره  اختتم  حيث  الثاني،  الخارجي 
بطولة  في  للمشاركة  استعدادا  تونس  في 
شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس األمم 

تتواصل  البطولة   .2021 بالمغرب  األفريقية 
ثالثة  بمشاركة  الجاري  يناير   24 يوم  حتى 
والجزائر وتونس، وكانت  ليبيا  منتخبات هي: 
القرعة أسفرت عن مواجهة المنتخب الوطني 
يواجه  الخميس  واليوم  الجزائري  لنظيره 

 24 يوم  البطولة  ختام  وفي  تونس،  منتخب 
يناير يلتقي المنتخب الجزائري نظيره التونسي. 
وكانت بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم 
اقيمت بتونس في  لمنتخبات تحت 20 عاما، 

ديسمبر الماضي، بمشاركة خمسة منتخبات.

● تفاؤل بين 
نجوم الهالل 
لعودةالدوري
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الهيئة العامة لألوقاف

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

أينما وليت وجهك، خالل السنوات األخيرة، تقابل عيناك خرائط طرق متنوعة، مصممة لكل 
في  المعروضة  الطرق  وعالمية.  وإقليمية  وعربية  محلية  أسواق  في  للبيع،  معروضة  األغراض، 
الخرائط، بعضها متخيلة، وال وجود لها في الواقع. والموجود منها إما أن تكون فعليًا مسدودة، 
بسبب وقوعها في مناطق تحارب، أو أنها، واقعيًا تحت سيطرة مسلحة وبوابات، وبعضها مرسوم 
على أوراق تصاميم هندسية، للتأكيد أنها قد تدخل طور اإلنشاء في مستقبل قريب أو بعيد، اهلل 
أعلم. أبواب أسواق البيع مفتوحة دائمًا، وتعرض بضائعها للمتفرجين ولمن يرغب في الشراء، 
والمسميات  األنواع  بمختلف  طرق،  لخرائط  عروض  من  يقدم  ما  متابعة  سوى  عليك  وليس 
واألحجام، تشاهدها على شاشات القنوات المرئية، وتقرأها في الصحف، وتسمعها في اإلذاعات، 
بحيث  الكثرة  من  المعروضة  والخرائط  االجتماعي.  التواصل  وسائل  في  وبتنوع  أكثر  وتتوافر 
ليست  مجملها،  في  األسعار،  لكن  متفاوتة.  وبأسعار  واحدة  من  أكثر  اقتناء  شئت،  إن  يمكنك، 
زهيدة. وربما تكلف، أحيانًا، اختفاء أوطان، أو تقسيمها، وربما ظهور أوطان جديدة، ودمار أخرى. 
هناك خرائط لطرق مشبوهة تقود إلى وفاق ال وجود له على األرض، وأخرى تعرض على أصحابها 
الوصول إلى سالم غير مسبوق وال معروف، وبشروط النسيب الكاره، وخرائط عديدة تدل على 
طرق لمصالحات وتنازالت مستحيلة واقعيًا، وما عليك كمتبضع إال اختيار ما يناسبك منها، وبما 

يمكنك من تدبير أحوالك.
مصطلح »خريطة طريق« ليس جديدًا تمامًا، لكنه، في السنوات األخيرة، صار عنصرًا ضروريًا 
وحتميًا من عناصر وصفات الطبخ، التي تعد في مختلف المطابخ السياسية لعواصم العالم الكبرى 
والمتوسطة وحتى الصغرى، ما دامت قادرة على دفع الفواتير نقدًا. ألنه، على ما يبدو في عالم 

برنامجًا  تشاهد  أن  حاول  حد«.  من  خير  حد  فيش  »ما  اليوم، 
سياسيًا تلفزيًا، في أي قناة تختارها من قنواتنا العربية أو المحلية 
يذكر  التي  المرات  تعد  أن  المشاهدة  وحاول خالل  العالمية،  أو 
فيها المصطلح، وتتبع بانتباه ما يعرض من خرائط لطرق عديدة 
ومتنوعة ولكل األغراض، يدعي أصحابها أنها إما تقود إلى سالم 
دائم ونهائي، وإما أنها صممت لتساعد على الخروج من إشكاالت 
محلية أو إقليمية ودولية... إلخ. عندها، أعني لدى انتهائك من 
المشاهدة، سوف تكتشف أن عالم السياسة الواقعي جدًا، يمت، 
في الحقيقة، بصالت دم وقرابة قوية إلى عوالم المذهب الفني 
السوريالي التخيلي والغرائبي، وستصل حتمًا إلى نتيجة مفادها 
أن مفردة أو مصطلح »شخص سياسي« -سواء أكان في زماننا 
كبير  حد  إلى  يشبه  تعني شخصًا  بعده-  ما  أو  قبله،  ما  أو  هذا، 
إقناع  وعمليًا  نظريًا  يستطيع  ببساطة  ألنه  سيرك،  في  بهلوانًا 
يسبح  سمك  شراء  على  إجبارهم  أو  بضرورة،  آخرين  أشخاص 

في محيطات نائية، وشراء طيور تحلق في سماوات صحاري وقفار 
ذلك  كل  ويتم  ضخمة،  بمناظير  وال  مجردة  بعين  ترى  ال  بعيدة 
بابتسامة حلوة ال تفارق شفتيه. وأن من يفشل منهم في ذلك، 
ليس له سوى التنحي وترك الفرصة لغيره من الموهوبين، الذين 
األسواق  في  حاليًا،  يعرض،  وما  العواصم.  مختلف  بهم  تزدحم 
من خرائط طرق لسالم ولوفاق ولمصالحات واتفاقات ومسميات 
لمصائب أخرى كثيرة ال يختلف عن ذلك، سوى أن القبول، طوعًا أو 
قسرًا، بشراء سمك في البحر يظل، في وجهة نظري، أفضل قلياًل، 

ألنها، في نهاية األمر، صفقة ممكنة التحقق فعليًا، ولو بنسبة ضئيلة جدًا.
ويمكن  واقعيًا،  موجودة  الطريق  أن  تعرف  أن  قبل  شيء،  ألي  طريق  خريطة  تشتري  أن  أما 
ببوابات وحرس، ألي سبب من األسباب  أو مقفلة  بالسالح،  استخدامها فعليًا، وليست مصادرة 
على  الكذب  مثل  صعبًا،  ليس  النفس  على  والكذب  سواك.  أحدًا  تخدع  ال  بذلك  فإنك  األخرى، 
من  على عسل  الحصول  يتوقع  من  مثل  األمر،  حقيقة  في  أنك،  تعرف  األولى  في  ألنك  الناس، 
اللسع والقرص، وتصدق ذلك، لكنك، في نهاية األمر، لن تضر  مؤخرات دبابير، ال تجيد سوى 
أحدًا بكذبك سواك، وعلى نفسها جنت براقش، كما يؤكد ذلك مثل عربي قديم، ما زال ساري 
المفعول، رغمًا عن كل خرائط الطرق التي تفبرك، ومن يقفون وراءها، ويعرضونها للبيع، بالجملة 

وبالقطاعي، في أسواق مفتوحة، على احتماالت عديدة جدًا.

جمعة بوكليب

خرائط طرق للبيع

ماذا: عن موقفها األخير من المركز الليبي للمحفوظات؟

من: يحدد طبيعة عملها؟

أين: تذهب أموالها.. وكيف تصرف؟

متى: يتم وضع معايير تعيين من يديرها؟

كيف: يمكن إخضاع عملها وحساباتها لرقابة ديوان المحاسبة؟

لماذا: ال تتم إدارة ورعاية أموالها بشفافية؟

أقوالهمأقوالهم

»الجامعة العربية مستعدة لمراقبة 
تنفيذ استحقاقات وقف إطالق النار 

في ليبيا«.

األمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط

»بحثنا مع الرئيس التشادي األوضاع 
في أفريقيا الوسطى وليبيا«.

وزير الخارجية السوداني المكلف
عمر قمر الدين

»انتخاب جو بايدن لرئاسة الواليات 
المتحدة والمصالحة الخليجية، 

سوف يسهم في حل األزمة 
الليبية«.

عضو المجلس األوروبي 
للعالقات الخارجية
أرتورو فارفيللي

»أدعو جميع أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي لمواصلة الطريق 

نحو سلطة تنفيذية موحدة 
وانتخابات في ديسمبر المقبل«.

سفير هولندا لدى ليبيا
الجامعة الليبيةالرس تومرز

في مثل يوم الغد 22 يناير، ولكن سنة 1956 افتتحت 
الجامعة الليبية، وبدأت رسميا الدراسة يوم االثنين 

23 /1/ 1956 ابتدأت مسيرتها بكلية اآلداب والتربية 
واستقبلت )31( طالبا أشرف على تدريسهم )6( من 

أعضاء هيئة التدريس يساعدهم في إدارة الجامعة )9( 
موظفين. والجامعة الليبية كانت تأسست في مدينة 

بنغازي في 15 ديسمبر 1955، بقصر المنار. وكان 
وفد حكومي ليبي قابل رئيس مجلس الوزراء جمال 
عبدالناصر طالبًا إعارة بعض األساتذة العاملين في 

الجامعات المصرية للعمل في الجامعات الليبية، فوافقت 
الحكومة المصرية، وتعهدت بدفع مرتبات األساتذة 

المعارين لمدة أربع سنوات، وهؤالء األساتذة هم: د. طه 
الحاجري )األدب العربي(، ود.عبدالهادي شعيرة )التاريخ(، 

ود.عبدالهادي أبوريدة )الفلسفة(، ود.عبدالعزيز طريح 
شرف )الجغرافيا(،

وفي يوم 6 أكتوبر 1968 وضع أساس الجامعة في 
مقرها الجديد بمنطقة قاريونس، سنة 1974 انتقلت 

إلى مقرها الحالي بالمدينة الجامعية في منطقة 
قاريونس. وفي سنة 1976 تغير اسمها من جامعة 

بنغازي إلى جامعة قاريونس، ومن بعد ثورة 17 فبراير 
سنة 2011 أصبح اسمها جامعة بنغازي.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

مثل عربي قديم، ما 
زال ساري املفعول، 

رغمًا عن كل 
خرائط الطرق التي 
تفبرك، ومن يقفون 

وراءها، ويعرضونها 
للبيع، بالجملة 

وبالقطاعي، في 
أسواق مفتوحة، 

على احتماالت 
عديدة جدًا.

أقيمت بمدينة بني وليد، ورشة عمل تحت عنوان 
»موقع قرزة األثري على أعتاب العالمية«، تحت 
إشراف ورعاية الهيئة العامة للسياحة ومكتب 

السياحة والمجلس البلدي.
وأوضح مدير مكتب السياحة بني وليد، عبداهلل 

الناكوع، لـ»الوسط« أن الورشة تناولت عدة 
ورقات بحثية، بخصوص موقع ومكانة قرزة األثري 

واستخدام التقنيات الحديثة في توثيق وتفييم 
الحالة اإلنشائية لموقع قرزة األثري ومستوطن 
قرزة األثري النقوش دالالتها ومعانيها، إضافة 

إلى عدد من األوراق البحثية األخرى.
ويرجع تأسيس قرزة إلى القرن الثاني الميالدي 

في عصر اإلمبراطور سبتيموس سيفيروس، 
وتتميّز المنطقة بمعالمها التي تمزج بين الفن 

المعماري الليبي والفرعوني واإلغريقي، متأثرة 
بالطراز المعماري في أواخر العصر الهلينستي.

 قرزة على أعتاب العالمية قرزة على أعتاب العالمية

 الديفا..
 الجديد في الطريق

قريبًا. ألبومًا جديدًا  العربية سميرة سعيد طرحها  النجمة  أعلنت 
الجديد، حيث تقوم  األلبوم  وتعتمد سميرة طريقة جديدة عليها لطرح 

بطرحه على مدار العام بالكامل من خالل أغنية أو أكثر خالل كل شهر.
بـ»الديفا«  الملقبة  المطربة  وشوقت 

جمهورها بنشر صورة دعائية لأللبوم من 
خالل حسابها على موقع »إنستغرام«، 
 ..2021 حيث كتبت: »وأخيرًا ألبوم 

قريبًا«.
المغربية  النجمة  تتعاون 

مع عدد من الشعراء 
القاياتي  محمد  منهم 

وشادي نور 
طلعت  ومحمود 

أمين  وأشرف 
محمد،  ورمضان 

الملحنون  أما 
فتتعاون مع بالل 

سرور وإيهاب 
عبدالواحد 

يحيى  ومحمد 
وحمدي 
الصديق 

ورضوان األسمر 
وشادي محسن 

أما الموزعون  العدل،  وأحمد 
محمد  مع  فتعاونت 

وهاني  مصطفى 
وأمير  يعقوب 

محروس 
ربيع  وهاني 

وأحمد حسام.

 »الطفل ترامب« بمتحف لندن

 العب سلة يحرز ثالثية في الطهي
أعلن دليل ميشالن الفرنسي الشهير، االثنين، قائمته الجديدة لعام 
2021، بتتويج مطعم في مدينة مرسيليا الساحلية بتصنيف ثالث نجوم.

سابقًا  محترف  سلة  كرة  العب  وهو  ماتسيا،  ألكسندر  الطاهي  ونال 
مولود في جمهورية الكونغو، تصنيف ثالث نجوم عن مطعمه »أ م« في 
مرسيليا جنوب فرنسا، وهو الوحيد الذي حصل هذا العام على التصنيف 
األرقى في قطاع المطاعم في فرنسا. وبذلك باتت فرنسا، بما في ذلك 
ثالث  فئة  من  مطعما   30 تضم  موناكو، 

نجوم، أي أكثر من أي بلد آخر.
أطباقه  بفضل  المطعم  وحصد 
المميزة التي تمزج بين مكوّنات 
فــشّــار  مــثــل  تقليدية،  غــيــر 
المدخن  والسمك  الطحالب، 
مع  التوت  وشــراب  بالشوكوال 
منذ  النقاد  إعجاب  الهريسة، 
سكنية  منطقة  فــي  افتتاحه 
المتوسطية  الساحلية  بالمدينة 

في 2014.

يسخر  ضخم،  بالون  عرض  لندن(  أوف  )ميوزيم  لندن  متحف  يعتزم 
من الرئيس األميركي دونالد ترامب. وهذ البالون استخدمه متظاهرون 
بالدهم،  زيارته  على  احتجاجا   ،2019 سنة  البريطانية  العاصمة  في 
البالون  ويظهر  لندن.  في  للحياة  المخصص  الموقع  هذا  حرم  داخل 
جسمه  يغطي  ال  غاضب  بوجه  أشقر  طفال 
بيده  ويحمل  بيضاء  حفاضة  سوى 
رمــزا  اســتــحــال  مــحــمــوال،  هاتفا 
لترامب  المناهضة  لالحتجاجات 
في  لبريطانيا  دولة  زيارة  خالل 
البالون  وكــان   .2019 يونيو 
ظهر  أمتار  ستة  علوّه  البالغ 
 2018 سنة  األولـــى  للمرة 
ضد  احتجاجية،  تظاهرة  خالل 
للملياردير  الممنوح  التكريم 
األميركي. وأوضحت مديرة متحف 
أن  بيان  في  أمنت،  شــارون  لندن، 
القطعة  هــذه  على  استحوذ  المتحف 

ــيــل  ــمــث ــت ذلك ل في  المدينة  أغرقت  التي  المشاعر  »موجة 
اليوم والتقاط لحظة مقاومة خاصة«.
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