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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مسجد »الجرابة«.. شاهد على تاريخ درنة
ص16

عجز

فضاء

مجموعة  خبراء  ناقشها  وثيقة  توقعت 
الكبيرة،  التخفيضات  بأن  »أوبك+« 

ستغير  النفط  منتجو  ينفذها  التي 
 .2021 في  لتسجل عجزًا  السوق  وضع 

الرغم من خفض  ويأتي ذلك على 
الخام  على  العالمي  الطلب  توقعات 

فيروس  احتواء  إجراءات  زيادة  بسبب 
منظمة  وتتوقع  العالم.  في  »كورونا« 
على  العالمي  الطلب  يبلغ  أن  »أوبك« 

يوميًا  برميل  مليون   97.9 النفط 
إطار تصور  2021، في  في ديسمبر 

الوثيقة. بحسب  محتمل،  أساسي 

مليار 100
دوالر

خسائر أوروبية متوقعة لتأخر التلقيح ضد 
كورونا

) االتحاد األوروبي(

نفط

كل شيء

انفجار

قريبا في ليبيا
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من بلجيكا إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا.. صراع دولي لالستيالء على األموال الليبية 

مين أونغ هلينغ
لم تصمد تجربة االنتقال الديمقراطي 

في ميانمار ألكثر من 10 سنوات، بعدما 
أطاح الجيش الرئيسة المنتخبة أونغ 

سان سو تشي، الحائزة »نوبل للسالم«، 
على خلفية مزاعم تزوير االنتخابات 

البرلمانية، ليصبح الجنرال مين أونغ 
هلينغ، قائد الجيش هو بطل الفصل 

الجديد من رواية االنقالبات العسكرية 
في دول العالم الثالث.

على مدى عقد، أجاد الجنرال لعبة 
»القصور والثكنات« من خالل 
حزب يدين له بالوالء، بل 

وعززه حضور واسع في الحياة 
السياسية ووسائل التواصل، 

لم تمنعه اتهامات أممية 
تالحقه بارتكاب جرائم حرب، 

خصوصًا أقلية الروهينغا 
المسلمة.

مع العودة الواضحة إلى الحكم 
العسكري في ميانمار، واإلطاحة 

بـ»أيقونة الديمقراطية« سان 
سو تشي، هل يخلع الجنرال 

بدلته العسكرية ويدخل القصر 
من بوابته الذهبية، أم حكم 

عسكري من وراء ستار؟

تحطم نموذج أولي لصاروخ »ستارشيب« 
الفضائي العمالق، الذي تطوره شركة 

»سبايس إكس« األميركية لدى هبوطه 
الثالثاء خالل رحلة تجريبية أقلعت من 

ساحل تكساس. وكان صاروخ من النموذج 
األولي نفسه لقي المصير نفسه في 

ديسمبر. ويومها نجحت المركبة الفضائية 
في اإلقالع قبل أن تهبط وتتحطم وسط 
كرة لهب ضخمة. وخالفًا للمرة الماضية، 
لم يصدر عن مؤسس »سبايس إكس« 

الملياردير إيلون ماسك أي تعليق في 
الحال على عملية اإلطالق ونتيجتها. وكان 

ماسك أعلن في وقت سابق أنه سيمتنع 
عن التغريد على »تويتر« لبعض الوقت، 
وذلك بعدما أثارت تغريدات نشرها عبر 

الشبكة بلبلة في البورصة، وأدت إلى 
ارتفاع كبير في قيمة أسهم شركات عدة.

في انتظار التشكيلة القادمة من جنيف

تحذيرات رسمية: تصاعد خطر»كورونا« في 8 مناطق.. والغرامة ملخالفي التعليمات

كيف رأى الليبيون سباق املرشحني للمناصب املوقتة عبر الشاشة من جنيف؟

سلطة محكومة بتوافق مصالح الداخل وحسابات الخارج

»التضخم« يضرب أسعار نصف السلع الغذائية

التضخم  وصــول  رسمية  بيانات  كشفت 
مع  الماضي،  العام  كبيرة  مستويات  إلى 
ارتفاع ملحوظ في المتوسط العام ألسعار 
الرئيسية  الغذائية  السلع  نصف  من  أكثر 
في  طرابلس  مدينة  في  المحلية  بالسوق 
ديسمبر   31 وحتى  يناير   1 من  الفترة 

.2020
وزارة  عن  صادر  حديث  تقرير  وأظهر 
الوفاق،  حكومة  في  والصناعة،  االقتصاد 
 %  52.05 بنسبة  سلعة   38 أسعار  ارتفاع 

من إجمالي 73 سلعة رصدها التقرير.
ارتفاعًا  شهدت  التي  السلع  أبرز  ومن 
في األسعار: الدقيق المحلي عبوة 1 كغم، 
والدقيق المستورد، والسميد، والكسكسي 
والشاهي  والسكر،  ديـــاري،  المستورد 
والمعكرونة  المحلية،  والمعكرونة  األحمر، 
)الصافي(،  المستوردة، وزيت ذرة تونسي 
محلي  وتن  )العربي(،  مصري  ذرة  زيت 

جنزور، وتن صن إندونيسي.
اللحوم  أســعــار  ــاع  ــف االرت شمل  كما 
والمكثفة،  السائلة  واأللبان  عامة،  بصفة 
مثل  والفواكه  والخضراوات  واألجــبــان، 
والبصل  األخــضــر،  والفلفل  الطماطم، 
والمستورد،  المحلي  ــثــوم  وال الــجــاف، 

والبطاطس، والموز، والتفاح.

ــده قسم  ــذي أعـ ــدد الــتــقــريــر، الـ وحـ
التسويق واألسعار بوزارة االقتصاد، تسعة 
توقف  بينها  من  الزيادات،  لهذه  أسباب 
بمصرف  المستندية  االعتمادات  منظومة 
العام  الربع األول من  المركزي خالل  ليبيا 
2020، وزيادة السحب على السلع الغذائية 
بعد  المنازل  في  وتخزينها  كبيرة  بكميات 
بالحجر  الرئاسي  المجلس  ــرار  ق صــدور 

المنزلي الكامل.
السلع  دخول  حركة  توقف  إلى  إضافة 
منفذي  من  كل  في  البرية  المنافذ  من 
رأس اجدير وامساعد، مما أدى إلى توقف 
تعرض  وكذلك  السلع،  دخــول  انسياب 

عديد السلع لألحوال الجوية غير المناسبة، 
بين  الحاويات  شحن  حركة  توقف  وكذلك 
نتيجة  واآلسيوية  األوروبية  الدول  عديد 

اإلجراءات االحترازية لمرض »كورونا«.
عالوة على إيقاف عديد الدول الصناعية 
نتيجة  األساسية  الغذائية  السلع  تصدير 
من  والتخوف  اإلنتاج  عن  مصانعها  توقف 
السلع  من  االستراتيجي  مخزونها  نقص 
االحترازية،  اإلجـــراءات  نتيجة  والبضائع 
المحلية  بالسوق  التجار  بعض  وسحب 
السلع بقصد المضاربة في أسعارها، وعدم 
باإلنتاج  الخاصة  الجملة  أســواق  تنظيم 

المحلي مثل أسواق الخضراوات والفواكه.

طرابلس: الوسط

»الدخان  تصاعد  الليبيون  ينتظر  مثلما 
األممية  االجتماعات  قاعة  من  األبيض« 
بجنيف، هكذا هو الحال بالنسبة لألطراف 
الحالة  في  المتشابكة  األجنبية  الخارجية 
اختيار  توافق  مدى  ترصد  التي  الليبية، 
السلطة التنفيذية الجديدة مع مصالحها 

في ليبيا.
السلطة  والدة  مخاض  جنيف  وتشهد 
المجلس  أعضاء  اختيار  عبر  الجديدة، 
الــوحــدة  حكومة  ــيــس  ورئ ــاســي،  ــرئ ال
البالد  تهيئة  الرئيسة  مهمتها  الوطنية، 
أن  سبق  ــذي  ال االنتخابي  لالستحقاق 
عن  المنبثقة  الطريق  خارطة  حددته 
العام  بـ24 ديسمبر من  السياسي  الحوار 
من  ينجو  لن  المخاض  لكن  الــجــاري، 
تدخالت تتجاوز حدود الحسابات الجهوية 
تقول  السياق  هــذا  وفــي  والمناطقية، 
فقط  »ليست  الفرنسية  »الكروا«  جريدة 
ستؤثر  التي  هي  الليبية  النخب  فصائل 
هناك  ولكن  ــوزراء،  ال رئيس  اختيار  على 
الموجودة  األجنبية  الدول  من  مجموعة 

عسكريا على األرض«.
ضمنية  رسائل  عبر  هذا  يظهر  وربما 
طرحوها  التي  رؤاهــم  عبر  بها  توجهوا 
وزيــر  تعهد  فقد  ــوار،  ــح ال لجنة  أمـــام 
باشاغا  فتحي  الوفاق  بحكومة  الداخلية 
الميليشيات.  وتفكيك  الفساد  بمحاربة 
الرئاسي  المجلس  نائب  من جانبه، نسج 
أطــراف  تواصل  خيوط  معيتيق  أحمد 
المشير  بدعمها  عرفت  ودولية  إقليمية 
متجنبا  نفسه،  حفتر  مع  بل  حفتر،  خليفة 
المقاتلين  قضية  من  قــوي  موقف  أي 
ينقطع  لم  بينما  األجانب.  والميليشيات 
عقيلة  الــنــواب  مجلس  رئيس  تواصل 
صالح، المترشح للمجلس الرئاسي مع من 
إقليميين ودوليين، وكذا  يعتبرهم حلفاء 

فعل غيره من المترشحين.
الجولة  المتحدة  الواليات  واستبقت 
التنفيذي  الجهاز  تشكيل  من  الحاسمة 
االنسحاب  إلى  يدعو  حازم  نداء  بتوجيه 
من  والتركية  الروسية  للقوات  الفوري 
مقارنة  تحوال  مراقبون  رآه  ما  ليبيا. 

بعد  وذلك  السابقة،  األميركية  بــاإلدارة 
األمم  اتفاق  في  المحددة  المهلة  انتهاء 
يناير   23 في  النار  إطالق  لوقف  المتحدة 
ليبيا  من  األجنبية  القوات  مغادرة  بشأن 
النداء  هــذا  ويعكس  يــومــا،   90 خــالل 
يبدو  ال  ملف  بشأن  متجددا  أميركيا  قلقا 
السياسة  أولــويــات  بين  من  أنــه  حاليا 
بالنظر  لكن  بايدن،  جو  إلدارة  الخارجية 
على  األوسع  االستراتيجية  التداعيات  إلى 
وإمدادات  الساحل،  منطقة  في  االستقرار 
النفط والغاز، واستقرار حلف الناتو يمكن 
استغل  فقد  بسرعة،  موقفها  يتغير  أن 
الالعبون  األخيرة  األربع  السنوات  خالل 
الموقف  ــرودة  ــ وب غــيــاب  الــخــارجــيــون 
قدما  للمضي  وغــمــوضــه،  األمــيــركــي 
وضمان  ليبيا  في  وجودهم  تثبيت  في 
مصالحهم  لتحقيق  هناك،  مصالحهم 
هذا  وصاحب  واالستراتيجية،  االقتصادية 
إذ وجه  نفسه،  االتجاه  أوروبي في  تحرك 
وزير الخارجية األلماني هايكو ماس، يوم 
المتحدة  الواليات  إلى  رسالة  الثالثاء، 
استخدام  بشأن  بايدن  جو  قيادة  تحت 
نفوذه لتفعيل دورها في ليبيا، وقال ماس 

من  »يريد  إنه  برلين،  في  اجتماع  خالل 
بايدن  بقيادة  الجديدة  األميركية  اإلدارة 
ليبيا  بشأن  االهتمام  من  المزيد  إظهار 
التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ 
»الواليات  مضيفا  سنوات«،  عشر  حوالي 
للقيام  والنفوذ  الوسائل  لديها  المتحدة 
بدور أكبر، مشيرا إلى المحادثات الجارية 

إليجاد حل سلمي«.
عن  مسؤولية  أي  روسيا  تنفي  وفيما 
ديسمبر  في  أنقرة  مددت  قواتها،  وجود 
ليبيا  في  جنودها  بنشر  اإلذن  الماضي 
لمدة 18 شهرا، في وقت أعلن وزير دفاع 
النمروش  صالح  الوطني  الوفاق  حكومة 
السلطة  كــرســي  على  يتنافس  الـــذي 
التنفيذية أخيرا أن 1300 جندي ليبي قد 
أنقرة  قوات  قدمته  الذي  التدريب  أكملوا 

في مراكز متخصصة في ليبيا.
وال يزال اتفاق وقف إطالق النار المتفق 
عليه  تشرف  الذي  أكتوبر   23 في  عليه 
لجنة عسكرية مشتركة صامدا لحد اآلن، 
مسلحة  هدنة  سارت  الحين  ذلك  ومنذ 
األمامي،  الخط  طول  على  األرض  على 
بين سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي تقع 

بين  الحدود  طول  على  البالد  وسط  في 
الوفاء  يتم  لم  أنه  بيد  وبرقة.  طرابلس 
األمم  لحظر  االمتثال  وهما  بشرطين 
ليبيا  إلى  األسلحة  شحنات  على  المتحدة 
الموجودين  األجانب  المقاتلين  ورحيل 
األمــم  وكــانــت  الليبية.  ــي  األراضـ على 
عدد   2020 ديسمبر  في  قدرت  المتحدة 
المنتشرين  األجانب  والجنود  المرتزقة 
 20 بنحو  المتناحرين  المعسكرين  في 
ألفا، وحددت 10 قواعد عسكرية احتلتها 

القوات األجنبية كليا أو جزئيا في البالد.
وذهــبــت جــريــدة »لــيــبــراســيــون« 
قبول  اعتبار  إلى  لها  تقرير  في  الفرنسية 
تجديد القيادة الليبية في جنيف من قبل 
بالتأكيد  سيكون  المختلفة  النزاع  أطراف 
كيف  متسائلة  صعوبة.  أكثر  مهمة 
الخاسرين  أن  من  أواًل  نتأكد  أن  يمكننا 
أنهم  التنفيذية  السلطة  تشكيل  بعد 
وماذا  تشويش؟  دون  النتيجة  سيتقبلون 
تسيطر  التي  القوية  الميليشيات  عن 
على مدن غرب ليبيا؟ كما هل تكفي هذه 
لفرض  الجديدة  السلطات  شرعية  المرة 
فشلت  التي  المنطقة  كامل  على  نفسها 

فيها إدارة فائز السراج؟
أنه  الليبي  بالشأن  مهتمون  ويؤكد 
التي  الرئيسية  األجنبية  الدول  دعم  دون 
يكتب  لن  المحليين،  الالعبين  وراء  تقف 
ألي عملية سياسية من أن تؤتي ثمارها، 
في إشارة إلى كل من تركيا حليف معسكر 
»الوفاق«، وروسيا حليفة معسكر المشير 
إلى  الوضع  دفع  من  التحذير  مع  حفتر، 
نصّبت  بعدما  السورية،  الحالة  يشبه  ما 
الماضي  العام  نفسيهما  وموسكو  أنقرة 
مسار  في  التحكم  على  قادرين  كطرفين 
الصراع الليبي، وهما يملكان اآلن إمكانية 
تمرير أو عرقلة مخرجات جينيف. في غياب 
الدور األوروبي الذي يعاني عدم التماسك 
في  المتخصصة  ولفتت  واالنــقــســام. 
الشؤون الليبية بمعهد الجامعة األوروبية 
فيرجيني كولومبييه إلى أن »المفاوضات 
العامة  الجلسات  في  تجري  ال  الحقيقية 

المباشرة وإنما في الكواليس«.
من  الليبيين  مــن  كثير  ويتخوف 
توقيع  لدى   2015 العام  سيناريو  تكرار 
تتمكن  لــم  حيث  الصخيرات،  اتــفــاق 
من  الليبية  ــراف  واألط المتحدة  األمــم 
»وحدة  وهي  األساسية،  المشكلة  حل 
سبق  عما  بعيدا  ولــيــس  السلطة«. 
بعض  قبل  من  المرحب  غير  الموقف 
حيث  طرابلس،  العاصمة  في  القوى 
المقربة  المسلحة  التشكيالت  أعلنت 
فائز  الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  مــن 
العملية  على  تحفظها  أخرى  مرة  السراج 
المتحدة،  األمم  ترعاها  التي  السياسية 
خالل  من  صفوفها  توحيد  إلى  ودعــت 
وهاجمت  الداخلية،  االنقسامات  إنهاء 
باشاغا،  فتحي  الــوفــاق،  داخلية  ــر  وزي
من  ليبيا  عــن  تقرير  أحـــدث  ويــحــذر 
احتمال  من  الدولية  األزمــات  مجموعة 
خبراء  وبحسب  السياسية،  العملية  فشل 
المسلحة  الفصائل  فإن  المجموعة  من 
السياسية  الوسائل  »لديها  المختلفة 
التصويت  لزعزعة  والمالية  والعسكرية 

في جنيف أو رفض نتائجه«.
سينتج  ما  انتظار  في  يجري  هذا  كل 
التي  التركيبة  وما  جنيف،  اجتماع  عن 
ستظهر بها السلطة التنفيذية الجديدة.

< جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 1 فبراير 2021، )البعث األممية(

طرابلس، جنيف، القاهرة: الوسط

بينها  ــن  وم التقليدية  الــحــرف  تمثل 
»السعفيات« مصدر رزق مهما يعين أهالي 
اليومية  احتياجاتهم  قضاء  على  تاورغاء 
عام  بعد  االقتصادية،  األعباء  لمواجهة 
تاريخي  مصالحة  اتفاق  من  العام  ونصف 
برعاية  وتاورغاء  مصراتة  مدينتي  بين 
أشهر  من  تاورغاء  مدينة  وتعد  دولية. 
المدن التي ال تزال تحافظ على هذه الحرفة 
التقليدية، التي تقوم على صناعة السالل 
والحقائب من  والقفة  والحصائر  واألطباق 
أوراق النخيل المجفف، تنسج وتزين بألوان 

عدة، لتتشكل لوحة فنية بامتياز.
وتمتاز منتجات المدينة بجودتها العالية 
البالد،  مدن  معظم  في  تتوافر  وكونها 
وفي نهاية العام الماضي بادرت المنظمة 
منظمات  مع  بالتعاون  للهجرة  الدولية 
محلية نهاية إلى تأهيل العشرات من نساء 
إقامة  عبر  السعفيات،  صناعة  في  تاورغاء 

ورش عمل متخصصة.
وتــنــافــس الــمــنــســوجــات الــتــي يتم 
تجهيزها في تاورغاء تلك المستوردة من 
بفتح  المطالبة  األصــوات  وتعلو  الخارج، 
الحرف  باب تصديرها، واإلفادة من قطاع 
أشجار  توفرها  التي  األوراق  ومن  اليدوية 
النخيل. ويوضح فرج عبداهلل، وهو مسؤول 

جمعية حرفية في تاورغاء، أن منتجات هذه 
الصناعة التقليدية كانت تصل إلى بعض 
الدول األفريقية المجاورة من خالل عمليات 
المقايضة. ويذكر أن »تاورغاء كانت تقيم 
الشعبية  )اإلثنين(  ســوق  الماضي  في 
والحصائر  الــســالل  وكــانــت  الشهيرة، 
ورق  منسوجات  من  وغيرها  واألطــبــاق 

النخيل، تعرض في هذه السوق لمبادلتها 
وغيرها،  والمالبس  والطعام  بالحبوب 
دول  إلى  بعضها  يحملون  التجار  كان  بل 

أفريقية«.
السنوات  الليبية خالل  السوق  وأغرقت 
»السعفيات«  بمنتجات  الماضية  القليلة 
من دول مجاورة كتونس ومصر والجزائر. 
ويطالب محمود خيري، وهو صاحب متجر 
بفتح  الليبية  السلطات  »السعفيات«  لبيع 
وبذلك  للخارج،  توريدها  أمــام  المجال 

ستتطور هذه الصناعة وتتنامى إيراداتها.
ويضيف محمود لوكالة »فرانس برس«: 
»يجب وضع قوانين لتصدير منتجات أوراق 
رافدًا  تعتبرها  الدول  بعض  ألن  النخيل، 
مهمًا لموازنتها العامة، إلى جانب توفيرها 
الوظائف  فرص عمل تخفف الضغط على 

في القطاع الحكومي«.
تفاصيل ص5

فيما تنفي روسيا أي مسؤولية 
عن وجود قواتها.. مددت أنقرة 

في ديسمبر الماضي اإلذن بنشر 
جنودها في ليبيا لمدة 18 شهرا

استغل الالعبون الخارجيون في 
السنوات األخيرة غياب وبرودة 

الموقف األميركي وغموضه للمضي 
قدما في تثبيت وجودهم في ليبيا

13

»كودا« يفوز
بالجائزة األولى

في مهرجان
»صندانس« األميركي

»كاف« يرسل لجنة 
رسمية لتفقد 

مالعب طرابلس 
وبنغازي.. اإلثنني

شبح العطش يالحق
4 ماليني ليبي

المتحدة  األمم  منظمة  عبرت 
عن  »يونيسف«  للطفولة 

المياه  وضع  تدهور  إزاء  قلقها 
والنظافة  الصحي  والصرف 

أن  مؤكدة  ليبيا،  في  الصحية 
4 ماليين شخص  أكثر من 

طفل،  مليون   1.5 بينهم 
مائية  مشاكل  سيواجهون 

على  العثور  يتم  لم  إذا  وشيكة 
وتعاني  وتنفيذها.  فورية  حلول 
في  نقصا  المياه  تحلية  محطات 

الصيانة  إلجراء  الالزمة  المعدات 
الالزمة  الكيميائية  والمواد 

يقلل  مما  العمليات،  الستمرار 
وفق  التشغيلية،  كفاءتها  من 

خروج  إلى  أشارت  التي  المنظمة 
الخدمة  من  باي  بومبا  مصنع 

أكثر  إلى حرمان  أدى  تماما، مما 
يعيشون  ألف شخص   63 من 
والتميمي،  )الخمس  مدن  في 

الرزم،  التين، وأم  ومباه، ورأس 
الشرقي  والساحل  ومرتبة، 

المياه  إلى  الوصول  لدرنة( من 
للشرب. الصالحة 
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3.5 مليار مشاهدة لـ »يوتيوب شورتس« 
يوميا في الهند

»كورونا« تسيطر على أفالم مهرجان »صندانس«»كورونا« تسيطر على أفالم مهرجان »صندانس«

تقريبا  تضاعف  أرباحها  صافي  أن  اإلثنين،  »نينتندو«،  شركة  أعلنت 
بعدما  بأكمله  للعام  مجددا  توقعاتها  معززة  ديسمبر،  إلى  أبريل  من 
على  الطلب  في  زيادة  »كورونا«  فيروس  بسبب  اإلغالق  تدابير  انعكست 
بلغ  أرباحها  صافي  إن  العمالقة  اليابانية  الشركة  وقالت  الفيديو،  ألعاب 
الفترة  عن   %  91.8 نسبتها  بزيادة  دوالر(،  مليار   3.6( ين  مليار   376.7
إلى   %  37.3 بنسبة  المبيعات  ارتفعت  حين  في  السابق،  العام  من  عينها 
عدلت  التي  »نينتندو«  وأفادت  دوالر(،  مليار   13.34( ين  تريليون   1.4
صافي  توقعات  رفعت  أنها  الماضي،  الربع  في  صعودا  السنوية  توقعاتها 
بعدما  مارس،  في  المنتهية  المالية  للسنة  ين  مليار   400 إلى  أرباحها 

كانت مقدرة أساسا بـ300 مليار ين )2.86 مليار دوالر(.

تريليون   1.6 بأكمله  العام  مبيعات  تبلغ  أن  تتوقع  المجموعة  وباتت 
مليار   13.34( ين  تريليون  بـ1.4  مقارنة  دوالر(،  مليار   15.25( ين 
القطاعات  من  األلعاب  قطاع  وكان  نوفمبر،  في  متوقعة  كانت  ين( 
اضطر  بعدما  العالمية  الصحية  األزمة  خالل  ازدهرت  التي  القليلة 
ما  وغالبا  طويلة،  ألوقات  المنزل  مالزمة  إلى  العالم  سكان  أكثرية 
وفيما  الوقت،  وتمضية  الواقع  من  قليال  للهروب  األلعاب  إلى  يلجؤون 
كثيرة  أنحاء  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  ضد  التلقيح  حمالت  بدأت 
على  كثيرة  حكومات  اإلصابات  من  جديدة  موجة  ترغم  العالم،  من 
على  المرتفعة  الطلب  مستويات  يبقي  ما  اإلغالق،  بتدابير  العمل  إعادة 

المنزلي. الترفيه 

تعتزم شبكة »كلوب هاوس« االجتماعية 
الصوتية التي يزداد عدد مستخدميها 

بمعدل مليونين أسبوعيا تعزيز حضورها 
من خالل زيادة في رأسمالها تهدف إلى 

رفع قيمته إلى نحو مليار دوالر، وأعلن 
المؤسسان بول ديفيسون وروهان سيث، في 

بيان، أنهما يرغبان في »فتح كلوب هاوس 
للعالم بأسره«، ونيتهما إطالق اكتتاب 

جديد بواسطة شركة »أندريسن هوروفيتز« 
االستثمارية المتخصصة في الرأسمال 

المجازف.
وأطلقت المرحلة االختبارية لشبكة »كلوب 

هاوس« في مارس الفائت بشكل سري، 
بنسخة تجريبية، وبلغ عدد المشاركين في 

المؤتمر الصوتي الحي ومنصة المحادثة في 
مايو الفائت نحو 1500 مستخدم، في ظل 
تدابير احتواء جائحة »كوفيد - 19«. وقدر 
رأسمال المنصة حينها بنحو 100 مليون 
دوالر، وأشار المؤسسان إلى أن الشبكة 

باتت مدعومة اليوم من نحو 180 مستثمرا، 
ويمكن لالكتتاب الجديد أن يجعل قيمة 

رأسمالها نحو مليار دوالر، وفقا لموقع األخبار 
الحصرية »ذي إنفورميشن«.

»كلوب هاوس« السرية تنفتح 
على الجمهور العريض

»مايكروسوفت« تسعى 
لسد فراغ »غوغل«

أرباح »نينتندو« تتضاعف تقريبا بعد الجائحة

CINEMA
CINEMA

الناجمين  والقلق  الملل  السينمائيون  حــول 
أفالم  إلــى  الطويلة  الصحي  الحجر  تدابير  عن 
بنهاية  أو  بكوارث  تتعلق  مروعة  مواضيع  ذات 
على  رعــب  فيلم  أحدهما  اثنان،  بينها  العالم، 
اليوم  عــن  كوميديا  والثاني  فــيــروس،  خلفية 
توليفهما  ونفذ  وصورا  كتبا  األرض،  على  األخير 
وعرضا   ،»19  - »كوفيد  جائحة  خالل  بالكامل 
وقال  السينمائي«.  »صندانس  مهرجان  خــالل 
أثر  على  ويتلي  بن  إيــرث«  ذي  »إن  فيلم  مخرج 
نوبة  »عانيت  الجمعة:  لفيلمه،  األول  العرض 
كنت  الحجر..  من  أسبوع  بعد  صغيرة  هستيريا 
علها  الكتابة  إلــى  فبادرت  الــهــدوء،  إلــى  بحاجة 
»صندانس«  انطالق  وشكل  ذلك«.  على  تعينني 
السينمائية  المهرجانات  أبــرز  من  يعتبر  الــذي 
ويقام  المتحدة  الــواليــات  في  المستقلة 
 3 حتى  االفتراضية  بالصيغة  السنة  هذه 
السينمائيون  يروي  لكي  فرصة  فبراير، 
ليتمكنوا  كبير  جهد  مــن  بــذلــوه  مــا 
ــان تــام  ــأم ــن تــصــويــر أفــالمــهــم ب م
فالعمل  االستثنائية،  ــظــروف  ال ــم  رغ
في  انطلق  ــرث«  إي ذي  »إن  مشروع  في 
األولى  العام  اإلقفال  مرحلة  بعد  بريطانيا 
فيها  يجري  غابة  في  أحداثه  وتــدور  مــارس،  في 
يجتاح  وقت  في  غامضة،  تجارب  العلماء  من  عدد 

أحد الفيروسات مختلف المدن.
كان  غريبا  »ضغطا  أن  ويتلي  بــن  وروى 
التصوير.  بدأ  عندما  العمل  فريق  على  يخيم« 
المتعلقة  الــبــروتــوكــوالت  كــل  كــانــت  فيومها 
اتباعها »جديدة تماما في  ينبغي  التي  باإلجراءات 
محور  ليست   »19  - »كوفيد  أن  ومع  المرحلة«، 
يشكل  الوباء  أن  الواضح  فمن  الــروائــي،  فيلمه 
حوار  في  المخرج  ورأى  أحداثه،  لمختلف  خلفية 
األفالم  تجعل  الجديدة  القيود  أن  اإلنترنت  عبر 
وكأنها  تبدو  الوباء  قبل  إنتاجها  تم  التي  الروائية 

فيلما  يشاهد  »مــن  وأضـــاف:  آخــر«.  زمــن  »مــن 
ما  بأن  يشعر  كبيرة،  حشود  مشاهده  في  تظهر 
قبل  ما  إلى  تعود  أمــور  هو  الناس  هــؤالء  يشغل 
وجه  على  الرعب  »أفالم  أن  على  وشدد  عامين«. 
أن  يجب  عموما،  األفـــالم  وكــذلــك  الخصوص، 
الكوميدي  الفيلم  أما  الراهنة«،  اللحظة  تعكس 
على  األخير  اليوم  وقائع  فيتخيل  إنــدز«  إت  »هاو 
يسقط  أن  قبل  أنجليس،  ــوس  ل فــي  األرض 

كويكب على كوكب األرض.
جونز  ليستر  زوي  المشاركة  المخرجة  وتــؤدي 
لها  سببوا  الذين  عن  بحثا  تنطلق  التي  ليزا  دور 
حفلة  إلــى  يتوجهون  كانوا  وجميعهم  األذى، 
خالل  الفيلم  سيناريو  ووضع  األخيرة،  هي  كبيرة 
وصور  كاليفورنيا  في  الحجر  من  األولى  األسابيع 
تقريبا  أحداثه  كل  تدور  اآلخر  وهو  الصيف،  خالل 
المشمسة  المدينة  ــوارع  شـ فــي  ــارج،  ــخ ال فــي 
زوي  وأشـــارت  السباحة،  وأحـــواض  وحدائقها 
إلى  اضطر  العمل  فريق  أن  ــى  إل جونز  ليستر 
كان  »بينما  وإطــالقــه  الفيلم  إلنــهــاء  ــراع  اإلسـ
هذا«،  العاطفي  األلغام  حقل  مع  متواصال  الصراع 
الفيلم  على  العمل  واصفة  الوباء،  إلى  إشارة  في 
من  »مرحلة  خضم  في  »عـــالج«،  من  نــوع  بأنه 

القلق الكبير«.
من  تحدثت  الــتــي  الشهيرة  ــوه  ــوج ال ومــن 
»المطاردة  أثناء  الشابة  مع  الفيلم  حــالل  بعد 
هانت  هيلين  الممثلون  نفذتها،  التي  الوجودية« 
صور  فيما  وايــلــد،  وأوليفيا  ويتفورد  ــي  ــرادل وب
لهذه  الحقيقية  المنازل  أمام  المشاهد  من  الكثير 
أيضا  الجمعة،  المهرجان،  وشهد  الشخصيات، 
الذي يضطر  بينك كالود«  لفيلم »ذا  األول  العرض 
سحابة  تنتشر  بينما  التعايش  إلــى  غريبان  فيه 
الهواء  يجعل  مما  العالم،  أنحاء  كل  فــوق  سامة 
وصورت  الفيلم  هذا  قصة  وكتبت  قاتال،  الخارجي 

مشاهده قبل عام من ظهور »كوفيد - 19«.

شعر الحكمة
ما أهنــــــاك غــير الخـــــــير *** أتدور الدواير والصـــالح إيســير

نفتــّكوا أتروق إيريح ها النجـير*** حتى في ارمضــــان ابالدنا تدالح
والأتخاف ياصـــــاحب اهلل كبير*** صيّور ليبيا تقشع الوجه الكـالح

للشاعر: مفتاح الفالح

العمل من املنازل
 يعزز أرباح »سامسونغ«

● جزء من تاريخ ليبيا السياسي يتنفس - رئيس وزراء ليبيا األسبق مصطفى بن حليم يحتفل مع عائلته بعيد ميالده 100 يوم 29 يناير 2021.

كلمة1000

أعدت مجموعة »مايكروسوفت« األميركية 
»خطة بديلة« في حال نفذت منافستها 

»غوغل« تهديدها بمغادرة أستراليا إذا ما 
مضت كانبيرا في مشروعها الرامي إلرغام 

عمالقة القطاع الرقمي على الدفع 
لوسائل اإلعالم، وفق معلومات 

صحفية، ووضعت الحكومة 
األسترالية »مدونة سلوك« 

تفرض على »فيسبوك« 
و»غوغل« دفع مبالغ مالية 

للمجموعات الصحفية 
األسترالية عند االستعانة 

بمحتوياتها، ولوحت 
المجموعتان األميركيتان 

العمالقتان بوقف خدماتهما الرئيسية 
في أستراليا بحال سريان القانون الجديد.
وقالت المديرة العامة لـ»غوغل« في 

أستراليا، ميل سيلفا، األسبوع الماضي خالل 
تحقيق برلماني إن مجموعتها ستحجب محركها 

للبحث في أستراليا في حال العمل بهذا 
القانون، وذكرت جريدة »ذي أستراليان« أن 
رئيس »مايكروسوفت« ساتيا ناديال تطرق 

في األيام التالية مع رئيس الوزراء األسترالي 
سكوت موريسون إلى إمكان تطوير محرك 

البحث »بينغ« التابع لـ»مايكروسوفت« في حال 
أوقفت »غوغل« محركها، قائال إن مجموعته 

طورت »خطة بديلة« للعمل بها في حال 
انسحاب »غوغل« من السوق األسترالية.

أعلنت شركة »سامسونغ إلكترونيكس«، المصنع األول في العالم للهواتف النقالة ورقائق 
26.4 % في صافي أرباحها في الفصل  الذاكرة اإللكترونية، الخميس، عن زيادة بنسبة 
الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل 
عن بعد في ظل تفشي وباء »كوفيد - 19«، ما عزز الطلب على المنتجات اإللكترونية، 
أكتوبر  بين  الممتدة  للفترة  العمالقة  الجنوبية  الكورية  الشركة  أرباح  صافي  وبلغ 
6610 مليارات وون )4.9 مليار يورو(، بحسب أرقام المجموعة. وارتفع صافي  وديسمبر 
األرباح لمجمل العام 2020 بنسبة 21.5 % ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة 

في اإليرادات بنسبة 2.8 %، وفق »فرانس برس«.
وأوضحت الشركة في بيانها: »حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن كوفيد - 19 ال تزال 
قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار اإلمدادات بالمنتجات والخدمات على مستوى 
نتيجة  العالمي  االقتصاد  وتدهور  الرابع«،  للفصل  سامسونغ  نتائج  في  أسهمت  العالم، 
التدابير والقيود على حركة التنقل التي فرضت سعيا الحتواء تفشي الوباء، إال أن األزمة 
الصحية التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من 

شركات التكنولوجيا، ومن بينها »سامسونغ«.

الثالثاء،  »يوتيوب«،  شبكة  رئيسة  أعلنت 
منصة  على  القصيرة  الفيديو  مقاطع  أن 
تنافس  أن  يتوقع  التي  شورتس«  »يوتيوب 
مشاهدة  مليار   3.5 بنحو  حظيت  توك«،  »تيك 
اختبارها في مرحلة  يتم  الهند، حيث  يوميا في 
في  وجيسكي  سوزان  وأوضحت  تجريبية، 
 2021 لسنة  أولوياتها  فيها  فصلت  رسالة 
يوتيوب  عبر  القصيرة  الفيديو  »مقاطع  أن 
من  جدا  كبيرا  رقما  يوميا  تحصد  شورتس 
مليار«، مضيفة:   3.5 يبلغ  اليومية  المشاهدات 
من  المزيد  في  شورتس  إطالق  إلى  »نتطلع 

األسواق هذا العام«.

سبتمبر  منتصف  في  »يوتيوب«  وكشفت 
لـ»شورتس«،  العريضة  الخطوط  الفائت، 
لتعبير  جديدة  »طريقة  بأنها  إياها  واصفة 
أو  ثانية   15 في  أنفسهم  عن  المستخدمين 
الوصول  الراهن  الوقت  في  يمكن  وال  أقل«، 
مباشرة  المدمجة  األداة  إلى هذه  الهند  في  إال 
مرحلة  في  تزال  ال  إذ  »يوتيوب«،  ضمن 
االستثمار  خالل  من  »غوغل«  وتعتزم  التطوير، 
منافسة  الخفيفة  الفيديو  مقاطع  مجال  في 
لدى  المفضلة  التطبيقات  أحد  توك«،  »تيك 
عدد  يبلغ  الذي  الشباب  اإلنترنت  مستخدمي 

مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

لمجموعة  التابعة  توك«  »تيك  وتواجه 
بحظرها  تهديدات  الصينية  دانس«  »بايت 
الرئيس  اتهمها  إذ  األميركية،  األراضي  على 
بالتجسس  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
رسميا  دليال  يعطي  أن  دون  بكين، من  لصالح 
التابعة  »إنستغرام«  دخلت  كذلك  ذلك،  على 
الفيديو  مقاطع  مجال  »فيسبوك«  لمجموعة 
ظهر  الذي  »ريلز«  تطبيق  خالل  من  القصيرة 
نوفمبر،  وفي  أغسطس،  في  األولى  للمرة 
سبوتاليت«،  »سنابتشات  تطبيق  أطلق 
ينتجه  الذي  للمحتوى  شبكة  عن  عبارة  وهو 

المستخدمون.

#جواز_سفر_لكل_مواطن
هذا  لكن  المفقودين،  أو  المخربين  العادة  في  »إليوت«  يرصد 
على  لتدريب  شهر  منذ  يخضع  البلجيكي  الراعي  نوع  من  الكلب 
جنوب  في  دراسة  إطار  في  البشر،  عرق  في   »19  - »كوفيد  رصد 
بوردو  مركز  في  المعدية  األمراض  اختصاصي  ويقول  فرنسا،  غرب 
الدراسة  هذه  من  الهدف  إن  بيستون،  تييري  الجامعي،  االستشفائي 
الرصد  طرق  زيادة  إلى  »نحتاج  وقت  في  مكمل«  »حل  إيجاد 
أكبر  الحيوانية،  للصحة  »سيفا«  معهد  مع  المركز  وتعاون  السريع«. 
الذي  المشروع  هذا  في  عالميا،  والخامس  فرنسا  في  بيطري  مختبر 

قدم أخيرا للصحافة.
وثالثة  البرادور  نوع  من  »مارفل«  يتدرب  »إليوت«،  غرار  وعلى 
وكلها  األلماني،  والراعي  البلجيكي  الراعي  فصيلتي  من  أخرى  كالب 
من  الرابع  منذ  اإلطفاء،  وفرق  للدرك  تابعة  للكالب  كتيبة  في  أعضاء 
رصد  على  تقوم  جديدة  »لعبة«  على  بوردو  قرب  ليبورن  في  يناير 
أشخاص  إبط  تحت  من  دقائق  عشر  مدى  على  مسحوبة  تعرق  آثار 
شبه  بصورة  وتصل  األولى،  مراحله  في   »19  - بـ»كوفيد  مصابين 
للكالب  لتقديمها  العرق  من  عينات  الجامعي  المستشفى  إلى  يومية 
ليبورن،  في  بمركزها  »سيفا«  أقامته  للمعلومات  مركز  في  المدربة 
أن  بورن  بيار-ماري  »سيفا«  هيئة  لدى  المعتمد  الطبيب  ويوضح 
اإلصابة«،  من  المتأتية  المتحللة  العضوية  المواد  »ترصد  الكالب 
»إليوت«  الكلب  يدخل  المدرب،  من  صوتية  إشارة  سماعه  وبعد 

أمام  ذيله  بتحريك  فجأة  يبدأ  ثم  معدنية،  مخاريط  في  خطمه 
 ،»19  - »كوفيد  مرضى  عرض  من  عينات  تضمان  مخروطتين 
السكاكر  بعض  بإعطائه  يكافئه  الذي  مدربه  من  الثناء  حاصدا 
مهمة  في  أيام  قبل  شارك  قد  الكلب  هذا  وكان  المفضلة.  ولعبته 

للدرك لتقفي أثر أحد المفقودين.
تحمل  طريقة  إلى  »سينوكوف«  المسمى  المشروع  هذا  ويستند 
األستاذ  غرانجان  دومينيك  طورها   »19 »نوزاييس-كوفيد  اسم 
وهي  باريس.  قرب  ميزون-ألفور  في  الوطنية  البيطرية  الكلية  في 
أنواع  بعض  رصد  في  واستخدمت  الكلب،  لدى  الشم«  »مروحة  تعزز 
برصد  المعدل  في  تنجح  »الكالب  إن  غرانجان  ويقول  السرطان، 
لالختبار  الطريقة  هذه  وتخضع   .»19  - بكوفيد  اإلصابات  من   %  95
مشروع  في  المتوسط،  في  الفرنسية  كورسيكا  جزيرة  في  خصوصا 

يحظى بدعم 40 بلدا وفق المروجين له.
أيام  أربعة  بوتيرة  التدريب  من  أسابيع  ثمانية  إلى  ستة  وبعد 
المركز  في  سريرية  دراسة  في  الكالب  فاعلية  إثبات  يتعين  أسبوعيا، 
نطاق  على  األداة  هذه  باستخدام  البدء  قبل  الجامعي  االستشفائي 
أنواع  على  الكالب  هذه  أداء  تجربة  في  الهدف  ويكمن  واسع، 
القدرة  سواء  المرض،  من  مختلفة  أوجه  لتحديد  العينات  من  مختلفة 
أو  العدوى  تفشي  خطر  درجة  أو  اإلصابات  خطورة  مدى  فهم  على 

مستوى األعراض، وأيضا المصابين بأشكال متحورة من الفيروس.

كالب مدربة لرصد »كوفيد – 19«
أطلقت اإلعالمية والحقوقية الليبية، 

حنان المقوب، هاشتاغ »#جواز_سفر_
لكل_مواطن«، وذلك للفت النظر إلى 

قضية أزمة تعطل إصدار جوازات السفر 
للمواطنين الليبيين التي تصل إلى 
سنوات من أجل الحصول على جواز 

سفر.
وقالت حنان المقوب إنها تحصلت 

علي جواز سفر إلكتروني »بعد معاناة 
سبع سنوات عجاف، سبع سنوات قهر 

وذل وكسر خاطر وعشم ووعود كذابة، 
وراء هذا اإلنجاز التاريخي جيش من 

النساء وبضعة رجال حقيقيين«.
ويعاني المواطنون الليبيون في 

مختلف مناطق ومدن ليبيا والجاليات 
الليبية في الخارج من مشكلة في 

إصدار جوازات السفر في أزمة توضح 
الفشل اإلداري الذي تعاني منه الدولة 

الليبية بمختلف حكوماتها.
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اختصاصات املجلس الرئاسي
وحكومة الوحدة الوطنية

صراع دولي للحصول على 
األموال الليبية املجمدة

الوسط- عبدالرحمن أميني
وبريطانيا  بلجيكا  بينها  من  دول  عدة  تواصل 
الفراغ  الستغالل  محاوالتها  أفريقيا  وجنوب 
أكبر  على  للحصول  ليبيا،  في  الراهن  السياسي 
الخارج،  في  الليبية  األموال  تجميد  من  مكاسب 
بعض  استغالل  تلت  التي  الضجة  عقب  وذلك 
الدول ثغرة قانونية في القرار األممي رقم 1970، 
األمــوال  هــذه  من  جــزء  اقتطاع  نحو  وتوجهه 
لتسوية ديون عالقة، فيما لوحت بعثة ليبيا لدى 
للترخيص  القضاء  إلى  باللجوء  المتحدة  األمم 
لها بإدارة هذه األصول قبل رفع التجميد عنها. 
لرفع  التمهيد  إلى  البلجيكية  الحكومة  وتسعى 
التجميد عن األموال الليبية لصالح األمير لوران، 
الذي يطالب باسترداد دين قدره 47 مليون يورو 
لصالح منظمته »غير الربحية«، حيث راسلت لجنة 
العقوبات باألمم المتحدة يوم 29 يناير الماضي 
خالل  قرارها  اللجنة  وتتخذ  بذلك،  لها  للسماح 
عشرة أيام. وتعود هذه القضية إلى الواجهة مع 
اتجاه األوضاع في ليبيا نحو تشكيل حكومة وحدة 
وطنية موقتة تشدد األمم المتحدة والحكومات 
في  للمساعدة  وجودها  شرط  على  األوروبية 
المجمدة،  األمــوال  من  قسم  عن  التجميد  رفع 
كبيرا  جــزءا  ألن  صعبا  الوضع  يبدو  ذلــك،  ومع 
من األصول الليبية يخضع للسرية المصرفية أو 

موجود تحت أسماء وهمية.

بلجيكا تجمد 14 مليار يورو
البنوك  في  المجمدة  ــاح  واألرب الفوائد  أما 
للتجميد،  تخضع  لــم  أنها  فتبين  األجنبية 
تم  أن  بعد  المصرفية  الحسابات  من  واختفت 
وأشخاص  مؤسسات  إلــى  وإرسالها  سحبها 
التي  بلجيكا  في  برز  التعدي  وهذا  مجهولين، 
جمدت الحسابات المالية لمعمر القذافي وأبنائه 
 ،2011 في  العام  لالستثمار  الليبية  والشركة 
الدولي، حيث تبلغ  استجابة لقرار مجلس األمن 
وفي  يورو.  مليار   14 نحو  الحسابات  هذه  قيمة 
بريطانيا أيضا تبين التصرف في فوائد األصول 
الليبية التي تقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني، 
أي نحو 15.7 مليار دوالر، بعدما طالب نواب في 
تقرير أصدرته لجنة في البرلمان البريطاني بأن 
تخصص السلطات جانبا من هذه األموال لضحايا 
األيرلندي،  الجمهوري  الجيش  شنها  هجمات 
المتمردين  القذافي كان يمد هؤالء  أن  بذريعة 

بالسالح.
أن حكومة  ورد  مرة  2019 وألول  العام  وفي 
استرليني  مليون   17 جمعت  المتحدة  المملكة 
األصول  من  استرليني  مليار   12 على  ضرائب 
ما  وفــق   ،2016 سنة  منذ  عــام  كل  المجمدة 
كشفت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية بالبرلمان 

البريطاني. وجاء ذلك رغم إصدار مجلس األمن 
جعل  إلى  يدعو  قــرارا   2018 ديسمبر   17 في 
فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالهيئة 
الليبية لالستثمار مجمدة أيضا. لكن في ديسمبر 
على  القضائية  الحراسة  لندن  رفعت   2020
أصول وأموال »الليبية لالستثمار« المجمدة في 
بريطانيا، وهو ما »سيسمح بإدارتها مباشرة من 

قبل إدارة المؤسسة وهي تحت التجميد«.

أموال ليبية في جنوب أفريقيا
األموال  يخص  فيما  غموضا  القصص  أكثر 
أفريقيا،  جنوب  دولة  يأتي من  المجمدة  الليبية 
الرقم  حول  وتختلف  المعلومات  تتضارب  حيث 
الذي  صالح  بشير  تكتم  مع  لقيمتها،  الحقيقي 
عمل مديرا لمكتب القذافي منذ نهاية التسعينات 
الليبي في أفريقيا  ثم رئيسا لصندوق االستثمار 
حتى العام 2011، عن اإلدالء بأي معلومات رغم 
المتعاقبة  الليبية  الحكومات  لدى  لجان  تشكيل 
التقارير  بعد  خصوصا  إليها،  الوصول  لمحاولة 
 30 القذافي  إخفاء  عن   2019 في  راجت  التي 
أفريقيا  جنوب  رئيس  قبو  في  سرا  دوالر  مليون 

السابق جاكوب زوما.
والعالقات  التعاون  ــرة  وزي وقتها  وصرحت 
أن  سيسولو،  لينديو  أفريقية  الجنوب  الدولية 
خرج  فيما  المزاعم،  هذه  في  ستحقق  وزارتها 
جاكوب زوما الرئيس السابق عن صمته، وكتب 
تغريدة على »تويتر« قال فيها: »أنا مدين برسوم 
قانونية تقدر بالماليين. واآلن أسمع أنني أحتفظ 
بأموال تخص شقيقي الراحل القذافي، ولكن أين 
هي؟«. في ديسمبر الماضي، كشف تحقيق أذيع 
وأثار  الرسمي  الهولندي  التلفزيون  شاشة  على 

ليبية  179 طائرة تجارية  الجدل عن  الكثير من 
إلى  الليبية  الدوالرات  الظالم مليارات  نقلت في 
تبين  أن  بعد   ،2011 العام  في  أفريقيا  جنوب 

للقذافي وقتها جدية الثورة الشعبية.
على  االستيالء  اتهامات  التحقيق  ــه  ووج
األموال لحزب المؤتمر الوطني األفريقي الحاكم 
في جنوب أفريقيا، إذ تشير دالئل إلى دوره في 
إلى جهد  تحتاج  ربما  التي  األموال،  اختفاء هذه 
ليبيا.  في  البديهي  مكانها  إلى  لعودتها  دولي 
كما كشف التحقيق عن شخصيات من جنسيات 
متعددة، وهي تبحث عن المال الليبي في جنوب 
عنها  أعلنت  التي  المكافأة،  في  طمعا  أفريقيا 
الحكومة الليبية قبل سنوات، والتي وعدت بنسبة 
10 % للشخص أو المؤسسة التي تعيد األموال 

إلى ليبيا.

خسائر فادحة
الليبية  المؤسسة  تخسر  المقابل،  فــي 
لالستثمار سنويا أزيد من 45 مليون دوالر بسبب 
قرار تجميد أموالها منذ سنة 2011، وفق مصادر 
من المؤسسة، رغم أنه من الصعب تحديد قيمة 
الخسائر بشكل دقيق مع وجود 550 شركة عبر 
السلطات  إلى  أو جزء منها  العالم تعود أصولها 
االستثمارات  صندوق  أمــوال  بأن  علما  الليبية. 
الليبي الذي تأسس العام 2006 كان الهدف منه 
إدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية. 
وقد استثمر هذا الصندوق قبل 2011 أكثر من 
وبنوك  شركات  في  غالبيتها  دوالر  مليار   70

إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية.
وخلص تقرير حديث أعدته شركة »ديلويت« 
االستشارية إلى وجود تأثير سلبي كبير على قيمة 
االستثمار  هيئة  بها  تحتفظ  التي  االستثمارات 
للعقوبات؛  نتيجة  لها  التابعة  والشركات  الليبية 
حيث كان إجمالي قيمة المحفظة سيصل ألكثر 
من 4.1 مليار دوالر؛ وسط محاوالت من صندوق 
األمم  إقناع  فترة  منذ  الليبي  السيادي  الثورة 
العقوبات.  عن  الناجم  العبء  بتخفيف  المتحدة 
ومن المقرر عقد اجتماع خالل العام الجاري بين 
الهيئة ولجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة، إذ 
تخطط هيئة االستثمار الليبية لتقديم توصياتها 

بشأن سبل تسهيل إدارة محفظتها.
وحجم األموال المجمدة والمهربة خارج ليبيا 
بل  لالستثمار فقط  الليبية  المؤسسة  ال يشمل 
يتعدى عشرات المليارات، فقد كشف فرحات بن 
قدارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي في الفترة 
تلك  حجم  عن   2011 مــارس  إلى   ،2006 من 
مليون  و425  مليارا  بـ168  تقدر  التي  األصول 
دوالر، منها نحو 104 مليارات للمصرف المركزي، 

وفق كالمه.

أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت 
الرئاسي  المجلس  من  كل  اختصاصات  يناير(،   30(
وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل إلدارة المرحلة 
التحضيرية، السابقة على االنتخابات العامة )برلمانية 
المادة األولى   .2021 المقررة في ديسمبر  ورئاسية( 
من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق 

بعدد من األحكام العامة، وهي:
• أوال: تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة 
عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات 
للمرحلة  المحددة  المواعيد  عبر  وتشريعية  رئاسية 

التمهيدية للحل الشامل.
• ثانيا، تخضع السلطة التنفيذية الموحدة لألحكام 
واإلجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
ويحال إلى االتقاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة 
كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه. أما المادة الثانية 

فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي، وهي:

• أوًل: اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا:
الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  بمھام  القيام   -  1
والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات 

النافذة.
2 - إعالن حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد 

موافقة مجلس النواب.
3 - اعتماد ممثلي الدول والھيئات األجنبية لدى 

دولة ليبيا.
ليبيا  دولــة  وممثلي  السفراء  وإعفاء  تعيين   4-
رئيس  من  اقتراح  على  بناء  الدولية  المنظمات  لدى 
والتشريعات  الليبي  السياسي  االتفاق  وفق  الحكومة 
الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية 

الجديدة.
5 - خالل مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس 
التشاور  والخارجية مع وجوب  الدفاع  وزيري  الحكومة 
رئيس  يلتزم  أن  الرئاسي مجتمعا، على  المجلس  مع 
لمجلس  كاملة  الوزارية  التشكيلة  بإحالة  الحكومة 

النواب.
وتشكيل  الوطنية،  المصالحة  مسار  إطالق   -  6
مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة 

بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
حصري  بشكل  الرئاسي  المجلس  يقوم   -  7
بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب اآلتية: رئيس جهاز 
المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على 
العليا  الوطنية  المفوضية  وأعضاء  ورئيس  التعيين؛ 
لرئاسة  التابعة  األجهزة  رؤســاء  وباقي  للمصالحة؛ 

الدولة وفق التشريعات النافذة.
االختصاصات  إطار  في  رئاسية  قــرارات  8–إصــدار 

الموكلة له.
• ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:

1 - اإلشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس 

اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر االجتماعات.
في  بروتوكولية  بصفة  الــدولــة  تمثيل   -  2

عالقاتها الخارجية.

• ثالثا: آلية اتخاذ القرار
باإلجماع،  قراراته  جميع  الرئاسي  المجلس  يتخذ 

ويقع باطال كل قرار يصدر على خالف ذلك.
الوحدة  حكومة  اختصاصات  الثالثة:  المادة 

الوطنية
الهيئة  هي  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  أوال:   •
اإلدارية العليا للدولة، واستثناء من المهام المسندة 
الحكومة  وزراء  مجلس  يختص  الرئاسي،  للمجلس 
على  ولها  التنفيذية،  السلطة  اختصاصات  بباقي 

األخص ما يأتي:
1 - تنفيذ كل اإلجراءات المطلوبة إلنجاح خارطة 
الطريق الهادفة للوصول لالنتخابات وفق مواعيدها 

المقررة.
الحكومة  عمل  بــرنــامــج  وتنفيذ  ــع  وض  -  2
األولويات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  واليتھا  لفترة 
المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ألداء  الالزمة  القوانين  مشروعات  اقتراح   -  3
مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.

والحساب  العامة  الميزانية  مشروع  إعــداد   -  4
الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب إلقرارهما.

وإدارة  بهيكلة  الخاصة  الــقــرارات  ــدار  إص  -  5
للحكومة،  التابعة  التنفيذية  والمؤسسات  األجهزة 
التشاور  بعد  وذلك  ومالئما،  ضروريا  تراه  ما  حسب 

مع الجهات ذات الصلة.
عليها  تنص  مــهــام  أو  اختصاصات  أي   -  6
إليها الحقا من ملتقى  أو تستند  الليبية  التشريعات 

الحوار السياسي الليبي.
السياسة  تنفيذ  عن  مسؤولون  الــوزراء  ثانيا:   •
إطار  وفي  به،  المكلف  القطاع  في  كل  الحكومية 
المهام  بأداء  الــوزراء  ويقوم  الحكومي.  التضامن 
المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون 

مجلس الوزراء على ذلك.
• ثالثا، اختصاصات رئيس الحكومة الوطنية

1 - تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف 
اختصاصاتها  أداء  في  ويوجهها  أعمالها،  على 
أحد  أو  لنائبيه  مهامه  بعض  يفوض  أن  ويمكن 

الوزراء لمدة موقتة.
2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس 

الوزراء.
وزارتــه،  أعمال  عن  كل  مسؤولون  ــوزراء  ال  -  3
ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء 

عن سياسة الوزارة.
الوحدة  لحكومة  الثقة  منح  الرابعة:  المادة 

الوطنية
أقصاها  مدة  خالل  الحكومة،  رئيس  يقدم   -  1
واحد وعشرون يوما من إقرار ھذا االتفاق التشكيلة 
وبرنامج  الوطنية،  الوحدة  حكومة  ألعضاء  الوزارية 
الحوار  ملتقى  مخرجات  بجميع  مرفقا  عملها 
العتمادها  الــنــواب  لمجلس  الليبي  السياسي 
ال  مدة  خالل  الثقة  ومنحها  واحدة  حزمة  بالكامل 
تقديمھا  تاريخ  من  يوما  وعشرين  واحد  تتجاوز 

للمجلس.
2 - تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس 

الثقة. لمنحها  النواب 
3 - إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع 

الليبي. السياسي  الحوار  لملتقى 
4 - تنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، 
التنفيذية  السلطة  صالحيات  أخرى،  إجراءات  ودون 
كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة 
ملتقى  في  المحددة  االختصاصات  وفق  الوطنية، 
جميع  حينه  في  وتنتهي  الليبي،  السياسي  الحوار 

القائمة. التنفيذية  السلطات 
السلطات  التزامات  تتوقف  أو  تسقط  ال   -  5
التسليم  إجــراءات  بإتمام  إال  السابقة  التنفيذية 
الختامية  المالية  الحسابات  وقفل  واالســتــالم، 

الليببة. التشريعات  للجولة وفق 

برامج املرشحني اجتمعت على االلتزام بتسليم السلطة

الليبيون يترقبون »الدخان األبيض« للسلطة االنتقالية من جنيف
ملتقى  اجتماعات  من  جديدة  جولة  الماضي  اإلثنين  انطلقت 
األممية، حيث  البعثة  برعاية  الليبي في جنيف  السياسي  الحوار 
برامجهم،  والحكومة  الرئاسي  للمجلس  المرشحون  عرض 
األصل  في  وهي  إليهم،  البعثة  وجهتها  تساؤالت  عن  وأجابوا 
اإللكترونية  التواصل  منصات  عبر  ليبيين  مواطنين  من  واردة 

التابعة للبعثة.

تعهدات المرشحين
للمجلس  شخصية   24 ترشح  البعثة  أعلنت  السبت  ويوم 
الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، بعد انتهاء فترة األسبوع 
يناير.   28 في  التنفيذية  السلطة  لمناصب  الترشيحات  لتلقي 
أقرها  التي  الطريق  خارطة  بـ»احترام  المرشحين  جميع  وتعهد 
الطريق  تمهد  التي  التمهيدية  بالفترة  يتعلق  فيما  الملتقى 
السلطة  اختيارهم  حالة  -في  تعهدوا  كما  االنتخابات،  إلجراء 
التنفيذية- بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم 
الخاصة  تلك  عن  فضاًل  ليبيا،  وخارج  داخل  والمنقولة  الثابتة 
عن  بيان صادر  القصر، حسب  وأطفالهم  أزواجهن  بزوجاتهم/ 
البعثة، أكد أيضا أن المرشحين تعهدوا بعدم خوض االنتخابات 
في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا 

تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبية الحالي.
وبينما دار جدال حول المرشحين من السلطات العسكرية أو 
القضائية، قال البيان إنه »يتعين على هؤالء المرشحين االمتثال 
التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في 

األنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي«.
وبعد تقديم عروضهم، والتصويت عليهم من أعضاء ملتقى 
للمجلس  المرشحين  من  أي  يحصل  لم  الليبي،  الوطني  الحوار 
يعني  ما   ،%  70 وهي  للفوز،  القانونية  النسبة  على  الرئاسي 

الدخول في نظام القوائم إلعالن الفائزين.
وجرت عملية العد وجمع النتائج مباشرة عبر تلفزيون األمم 
 37 شارك  الغربية  للمنطقة  االنتخابي  المجمع  وفي  المتحدة؛ 
خمسة  على  القائد  إدريس  المرشح  وحصل  االقتراع،  في  ناخبا 

على  زهيو  وأسعد  صوتين،  على  الجويلي  وأسامة  ــوات،  أص
صوتين، وخالد المشري على ثمانية أصوات.

الدين  وصــالح  صوتين،  على  الغويل  سالمة  حصل  كما 
واحد،  على صوت  األشتر  وطارق  أصوات،  أربعة  على  النمروش 
ومحمد البلعزي على ثالثة أصوات، ومحمد الحافي على خمسة 
أصوات، وعبداهلل حسين الالفي على صوت وحيد، وعبدالرحيم 
للجنوب  االنتخابي  المجمع  أما  أصــوات.  ثالثة  على  الشيباني 
عبدالمجيد  المرشح  وحصل  ناخبا؛   14 الناخبين  عدد  بلغ  فقد 
غيث سيف النصر على ستة أصوات، وعلي أبو حجر على صوت 
الكوني  وموسى  أصوات،  على خمسة  عبدالرحمن  وعمر  واحد، 
الشرقية  للمنطقة  االنتخابي  للمجمع  وبالنسبة  صوتين.  على 
فقد شارك فيه 23 ناخبا؛ وحصل المرشح عقيلة صالح على تسعة 
أصوات، وشريف الوافي على ستة أصوات، ومحمد المنفي على 
خمسة أصوات، ومحمد البرغثي على صوتين، وخالد السايح على 
صوت وحيد، بينما لم يحصل المرشحان سليمان سويكر وعلي 

بوخيراهلل على أية أصوات.
الوزراء  رئيس  لمنصب  المرشحون  واصل  األثناء،  هذه  في   
عروضهم أمام الملتقى السياسي، فيما اتسمت أغلب العروض 
سواء من المرشحين للمجلس الرئاسي أو لرئاسة الوزراء بعدم 
توافقها مع المهمة المرتقبة، كونها مهمة قصيرة للغاية زمنية، 
تنتهي بإجراء انتخابات ديسمبر المقبل؛ إذ استفاض أغلبهم في 
لتنفيذها، وخطط طويلة  إلى سنوات  تحتاج  رؤى وقضايا  طرح 
منها  تعاني  التي  الصحية  األزمة  الحديث عن  جاء  بينما  األمد؛ 
البالد مع تفشي وباء »كورونا المستجد« مقتضبا للغاية؛ وذلك 
لصالح قضايا »الجيش واألمن وحقوق اإلنسان وتوزيع المناصب 
والنازحين«؛ فيما انبرى األغلبية للتأكيد أنهم سيسلمون السلطة 

في موعدها ويمهدون الطريق النتخابات ديسمبر. وجاءت أسماء 
وأحمد  جراي  آمال  كاآلتي:  الوزراء  رئيس  لمنصب  المرشحين 
معيتيق وأسامة الصيد وإيمان كشر وجمال أبوغرين والحرمين 
الحاسية  ميلود  وعاطف  أبوضاوية  وضو  الغويل  وخالد  محمد 
وعبدالرزاق  المنتصر  وعبدالرحيم  دبيبة  محمد  وعبدالحميد 
عبدالكريم  حسين  اهلل  وفتح  عبدالجليل  وعثمان  عبدالقادر 
وفتحي باشاغا وفضيل األمين ومحمد األنصاري ومحمد المنتصر 

ومحمد الكيخيا ومفتاح حمادي وهشام أبوالشويكات.

ترحيب أميركي
من جانبها، وجهت سفارة الواليات المتحدة لدى ليبيا التهنئة 
للمرشحين  الشفافة  الترشح  »عملية  على  الليبيين  جميع  إلى 
للخدمة في الحكومة الموقتة الجديدة والموحدة، التي ستقود 

ليبيا نحو االنتخابات في 24 ديسمبر 2021«.
مندوبي  بشدة  نؤيد  »نحن  ــد:  األح بيان،  في  وأضافت 
الملتقى، وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت 
ريتشارد  السفير  عن  البيان  ونقل  المرشحين«.  هــؤالء  على 
نورالند قوله: »المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات األجنبية 
والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغالق قطاع 
حزبية،  ألجندات  ليبيا  ثروة  تحويل  ومحاوالت  الليبي،  الطاقة 

تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير«.
كما أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا »دعمها الكامل ملتقى 
الحوار السياسي النتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة وموحدة، 
مسؤولة عن قيادة البالد إلى االنتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 
ليبيا  وحدة  لصالح  التغيير  وقت  حان  »لقد  وقالت:   .»2021

وسيادتها وازدهارها«.

برامج املرشحني: اهتمام قليل بأزمة »كورونا«.. 
وتركيز على األمن وقيادة الجيش وتوزيع املناصب

تحولت قاعة االجتماعات التابعة 
لألمم المتحدة في جنيف بسويسرا 

إلى محط أنظار كثيرين خالل 
األيام األخيرة، وبالتحديد منذ األول 

من فبراير، حيث يشهد الليبيون 
عرضا ديمقراطيا، يستمر إلى يوم 

الجمعة، ويتمثل في التصويت 
على المرشحين للمجلس الرئاسي 

وحكومة الوحدة الوطنية التي 
تتشكل إلدارة المرحلة االنتقالية 

المقبلة السابقة على إجراء 
االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 

24 ديسمبر 2021.

• صورة ضوئية من وثيقة اختصاصات املجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

• أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أثناء عزف النشيد الوطني في جنيف

• ستيفاني وليامز بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
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كيف تابع الليبيون املرشحني للمناصب املوقتة عبر الشاشة من جنيف؟
استطالع لـ»الوسط«:

إبراهيم الدباشي: ألول مرة أشعر بأن بعثة األمم المتحدة جادة في البحث عن حل لألزمة الليبية

من خلف الشاشات، تابع الليبيون على مدار 
األيام الماضية، كلمات المرشحين للمجلس 

الرئاسي، وللحكومة الجديدة التي من المقرر 
أن تقود الفترة االنتقالية بما يمهد لالنتخابات 

العامة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وعود 
وتعهدات وخطوط عريضة شملت كل ملفات 

الجدل العام، من حقوق اإلنسان إلى توحيد 
المؤسسات ومن دور الشباب إلى تمكين المرأة، 

وغيرها من القضايا التي تشغل بال الليبيين.
لكن ماذا عن موقف الليبيين أنفسهم مما 

شاهدوه وسمعوه؟ في السطور التالية نتعرف على 

مواقف فئات شتى من المواطنين، تعليقا على 
ما شهدته جنيف ضمن مجريات ملتقى الحوار 

السياسي الليبي الذي ترعاه األمم المتحدة، بحثا 
عن مخرج من األزمة الليبية التي طال أمدها، 

وكلفت البالد الكثير من الوقت الضائع، والخسائر 
الفادحة في األرواح والممتلكات.

ومع تفاوت الرؤى بين من شاركوا في استطالع 
»الوسط« يبقى األمل في أن يكون القادم 

القريب سبيال للوصول إلى حكومة موحدة، قاسما 
مشتركا بينهم، على اختالف مشاربهم، وتنوع 

توجهاتهم.

لدى  السابق  ليبيا  مندوب  يقول  البداية،  في 
مرة  »ألول  الدباشي:  إبراهيم  المتحدة،  األمم 
البحث  في  جادة  المتحدة  األمم  بعثة  بأن  أشعر 
المرشحين  كل  فشل  الليبية.  لألزمة  حل  عن 
األولى  المرحلة  في  النصاب  على  الحصول  في 
على  يدل  الرئاسي  المجلس  اختيار  عملية  من 
وهذا  الحوار  منتدى  عضوية  في  واضح  توازن 
باختيار  الخاصة  الثانية  المرحلة  للبعثة.  يحسب 
الرئاسي  المجلس  تضم  التي  القوائم  إحدى 
وليس  صعوبة  أكثر  ستكون  الحكومة  ورئيس 
من المستبعد أن تفشل كل القوائم في الحصول 
المطلوب، وعند ذلك ال يعرف أحد  النصاب  على 
على  الوضع  يبقى  وقد  القادمة،  الخطوة  هي  ما 
ما هو عليه، ولن تجري االنتخابات في موعدها، 
وهذا ما يريده جميع متصدري المشهد السياسي 

وأصحاب المصالح الخاصة«.
الناشطة بالمجتمع المدني  من جانبها، قالت 
الخصوم  إلرضاء  »الجلسات  معيقل:  فاديا 
عبر  المتفرج  الليبي  الشعب  وإيهام  السياسيين 
وعروض  العشاء  وجلسات  شريك.  أنه  الشاشات 
سيفوز.  من  هي  المشتركة  والمصالح  البيزنس 
عالقات  األكثر  مع  نقودًا  األكثر  مع  نفوذا  األكثر 
فصل  مرحلة  هي  بينهم؛  فيما  التوافق  سيتم 
يعيش  أن  ألجل  الرؤوس  الملتصق  التوأم 
مع  تتوافق  ال  المرشحين  كلمات  وأغلب  األقوى. 
بناء  إعادة  إلى  بحاجة  فنحن   ، المقبلة  المرحلة 
ونتائج  المطلوبة،  االستحقاقات  وتحديد  ثقة 
جغرافي  تقسيم  إنه  تقول  األولية  االنتخابات 

حسب الوالءات والنفوذ«.
بالنسبة  إنه  السعيدي  علي  الناشط  ويقول 
»لجلسات الحوار، أعتقد أن هناك تفاوتا ملحوظا 
جدا في طرح المترشحين، ولكن الغريب في األمر 
االختيار  في  المشاركين  بعض  أن  الحظت  أنني 
عرضهم.  المرشحين  إنهاء  قبل  المكان  غادروا 
أعتقد أن األسماء تم االتفاق عليها مسبقا، وأنه 
فقط  إال  المشاركين  لعروض  كبيرة  أهمية  ال 
االختيار  لعملية  المعتمدة  البروتوكوالت  اتباع 
بخطابهم  للشارع  الشخصيات  بعض  كسب  أو 

العاطفي«.
عبدالمؤمن  الشاب  الناشط  يقول  وبالمثل، 
الجلسات  لهذه  تقييمي  الحقيقة  »في  األمين: 
الصحيحة  الطريقة  اختيار  في  تساهم  أنها  هو 
عليها  يتوافق  موحدة،  واحدة  حكومة  إيجاد  في 
باب  ستكون  والتي  الليبي،  المجتمع  أبناء  جميع 
حقوق  تراعي  مدنية  دولة  إلى  جديد  انطالق 
الرجل  واختيار  البالد،  هذه  في  المواطنين  كل 
المناسب سيساهم في إصالح كل ما تم إفساده 

وإعادة هيبة الدولة«.
الهيئة  عضو  جبريل  عبدالحميد  الدكتور  أما 
أن  »نرى  فيقول:  الدستور،  لصياغة  التأسيسية 
وبطريقة  منضبطة،  كانت  بمجملها  العملية 
واضحة وستكون هناك -على هذا النحو- مفاجآت 

وربما خارج كل التوقعات«.
عمر  والناشط  الكاتب  قال  جانبه،  من 
المجهدة  األممية  البعثة  »إن  أبوسعدة: 
والمجتهدة للوصول لحل لألزمة الليبية الشائكة، 
سالمة،  غسان  السيد  رئيسها  استقال  والتي 
قد  وليامز،  ستيفاني  السيدة  نائبته  وترأستها 
األمني  الحل  مسارات  في  ملموسا  تقدما  أحرزت 
البعثة من  والسياسي واالقتصادي، فقد تمكنت 
وتؤسس  شامل  نار  إطالق  وقف  إلى  الوصول 
على أن يكون دائما، وحددت موعدا لالنتخابات 
ورقة  تحييد  مع   ،2021 ديسمبر   24 في  العامة 
والوصول  تدفقه،  وضمان  الصراع  عن  النفط 
لسعر صرف للعملة المحلية مقابل الدوالر برؤية 
موحدة بين المصرفين المركزيين المنقسمين، 
مع االقتراب من آلية الختيار الشخصيات المعنية 
بإدارة حكومة الوحدة الوطنية للفترة االنتقالية 
المضيئة  المآثر  من  كثير  وهناك  التمهيدية، 
ذلك  أن  وأعتقد  األممية،  البعثة  لصالح  تحسب 
الجديد ويخلق بيئة  للوافد  سوف يمهد الطريق 
أفضل من سابقيه مع األخذ في االعتبار التقارب 
الحسبان أن  الحل، وفي  اإلقليمي والداخلي نحو 
عاصفة  قلب  في  بعثته  سيجد  الجديد  المبعوث 
األزمة والعسر في كيفية اختيار شخصيات إلدارة 
القائم،  الليبي  النزاع  ُلب  وهي  االنتقالية  الفترة 
رهين  الجديد  الوافد  فشل  أو  نجاح  أن  وأعتقد 
بالمحيط  األزمة  في  الفاعلين  توافق  بمدى 
اإلقليمي والدولي وقوة اإلرادة الوطنية والحنكة 

بالمشهد«. السياسية لشركائهم 
»جلسات  مصباح:  وحيد  الناشط  ويقول 
وبرامج  حضاري،  ونموذج  صحية  ظاهرة  الحوار 
يرتقي  ال  إنشائي  كالم  كلهم،  المترشحين 
يعكس  بل  المرحلة  ومسؤولية  حجم  إلى 
ممكنة.  فترة  ألكثر  بسلطة  وتمسكهم  حبهم 
سيناريو قوي والبطل لم يقنع المشاهدين بدور 

البطولة«.
صالح  محمد  الشاب  الناشط  قال  وبدوره، 
ومن  جيدة،  بوتيرة  تسير  الحوار  »جلسات  ابته: 
تأثير  له  والدولي  اإلقليمي  الضغط  أن  الواضح 
على البعثة وأعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي 
ما  المترشحين،  برامج  يخص  فيما  أما  الشامل. 
بين المترشحين للمجلس الرئاسي والمترشحين 
واقعية،  ليست  وبعضها  فمتباينة،  للحكومة، 
وأي  األرض.  على  بعقبات  ستصطدم  واألخرى 

برنامج لمرشح طالما لم تسنده إرادة دولية تعزز 
قوته في الداخل الليبي سيصطدم بتجار األزمات 
تقام  أن  يريدون  ال  الذين  الحروب  وسماسرة 

دولة في ليبيا«.
السعيدي:  علي  النواب  مجلس  عضو  ويقول 
أي  الرئاسي  للمجلس  أو  للحكومة  تكون  »لن 
وماذا  الليبي،  المواطن  لحال  تحسن  أو  فاعلية 
قديم  بخشب  سفينة  بناء  من  الليبيون  يتوقع 
من  األول  المتضرر  هي  فزان  الزمان.  عليه  أكل 
هذه الحكومة، والبعثة األممية ال تريد االستقرار 
في ليبيا، وذلك ألن المتصدرين للمشهد الليبي 
أي  منهم  نجد  ولم  جالسون  وهم  سنوات  منذ 
جديد خصوصا شخصيات فزان التي لم تقدم إال 

االنقسام والتشظي االجتماعي«.
صالح  النواب  مجلس  عضو  رأى  جهته،  ومن 
الليبي  الحوار  جلسات  وآلية  طريقة  أن  قلمة 
باتت في ظروف  إنها  غير مسبوقة، حيث  »حالة 
المتغيرات  من  الكثير  وفيها  جدا،  معقدة 
استطاعت  ولكن  والدولية،  واإلقليمية  المحلية 
من  الكثير  تذلل  أن  وبحنكة،  الدولية،  البعثة 
المتشابكة  المعقدة  الملفات  وحلحلة  الصعاب 
مسارات  عدة  لها  ووضعت  الليبي،  المشهد  في 
من  تمكنت  وبالفعل  المسافات.  في  واختصرت 
الخطة  وفق  األمام  إلى  بخطوة  خطوة  التقدم 
الموضوعة لكل مسار، وهذا ما أوصلنا إلى هذه 
السياسي  المسار  من  النهائية  قبل  المرحلة 
وحكومة  جديد  رئاسي  مجلس  إلى  والوصول 
تفعيل  يتم  لكي  األهم  هو  وهذا  وطنية،  وحدة 
إزالة  وتتم  المؤسسات  وتتوحد  المسارات،  بقية 
ظل  وتحت  ناجحة  انتخابات  إجراء  أمام  العقبات 

حكومة واحدة تنال قبول المجتمع الدولي«.
وأضاف قلمة: »أما بالنسبة لبرامج المترشحين 
عاطفي  حديث  عن  عبارة  وأغلبها  متباينة  فهي 
الزمنية  الفترة  تلك  يراع  لم  وأغلبهم  وأمنيات، 
وبدا  عمله.  فيها  يمارس  سوف  التي  الضيقة 
المشهد  في  كان  من  بين  واضح  تباين  هناك 
المشهد من خالل حديثهم.  بعيد عن  ومن هو 
وأعتقد من وجهة نظري أن هذه الكلمات ال تغير 
السياسة  االختيار، فاألحكام في  كثيرا في عملية 

الليبية غالبا ما تكون مسبقة«.
يوسف،  عبدالحفيظ  السياسي  الناشط  أما 
بالحوار حسب ما أعدت  فيقول إن »البعثة تسير 
بعد  عليه  يوافقون  الحوار  أعضاء  وجعلت  له 
فيها  المترشحين  برامج  أما  السابقة،  الجوالت 

حددت  التي  الطريق  خارطة  مع  تتوافق  ال  فهي 
ثم  تمهيدية،  فترة  فهي  الحكومة،  لهذه  المدة 
إن المترشحين للرئاسي والحكومة لم يستطيعوا 
الرئاسي  مهام  بين  الفرق  يفهموا  لم  أو 
والحكومة ولذا صار هناك خلط بين برامجهم«.

إن  مفتاح  عمران  الدكتور  يقول  جانبه،  من 
بشكل  »تسير  السياسي  الحوار  ملتقى  جلسات 
الفترة  طيلة  عسير  بمخاض  مرت  أن  بعد  جيد 

الماضية حتى تم الوصول إلى آلية االختيار التي 
خالل  نتائجها  ورأينا  بها،  والعمل  اعتمادها  تم 
حيث  الرئاسي  المجلس  أعضاء  ترشيح  جلسة 
 70% لم يتحصل أي من المتنافسين على نسبة 
القوائم  المرور نحو نظام  إلى  المقررة، مما أدى 
والذي يشترط حصول كل قائمة على 17 تزكية 
ومن  المقررة.  بالنسب  التالية  المنافسة  لتدخل 
وجهة نظري أعتقد أن الجلسات تسير بشكل جيد، 

المطلوب  بالمستوى  نتائجها  تكون  أن  وأتمنى 
المصالحة  وهي  المنشودة  للغاية  نصل  حتى 
المحددة  الفترة  في  عادلة  وانتخابات  العامة، 
التي  التطلعات  من  وغيرها  للمؤسسات  وتوحيد 
نتمنى أن نرى نتائجها قريبا للخروج ببالدنا من 
المترشحين،  لبرنامج  وبالنسبة  المختنق.  هذا 
فقد تراوحت بين ما هو جيد و ما هو مقبول في 
المتناظرين  بين  األفكار  نفس  وتكررت  مجمله، 
ودارت حول نفس القضايا التي تشغل الرأي العام 
كانت  والرؤية  ممتازة  كانت  الفكرة  عام.  بوجه 
عامة، في اعتقادي، ودون تفاصيل عملية وزمنية 
للمترشحين  الممنوحة  القصيرة  للمدة  نظرا 

لطرح أفكارهم«.
»جلسات  الفخاخري:  حنان  الناشطة  وتقول 
عرض  فيها  تم  سلسة  بطريقة  تسير  الحوار 
توافق  على  بناء  وضعت  التي  الطريق  خارطة 
الشفافية  كانت  وقد  الحوار،  ملتقى  أعضاء 
الهواء  على  الجلسات  بعرض  األول  االلتزام 
كان  الليبي.  المواطن  رضا  لكسب  مباشرة 
بدأت  ثم  ومن  المترشحين،  لفرز  األول  اليوم 
عملية عرض برامج هؤالء المترشحين للمجلس 
المطروحة  األسئلة  تناول  ثم  ومن  الرئاسي، 
التي  األسئلة  إلى  إضافة  الملتقى،  أعضاء  من 
طرحت من قبل المشاركين من النساء والشباب 
ستيفاني  السيدة  مع  السابقة  بمداخالتهم 
وليامز، وما الحظناه أن بعض المرشحين عرضوا 
لعدم  دليل  وهذا  لسنوات،  تحتاج  طريق  خارطة 
اآلخر  والبعض  البعثة،  لخارطة  الحقيقي  الفهم 
إنشائيا  قدم كالما  واآلخر  الواقع  إلى  أقرب  كان 
ال معنى له، وتم التصويت والنتيجة صفر. وهذا 
أن  فعلمنا  المرشحين،  عدد  من  لدينا  متوقع 
للمرحلة  انتقلوا  وبالتالي  تتشتت  قد  األصوات 
ليتم  وقتا  ستأخذ  والتي  القوائم  وهي  الثانية 
االتفاق. بعد ذلك تم عرض المرشحين للحكومة 
السؤال  نظري  لفت  وما  بدلوه،  أدلى  وكل 
والتعهد بنسبة  المرأة والشباب  الخاص بتمثيل 
تنفيذها  الصعب  من  وعودا  نراها  وكلها   30٪
في ظل المحاصصة، وأيضا لم أجد إجابة شافية 
بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية وال آليات 

التنفيذ«.
علق  البوم،  فحيل  رضا  والحقوقي  الصحفي 
»جلسات  قائال:  الحوار  ملتقى  مشهد  على 
ما،  حد  إلى  معقولة  كانت  للمرشحين  االستماع 
الجلسات  نقل  في  الكاملة  الشفافية  هو  واألهم 

على الهواء مباشرة وهي نقطة إيجابية. أما األمر 
ونوعية  األسئلة  بطرح  يقوم  من  هو  السلبي 
نابعة  وليست  معمقة  األسئلة  تكن  لم  األسئلة 
مترشحة.  كل شخصية  عن  مستفيض  بحث  عن 
توجه  التي  الشخصيات  دراية  عدم  إليها  أضف 
األسئلة بطبيعة ما تمثله تلك األسئلة، وال بعض 
معانيها مثل السؤال الذي يتعلق باألقليات الذي 
تعريف  وكان  الجويلي،  اللواء  إلى  توجيهه  تم 
السيدة التابعة لألمم المتحدة خاطئا. أضف إلى 
ليسوا  األسئلة  بطرح  يقوم  من  أن  أيضا  ذلك 
القريب  بالمستقبل  كثيرا  متفائال  لست  ليبيين. 
ألني أرى حروبا قادمة بين التشكيالت المسلحة 
في  الحكم  مفاصل  على  وسيطرت  تغولت  التي 

جميع مدن ليبيا بال استثناء«.

منظمة  مدير  شكاء،  اكلي  يقول  جهته،  من 
ايموهاق الدولية: »أوال في رأيي، فإن اآللية التي 
رسمها أعضاء ملتقى الحوار السياسي أو باألحرى 
معقدة  البداية  منذ  كانت  االنتخابي،  المجمع 
بعض الشيء، إذ ال يمكن التنبؤ أو حسم النتائج 
سيفوز  ومن  االقتراع،  عملية  بها  ستنتهي  التي 
بالسلطة التنفيذية، وإذا تحقق ذلك فرضا، فهل 
سيتم أصال االعتراف بها من قبل أطراف الصراع 
الليبيين  من  الكثير  تفاجأ  الذين  وحلفائهم 
امتدادا  كانت  أطراف  هؤالء  جل  بأن  اليوم 
هذا  تجاوزنا  وإذا  الليبية.  لألزمة  واستمرارا 
الطرح االفتراضي، فما هو الضامن بالتزام هؤالء 
الذين أطلقت عليهم المبعوثة األممية المتحدة 
ديناصورات  مسمى:  مرة  ذات  وليامز  ستيفاني 
إلى  والذهاب  السلطة  عن  بتخليهم  السياسة، 
لها؟ وهل سيقبل  المحدد  الوقت  االنتخابات في 
لغيرهم  السلطة  وتسليم  أصال  بالهزيمة  هؤالء 

من الفائزين بعد التصويت النهائي؟«.

تجربة  ولكن  مخطئا،  أكون  أن  »آمل  وتابع: 
الدامية  الحرب  تجارب  من  وغيرها  الصخيرات 
التي كلفت المواطن الليبي فاتورة باهظة الثمن 
وخلقت عنده نوعا من فقدان الثقة، تجعلنا جميعا 
الفضفاضة  المترشحين  برامج  قيمة  في  نشكك 
التي يفتقد جلها إلى الواقعية وإلى رؤية واضحة 
الليبي البسيط، بحيث إن  إليها المواطن  يتطلع 
هي  اليوم  المرشحة  السياسية  الوجوه  معظم 
ال   .2014 منذ  موجودا  كان  لما  وإعادة  تدوير 
يشككون  اليوم  الليبيين  يجعل  ما  وهو  جديد! 
فعال بجدية دور األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
إيجاد حل نهائي لألزمة،  في رغبته وقدرته على 
بل زاد الرأي القائل بأن األمم المتحدة كانت وما 
الوحدة  على  وخطر  يحدث  فيما  ثالثا  طرفا  زالت 
فكرة  وتجسيدها  باعتمادها  وذلك  الوطنية، 
وطرابلس  فزان  )إقليم  واإلقليمية  المحاصصة 
السياسية  ممارساتها  عن  ناهيك  وبرقة( 
وغير  عادلة  غير  لسياسة  واالقتصادية-اإلنمائية 

متزنة في األقاليم الثالثة«.
التي  األخرى  اإلشكاليات  »أما  شكاء:  وواصل 
المحاصصة  آلية  فهي  للغاية،  صعبة  أجدها 
المترشحين  من  كبير  لعدد  تتيح  التي  اإلقليمية 
بمعنى  االنتخابي،  الترشح  إلى حلبة  الدخول  في 
آخر، كان من المفترض بحسب رأيي المتواضع، 
ثم  حدة،  على  إقليم  لكل  الفائز  وفرز  التصويت 
إلى هذه  الحاجة  اآلخر دون  اإلقليم  إلى  االنتقال 
هذه  في  إنه  بحيث  المعقدة،  المئوية  النسبة 
القوائم،  آلية  إلى  الذهاب  إلى  نحتاج  لن  الحالة، 
على  للتغطية  مسبقا  معدة  عملية  أراها  التي 
أحد  فوز  عدم  وهو  البداية،  منذ  المتوقع  الفشل 
بالنسبة المطلوبة )٪70(. مع هذا، فأنا أتوقع أال 
تحسم األمور من خالل نظام القوائم في الجولة 
الثانية، وذلك لصعوبة معرفة عدد القوائم التي 
أن  حتما  يعني  مما  المقبلة  األيام  في  ستطرح 
حجم التنافس سيزيد، وسيكون أكثر تعقيدا في 
هذه الجولة، بحيث نجد هناك نوعا من التحالفات 
)القوائم(  المترشحين  بين  ثالثة  جولة  في  ربما 
من أجل ضمان الفوز في هذه المرحلة الحاسمة 
ينتهي  أن  وأتوقع  بـ1+50.  الفوز  تتطلب  التي 
االعتراف  بإشكالية  جنيف  في  السياسي  الحوار 
المالكمة  من  جديدا  بابا  يفتح  قد  ما  واالعتماد 
والمناكفة السياسية خصوصا عندما يتم استبعاد 
على  والمسيطرة  القديمة  الوجوه  فوز(  )عدم 

المشهد منذ 2014«.
الصحفي صالح إبراهيم يرى أن »جلسات الحوار 
بمختلف  لليبيين  مهين  أمر  المترشحين  وبرامج 
الوطن  خارج  فالجلوس  ومناطقهم.  توجهاتهم 
مُرٍض.  غير  أمر  ليبيين  غير  أشخاص  وبقيادة 
الوطن  حب  وبدافع  العاطفي  الجانب  من  هذا 
أمرا  فيعتبر  السياسي  الجانب  من  أما  وسيادته، 
والحروب  الدمار  عن  بعيدًا  لألمام  وخطوة  جيدا 
وفقد األرواح، كما أن عروض المترشحين أغلبها 
لهم  المحددة  المدة  بسبب  وذلك  منطقي،  غير 
ودولة  طويلة  لفترة  يحتاج  بطرحه  قاموا  وما 
نوري:  أميرة  الناشطة  تقول  وبالمثل  مستقلة«. 
كانت  أنها  الحوار  جلسات  في  أرى  لي  »بالنسبة 
بين  جيد  توافق  خلق  واستطاعت  ما  نوعا  جيدة 
تم  التي  التصويت  آلية  وأعتبر  الحوار.  لجنة 
اعتمادها جيدة جدا من أجل ضمان تحقيق نسبة 
برامج  بخصوص  أما  المترشحين.  على  توافقية 
االستماع  بعد  الشديد  فلألسف  المترشحين، 
تركز  ولم  وواسعة،  فضفاضة  فهي  لبرامجهم 
منهم  مطلوب  هو  ما  لتنفيذ  حقيقية  آليات  على 

أساسا في ثمانية أشهر«.

● إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي

● محمد ابته

● رضا فحيل البوم

● عمران مفتاح

● فاديا معيقل

● الصحفي صالح إبراهيم

● النائب صالح قلمة

● عبد الحميد جبريل

● حنان الفخاخري

● وحيد مصباح

● الناشط عبد المؤمن األمين

● اكلي شكاء

● إبراهيم الدباشي

● عمر أبو سعدة

الوسط - رمضان كرنفوده
عبدالمؤمن األمين: هذه 

الجلسات تساهم في اختيار 
الطريقة الصحيحة في إيجاد 

حكومة واحدة موحدة

الدكتور عبدالحميد جبريل: 
نرى أن العملية بمجملها كانت 
منضبطة وبطريقة واضحة.. 

وستكون هناك مفاجآت

وحيد مصباح: جلسات الحوار 
ظاهرة صحية ونموذج

حضاري وبرامج المترشحين
كلها كالم إنشائي

النائب صالح قلمة: بالنسبة لبرامج 
المترشحين فهي متباينة وأغلبها 

عبارة عن حديث عاطفي وأمنيات
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بالحبوب والطعام والمالبس وغيرها، بل كان التجار 
»على  ويضيف  أفريقية«.  دول  إلى  بعضها  يحملون 
الرغم من الظروف التي مرت بها ليبيا، لكنها ال تزال 
التي  النخيل،  سعف  منسوجات  أعمال  بجودة  تتمتع 
لديها كامل القدرة على منافسة المستورد من دول 

مجاورة«.
القليلة  السنوات  خالل  الليبية  السوق  وأغرقت 
مجاورة  دول  من  »السعّفيات«  بمنتجات  الماضية، 
وهو  خيري،  محمود  ويرى  والجزائر.  ومصر  كتونس 
السلطات  على  أن  »السعّفيات«،  لبيع  متجر  صاحب 
وبذلك  للخارج،  توريدها  أمــام  المجال  فتح  الليبية 
ويضيف  إيراداتها.  وتتنامى  الصناعة  هذه  ستتطور 
النخيل،  أوراق  منتجات  لتصدير  قوانين  وضع  »يجب 
لموازناتها  مهمًا  ــداً  راف تعتبرها  الــدول  بعض  ألن 
العامة، إلى جانب توفيرها فرص عمل تخفف الضغط 
على الوظائف في القطاع الحكومي«. وفي ليبيا التي 
تمتلك تسعة ماليين نخلة، وفقا آلخر مسح أجري العام 
2010، ال تتوافر معلومات دقيقة عن اإليرادات المالية 
التي تدرها هذه الحرفة. وأنهى اتفاق مصالحة تاريخي 
بين مدينتي مصراتة وتاورغاء برعاية دولية منتصف 
العام 2018، عداء بين المدينتين استمر منذ الثورة 
الليبية على نظام العقيد معمر القذافي العام 2011. 
وبموجب االتفاق سُمح لسكان تاورغاء األربعين ألفًا 
بالعودة إلى مدينتهم، وشملت العودة البطيئة حتى 

اآلن نحو ثلث هؤالء.

يتم  التي  المنسوجات  وتنافس  البالد.  مدن  معظم 
الخارج،  من  المستوردة  تلك  تاورغاء  في  تجهيزها 
تصديرها،  باب  بفتح  المطالبة  ــوات  األص وتعلو 
واإلفادة من قطاع الحرف اليدوية ومن األوراق التي 

توفرها أشجار النخيل.
ويوضح فرج عبداهلل، وهو مسؤول جمعية حرفية 
في تاورغاء، أن منتجات هذه الصناعة التقليدية كانت 
تصل إلى بعض الدول األفريقية المجاورة من خالل 
تقيم  كانت  »تاورغاء  بأن  ويذّكر  المقايضة.  عمليات 
في الماضي سوق )االثنين( الشعبية الشهيرة، وكانت 
منسوجات  من  وغيرها  واألطباق  والحصائر  السالل 
لمبادلتها  السوق  هــذه  في  تعرض  النخيل،  ورق 

أشتري  عاما،   20 منذ  ورثتها منهم  عاما،  خمسين 
الشمس،  أشعة  لتجففها  أيامًا  وأنشرها  السعف 
تلين،  حتى  الــمــاء  فــي  ونضعها  نقطعها  ثــم 
والحوافظ  واألوانــي  السالل  خياطة  في  ونباشر 

والحقائب«.
قائلة  المنسوجات  هذه  تلوين  طريقة  وتشرح 
المنسوجات  لتلوين  نحضرها  خاصة  صبغة  »لدينا 
ساعة  لمدة  ونغليها  برميل  في  نضعها  وتزيينها، 
لونها)...(،  يتغير  حتى  السعف  ورق  مع  تقريبا 
له  وكــل  واألحــمــر،  واألزرق  األخضر  اللون  هناك 

استخداماته«.
وتقضي  يوميا،  ساعة   16 قرابة  حليمة  تعمل 
العمل  هذا  كل  وبعد  الحرفة،  هذه  مع  طويال  وقتًا 
بأناملها  قطعتين  نسج  من  فقط  تنتهي  الشاق، 
الحفاظ  على  حرصي  جانب  »إلى  وتقول  الرشيقة. 
الحافز  المادي  الدافع  يظل  أجــدادي،  موروث  على 
ألن  طويلة،  ساعات  أعمل  يجعلني  الــذي  األكبر 
لي  جيد  مادي  دخل  توفير  لي  يتيح  أعمالي  بيعي 
المصاريف  وأعباء  الصعوبات  لمواجهة  وألسرتي، 
خالل  شهر  لمدة  تدريبًا  »تلقيت  وتتابع  اليومية«. 
ورشة عمل أقيمت أخيرًا لتطوير مهارتي في صناعة 

السعفيات«.
مع  بالتعاون  للهجرة  الدولية  المنظمة  وبادرت 
تأهيل  إلى  الفائت  العام  نهاية  محلية  منظمات 
السعفيات،  صناعة  في  تاورغاء  نساء  من  العشرات 

حليمة  وتختم  متخصصة.  عمل  ورش  إقامة  عبر 
نعلمها  أن  في  ونأمل  األجداد،  صنعة  »هذه  قائلة 
تمثل هوية  تركها ألنها  أستطيع  )...(، ال  ألحفادنا 

تاورغاء خصوصًا وتعبر عن ليبيا األم عمومًا«.

منافسة المستورد
ال  التي  المدن  أشهر  من  تاورغاء  مدينة  وتُعَدّ 
وتمتاز  التقليدية،  الحرفة  هذه  على  تحافظ  تزال 
في  تتوافر  وكونها  العالية  بجودتها  منتجاتها 

يوم،  كل  صباح  مبكرا  محمد  حليمة  تستيقظ 
تعتني  وكأنها  النخيل  أشجار  أوراق  محتضنة 
على  بالضجر  تشعر  ال  الـــوالدة،  حديث  بطفل 
برائحة  الممزوج  بوقتها  تستمتع  بل  اإلطــالق، 

النخيل.
داخل  الدراسية  القاعات  إحدى  حليمة  تتخذ 
على  الواقعة  تاورغاء  مدينة  في  مهجورة  مدرسة 
طرابلس،  العاصمة  شرق  كيلومترًا   240 بعد 
حرفة  وهي  »السعفيات«،  من  ألعمالها  ورشــة 
والحصائر  واألطباق  السالل  صناعة  في  تتمثل 
المجفف،  النخيل  أوراق  من  والحقائب  والقفة 
فنية  لوحة  لتتشكل  عدة،  بألوان  وتُزَيَّن  تُنسَج 

بامتياز، وفق »فرانس برس«.
ليبيا،  بها  تتميز  التي  التقليدية  الحرفة  هذه 
إلى  نظرا  السنين،  مئات  منذ  تاورغاء،  وخصوصًا 
على  السكان  تُعين  النخيل،  بزراعة  شهرتها 
األعباء  لمواجهة  اليومية  احتياجاتهم  قضاء 
الفوضى  مزقته  غني  بلد  فــي  االقــتــصــاديــة، 
محمد  حليمة  وتقول  أعــوام.  منذ  واالنقسامات 
ثوبًا  مرتدية  برس«  »فرانس  لوكالة  عامًا(   55(
من  سلة  وتشكل  تخيط  وهــي  تقليديًا  ملونًا 
منذ  يمارسونها  وشقيقاتي  »والدي  النخيل  أوراق 

● حليمة محمد في مشغلها لصناعة »السعفيات« في تاورغاء

تحذيرات رسمية من الجائحة

بالتعاون مع الرابطة األميركية للقانونيين

من أبرز الحرف التقليدية

أزمة وقود في بني وليد

تصاعد وباء »كورونا« في 8 مناطق.. و»املوقتة« تلجأ لتغريم مخالفي التعليمات

مساٍع إلعادة صرف عالوة حرس املنشآت النفطية»عدل الوفاق« تبحث »حقوق املهاجرين في القانون الليبي«

صناعة »السعفيات« تعني الليبيني على مواجهة األعباء االقتصادية

الوقود  بتوفير  ــوزارة،  ال تسيير  مهام  المكلف 
الطريق  إغالق  بعد  والطبية  األساسية  والمواد 
على  الرابع  لليوم  الدافنية  ببوابة  الساحلي 

التوالي.
األولــي  الرصد  مركز  أعلن  البيضاء،  وفــي 
الشؤون  إلدارة  التابع  السريعة  واالستجابة 
جديدة  إصــابــة  تسجيل  بالمدينة  الصحية 
أربع  إلى  إضافة  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 
مترددًا،   84 المركز  واستقبل  اشتباه.  حاالت 
مدينة  داخل  من   51 بواقع  موزعين  الثالثاء، 
للكشف  ــن  ــري وزائ مسافرين  بين  البيضاء 
نشرة  حسب  المدينة،  خارج  من  و33  الطبي، 
بموقع  صفحته  على  المنشورة  اليومية  المركز 
من  عدد  إرسال  إلى  البيان  وأشار  »فيسبوك«. 
المسحات األنفية للكشف عن فيروس »كورونا« 
انتظار  وفي  التحاليل،  ومعامل  مختبرات  إلى 

نتائجها.
في  األزمة  إلدارة  الطوارئ  غرفة  أعلنت  كما 
بفيروس  إصابة   595 تسجيل  الجمعة  سوق 
»كورونا المستجد« في البلدية خالل شهر يناير 
حين  في  مصابًا،   550 شفاء  وكشفت  الماضي. 
 36 اإلصابات  بين  من  كما  آخرون،   39 توفي 
أجنبيًا، حسب بيان منشور على صفحة الغرفة في 
اإلثنين.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
وبذلك وصل إجمالي اإلصابات في سوق الجمعة 
و4795  نشطة،  إصابة   351 منها   ،5146 إلى 
وتقدمت  آخرون.   120 توفي  حين  في  متعافى، 
الغرفة بالشكر لعناصر فريق االستجابة السريعة 
وجهد،  عمل  من  يقدمونه  ما  على  بالبلدية 
حول  المختلفة  البيانات  على  للحصول  وسعيهم 
على  الحصول  صعوبة  »رغــم  الوبائي  الوضع 

بعضها من مصادرها«.
أعلنت  أبوسليم،  البلدي  المجلس  وفــي 
 13 تتجاوز  لم  طفلة  أن  المحلية  السلطات 
»كورونا  بفيروس  إصابتها  جراء  توفيت  عامًا، 

المستجد«.
الصحية  العمليات  غرفة  من  المجلس  وتلقى 
التي  الطفلة  بشأن  الخبر  »كورونا«  لمجابهة 
المطار  طريق  العزل  مركز  في  موجودة  كانت 
موقع  في  صفحته  على  بيان  حسب  بطرابلس، 
اإلثنين.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
الفترة  خالل  الغرفة  تنبيهات  إلى  البيان  ولفت 
في  بدأ  وأنه  الفيروس،  خطورة  من  الماضية 
اتخاذ  إلى  الجميع  ودعا  األطفال.  بين  االنتقال 
الحيطة والحذر، والتشديد على الوقاية الصحية 

الوباء. لمجابهة 

الـ71 حالة، تم شفاء  الطبية طبرق، أن الحاالت 
31 منها، بينما ال تزال 34 حالة نشطة وتوفيت 
عدد  ارتــفــع  المكتب  وبحسب  حـــاالت.  ســت 
منذ  طبرق،  في  »كورونا«  بفيروس  المصابين 
يوليو  شهر  في  البلدية،  في  حالة  أول  تسجيل 
395 حالة مقسمة على  إلى  الماضي،  العام  من 
حالة  و60  شفاؤهم  تم  و294  نشطة  حالة   41

وفاة.
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  والثالثاء، 
بفيروس  إصابة   21 تسجيل  سبها  األمــراض 

»كورونا المستجد« و20 حالة شفاء.
وتسلم مختبر المركز 64 عينة خاصة بفحص 
التحاليل  أظهرت  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
حالة   21 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   43 سلبية 
بحسب  مخالطتان،  وحالتان  جديدة،   19 منها 
حالة   20 شفاء  المركز  أكد  فيما  للمركز.  بيان 
الخاصة  العالج  لبروتوكوالت  خضوعهم  بعد 
واحدة  وفاة  حالة  تسجيل  تم  كما  بـ»كورونا«، 
سبها  على  اإلصابة  حاالت  وتوزعت  سبها.  في 
13 جديدة وحالتان مخالطتان،  بـ15 حالة منها 
بأربع  عتبة  ووادي  جديدة،  بحالة  والشاطئ 

حاالت جديدة، ومرزق بحالة جديدة.
جائحة »كورونا«  أزمة  إدارة  لجنة  أعلنت  كما 
بفيروس  إصابة   29 تسجيل  زليتن،  ببلدية 
حاالت  أي  تسجل  لم  فيما  المستجد«،  »كورونا 
إن  الثالثاء،  بيان،  في  اللجنة  وقالت  شفاء. 
المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 136 مسحة 
سلبية  تحليلها  نتيجة  أظهرت  اإلثنين،  أنفية 
من  حالة   24 إصابة  تأكدت  فيما  عينات،   107
وحالة  البلدية،  خارج  من  حاالت  وأربع  البلدية 

إصابة سابقة لم تشفَ.
زليتن  بلدية  عميد  طالب  الماضي،  واألربعاء 
المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  الصداعي،  ميالد 

الكمامة«، وفرض »عشرة آالف دينار غرامة على 
األندية الرياضية التي تسمح لجمهورها بحضور 

األنشطة«.
الوطني  المركز  عام  مدير  حذر  أن  وسبق 
النجار،  الدين  بدر  الدكتور  األمراض  لمكافحة 
النظام  ــدرة«  ق ــدم  »ع من  الماضي،  الشهر 
التعامل  المحدودة«  بـ»إمكاناته  الليبي  الصحي 
مع »زيادات متوقعة« في عدد اإلصابات اليومية 
بفيروس »كورونا المستجد«، موضحًا أن الوضع 
الوبائي »يتفاقم« وسط »استهتار ملحوظ« في 

الفيروس. المواطنين مع  تعامل 
والتقصي  الرصد  فريق  أعلن  البلديات،  وإلى 
إصابة   71 تسجيل  طبرق،  السريعة  واالستجابة 
خالل  البلدية  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
وقال  وفاة.  حاالت  وست  الماضي،  يناير  شهر 
الفريق، إنه قام بسحب 150 عينة حاالت اشتباه 
الطبي  طبرق  بمركز  العزل  قسم  من  ومخالطة 
 71 نتائجها  وكانت  الماضي،  يناير  شهر  خالل 
الفريق  وتابع  سالبة.  حالة  و79  موجبة  حالة 
االستشارية  للجنة  اإلعالمي  للمكتب  بيان  في 

»كورونا«  بفيروس  الليبيين  إصابات  تجاوز  مع 
حاجز الـ120 ألفًا، ووفاة أكثر من 1896 آخرين، 
العام  مارس  البالد  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ 
المركز  من  معلنة  إحصائية  آخر  وفق   ،2020
دراسة  أظهرت  ــراض،  األم لمكافحة  الوطني 
األسبوع  خالل  الوبائي  الوضع  تصاعد  حديثة 
ــادة  زي متوقعة  مناطق،  سبع  فــي  الماضي 
معدالت الوباء جراء زيادة عدد الحاالت المصابة 

المجتمعية. والنشاطات 
وحسب الدراسة، التي أعدتها لجنة الوبائيات 
اإلثنين،  وعرضتها،  الوفاق  لحكومة  التابعة 
لمكافحة  االستشارية  العلمية  اللجنة  أمــام 
للتحاليل  التقريبية  النسبة  فــإن  الجائحة، 
وفق   15% عند  الزالــت  للمسافرين  الموجبة 
المرجعي  المختبر  عن  الــصــادرة  اإلحــصــاءات 
للجنة  بيان  حسب  الحيوية،  التقنيات  ومختبر 
الجائحة. وكشفت  لمكافحة  االستشارية  العلمية 
الماضي  األسبوع  خالل  الوبائي  الوضع  تصاعد 
الماية،  غشير،  بن  قصر  طرابلس،  جنوب  في 
جنوب  المعمورة،   ، العزيزية  الخميس،  سوق 
من  محذرة  الجبل،  ومناطق  المرقب،  بلدية 
تردي الوضع الوبائي حال عدم تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع 

الدولة. قطاعات 
الصيدلة  إدارة  مدير  األحد،  ليبيا،  وخسرت 
بالمركز  الطبية  والمستلزمات  والــمــعــدات 
الوطني لمكافحة األمراض الدكتور صالح الدين 
بفيروس  بإصابته  متأثرًا  التريكي،  مصطفى 

المستجد«. »كورونا 
العليا  اللجنة  رئيس  ــررت  ق جانبها،  مــن 
الموقتة،  بالحكومة  »كورونا«  وباء  لمكافحة 
التدابير  مخالفي  على  مالية  غرامات  فــرض 
الجائحة  انتشار  تمنع  التي  والوقائية  االحترازية 
باالستناد إلى القانون الصحي رقم )160( لسنة 
بوزارة  اإلعالم  إدارة  ما نشرته  1973. وبحسب 
على  صفحتها  عبر  الموقتة  بالحكومة  الصحة 
العليا  اللجنة  رئيس  فإن  األحــد،  »فيسبوك«، 
عبدالرازق  الفريق  »كــورونــا«،  وبــاء  لمكافحة 
على  كغرامة  دينارًا   50« فرض  قرر  الناظوري، 
األماكن  في  الكمامة  يرتدي  ال  شخص  كل 
العامة«. كما قرر أيضًا فرض »عشرة آالف دينار 
ليبي غرامة على كل صاحب نشاط تجاري يسمح 
ارتداء  دون  نشاطه  لمقر  بالدخول  لألشخاص 

العدل مائدة مستديرة  بوزارة  اإلثنين،  أقيمت، 
الليبي«،  القانون  في  المهاجرين  »حقوق  حول 
للقانونيين  األميركية  الرابطة  مع  بالتعاون 

.ABA
العالقات  إدارة  مــديــر  ــدة،  ــمــائ ال حضر 
إدارة  ومــديــر  بــالــوزارة،  والــتــعــاون  العامة 
ومدير  القانوني،  المكتب  ومدير  التدريب، 
اإلعـــالم،  قسم  ورئــيــس  المتابعة،  مكتب 
الدولي  للقانون  الليبية  اللجنة  عام  وأمين 
القضائية  الهيئات  أعضاء  من  وعدد  اإلنساني، 

المجال. والمختصين في هذا 
»زوم«  تقنية  عبر  اللقاء  في  شــارك  كما 
بالرابطة  ليبيا  لمكتب  اإلقليمي  المدير 
بالرابطة.  والمستشار  للقانونيين،  األميركية 
من  مجموعة  إلى  الحوارية  الجلسة  وخلصت 
أي  إجراء  عند  االعتبار،  بعين  التوصيات ألخذها 

بالخصوص. تشريعي  تعديل 
السالم  جمعية  عضو  قال  قريب،  سياق  في 
هيثم  وليد،  بني  في  واإلغاثة  الخيرية  لألعمال 
إجمالي  إن  الثالثاء،  لـ»الوسط«  المــة،  بن 
انتشال  مكتب  انتشلها  التي  الجثث  عــدد 
خالل  بالمدينة  الجمعية  لفرع  التابع  الجثامين 
المة  بن  وأضــاف  جثث.  سبع  بلغ  يناير  شهر 
مجهولة  الجثامين  ودفن  انتشال  عملية  أن 
السالم  جمعية  بين  بالتعاون  تجري  الهوية 
مديرية  منها  المختصة،  الجهات  من  وعــدد 
وليد  بني  ومستشفى  العامة،  والنيابة  األمن، 
تعود  الجثامين  معظم  أن  إلى  مشيرًا  العام، 

لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات.
غير  الــمــهــاجــريــن  جــثــث  أن  إلـــى  ــشــار  ي
في  يومي  شبه  بشكل  عليها  يعثر  الشرعيين 
الذي  وليد،  بني  وسط  الصناعي،  النهر  طريق 

بني  مدينة  تعاني  الجاري،  األسبوع  مطلع  منذ 
وليد أزمة حادة جراء نقص الوقود، ما اضطر كافة 
محطات التوزيع إلى إقفال أبوابها أمام المواطنين 
بسبب تأخر وصول إمدادات الوقود من مستودعات 

مصراتة إلى المدينة.
وقال مدير إحدى محطات توزيع الوقود في بني 
وليد لـ»الوسط«، اإلثنين، إن نقص الوقود نتيجة 
وعدم  الدافنية  ببوابة  الساحلي  الطريق  إغالق 
السماح للشاحنات بالمرور. من جانبها أكدت لجنة 
تقوم  أنها  وليد  بني  ببلدية  والغاز  الوقود  أزمة 
طرق  عبر  الشاحنات  مسار  تغيير  إعادة  بمحاولة 
المدينة،  لمحطات  الوقود  وصول  أجل  من  أخرى 
وأنها على تواصل مستمر مع الجهات ذات العالقة 

من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن.
حرس  جهاز  ريئيس  استقبل  آخر،  سياق  في 
الديب،  امحمد  علي  العميد  النفطية  المنشات 
لحكومة  الريأسي  بالمجلس  المستشار  اإلثنين، 
توقف  مشاكل  لمناقشة  الهنقاري؛  فتحي  الوفاق 
من  وغيرها  الجهاز،  لمنتسبي  الحقلية  العالوة 
الجهاز  وقــال  يعانونها.  التي  المالية  ــات  األزم
أهمية  الزيارة  خالل  أكد  الهنقاري  إن  بيان  في 
ودعم  الليبيين  قوت  على  »المحافظة  في  الجهاز 
االقتصاد الوطني«. كما وجه التحية إلى »منتسبي 
الجهاز ورئيسه على مساعيهم في استمرار عمل 
المنشات  هذه  بحراسة  ليس  النفطية  المنشات 
فقط، بل كذلك لدورهم الفعال في وقف اإلغالقات 
النفطية  والصمامات  بالحقول  واالعتصامات 

وخطوط االمتداد«.
التي  والمشاكل  الصعوبات  الزيارة  وتناولت 
توقف  مناقشة  وكذلك  وأسبابها،  الجهاز  تواجه 
قال  فيما  الجهاز،  لمنتسبي  الحقلية  العالوة 
الهنقاري إنه »ال يوجد قرار رسمي بايقاف العالوة 

البشر. وتجار  المهربون  يسلكه 
المجلس  عضو  استعرض  آخر،  صعيد  على 
أحمد حمزة،  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
بوتشينو  جوزيبي  ليبيا،  لدى  إيطاليا  سفير  مع 
المشاريع  إحياء  وبرامج  خطط  غريمالدي، 
إدارة  بحسب  الجنوبية،  المنطقة  في  الزراعية 

الوزراء. التواصل واإلعالم برئاسة مجلس 
المرافق  والوفد  إيطاليا  وسفير  حمزة  وعقد 
لدعم  اإليطالية  المبادرة  بدعم  المختص  له 
شارك  اجتماعًا  اإلثنين،  الجنوب،  في  الزراعة 
تطبيق  عبر  المختصين  الخبراء  من  عدد  فيه 
الجنوب  أعــيــان  مــن  ــدد  ع بحضور  »زوم«، 
المشاريع  نطاقها  في  الواقع  البلديات  وعمداء 

الزراعة. والمختصين في مجال  الزراعية، 
عبر  واإلعــــالم،  الــتــواصــل  إدارة  ــت  ــال وق
اإليطالي  السفير  إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها 

المجلس  الموضوع مع  متابعة  تتم  الحقلية، كما 
الشأن وحل  رفع مذكرة بهذا  الريأسي من خالل 
الموضوع«. واألحد، استقبل جهاز حرس المنشآت 
حكومة  في  المالية  بــوزارة  مسؤولين  النفطية 
إعالن  إلى  ادت  التي  االسباب  لمناقشة  الوفاق، 
عالج  وكيفية  االعتصام  الجهاز  منتسبي  بعض 
هذه األزمة، عبر حلول »العالوة الحقلية واإلعاشة 
المالية  وزير  إلى  الحلول  هذه  وإحالة  والمرتبات 
التخاذ االجراءات الالزمة في أسرع وقت«. واألحد، 
ميناء  الجهاز  منتسبو  أغلق  يناير،   24 الموافق 
الحريقة النفطي بطبرق، احتجاجًا على تأخر صرف 

رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي أوائل يناير أوقفت سرية الحريقة بطبرق 
الحريقة  ميناء  النفط من  للجهاز تصدير  التابعة 
السرية  عناصر  رواتب  توقف  ًعلى  اعتراضًا  أيضًا، 

منذ أكثر من سنة.

ــذي  ــاد خــالل االجــتــمــاع »بــاالهــتــمــام ال أشـ
حمزة،  أحمد  الرئاسي  المجلس  عضو  يوليه 
والمختصين  المسؤولين  ولقائه  بالمبادرة 
تنفيذ  أجل  من  إيطاليا  في  الزراعة  مجال  في 
المشترك  التعاون  تعزيز  يؤكد  الذي  المشروع 
المجاالت،  عديد  في  الصديقين  البلدين  بين 
والطاقات  والــمــيــاه  ــة  ــزراع ال قطاع  السيما 

المتجددة«.
بديوان  عقد  ــذي  ال اللقاء،  أن  وأوضــحــت 
ــرى خالله  ــوزراء فــي طــرابــلــس، ج ــ ال رئــاســة 
تهدف  التي  والبرامج  الخطط  »استعراض 
وتوعية  الجنوب  في  الزراعية  المشاريع  إلحياء 
لتحقيق  المياه  استهالك  بترشيد  المزارعين 
في  مباشر  بشكل  تسهم  اقتصادية  جــدوى 
لدعم  عوائد  وتحقيق  المزارعين  كفاءة  رفع 

الوطني«. االقتصاد 

مراقب  أكد  حيث  البلديات،  شؤون  مع  ونبقى 
عبدالحق،  محمود  طبرق،  بلدية  في  االقتصاد 
المدعوم،  الدقيق  من  كيس  آالف   10 وصــول 
في  األسعار  موازنة  صندوق  مخازن  إلى  اإلثنين، 
البلدية. وقال عبدالحق، في تصريح إلى »الوسط«، 
إن كميات الدقيق التي وصلت إلى البلدية مقدمة 
وسيتم  الموقتة  بالحكومة  االقتصاد  وزارة  من 
لكل  كيس   100 بواقع  المخابز  على  توزيعها 
الدقيق مدعوم وخرج  مخبز. وأضاف عبدالحق أن 
دينار،   17.5 بقيمة  طبرق  اقتصاد  مراقبة  من 
 20 اإلجمالي  ليبقى  التحميل  قيمة  إليها  مضاف 
دينارًا للكيس، مطالبًا المخابز بااللتزام بالتسعيرة 

المقررة وهي عشرة قروش للرغيف.
الموجودة  المخابز  عدد  أن  عبدالحق  وذكــر 
أنه  إلى  منوهًا  مخبزًا،   155 قرابة  طبرق  ببلدية 

سيتم استثناء المخابز المخالفة.

القاهرة - الوسط

تاورغاء - وكاالت

● عيادة متنقلة تتبع المركز الوطني لمكافحة األمراض

● د. صالح الدين مصطفى التريكي آخر شهداء كورونا من القطاع الطبي

بني وليد، طبرق - الصغير الحداد وفراس بن عليالقاهرة - الوسط

● إحدى ناقالت الوقود في ليبيا● مائدة مستديرة حول »حقوق المهاجرين في القانون الليبي«

خسرت ليبيا األحد مدير إدارة 
الصيدلة بالمركز الوطني لمكافحة 
األمراض د.صالح الدين مصطفى 
التريكي متأثراً بإصابته بالفيروس

تعد مدينة تاورغاء من أشهر 
المدن التي ال تزال تحافظ على 

هذه الحرفة التقليدية وتمتاز 
منتجاتها بجودتها العالية
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بنبرة منفعلة كرر نافالني أمام المحكمة 
اتهامات بأن السلطات حاولت أن تقتله بغاز 
األعصاب نوفيتشوك في الصيف الماضي.

 تم تنفيذ االنقالب من دون إراقة دماء 
لكن الجنود ال يزالون منتشرين

في عاصمة البالد نايبيداو

 عقد مجلس األمن الدولي اجتماعا طارئا 
لتبني إعالن مشترك يطالب بعودة المدنيين 

إلى السلطة لكنه انتهى من دون أي توافق

دعوات لإلفراج عن أونغ سان سو تشي

»انقالب بورما« يضع إدارة بايدن أمام اختبار في دعم الديمقراطية
رسميا  الثالثاء،  المتحدة،  الواليات  اتهمت 
العسكريين في بورما بتنفيذ »انقالب« ما يفتح المجال 
رئيس  أن  يبدو  لكن  األميركية،  المساعدة  لخفض 
والدعوات  الدولية  اإلدانات  شأن  من  قلل  األركان 

لإلفراج عن أونغ سان سو تشي.
وأعلن الجنرال مين أونغ هلينغ وفقا لصفحة الجيش 
هذا  »كان  االنقالب:  غداة  »فيسبوك«  على  الرسمية 
الحل الذي ال مفر منه للبالد ولذلك كان علينا اختياره«، 

بحسب »فرانس برس«.
بشدة  تشي  سو  اعتقال  إلدانة  المسارعة  وبعد 
والتهديد بعقوبات، صعدت حكومة جو بايدن لهجتها. 
سان  أونغ  أن  إلى  »خلصنا  أميركية:  مسؤولة  وقالت 
مينت  ووين  بورما  في  الحاكم  الحزب  زعيمة  تشي  سو 
عسكري«.  انقالب  في  أقيال  المنتخب  الحكومة  رئيس 
المباشرة لدولة  القانوني يعطل المساعدة  القرار  وهذا 
األميركية  المساعدة  برامج  كل  مراجعة  وسيتم  بورما، 

تعليقها. احتمال  مع 
الديمقراطية  أجل  من  الوطنية  الرابطة  حزبها  ودعا 
سو  سان  أونغ  عن  فورا  »لإلفراج«  »فيسبوك«  على 
تشي )75 عاما( والمسؤولين اآلخرين في الحزب منددا 
بـ»وصمة عار في تاريخ الدولة«. وأضاف الحزب أن على 

نوفمبر. انتخابات  بنتيجة«  »االعتراف  الجيش 
أجل  من  الوطنية  الرابطة  في  نائبة  وبحسب 
أونغ  وضعت  اسمها،  ذكر  عدم  طلبت  الديمقراطية، 
الجبرية  اإلقامة  في  البورمي  والرئيس  تشي  سو  سان 
يتم  لم  أنه  الحزب  باسم  ناطق  وذكر  العاصمة.  في 

وإن شاهدها جيران  مباشر معها حتى  اتصال  أي  إجراء 
الرسمي. إقامتها  تتنزه في حديقة مقر 

جيدة صحة 
بأنها  لإلبالغ  تتنزه  »إنها  برس«  لـ»فرانس  وصرح 
بصحة جيدة«. ونفذ االنقالب من دون إراقة دماء لكن 
الجنود ال يزالون منتشرين في عاصمة البالد نايبيداو، 
آخرون  ومسؤولون  تشي  سو  سان  أونغ  أوقفت  حيث 
فجر  الديمقراطية  أجل  الوطنية من  الرابطة  حزبها  في 

اإلثنين.
وقالت  للنواب.  سكن  أماكن  عسكريون  ويطوق 
مركز  في  »إننا  تشي:  سو  سان  أونغ  حزب  عن  نائبة 
سمح  إنه  برلمانيون  وقال  الطلق«.  الهواء  في  اعتقال 
 24 من  أكثر  مرور  ومع  الثالثاء.  مساء  بالخروج  لهم 
خجولة  الداخلية  المواقف  كانت  االنقالب  على  ساعة 
انتقامية في بلد عاش في ظل حكم  خوفا من إجراءات 

.1948 العام  50 عاما تقريبا منذ استقالله  العسكر 
لبيع  صغيرا  كشكا  يملك  الذي  زاو  مونغ  وأكد 
اللحوم: »الناس يخافون االنتقاد علنا مع أننا ال نحبذ ما 
حصل«. وقال سائق سيارة أجرة طلب عدم الكشف عن 
العسكريين  قبضة  »في  أونغ سان سو تشي  إن  هويته 

الكثير«. بالشيء  القيام  وال يسعنا 
ويؤشر االنتشار المحدود للجيش في رانغون عاصمة 
قبضتهم  في  العسكريين  ثقة  إلى  االقتصادية  البالد 

على البالد، على ما يقول مراقبون.
اإلنترنت،  وخدمة  الهاتفية  االتصاالت  وعادت 
اإلثنين،  كثرة،  صعوبات  من  عانت  بعدما  الثالثاء، 
رانغون  مطار  أن  إال  أبوابها  فتح  المصارف  وأعادت 
المعتاد  من  أقل  الحركة  وكانت  مغلقا.  يزال  ال  الدولي 

رغم  كبيرا  نشاطا  تشهد  التي  والشوارع  األسواق  في 
المدينة  سكان  بعض  أن  مع  »كوفيد19-«،  جائحة 
ما  على  الرياضة  لممارسة  عامة  متنزهات  إلى  توجهوا 

أفاد مراسلو وكالة »فرانس برس«.
وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقالب 
»عدم  على  البورمي  الشعب  فيها  رسالة حضت  فأعدت 
حملة  عن  بورميون  شباب  وأعلن  باالنقالب«.  القبول 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  مدني«  »عصيان 

الجيش  والنقالب  الشوارع.  في  بعد  تتجسد  لم  لكنها 
المؤيدين للجيش حول معبد  أنصاره، فقد تجمع مئات 
وتعهد  البالد.  بعلم  ملوحين  رانغون،  في  شويداغون 
إن  ما  وعادلة«  »حرة  جديدة  انتخابات  تنظيم  الجيش 
ترفع حالة الطوارئ بعد سنة إال أن البورميين يشعرون 

بالتشاؤم.
تنفيذ  على  تجرؤوا  »لقد  األجرة:  سيارة  سائق  وقال 
كل  على  قادرون  هم  الجائحة.  خضم  في  انقالب 
اإلدانات  رغم  الصمت  العسكريون  القادة  ولزم  شيء«. 

الخارجية.
الدولية  األسرة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ودعا 
عن  فورا  الجيش  بتخلي  واحد  بصوت  »المطالبة  إلى 
السلطة«، فيما نددت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي 
باالنقالب. أما الصين فقد امتنعت عن االنتقاد، مطالبة 

كل األطراف بـ»حل خالفاتهم«.
»تعقيد  عدم  إلى  الدولي  المجتمع  الثالثاء  ودعت 
مجلس  وعقد  بورما.  في  عليه«  هو  مما  أكثر  الوضع 
إعالن  لتبني  طارئا  اجتماعا  الثالثاء،  الدولي  األمن 
لكن  السلطة،  إلى  المدنيين  بعودة  يطالب  مشترك 
دبلوماسي  وقال  توافق.  أي  دون  من  انتهى  االجتماع 
لم يشأ كشف هويته: »طلبت الصين وروسيا مزيدا من 

الوقت. إن اإلعالن ال يزال قيد النقاش«.
موفدة  قدمته  عرض  إلى  المجلس  أعضاء  واستمع 
شرانر  كريستين  السويسرية  بورما  إلى  المتحدة  األمم 
التي  األخيرة  بالقرارات  بشدة  »نددت  التي  بورغنر 
المنظمة  باسم  الناطق  وفق  العسكريون«،  اتخذها 
»إنها  الناطق:  وأضاف  دوجاريك.  ستيفان  الدولية 
شكل  في  يوجهوا  أن  على  المجلس  أعضاء  حضت 

الديمقراطية في بورما«. جماعي رسالة واضحة تدعم 
خارجيا منبوذ 

هلينغ،  أونغ  مين  الجنرال  الجيش  قائد  ويعتبر 
العواصم  وتتجنبه  بورما،  في  نفوذا  األكثر  الشخصية 
الجيش  يمارسه  الذي  الدموي  القمع  بسبب  الغربية 
أمام  بورما  واتهمت  المسلمة.  الروهينغا  أقلية  ضد 
في  جماعية«  »إبادة  بارتكاب  الدولية  العدل  محكمة 
االتهامات  باستمرار  الجنرال  ورفض  األقلية.  هذه  حق 
في  اإلنسان  لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات  بارتكاب 
نفذها  التي  العسكرية  العملية  أن  مؤكدا  البالد،  غرب 
2017 وتسببت في فرار ما يقرب من  الجيش في العام 
تستهدف  كانت  بنغالدش  إلى  الروهينغا  من  ألفا   750

المنطقة. حركة تمرد في 
الصعيد  على  كثيرا  تشي  سو  سان  أونغ  وانتقدت 
تزال  ال  لكنها  األزمة،  العالمي بسبب موقفها من هذه 
عاشت  وقد  بالدها،  في  فيها  منازع  ال  بشعبية  تتمتع 
 1988 العام  تعود  أن  قبل  المنفى  في  طويلة  لفترة 
وجه  في  األبرز  المعارضة  الشخصية  لتصبح  بورما  إلى 
في  عاما   15 وأمضت  االستبدادي.  العسكري  الحكم 

.2010 العام  اإلقامة الجبرية قبل أن يطلقها الجيش 
واسعة،  غالبية  حزبها  حقق   2015 العام  وفي 
مع  السلطة  تقاسم  إلى  السابقة  المعارضة  واضطرت 
ويقول  كبير.  بنفوذ  يحتفظ  يزال  ال  كان  الذي  الجيش 
ميتشل،  ديريك  بورما  في  السابق  األميركي  السفير 
الغرب »العمل على فرض  الروهينغا على  أزمة  إنه رغم 
شهدتها  التي  التشريعية  االنتخابات  نتائج  احترام« 
البالد في نوفمبر، مؤكدا: »األمر ال يتعلق بشخص بل 

الديمقراطي. بالمسار« 

واشنطن - نايبيداو - وكاالت

واشنطن وكاالت

●  اشتباكات بين الشرطة الروسية ومحتجين مؤيدين للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ.

دونالد ترامب متهم بارتكاب 
»خيانة ذات بعد تاريخي«

قبل أسبوع من بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، 
محاكمة  قضية  في  الديمقراطيون  المدعون  اتهم 
السابق  األميركي  الرئيس  الثالثاء،  ترامب،  دونالد 
خلفية  على  تاريخي«  بعد  ذات  »خيانة  بارتكاب 

تحريضه مناصرين له على اقتحام مقر الكونغرس.
وهم  المدعون  طالب  برس«،  »فرانس  ووفق 
أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، في مرافعة 
بإدانة  الشيوخ  مجلس  الثالثاء،  نشرت  تمهيدية 

يجب  أنه  معتبرين  ترامب، 
»من  األميركي  الشعب  حماية 
وسيلة  العنف  يستخدم  رئيس 

لتقويض ديمقراطيتنا«.
في  تقع  وثيقة  في  واعتبروا 
77 صفحة أن »الرئيس حرض 
مهاجمة  على  عنيفا  حشدا 
و»عزمه  الكابيتول«  )مبنى( 
بأي  السلطة  في  البقاء  على 
بعد  ذات  خيانة  هو  ثمن 
تاريخي«، طالبين »إدانته« في 
المحاكمة التي تبدأ في التاسع 

من فبراير.
وأكد المدعون، وهم أعضاء 
مجلس  في  ديمقراطيون 
المستحيل  »من  أنه  النواب، 
السادس  أحداث  أن  التصور 
من  لتحصل  كانت  يناير  من 
دون أن يكون الرئيس قد أعد 
وأشعلها  متفجرة،  لوضعية 
مكاسب  لتحقيق  سعى  ثم 
التي  الفوضى  من  شخصية 

نجمت عن ذلك«.
أميركي  رئيس  أول  وترامب 
مرتين  تطلق  اإلطالق  على 

إجراءات عزله، وهو متهم بـ»التحريض على التمرد« 
على خلفية تشجيعه اآلالف من مناصريه المحتشدين 
في واشنطن في السادس من يناير على التوجه إلى 
مقر الكونغرس واقتحامه في أحداث أوقعت خمسة 
قتلى. وحملوه »مسؤولية فردية« عن أعمال العنف 
ونائب  الكونغرس  أعضاء  حياة  للخطر  عرضت  التي 

الرئيس مايك بنس.
الصعب  »من  أنه  المرافعة  وثيقة  في  واعتبروا 
تصور أي مخالفة تستدعي العزل إن لم ينطبق ذلك 
على التحريض على أعمال شغب ضد جلسة مشتركة 
االنتخابات«.  خسارة  بعد  الكونغرس  لمجلسي 
وأكدوا أن »فشل مساعي اإلدانة من شأنه أن يشجع 

بالسلطة  التمسك  محاولة  على  المقبلين  الرؤساء 
على  قادر  الرئيس  بأن  يوحي  وأن  الوسائل،  بكل 

تخطي كل الحدود«.
ال استثناءات في يناير

النواب قد وجه االتهام إلى ترامب  وكان مجلس 
ترمي  محاكمة  إجراءات  بذلك  يناير، مطلقا   13 في 
الواليات  تاريخ  في  سابقة  في  الثانية،  للمرة  لعزله 
بدء  قبل  انتهت  ترامب  والية  لكن  المتحدة. 
األعضاء  دفع  ما  الشيوخ،  مجلس  في  المحاكمة 
انتهاء  بعد  رئيس  إدانة  أن  اعتبار  إلى  الجمهوريين 
المتوقع  ومن  للدستور.  مخالفة  ستكون  واليته 
على  ترامب  محامو  يشدد  أن 
عن  دفاعهم  في  النقطة  هذه 
لكن  الجمهوري،  الملياردير 
هذا  رفضوا  الديمقراطيين 

المبدأ بشكل مطلق.
استثناءات  »ال  أن  واعتبروا 
صعيد  على  يناير  شهر  في 
على  وشددوا  العزل«،  إجراءات 
أن الرئيس يجب أن يساءل عن 
واليته.  أيام  كل  خالل  سلوكه 
»الدستور  أن  الوثيقة  في  وجاء 
والية  من  األول  اليوم  يحكم 
منها،  األخير  واليوم  الرئيس 

وكل أيام واليته«.
االتهامية  المرافعة  وتشير 
إلى عدد من تسجيالت الفيديو 
التي يتوقع أن تستخدم أدلة في 
تبين  أنها  اعتبروا  المحاكمة، 
على  الحشد  ترامب  تحريض 
وتظهر  عنف،  أعمال  ارتكاب 
وهم  الشغب  أعمال  مرتكبي 
يهتفون »اشنقوا مايك بنس«، 
رئيسة  لمطاردة  ويسعون 
مجلس النواب نانسي بيلوسي. 
يوما  السابق  الرئيس  يقر  ولم 
بشكل واضح وصريح بخسارته االنتخابات الرئاسية 
على  وأصر  بايدن،  جو  الديمقراطي  منافسه  أمام 
أن االنتخابات مزورة من دون تقديم أي دليل على 
الرئيس  طعون  ردت  عدة  محاكم  لكن  مزاعمه، 

بنتائج االنتخابات معتبرة أن ال أساس لها.
الزعم  على  ترامب  إصرار  أن  المدعون  واعتبر 
دون  من  الرئاسية  االنتخابات  في  تزوير  بحصول 
في  االنخراط  إلى  معارضيه  دفع  دليل  أي  إعطاء 
أنه  الوثيقة  مساع لقلب نتائج االنتخابات. وجاء في 
المساعي »استدعى ترامب حشدا  حين فشلت تلك 
فوضى  إثارة  على  وحرضه  واشنطن  في  للتظاهر 

عارمة«.

قرار يتحدى اإلدانات الغربيةقبل أسبوع من محاكمته في مجلس الشيوخ

حكم قضائي في روسيا بسجن املعارض البارز أليكسي نافالني

بالحبس  الثالثاء  قضت محكمة في موسكو 
عامين ونصف على المعارض الروسي اليكسي 
نافالني، أبرز خصوم الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، في قرار يشّكل تحدّيا إلدانات غربية، 

ودفع أنصاره إلى التداعي للتظاهر احتجاجا.
حكم  تطبيق  على  القضائي  القرار  وينص 
بالحبس ثالثة أعوام ونصف عام كان قد صدر 
مع وقف التنفيذ في العام 2014 بحق نافالني 
)44 عاما(، الناشط في مكافحة الفساد والذي 
الماضي،  العام  بتسميمه  الكرملين  اتّهم 

بحسب »فرانس برس«.
وعليه تاليا أن يمضي عامين ونصف عام في 
السجن، وفق منظمته صندوق مكافحة الفساد 
موسكو،  في  فورية  تظاهرة  إلى  دعت  التي 
علما أن القرار يحذف من العقوبة األشهر التي 
العام.  ذلك  في  الجبرية  اإلقامة  في  أمضاها 
إلى  القضائي  القرار  يؤدي  أن  المرجّح  ومن 
احتجاجات جديدة بعدما تظاهر في األسبوعين 
الماضيين اآلالف في مختلف أنحاء روسيا تاييدا 
الذي  الغرب  التوترات مع  يفاقم  وأن  لنافالني، 

يطالب بإطالق سراح المعارض الروسي.
بتحويل  ريبنيكوفا  ناتاليا  القاضية  وأمرت 
التنفيذ  وقف  مع   2014 العام  في  صادر  حكم 
يدين نافالني باالحتيال، حكما مبرم بالحبس، 
حضر  برس«  »فرانس  لوكالة  مراسل  وفق 
أن  المحكمة  واعتبرت  المحاكمة.  جلسة 
القضائية  المراقبة  شروط  انتهك  المعارض 
التي أرفقت بعقوبته، األمر الذي تمت اإلشارة 
إليه أيضا في طلبي مصلحة السجون والنيابة. 
وعقوبة السجن هذه هي األطول بحق نافالني، 
بوتين،  فالديمير  للرئيس  األبرز  الخصم 
أو  أياما  تتجاوز  لم  ضده  السابقة  فالعقوبات 

أسابيع.
الجلسة  خالل  اتّهم  قد  نافالني  وكان 
معارضيه.  ترهيب  بمحاولة  الروسي  الرئيس 
بأن  اتهامات  المحكمة  أمام  بانفعال  وكرر 
األعصاب  بغاز  تقتله  أن  حاولت  السلطات 
من  وسخر  الماضي  الصيف  في  نوفيتشوك 
في  السم دس  بأن  مزاعم  خلفية  على  بوتين 
الروسي  الرئيس  متهما  الداخلية،  مالبسه 
إليداعه  بالسعي  الماليين«  »إخافة  بمحاولة 
الرئيسي  »الشيء  نافالني:  وقال  السجن. 
من  هائل  عدد  ترهيب  هو  العملية  هذه  في 
الناس، هكذا تجري األمور«. وأضاف: »يضعون 
شخصا خلف القضبان إلخافة الماليين«. ورأى 

عالمي  كزعيم  له  يُنظر  أن  يريد  بوتين  أن 
ذلك  من  بدال  لكنه  تاريخية  وشخصية  عظيم 
السراويل  مسمم  أنه  على  التاريخ  »سيذكره 

الداخلية«.
وتم توقيف الناشط في محاربة الفساد البالغ 
44 عاما، في 17 يناير لدى عودته إلى موسكو 
من ألمانيا. ونزل عشرات آالف المتظاهرين إلى 
شوارع موسكو ومدن أخرى نهاية األسبوعين 
ما  نافالني  عن  باإلفراج  للمطالبة  الماضيين 
استدعى قمعا واسعا من الشرطة التي اعتقلت 

آالف األشخاص.

عشرات االعتقاالت أمام المحكمة
التحديات  أكبر  من  واحدا  القضية  وتمثل 
تصاعد  إلى  وأدت  سنوات،  في  للكرملين 
على  جديدة  غربية  عقوبات  لفرض  دعوات 

السلطات الروسية. واتهم ممثل لهيئة السجن 
»بشكل  انتهك  بأنه  نافالني  المحكمة  في 
نافالني  وأكد  عنه.  اإلفراج  شروط  منهجي« 
سلطات  أبلغ  أنه  االنزعاج  عليه  بدا  الذي 

السجون بعنوانه في ألمانيا.
المخصص  الزجاجي  القفص  من  وقال 
للمتهمين: »ما الذي كان يمكنني فعله أيضا؟ 
هل كنتم تريدون أن أرسل لكم مقطع فيديو 
الجلسة  وتزامنت  الفيزيائي؟«.  عالجي  يصور 
المحكمة  مبنى  أمام  كبير  أمني  انتشار  مع 
بعدما حث فريق نافالني األنصار على التجمع. 
معدات  بكامل  المجهزة  الشرطة  وفرضت 
المحكمة  حول  أمنيا  طوقا  الشغب،  مكافحة 

واعتقل عشرات األشخاص أمام المبنى.
الحكومية  وقالت منظمة »أوفيد-إنفو« غير 
المعارضة  وتظاهرات  التوقيفات  ترصد  التي 
280 شخصا من  أكثر من  أوقفت  الشرطة  إن 
بينهم صحفيون. ووصلت يوليا زوجة نافالني، 
االحتجاجين  خالل  وجيزة  لفترة  أوقفت  التي 
المحكمة  قاعة  إلى  الكرملين،  ضد  األخيرين 
التعليق على  امتنعت عن  مع صحفيين، لكنها 

المحاكمة.
واعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 
حق  من  حرموا  نافالني  أشقاء  أن   2017 في 
القضية  في  نزيهة  محاكمة  على  الحصول 
ونددت بالحكم بوصفه »تعسفيا وغير منطقي 
العقد  في  بات  الذي  ونافالني  واضح«.  بشكل 

األخير أشهر منتقدي بوتين في الداخل، يعتبر 
مع حلفائه الحكم الصادر في 2014، عقابا من 
ويقولون  السياسية.  أنشطته  على  السلطات 
اآلن  القضية  توظيف  يعيد  الكرملين  إن 
إلسكات نافالني، المتوقع أن يمثل مجددا أمام 
باإلساءة  تتعلق  منفصلة  قضية  في  المحكمة 

إلى محارب قديم من الحرب العالمية الثانية.

تحقيقات في إطار مكافحة الفساد
وفيما لم يتول أي منصب رسمي باالنتخاب، 
عرف نافالني بتحقيقه في قضايا فساد وبكشف 
نمط حياة نخبة األثرياء الروس. وبعد يومين 
من توقيفه الشهر الماضي، نشر فريقه تحقيقا 
قال  البحر  على  مطل  فخم  لعقار  استقصائيا 
لبوتين ضمن مشروع بمليار  إنه منح  نافالني 
رأس مؤسسات  على  منه  مقربون  موله  دوالر 
على  بفيديو  مرفقا  التقرير  ونشر  حكومية. 
مليون   100 من  أكثر  على  حصل  »يوتيوب« 

مشاهدة.
العقار،  مالك  هو  يكون  أن  بوتين  ونفى 
ملياردير  أعمال  رجل  قال  الماضي  واألسبوع 
مقرب منه، هو أركداي روتنبرغ إنه مالك العقار، 
وأثار  فندق.  إلى  بتحويله  يقوم  أنه  مؤكدا 
توقيف نافالني واالتهامات بالفساد احتجاجات 
األسبوعين  نهاية  خالل  روسيا  أنحاء  في 
الماضي  األحد  تظاهرات  وخالل  الماضيين. 
أكثر  واعتقلت  موسكو  وسط  الشرطة  أغلقت 
من 5400 شخص في يوم واحد، وأثار توقيفه 
موجة  التظاهرات  خالل  الواسعة  واالعتقاالت 

من اإلدانات من الغرب.
ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  واعتبر 
يجب  نافالني  اعتقال  أن  الثالثاء،  بيسكوف، 
بالدول األوروبية.  أال يؤثر على عالقات روسيا 
بربط  حماقة  أحد  يرتكب  بأال  »نأمل  وقال: 
واالتحاد  روسيا  بين  العالقات  مستقبل 
األوروبي بنزيل سجن«. وتأتي االحتجاجات في 
االنتخابات  من  قليلة  أشهر  قبل  أيضا  روسيا 
التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف، في ظل 
الحاكم.  الموحدة  روسيا  حزب  شعبية  تراجع 
قيد  العقوبة  من  جزءا  نافالني  أمضى  وبعدما 
لمدة  احتجازه  إمكان  يواجه  الجبرية،  اإلقامة 
أنصار  إلى  وبالنسبة  العام.  ونصف  عامين 
المعارض، يسعى الرئيس الروسي إلى استبعاد 
ليونيد  وكتب  دائم.  بشكل  األول  منتقده 
»تويتر«:  على  نافالني  مساعدي  أحد  فولكوف 
منطقي:  أمر  اليوم  المحكمة  في  يحدث  »ما 
بوتين يرمي نافالني في السجن ألنه نجا من 

عملية االغتيال«.

موسكو - وكاالت

●  الرئيس األميركي السابق ترامب

ترامب أول رئيس أميركي على اإلطالق 
تطلق مرتين إجراءات عزله وهو متهم 

بـ»التحريض على التمرد«

● متظاهرون يرفعون صورة للزعيمة البورمية أونع سان سو تشي خالل تظاهرة أمام السفارة البورمية في بانكوك.● أنصار للجيش البورمي خالل تجمع في رانغون
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»حزب الله« أعلن إسقاط طائرة إسرائيلية

عواصم العالم - وكاالت
بيروت - وكاالت

تأكيد فعالية »سبوتنيك-في«

رفع سعر الخبز املدعوم في لبنان العالم يواصل خوض معركة اللقاحات في مواجهته مع وباء »كورونا«
وسط أزمة معيشية خانقة

من اللجوء في فرنسا إلى اإلعدام بإيران

لغز الرحلة األخيرة التي أودت بحياة املعارض اإليراني روح الله زم

●   رسم على جدار بمدينة طرابلس اللبنانية يحمل كلمة: »تعبنا«

●   المعارض اإليراني الراحل روح اهلل زم خالل مثوله أمام المحكمة الثورية بطهران

●  ممرضة صربية تحضر اللقاحين الروسي سبوتنيك-في والصيني سينوفارم بمركز تلقيح في بلغراد.

● متطوعون يتدربون على أصول التطعيم في لندن.

يتواصل زخم حمالت التلقيح ضد »كوفيد - 19« في العالم، 
إعطاء  مع  األوروبي،  االتحاد  دول  في  لبطئها  االنتقادات  رغم 
مئة مليون جرعة من اللقاحات عالميا فيما تأكدت فعالية لقاح 

»سبوتنيك-في« الروسي.
دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  ودافعت 
معتبرة  للتلقيح،  األوروبية  االستراتيجية  عن  الثالثاء،  اليين، 
مباشر  غير  بشكل  منتقدة  »الصائبة«،  االستراتيجية  أنها 
وفق  أسرع،  بشكل  بالتلقيح  قامت  التي  بريطانيا  مقاربة 

»فرانس برس«.
»لوموند«:  جريدة  مع  مقابلة  في  اليين،  دير  فون  وقالت 
هذا صحيح.  بقليل،  أوروبا  قبل  التطعيم  الدول  بعض  »بدأت 
لكنهم لجؤوا إلى تدابير طارئة لترخيص طرحها، في غضون 
األعضاء  والدول  المفوضية  اتفقت  لقد  ساعة.  وعشرين  أربع 
المتعلقة  والفعالية  السالمة  متطلبات  عن  التنازل  عدم  على 
وقت  في  بدأت  »أوروبا  أن  وأضافت  اللقاح«.  على  بالموافقة 

الحق، لكنه كان القرار الصائب«.
أنه تم  الثالثاء  أجرته وكالة »فرانس برس«  وأظهر تعداد 
أو  دولة   77 في  العالم  في  لقاح  جرعات   101317005 إعطاء 

منطقة على األقل.
وإسرائيل تتقدم الالئحة مع تطعيم أكثر من ثلث سكانها 
)37 %( على األقل بجرعة واحدة. وبشكل مطلق تتصدر السباق 
الواليات المتحدة مع إعطاء 32.2 مليون جرعة لنحو %7.9 من 

السكان.
برس«،  لـ»فرانس  فلسطينية  طبية  مصادر  أكدت  عربيا، 
ضد  التلقيح  حملة  بدأت  الفلسطينية  السلطة  أن  الثالثاء 
الطبية  الكوادر  بحقن  المحتلة  الغربية  الضفة  في  »كورونا« 
العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح »موديرنا« 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  في  مسؤول  وأكد  إسرائيل.  من 
اإلثنين، وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آالف كانت إسرائيل 
أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين، 
ومنظمات  المتحدة  األمم  عليها  مارستها  التي  الضغوط  بعد 

غير حكومية.
في  اإلسرائيلية  الحكومية  األنشطة  تنسيق  وحدة  وأكدت 
المناطق )كوغات(، في بيان اإلثنين نقلها »شحنة أولى تضم 
الطبية  الفرق  الستخدام   )...( موديرنا  لقاح  من  جرعة  ألفي 
التابعة للسلطة الفلسطينية«. وأضاف البيان: »تم نقل جرعات 
اللقاح صباح اليوم )اإلثنين( عند معبر بيتونيا«، غرب رام اهلل 
في الضفة الغربية المحتلة. ووصف مسؤول في وزارة الصحة 

الفلسطينية الخطوة اإلسرائيلية بأنها »رمزية«.
الثالثاء،  الفلسطيني،  الرسمي  التلفزيون  بثه  تقرير  وفي 
ظهرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وعدد من الكوادر 

الطبية أثناء تلقيهم اللقاح.

أمل جديد
نتائج  أظهرت  اللقاحات،  جبهة  على  جديد  أمل  وفي 
خبراء  عليها  وصادق  الطبية  النسيت«  »ذي  مجلة  نشرتها 
اتهمت  الذي  الروسي  »سبوتنيك-في«  لقاح  أن  مستقلون 
 91.6 بنسبة  فعال  بشأنه،  الشفافية  تعتمد  لم  بأنها  روسيا 

19« المصحوب بعوارض. % ضد »كوفيد - 
جونز  إيان  البروفسور  هما  بريطانيان  إخصائيان  وقال 
وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة »ذي النسيت« 
بسبب  انتقادات  واجه  سبوتنيك-في  لقاح  »تطوير  إن 
النتائج  لكن  الشفافية.  ولغياب  مراحل  أحرق  وألنه  سرعته، 
يقوم  الذي  العلمي  المبدأ  برهنت  وتمت  واضحة  الواردة 
عليه«. وأضاف الباحثان اللذان لم يشاركا في الدراسة »هذا 
المعركة  إلى  اآلن  ينضم  أن  يمكن  إضافيا  لقاحا  أن  يعني 

.»19 لخفض انتشار كوفيد - 

تمديد حالة الطوارئ في طوكيو
من  جرعة  مليون   12.7 إعطاء  تم  األوروبي،  االتحاد  في 
الـ27  الدول األعضاء  السكان. وبين  2.3 % من  لنحو  اللقاح 
تتقدم مالطا )5.4 %( والدنمارك )3.2 %( وبولندا )3.1 %(. 
األلمان  المسؤولين  بين  برلين  في  اإلثنين  اجتماع  وعقد 
التطعيم  حملة  إنعاش  لمحاولة  األدوية،  شركات  من  وعدد 
عدة.  أوروبية  دول  في  الحال  هي  كما  ألمانيا،  في  البطيئة 
عدة  مختبرات  التزام  مع  إيجابية  بمواقف  االجتماع  وانطلق 
مع   ،»19  - لـ»كوفيد  المضادة  للقاحات  إنتاجها  تسريع 
االتحاد  مع  أساسا  عليه  اتفق  مما  أقل  تبقى  الكميات  أن 

األوروبي.

ووعد مختبر »بايونتيك« األلماني، اإلثنين، تسليم االتحاد 
لقاحه  من  إضافية  جرعة  مليون   75 إلى  يصل  ما  األوروبي 
في الربع الثاني من السنة. وينوي تحالف »بايونتيك-فايزر« 
وسيعمد  فبراير«.   15 من  اعتبارا  التسليم  عمليات  »زيادة 
األوروبيون  المسؤولون  صب  الذي  »أسترازينيكا«  مختبر 
في  اللقاحات،  تسليم  في  تأخره  بسبب  عليه  غضبهم  جام 
 30 بنسبة  لقاحه  تسليم  عمليات  زيادة  على  المطاف  نهاية 
على  المختبر  وحصل  الحالية.  السنة  من  األول  الربع  في   %

الجمعة في االتحاد األوروبي. ترخيص استخدام لقاحه 
مراقبة  تتيح  آلية  الجمعة،  األوروبي،  االتحاد  واعتمد 
صادرات اللقاحات التي تنتج على أراضيه ومنع خروج جرعات 
كونو  تارو  هو  يابانيا  وزيرا  لكن  لألوروبيين.  مخصصة 
في  الحمالت  ستبطئ  الجديدة  اآللية  هذه  إن  الثالثاء،  قال، 
الطوارئ  حالة  الثالثاء  الحكومة  مددت  اليابان،  وفي  بالده. 
في  أخرى  ودوائر  طوكيو  في  »كورونا«  بفيروس  المرتبطة 
التي  األولمبية  األلعاب  على  أشهر  ستة  من  أقل  قبل  البالد 

الوباء. الماضية بسبب  السنة  أرجئت 
يوشيروي  األولمبية  لأللعاب  المنظمة  اللجنة  رئيس  لكن 
في  المؤجلة  األولمبية  األلعاب  دورة  أن  الثالثاء،  أكد،  موري 
طوكيو للصيف المقبل ستقام »مهما كان الوضع بالنسبة إلى 

فيروس كورونا«.

قلق إزاء النسخ المتحورة في فرنسا
في أوروبا، خففت إيطاليا وبولندا، اإلثنين، إجراءات مكافحة 
المجاورة لهما  الدول  المتاحف لكن  فتح  وأعادتا   19  - كوفيد 
ال تزال تشدد القيود، خصوصا في مجال السفر لمكافحة وباء 
وفي  اآلن.  حتى  العالم  في  شخص  مليون   2.2 بحياة  أودى 
مواجهة انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، أعلنت الحكومة 
اإلسبانية، الثالثاء، عن قيود مشددة على الرحالت القادمة من 

جنوب أفريقيا أو البرازيل على مدى أسبوعين.
في  األعضاء  غير  الدول  مع  الحدود  أغلقت  حيث  فرنسا  في 
الباريسية  الضواحي  النتائج من  أولى  جاءت  األوروبي،  االتحاد 
للتحقيق الهادف لتقييم انتشار النسخ المتحورة من »كورونا« 
اللجنة  رئيس  الثالثاء  حذر  كما  جيدة«،  »غير  عدوى  األكثر 
الطبية لمستشفيات باريس ريمي سالومون متحدثا عن »زيادة 
العمل  أرباب  الثالثاء  الحكومة  آخر، دعت  مطردة«. من جانب 
والموظفين إلى االستعداد لتعزيز العمل عن بعد في الشركات. 
األيام  في  أوروبا  في  الوباء  بؤرة  باتت  التي  البرتغال  أما 
العبء  لتخفيف  دولية  مساعدة  جهتها  من  فطلبت  الماضية، 
االستيعابية.  طاقاتها  أقصى  بلغت  التي  المستشفيات  عن 
»عرضا  قبلت  أنها  اإلثنين  مساء  االشتراكية  الحكومة  وأعلنت 
لمواجهة  االستجابة  لتعزيز  األلمانية  الحكومة  من  للتعاون 

كوفيد - 19«.

بعد  زم  اهلل  روح  باإليراني  تحيط  التساؤالت  تزال  ال 
أم  شجاعا،  معارضا  كان  فهل  إعدامه.  على  شهرين 
الغموض  ويلف  أم مجرد ساذج؟  بالعظمة،  مولعا  شخصا 
في  لجوئه  بين  ما  المأساوي،  مساره  من  كثيرة  جوانب 
في  شنقه  إلى  وصوال  العراق،  في  و»خطفه«  فرنسا، 

طهران.
الشهر  زم  علي  محمد  والده  نشرها  صور  وتظهر 
ثم  شقيا،  طفال  »إنستغرام«  على  حسابه  على  الماضي 
رجال باسم الوجه مكتنز الخدين، ثم رب عائلة محبا، وهي 
صور تختزل حياة الناشط الذي أعدم في 12 ديسمبر في 

سن الثانية واألربعين، وفق »فرانس برس«.
يتحدر روح اهلل زم من عائلة متدينة نافذة، واختار له 
آية  اإلسالمية  الجمهورية  بمؤسس  تيمنا  اسمه  والده 
أنصار  أشد  من  الوالد  كان  وقد  الخميني،  اهلل  روح  اهلل 
اإليراني سابقا.  النظام  أقطاب  ومن   1979 العام  الثورة 
ونشأ روح اهلل زم في أوساط نخب طهران، وانتسب إلى 
الخضراء«  »الحركة  من  قريبا  كان  لكنه  جيدة،  مدارس 
التظاهرات  بعد  البالد  من  ففر  لإلصالحيين،  ومؤيدا 
الرئيس  انتخاب  إعادة  احتجاجا على   2009 العام  الكبرى 

نجاد. أحمدي  المتشدد محمود  المحافظ 
وصل  تركيا،  في  ثم  ماليزيا  في  لفترة  اإلقامة  وبعد 
التقى مزيار م.، وهو  باريس،  2012. في  إلى فرنسا في 
منذ  الفرنسية  العاصمة  في  الجئا  كان  كمبيوتر  مبرمج 
تلك  »في  مزيار:  ويروي  كثيرا.  فساعده  سنوات،  عشر 
مساحتها  شقة  في  لالجئين  نزل  في  يقيم  كان  الفترة، 
13 مترا مربعا مع زوجته وابنته. وكنت عانيت من وضع 
منزلي،  إلى  فدعوته  فرنسا.  إلى  وصولي  عند  مماثل 

ومكث معي سنة«.
في تلك الشقة الباريسية حيث كان الصديقان يعمالن 
وقت  حتى  مساء  كل  العالم  أمور  ويناقشان  النهار  في 
تحولت  التي  آمدنيوز«  »قناة  زم  أنشأ  الليل،  من  متأخر 
تطبيق  على  متابعة  األكثر  اإليرانية  القنوات  إحدى  إلى 

نحو  متابعتها  ذروة  عند  منتسبيها  عدد  وبلغ  »تلغرام«، 
شخص. مليوني 

بال حدود
فهو  الخاصة،  حياته  في  وعاطفيا  خجوال  زم  كان  إن 
وصاحب  الحماسة  وشديد  النشاط  في  مفرطا  كان 
فكان  منه.  المقربين  وفق  عمله،  في  جريئة  مواقف 
في  إيرانيين  مع  اإلنترنت  عبر  متواصلة  اجتماعات  يعقد 
الفيديو  مقاطع  وينشر  العالم،  أنحاء  جميع  في  المنفى 

إيران. يتلقاها من  التي 
الطبقات  وسط  عديدة  اتصاالت  على  حافظ  كما 
فضائح  حول  معلومات  نشر  وباشر  طهران،  في  الراقية 
صحيحة.  غير  ومنها  صحيحة  منها  واألخالق،  الفساد 
أصحاب  بين  معارك  تندلع  كانت  »حين  مزيار:  ويروي 
حساباتهم،  لتسوية  زم«  إلى  يتوجهون  كانوا  السلطة، 
خط  لديه  يكن  لم  حدود،  بال  المعلومات  »ينشر  فكان 
وال  األعلى  المرشد  وال  الرئيس  ال  يحترم  يكن  لم  أحمر، 

أحد. كان يستهزئ حتى بوالده«.
التظاهرات  خالل  هائلة  متابعة  »آمدنيوز«  وحققت 
 2018-2017 ضد الفساد واألوضاع المعيشية في شتاء 
في إيران، لكن تلك كانت أيضا بداية السقوط. ويوضح 
»أصبح  منه:  مقربا  كان  الذي  فريشتيان  حسن  المحامي 
روح اهلل معروفا بشكل واسع، كان يدعو إلى قلب النظام، 
فشيئا خسر  ويتابع: »شيئا  زعيما«.  نفسه  يخال  بدأ  ربما 
أنه  شك  ال  تطرف،  أنه  عليه  يأخذون  كانوا  أصدقاءه، 
كان هناك أيضا قدر من الحسد«. وتقول مهتاب قرباني 
ومعزوال.  وحيدا  »كان  وزميلته:  زم  صديقة  كانت  التي 
ال  المنفى  في  اإليرانية  المعارضة  من  قسم  هناك  وكان 
يثق به«. ويوضح المنشقون اإليرانيون أن »هذه الريبة 
الوسائل  وتعززها  المنفى،  في  المعارضين  بين  منتشرة 

النظام«. يستخدمها  التي 

العراقي الفخ 
نهاية  في  »آمدنيوز«  قناة  »تلغرام«  تطبيق  وأغلق 
على  مولوتوف  قنابل  إلقاء  على  لتحريضها   2017

الشرطة. ويقول صديق زم إن المعارض الذي كان انتقل 
فرنسا  بجنوب  مونتوبان  في  للعيش  الفترة  تلك  في 
يواجه  وكان  تماما«.  »محبطا  كان  وابنتيه،  زوجته  مع 
ويوضح  شخصي.  حارس  حماية  على  وحصل  تهديدات، 

يتوقف  لن  باستمرار:  يقول  كان  شيء،  كل  »رغم  مزيار: 
سيئة  قرارات  التخاذ  مهيئا  كان  الشكل.  بهذا  األمر 

والوقوع في فخ«.
حسن  الباريسي  محاميه  زم  أبلغ   ،2019 أكتوبر  في 
إيران  تملك  حيث  العراق  إلى  سيغادر  أنه  فريشتيان 
األعلى  الشيعي  المرجع  مع  مقابلة  إلجراء  واسعا،  نفوذا 
»صحت  فريشتيان:  ويذكر  السيستاني.  علي  اهلل  آية 
إلى  أبدا  تعود  لن  عليك،  يقضى  فسوف  ذهبت،  إن  به: 

فرنسا!«.
فرنسا،  مغادرة  بعدم  نصحه  »الكل  مزيار:  ويقول 
سئم  أنه  باإلجابة  اكتفى  لكنه  الشخصي،  حارسه  حتى 
يحيط  الغموض  يزال  وال  لألسف«.  وغادر،  االنتظار. 

في  اعتراضه  تم  أنه  يبدو  لكن  ذلك،  بعد  له  حصل  بما 
إلى  سيارة  في  واقتيد  بغداد،  في  هبوطها  فور  الطائرة 
وتقول  الثوري.  الحرس  إلى  سلم  حيث  اإليرانية  الحدود 
العراق،  إلى  بتوجهه  لعبة خطيرة  قرباني: »لعب  مهتاب 
الفرنسية من  الحكومة  َلم تمنعه  لِمَ  وخسر«. وتتساءل 
زم،  بتوقيف  الحين  ذلك  في  باريس  نددت  وإذ  السفر. 
الوطنية  إلى األراضي  الناشط »حر بالدخول  أن  أوضحت 

منها«. والخروج 

اعترافات تحت اإلكراه
في  بـ»اإلفساد  إيرانية  محكمة  أمام  زم  وأدين 
لحساب  وبالتجسس  التهم،  أخطر  من  وهي  األرض«، 
»حرمة  وإهانة  واإلسرائيلية،  الفرنسية  االستخبارات 
الرسمي  التلفزيون  على  ظهر  يوليو،  وفي  اإلسالم«. 
واستمرت  صحفي  معه  أجراها  »مقابلة«  في  اإليراني 
النتزاع  إيران  تستخدمها  وسيلة  وهي  دقيقة،  ثالثين 
تلك  في  زم  وبدا  ناشطين.  وفق  سجناء،  من  اعترافات 
األسئلة  على  يجيب  وهو  هزيال،  األخيرة  المشاهد 

آلي. بشكل  ويبتسم 
»تحذيرا«  إعدامه  في  قرباني  مهتاب  وترى 
إثبات  الهدف  »كان  وتضيف:  المنفى.  في  للمعارضين 
فريشتيان  أما  نفوسهم«.  في  الرعب  وزرع  النظام  قوة 
األجهزة  بين  داخلية  حرب  ثمن  دفع  الناشط  أن  فيعتبر 
العالم  في  واسعة  استنكار  موجة  إعدامه  وأثار  اإليرانية. 
امتدت من الواليات المتحدة إلى االتحاد األوروبي، لكن 
ذلك  يضر  أن  استبعد  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس 

أوروبا. بالعالقات مع 
وأعدم روح اهلل زم شنقا فجر الثاني عشر من ديسمبر. 
أن  دون  من  السابق،  اليوم  في  بزيارته  لوالده  وسمح 
وتلقت  بحقه.  اإلعدام  عقوبة  بتثبيت  بإبالغه  له  يُسمح 
ساعات  قبل  والدها  من  أخيرا  هاتفيا  اتصاال  نياز  ابنته 
هذا  أن  أعلم  »كنت  »تويتر«:  على  وكتبت  إعدامه.  من 
إنه  مزيار  ويقول  شيء«.  بوسعي  يكن  ولم  سيحصل، 
بما  األخيرة«  اللحظة  حتى  يعرف  »لم  صديقه  بأن  واثق 

كان يعد له.

في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، رفعت وزارة 
الخبز بنسبة  اإلثنين، سعر كيس  اللبنانية،  االقتصاد 
20 %، في وقت فيه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم 
المواد األساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها 

تدابير اإلغالق بمواجهة »كوفيد19-«.
وأعلن وزير االقتصاد في حكومة تصريف األعمال 
راوول نعمة، اإلثنين، أنه »نظرا إلى االرتفاع المتواصل 
والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر 
رفعت  الغذائي«،  األمن  على  وحفاظا  الدوالر،  صرف 
الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 
 ،%  20 قدرها  بزيادة  أي  أقصى«،  ليرة »كحد   2500

حسب »فرانس برس«.
التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
رفع  إلى  االقتصاد  وزارة  فيها  تلجأ 
أزمة  أسوأ  وقع  على  الخبز  سعر 
منذ  لبنان  يشهدها  اقتصادية 
خريف العام 2019، أدت إلى خسارة 
العملة المحلية أكثر من 80 % من 
السوق  في  الدوالر  مقابل  قيمتها 
ما  الرسمي  السعر  بينما  الموازية 
األسعار  وارتفعت  حاله.  على  زال 
لتقديرات  وفقا   ،%  144 بنسبة 
أكثر  وبات  الدولي.  النقد  صندوق 

وخسر  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  السكان  نصف  من 
عشرات اآلالف وظائفهم ومصادر دخلهم.

لمكافحة  المشددة  العام  اإلغالق  إجراءات  وأثارت 
فيروس »كورونا« المستمرة حتى الثامن من الشهر 
أساسا  تعاني  عائالت  مصير  على  الخشية  الحالي 
العمالة  تشكل  بلد  في  هشة  اقتصادية  أوضاعا 
وزارة  بحسب  فيه،  العاملة  اليد  نصف  قرابة  اليومية 

العمل، ويحتاج 75 % من سكانه إلى المساعدة.
واإلثنين، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية 
من  بدءا  صعبة  ظروف  من  لبنان  به  يمر  »ما  أن 
العمالت  في  والشح  واالقتصادية  المالية  األزمة 
األجنبية وصوال إلى اإلقفال العام... أرخى بثقله على 
القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها 

الشركات المستوردة«.
وتداعياتها  العوامل  تلك  تؤدي  أن  من  وحذرت 
النصف،  نحو  إلى  الغذائي  المخزون  في  نقص  »إلى 
حاجاته  من   %  80 نحو  يستورد  بلد  في  أكثر«،  أو 
الغذائية. ووقعت وزارة المال والبنك الدولي، الجمعة، 
اتفاقا على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 
وخدمات  مالية  تحويالت  شكل  على  دوالر  مليون 
خط  تحت  يعيشون  لبناني  ألف   786 لنحو  اجتماعية 

الفقر.
وشهدت مدينة طرابلس، األفقر في لبنان، األسبوع 
اإلغالق  إجراءات  ضد  عدة  أليام  احتجاجات  الماضي 
التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع 

قوات األمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل 
شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي 
الدعم عن  السلطات منذ أشهر رفع  بالدوالر، تدرس 
والوقود.  واألدوية  القمح  هي  أساسية  مواد  استيراد 
 ،2020 العام  نهاية  الدعم  رفع  المفترض  من  وكان 
في خطوة يحذر محللون من »آثار تضخمية« ستنتج 

منها.
إسقاط  اإلثنين،  اهلل،  حزب  أعلن  آخر،  سياق  في 
طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت األجواء اللبنانية في 
مقاتليه،  في عهدة  باتت  أنها  البالد، موضحا  جنوب 
دون  من  اإلسرائيلي سقوطها  الجيش  أكد  وقت  في 
أن يحدد األسباب. وأفاد حزب اهلل في بيان: »أسقطت 
المقاومة اإلسالمية صباح اليوم اإلثنين طائرة مسيرة 
اإلسرائيلي  للعدو  تابعة  )درون( 
اخترقت األجواء اللبنانية في خراج 
بلدة بليدا«. وقال إنها »باتت في 

عهدة مجاهدي المقاومة«.
المركزي  الحربي  اإلعالم  وبث 
تظهر  فيديو  ومقاطع  صورا  الحقا 
الطائرة المزودة كاميرا، التي قال 
 »100  - »ماتريس  نوع  من  إنها 
وبعيد  إسرائيليا«.  و»معدلة 
الجيش  باسم  ناطق  قال  ذلك، 
النشاط  »خالل  اإلسرائيلي: 
العملياتي على طول الخط األزرق، 
سقطت طائرة تابعة للجيش اإلسرائيلي في األراضي 
اللبنانية«، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد 

أنه »ال خشية من تسرب للمعلومات«.
وشهد  حرب.  حال  في  رسميا  وإسرائيل  ولبنان 
لبنان في 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب اهلل 
في  شخص   1200 خاللها  وقتل  يوما   33 استمرت 
معظمهم  إسرائيليا  و160  مدنيون  معظمهم  لبنان 
إسقاط  واآلخر  الحين  بين  الطرفان  ويعلن  جنود. 

طائرات مسيرة.
وأعلنت إسرائيل في 22 يناير إسقاط طائرة مسيرة 
دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من 
بدوره،  بشنه.  اتهمت  سورية  على  صاروخي  قصف 
أعلن حزب اهلل في 23 أغسطس 2020 إسقاط طائرة 
لبنان.  جنوب  في  الشعب  عيتا  بلدة  قرب  مسيرة 
سبتمبر   9 في  مماثلة  طائرة  إسقاط  أعلن  كذلك، 
2019، بعد أسبوع من تبادل محدود إلطالق نار بينه 
وبين القوات اإلسرائيلية آنذاك. وكان حزب اهلل توعد 
باستهداف الطائرات المسيرة اإلسرائيلية التي تخرق 
هجوم  بشن  إسرائيل  اتهم  بعدما  اللبنانية،  األجواء 
بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في 
الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت. ويعد حزب اهلل 
العبا رئيسيا على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك 
ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما 
إلى  سورية  في  أيضا  ويقاتل  منها.  إسرائيل  حذرت 

جانب قوات النظام بشكل علني منذ العام 2013.

 تعداد لـ»فرانس برس«: تم إعطاء 
101317005 جرعات لقاح في العالم

في 77 دولة أو منطقة على األقل

وزير االقتصاد راوول نعمة: رفع 
سعر الخبز بنسبة 20 % »نظرا إلى 

االرتفاع المتواصل والحاد لسعر 
القمح في البورصة العالمية«

 في أوروبا.. خففت إيطاليا وبولندا 
إجراءات مكافحة »كوفيد - 19« 

وأعادتا فتح المتاحف

بعد شهرين على إعدامه ال تزال التساؤالت 
تحيط باإليراني روح الله زم إن كان معارضا 

شجاعا أم شخصا مولعا بالعظمة

باريس - وكاالت



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون جنيه
أرباح حققها قطاع األدوية الحكومي في 
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ميناء  مطار  لتشغيل  النفطية  للعمليات  الهروج  شركة  تستعد 
األعمال  التنازلي من خالل  العد  بدء  أكدت  إذ  النفطي،  رأس النوف 
الجارية على قدم وساق ومن أجل عودة الحياة مجددا إلى المطار.

حول  التنظيف  عمليات  من  االنتهاء  األحد،  الشركة،  وأعلنت 
الخاص  الكهربائي  الكابل  وتوصيل  والطالء   )Run Way( المطار 
الكابل  مسار  وحفر   ،)Beacon( للطيران  الالسلكي  المرشد  بجهاز 
الكهربائي بطول نحو 1800 متر وتركيب محول كهربائي واستمرار 

اإلنشائية. األعمال  ببعض  الخاصة  التجهيزات 
شركة  لمستخدمي  الذاتية  المجهودات  بفضل  اإلنجاز  هذا  وتم 
الشركة  وفق  النوف،  رأس  ميناء  في  األقسام  مختلف  من  الهروج 
التي نبهت إلى أن مثل هذه األعمال كان يتم تنفيذها في السابق 

عن طريق العطاءات بواسطة شركات خدمية.

ملسات نهائية لتشغيل مطار ميناء رأس النوف النفطي

نسعى إلى شراكات 
اقتصادية جديدة بعد 
الخروج نهائيا من 
االتحاد األوروبى

رئيس الوزراء 
البريطاني 
بوريس جونسون

769
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4774دوالر أميركي
5.3908يورو

6.1126الجنيه االسترليني
1.1936الريال السعودي
1.219درهم إماراتي

0.6932االيوان الصيني

2021  /2/3 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

حوكمة الشركات بعد »جيم ستوب«
في األسبوع الماضي، استولى على أسواق رأس المال تمرد شعبوي تغذى 
على وسائط التواصل االجتماعي. اشترى مستثمرو التجزئة كميات ضخمة 
 ،AMCو ،)GameStop( من األسهم في شركات متعثرة مثل جيم ستوب 
المال،  بعض  كسب  في  راغبين  كانوا  أخرى(.  شركات  )بين  بيري  وبالك 
لكن األمر األكثر أهمية هو أنهم كانوا يريدون معاقبة النخب المالية، مثل 

صناديق التحوط التي كانت تراهن على هبوط الشركات.
خسر  يناير2021،  من  والعشرين  السابع  ففي  العقوبة:  وأفلحت 
ذلك  قبل  المكشوف  على  ستوب«  »جيم  أسهم  باعوا  الذين  المستثمرون 
لكن  دوالر.  مليار   14.3 نحو  ينخفض سعرها(  عندما  )بهدف شرائها الحقا 
تداوالت  من  سلسلة  في  المال  جنى  أو  خسر  من  ليست  الحقيقية  القصة 
األسهم، بل تتلخص القصة في أن نموذج حوكمة الشركات الحديثة السائد 

أصبح على وشك الخضوع لتغير هائل.
على  مطلقة  سلطة  الشركة  إدارة  مجلس  يمارس  الحالي،  النموذج  في 
لزم  وإذا  وتقييم، وتعويض،  تعيين،  اإلدارة مسؤول عن  الشركة. ومجلس 
األمر إقالة الرئيس التنفيذي وغيره من أصحاب مناصب اإلدارة العليا، ويجب 

أن يوافق أعضاؤه على جميع القرارات الجوهرية األخرى.
على  طويلة  لفترة  تعتمد  اإلدارة  مجالس  كانت  المديرين،  أداء  لتقييم 
تشير  إذ  الترتيب،  هذا  فشل  لنا  يتبين  اآلن،  أساسي.  بشكل  السهم  سعر 
بالثقة  الجديرة  المقاييس  من  ليست  األسهم  أسعار  أن  إلى  متزايدة  أدلة 
فكرة  في صميم  االفتراضات  تكون  ربما  قيادتها.  جودة  أو  الشركات  ألداء 
قيادة مجلس اإلدارة مع االمتناع عن التدخل صحيحة من الناحية النظرية، 
لكنها تجانب الصواب في العاَلم الحقيقي. من خالل شراء كميات ضخمة من 
األسهم في الشركات المتعثرة، نجح أشخاص عاديون يتداولون األسهم عبر 
اإلنترنت من على أرائكهم في دفع أسعار أسهم هذه الشركات إلى االرتفاع، 

بغض النظر عن األساسيات المالية، مثل اإليرادات والربحية.
الحديث األكثر غرابة  الدليل  ربما تكون  ورغم أن مسألة »جيم ستوب« 
على أسواق رأس المال »ما بعد الحقيقة«، فإنها ليست األولى. ففي أوائل 
أن  مفادها  حقيقة  عن  ُكـشـف  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
العديد من الشركات تبنت نهج »تَصنَّع إلى أن تصل إلى مبتغاك« فتالعبت 

ببياناتها المالية لتعزيز أسعار األسهم.
 2008 أزمة  هناك  ثم 
التي  العالمية،  المالية 
فقاعة  انهيار  بعد  اندلعت 
الثانوي  العقاري  الرهن 
الواليات  في  المخاطر  العالي 
في  ذلك،  بعد  المتحدة. 
العام  السريع«  »االنهيار 
المتوسط  هبط   ،2010
جونز  داو  لمؤشر  الصناعي 
نقطة   1000 من  يقرب  بما 
وكان  دقائق،  غضون  في 
إلى  جزئي  بشكل  راجعا  ذلك 

تصرفات متاجر واحد يستخدم تكنولوجيا التداول العالي التردد.
يتبين  وسوف  ستوب«،  »جيم  بشركة  المرتبط  االرتباك  هذا  إلى  أضف 
لك بوضوح أكبر من أي وقت مضى أن تجربة أميركا التي دامت عقودا من 
الزمن مع إدارة الشركات القائمة على األسهم باءت بالفشل. وهو أمر طيب: 
فمن خالل النظر إلى الحقائق بعد األحداث، بات من الواضح أن هذا النهج 

كان تضحية ذاتية بقيادة القطاع الخاص.
إدارة  مجالس  فشلت  المرتفعة،  األسهم  أسعار  على  األعين  اعتياد  مع 
إدراك-  حتى  ربما  -أو  لــ  للتصدي  االستعداد  في  ساحق  بشكل  الشركات 
هذه  تشمل  األمر.  عموم  في  ورخاءها  شركاتها  نجاح  تهدد  التي  المخاطر 
التهديدات تغير المناخ، وآفة التمييز العنصري والجنساني، واتساع فجوات 
التفاوت في الدخل والثروة بشكل هائل )الذي ربما كان المحرك وراء تمرد 

»جيم ستوب«(.
19( تجسد  الواقع أن أزمة مرض فيروس »كورونا المستجد« )كوفيد - 
هذه المشكلة. لعقود من الزمن، احتضنت الشركات بشغف سالسل توريد 
للتصدي ألي  استعدادات  أي  الشركات  تتخذ  ولم  آمنة.  وغير  وموزعة  نائية 
جائحة، على الرغم من تحذيرات الخبراء بأن اندالع جائحة كان حتميا. ولم 
تعكس أسعار أسهم الشركات المخاطر؛ بل على العكس من ذلك، استفادت 
من هوامش الربح األعلى، ولهذا لم تكن الشركات في األغلب األعم تعرف 

ماذا ينبغي لها أن تفعل عندما اندلعت الجائحة.
على نحو مماثل، قبل أن يقتحم أنصار الرئيس دونالد ترمب آنذاك مبنى 
الكونغرس األميركي كانت لجان العمل السياسي في الشركات تضخ األموال 
نيوز«.  »فوكس  مثل  الدعائية،  وأجهزته  الجمهوري  الحزب  خزائن  إلى 
كانوا  اإلعالمية  الجمهوريين ووسائطهم  الساسة  أن  المهم  ولم يكن من 
استخدمها  التي  االنتخابي،  التزوير  حول  المزاعم  تضخيم  على  حريصين 
ترمب لتهييج قاعدته االنتخابية. ومع ارتفاع أسعار األسهم بقوة، لم يكن 
على رادارات مجالس اإلدارة خطر تعاظم االستقطاب السياسي المتطرف في 
اليميني، وما قد يترتب عليه  المحلي  المتحدة، بل وحتى اإلرهاب  الواليات 

من ارتباك اقتصادي.
اآلن، حان الوقت ألن يتخلى مديرو الشركات عن قصر نظرهم في التعامل 
االعتراف  يعني  هذا  السلبية.  القيادة  عن  يتنازلوا  وأن  األسهم  أسواق  مع 
بالتغييرات المربكة الجارية، والمشاركة بشكل أكثر اكتماال مع المسؤولين 
إلى  وتطلعا  شمولية  أكثر  استراتيجيات  وتطوير  والعاملين،  التنفيذيين 
المستقبل، وحشد موارد شركاتهم البشرية والرأسمالية للنهوض بها. األمر 
ببساطة أن مجالس اإلدارة يجب أن تمتلك السلطة القانونية الالزمة للتعلم، 

ووضع االستراتيجيات، والقيادة.
يجب أن تكون استراتيجيات الشركات الجديدة، قبل كل شيء، قائمة على 
المعلومات ومعززة تكنولوجيا. لحسن الحظ، وبفضل سبل التحليل البرمجية 
البيانات  أعماق  إلى  الوصول  اآلن  اإلدارة  مجالس  بوسع  بات  المحسنة، 
الشركاتية لفهم الرؤى القيمة وتحديد أسئلة جديدة. تفشل مجالس اإلدارة 
الشركاتية  المعلومات  على  باالستيالء  التنفيذيين  للمسؤولين  سمحت  إذا 
وتحريف عرضها على المديرين. بهذه الطريقة فقط، تتحرك بعض مجالس 
اإلدارة بالفعل إلى ما هو أبعد من نموذج لوحة المراقبة المحدود وتؤسس 
لعمليات معلومات االتصال المعززة لتقييم المخاطر والفرص بطريقة أكثر 

شمولية وتناوال لألبعاد كافة.
رفضا  اإلدارة  مجالس  مستوى  على  البشري  الحكم  تأكيد  يمثل  كما 
للتوجهات المستقبلية في التعامل مع حوكمة الشركات السلبية المدفوعة 
سحريا  عالجا  ليست  البيانات  إن  الخوارزميات.  على  والقائمة  بالتكنولوجيا 
أحدثتها  التي  والسياسية  االجتماعية  االرتباكات  من  يتضح  كما  داء،  لكل 
منصات مثل »فيسبوك وجوجل«. وهنا يتمثل المفتاح في دمج بيانات أفضل 
قد  التي  الكيفية  حول  الشاملة  الصريحة  المداولة  مع  الشركات  داخل  من 
يؤثر بها عالم متغير على مستقبل الشركات. لن يحدث هذا إذا استخدمت 

الشركات أسعار األسهم كطرق مختصرة.
على  البديلة.  القوة  مراكز  تعزيز  إلى  أيضا  األخيرة  الصدمات  تؤدي  قد 
»بالك  مثل  بالجرأة  يتحلون  مؤسسيون  مستثمرون  أبدى  المثال،  سبيل 
روك«، االستعداد لممارسة قوة السوق للمساعدة في منع كارثة مناخية )وإن 
كانت حصة »بالك روك« الضخمة في »فوكس نيوز« تشير إلى أنها أقل وعيا 

بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية األميركية(.

فيث ستيفلمان وسارة جيم هان*

»إن البيانات ليست عالجا 
سحريا لكل داء، كما يتضح 
من االرتباكات االجتماعية 

والسياسية«
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روسيا تعتزم استئناف مشاريعها املتوقفة في ليبيا منذ روسيا تعتزم استئناف مشاريعها املتوقفة في ليبيا منذ 1313 عاما عاما

حكومة  وزراء  مجلس  برئاسة  واإلعــالم  التواصل 
»فيسبوك«. بموقع  الوفاق 

استعراض  على  اللقاء  تركز  فقد  البيان،  وحسب 
ومناقشة  الليبية  الساحة  على  األخيرة  التطورات 
من  المتحدة  األمم  ترعاه  التي  الحوار  مستجدات 

ونتائج  تونس،  في  المنعقدة  الحوار  لجنة  خالل 
أبدى  حيث   ،»5+5« المشتركة  العسكرية  اللجنة 
الطرفان دعمهما اللجنة وحثها على »استمرار عقد 

للتسوية«. الهادفة  اجتماعاتهم 
وزيــر  نائب  حضره  ــذي  ال االجــتــمــاع،  وتــطــرق 

الشرق  إلى  الروسي  الرئيس  مبعوث  الخارجية 
»برامج  إلى  بوغدانوف،  ميخائيل  وأفريقيا  األوسط 
والتطلع  المتوقفة  المشروعات  لتحريك  الحكومة 
في  كبيرا«  دورا  الروسية  الشركات  تلعب  أن  إلى 

هذا اإلطار.

أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  اتفق 
الروسي  والصناعة  التجارة  وزير  مع  معيتيق،  عمر 
من  عدد  تفعيل  إعــادة  على  مانتروف،  دينيس 
منذ  البلدين  بين  والمبرمة  المتوقفة  االتفاقات 
والصحة  والطاقة  الكهرباء  مجال  في   2008 العام 

األساسية. والبنية 
جمع  الــذي  االجــتــمــاع  ــالل  خ معيتيق،  وقــال 
بحث  إنه  الجمعة،  موسكو،  العاصمة  في  الطرفين 
التجاري  التبادل  تعزيز  سبل  الروسي،  الوزير  مع 
الليبي  الشعبين  مصالح  يخدم  »بما  واالقتصادي 
بيان  الثنائية«، بحسب  العالقات  والروسي وتطوير 

الرئاسي. للمجلس 
والتجارة  الصناعة  وزارة  كشفت  ــا،  ــدوره ب
بالطائرات  ليبي  اهتمام  عن  السبت،  الروسية، 
إس  »إس  الركاب  طائرات  ذلك  في  بما  الروسية، 
الهليكوبتر  وطائرات   »21 سي  و»إم   »100 جي 

المدنية.
اهتمامه  أكد  الليبي  الجانب  أن  الوزارة  وذكرت 
المدنية  الهليكوبتر  وطائرات  الروسية  بالطائرات 
إقامة  على  الطرفان  اتفق  كما  المهام،  متعددة 
وذات  الحالية،  المجاالت  في  مشتركة  مشاريع 
األهمية االجتماعية مثل الرعاية الصحية واألدوية.
اإلمكانات  نرى  »إننا  مانتوروف:  الوزير  وقال 
وتوسيع حجمها،  التجارية  المشاريع  لتنويع  الهائلة 
واسعة  مجموعة  عبر  الصناعي  التعاون  مجال  في 

االتجاهات«. من 
استعرض  االجتماع  أن  إلــى  الـــوزارة  ــارت  وأش
»آفاق مشاركة الشركات الروسية، في إعادة تأهيل 
األصول الصناعية والطاقة والزراعة والنقل والبنية 

ليبيا«. في  االجتماعية  التحتية 
وانخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا وليبيا 
بنسبة %20، في الـ11 شهرا األولى من العام 2020، 

وبلغ إجمالي المبادالت 112 مليون دوالر.
وتحدث معيتيق، في مقابلة لوكالة »سبوتنيك« 
موضوع  في  اتفاقية  حــول  مباحثات  وجــود  عن 
بكفاءات  مشفى  لوجود  معينة  آلية  لبحث  الصحة 
مشروع  إلى  الرجوع  كذلك  ليبيا،  في  روسية  طبية 
السكة الحديدية، التي تم توقيعها بنحو 2.2 مليار 
دوالر في 2008 مع الدولة الليبية، ومشروع آخر في 
مضيفا:  كيلومترا،   420 بنحو  العالي  الضغط  ربط 
في  المتوقفة  المشاريع  بعض  عن  أيضا  »تكلمنا 

الكهرباء«. إلى شركة  لتوريدها  الغاز  خطوط 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  عبر  جانبه،  من 
شامل«  حل  إلى  التوصل  في  »أمله  عن  الفــروف 
مناسب  الحالي  »الوقت  معتبرا  ليبيا،  في  لألزمة 
للتوصل إلى حلول، وحكومة موحدة وطنية تحظى 

إقليمي ودولي«. بدعم 
»المجتمع  إن  معيتيق  لقائه  خالل  الفروف  وقال 
يرتضيها  التي  للحلول  داعما  إال  يكون  لن  الدولي 
إدارة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب  الليبيون«، 

موسكو، وكاالت- الوسط

●  معيتيق خالل بحثه مع مسؤولين روس استئناف عمل المشاريع الروسية المتوقفة في ليبيا

أكثر من 4 ماليني ليبي مهددون بمواجهة نقص وشيك في املياه
منظمة »يونيسف«:

القاهرة - الوسط
المياه  وضع  تدهور  إزاء  قلقها  عن  »يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  عبرت 
والصرف الصحي والنظافة الصحية في ليبيا، مؤكدة أن أكثر من 4 ماليين شخص بينهم 
1.5 مليون طفل، سيواجهون مشاكل مائية وشيكة إذا لم يتم العثور على حلول فورية 
ليبيا«،  أمدها في  األزمة »التي طال  أن  الثالثاء،  المنظمة، في بيان،  وتنفيذها. وأكدت 
تركت القطاع في مواجهة تحديات كبيرة، مما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات، مرجعة 
ذلك إلى عدم وجود الميزانيات المطلوبة لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار 

للصيانة الدورية.
الصعبة  بالعملة  بنكية  اعتمادات  لفتح  أيضًا،  يكافحون  الموردين  أن  على  وشددت 
الستيراد المعدات من خارج البالد. وأوضحت المنظمة أن الهجمات المتكررة على أنظمة 
الحساونة   - )الجفارة  الخدمة  من  بئرًا   190 نحو  خروج  في  تسببت  الصناعية  األنهار 

والسرير - تازربو(، مما جعل هذا القطاع الحيوي على وشك االنهيار.
المياه،  الصحي تدهور شبكة  للمياه والصرف  العامة  الشركة  البيان، تعاني  وبحسب 
الصرف  قطاع  و»في   ،50% إلى  تصل  المياه  من  كبيرة  كميات  فقدان  في  تسبب  مما 
%45 فقط من األسر والمؤسسات موصولة بالشبكة العامة«؛ والباقي متصل  الصحي، 
بالحفر االمتصاصية؛ مما يؤدي إلى تلوث خزانات المياه الجوفية، كما يتم تصريف معظم 
مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، مما يؤثر سلبًا على البيئة والحياة 
البحرية. وتعاني محطات تحلية المياه نقصًا في المعدات الالزمة إلجراء الصيانة والمواد 
الكيميائية الالزمة الستمرار العمليات، مما يقلل من كفاءتها التشغيلية، وفق المنظمة 
التي أشارت إلى خروج مصنع بومبا باي من الخدمة تمامًا، مما أدى إلى حرمان أكثر من 
الرزم،  التين، وأم  63 ألف شخص يعيشون في مدن )الخمس والتميمي، ومباه، ورأس 
ومرتبة، والساحل الشرقي لدرنة(، من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، فيما تصل 

التكلفة التقديرية إلعادة تأهيل المصنع إلى 12 مليون دوالر.
إعطاء  إلى  الدولية  والمنظمات  الليبية  الحكومة  القرار في  ودعت »يونيسيف« صناع 
األولوية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن التوفير العاجل لألموال الالزمة إلجراء 

الصيانة يضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية.

اهتمام ليبي بالحصول 
على طائرات الركاب الروسية 

والهليكوبتر المدنية

 انخفاض حجم التبادل التجاري بين 
روسيا وليبيا بنسبة 20 % خالل

11 شهرا من العام الماضي

معيتيق طرح الموضوع خالل اجتماع في موسكو

●  سيدة وطفلة تعانيان من أجل الحصول على المياه في ليبيا
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بحكومة  والتأهيل  العمل  ووزارة  المدنية  األحوال  مصلحة  وقعت 
تقديم  في  الوزارة  الستراتيجية  إنفاذا  اإللكتروني  للربط  اتفاقية  الوفاق، 

للمواطن. الخدمات  أفضل 
مدير  مع  وقع  معتوق  عمار  محمود  رئيسها  نائب  إن  المصلحة  وقالت 
مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل مسعود القذافي، األحد، »اتفاقية 
وذلك  المصلحة«،  منظومة  مع  الوزارة  منظومات  لربط  مشترك  تعاون 

الورضمي. األمني  المهدي  بالوزارة  المفوض  بحضور 
الوطنية  األرقام  من  والتحقق  الفساد  »مكافحة  إلى  االتفاقية  وتهدف 

ومطابقتها«. المعلومات  وانسياب  المالية  اإلفراجات  في  والمسارعة 
ذات  الجهات  بين  اإللكتروني  الربط  مشروع  أهمية  الورضمي  وأكد 
العالقة، معتبرا أنه »نقلة نوعية تسهم في تنظيم قاعدة بيانات العاملين 

في القطاع اإلداري العام«.

توقعات برفع سقف السحب في مصرف الوحدةاتفاقية للربط اإللكتروني بني »األحوال املدنية« و»عمل الوفاق«
السعر بالدوالرنوع الخام

58.01برنت

55.21غرب تكساس

54.77دبي

55.13سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 2/3/ 2021

قال نائب مدير إدارة فروع المنطقة الوسطى بمصرف الوحدة 
عمر اعبيد إن سقف السحب للمواطنين من المصرف حاليا 500 
دينار، متوقعا ارتفاع سقف السحب خالل الفترة المقبلة، بعد البدء 
في شحن بطاقة األغراض الشخصية، ووعود المصرف المركزي بفتح 

االعتمادات لمصرف الوحدة.
وأوضح اعبيد أن السيولة النقدية ترد إلى المصرف باإليداعات 
النقدية للزبائن والمتعاملين، ومبالغ مسحوبة عن مصرف ليبيا 
المركزي لصالح المصرف، حسب تصريحاته الجمعة الماضي، مشيرا 
إلى أن المصرف يدرس فتح فروع أخرى له داخل نطاق البلدية، خاصة 
أن به أكثر من 53 ألف حساب، وأن المرتبات تأتي على شكل صكوك 

وأرقام، وال تأتي نقدًا.
جائحة  انتشار  من  للحد  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  وأكد 
»كورونا«، متعهدا بتوفير كل المواد للحفاظ على سالمة الموظفين 
لتسويق  البريقة  شركة  مع  المصرف  اتفق  ذلك،  وقبل  والعمالء. 
النفط على تقديم تسهيالت مالية لصالحها؛ بهدف إنشاء مبنى 
إداري جديد على أرض مملوكة لها، يتمكن من خاللها المصرف من 

تقديم مختلف الخدمات البنكية لمستخدمي الشركة.
العراقيل  الماضي  األسبوع  الطرفين  بين  اجتماع  وناقش 
والصعوبات المالية التي تخص األعمال المصرفية، ووضع الحلول 

لها بما يتماشى والمشاريع المستقبلية التي تخص الجانبين.

استئناف إنتاج النفط في حقل الفارغ

بومطاري يوجه بإلغاء االعتمادات
غير املصروفة إلى نهاية السنة املالية

●  الوقفة االحتجاجية للمتقاعدين في بني وليد

وقفة احتجاجية 
للمتقاعدين في بني وليد

احتجاجية  وقفة  وليد،  بني  في  المتقاعدين  نقابة  أعضاء  نظم 
الماضي،  اإلثنين  بالبلدية،  المالية  الخدمات  إدارة  مقر  أمام 
للمطالبة بتحسين مرتباتهم الضمانية، التي ال تتجاوز 450 دينارا.
وأكد أعضاء النقابة، في بيان أصدروه خالل وقفتهم، أن شريحة 
األفراد  من  تتكون  التي  المجتمع،  شرائح  أهم  من  المتقاعدين 

الذين أفنوا عمرهم في سبيل بناء الوطن.
الشريحة  هذه  إلى  االلتفات  بـ»ضرورة  المحتجون  وطالب 
وتكريمها بدل إهمالها وتهميشها وغض الطرف عنها وتركها في 
المتقاعدين  الغبار«، مؤكدين أن »شريحة  زاوية مظلمة يكسوها 

تعاني وتصرخ وال مجيب«.
رقم  الرئاسي  المجلس  قرار  تنفيذ  إلى  المالية  وزارة  دعوا  كما 
دينار  مليون   500 مبلغ  تخصيص  بشأن   ،2019 لسنة   )377(
لسنة  مارس  شهر  عن  المتقاعدين  مستحقات  من  جزء  لتسوية 
الصادرة  القضائية  واألحكام  والقرارات  القانون  وتطبيق   ،2011

والمطالبة بالحقوق، التي يكفلها لهم القانون.
الصحي  التأمين  قانون  بتطبيق  مطالبتهم  المحتجون  وأكد 
وتنفيذ القرار )271( لسنة 2014، بشأن زيادة مرتبات المتقاعدين 
وصرف مستحقات منحة الزوجة، وعالوة األبناء التي تم إيقافها من 

سنوات سابقة.

التابع  الفارغ  حقل  في  الدوران  إلى  النفط  إنتاج  عجلة  عادت 
لشركة الواحة للنفط بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله بسبب 

إقفال الموانئ النفطية، وذلك في يناير 2020.
يناير   28 من  بدأ  اإلنتاج  استئناف  إن  النفط  مؤسسة  وقالت 
وسيتم ضخ  م/ي،  ق  م   140 بلغ  اإلنتاج  »إجمالي  وأن  المنصرم، 
80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة 
الغاز  باستخدام  التشغيل  تكلفة  خفض  في  لتساهم  الكهربائية 
الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة 

أمواال طائلة«.
أن  بعد  التجريبي،  التشغيل  إعادة  من  الواحة  شركة  وتمكنت 
اضطرت الشركة خالل شهر يناير من العام الماضي إلقفاله خالل 
فترة التشغيل التجريبي، والتي لم تتجاوز الثالثة أشهر بسبب قفل 

الموانئ النفطية.
وأوضحت مؤسسة النفط أن »شركة المقاولة التي تشرف على 
اإلغالقات  لهذه  نتيجة  غادرت  الغاز  لمعمل  التجريبي  التشغيل 
وتردي األوضاع األمنية، وبعد رفع القوة القاهرة خالل شهر سبتمبر 
2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة 
الحقل«،  إلى  والعودة  التجريبي  التشغيل  باستكمال  إلقناعها 
مضيفة: »بعد التوصل إلى اتفاق وإقناعهم بالعودة، فقد باشروا 

في الكشف التام على جميع األوعية والمعدات السطحية«.
وفي نوفمبر الماضي، تمكنت شركة الواحة من تشغيل وحدات 
محطة السرير بغاز حقل الفارغ ألول مرة منذ 11 عامًا، معتبرة أن 
األمر »إنجاز تاريخي«، مشيرة إلى زيادة قدرة التوليد الحالية إلى 
الثالثة  التوربينة  تشغيل  مع  ميغاوات   380 مقابل  ميغاوات   800

المتوقفة.

الوفاق فرج بومطاري »بإلغاء  المالية في حكومة  وزير  وجه 
اإلضافية  االعتمادات  أو  الميزانية  في  المدرجة  االعتمادات 
المادة  بأحكام  عماًل  المالية«،  السنة  آخر  إلى  تصرف  لم  التي 
من  وتعديالته  للدولة  المالي  النظام  قانون  ضمن  السابعة، 

الئحة الميزانية والحسابات والمخازن.
جاء ذلك في خطاب إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات 
المالية، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات 
بالجامعات  الماليين  والمراقبين  العامة،  والمصالح  والمراكز 
والمستشفيات والمعاهد العليا، ورئيس اللجنة المركزية للجرد، 

وجرى نشره، الثالثاء.
ونصت المادة السابعة على أن »تلغى االعتمادات المدرجة 
آخر  إلى  التي لم تصرف  االعتمادات اإلضافية  أو  الميزانية  في 
التي  الجديدة  الخاصة باألعمال  أما االعتمادات  المالية،  السنة 
ال يكتمل تنفيذها خالل السنة المالية فترحل بواقي االعتمادات 
المقررة لها إلى ميزانية السنة الثانية، حتى يتم إنجاز العمل في 

حدود التكاليف الكلية المعتمدة له«.
يجوز  ال  االستثناء  أن  بقاعدة  »عماًل  أنه  إلى  الخطاب  وأشار 
اإللغاء  حكم  من  المستثنى  فإن  عليه،  القياس  أو  فيه  التوسع 
التي  المشروعات  وهي  غير،  ال  الجديدة  األعمال  بند  يخص 
قوتها  على  صدر  التي  المالية  السنة  تنفيذها  مدة  تتجاوز 

االعتماد«.
الميزانية جعل من  161 من الئحة  المادة  وأوضح أن حكم 
عدم  بشرط  »مقيد  منه  والصرف  األمانات  بحساب  التسجيل 
 162 المادة  المقررة«، كما نصت  المبالغ في مواعيدها  صرف 
حساب  في  االحتفاظ  يجوز  »ال  التالي:  على  الالئحة  ذات  من 
السنة  انتهاء  بعد  أشهر  ستة  تجاوز  لمدة  بمبالغ  األمانات 
المالية، وتضاف المبالغ المتبقية بعد هذه المدة في الحساب 
أن  على  المناسب  البند  تحت  وتقيد  اإليرادات،  إلى  المذكور 
تصرف بعد ذلك من بند المصورفات المخصص لهذا الغرض«.

طرابلس - الوسط
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االقتصاد  وزارة  عن  صادر  حديث  تقرير  أظهر 
ارتفاع ملحوظ  الوفاق حدوث  والصناعة في حكومة 
السلع  نصف  من  أكثر  ألسعار  العام  المتوسط  في 
مدينة  في  المحلية  بالسوق  الرئيسية  الغذائية 
31 ديسمبر  يناير وحتى   1 الفترة من  طرابلس في 

.2020
 52.05% بنسبة  سلعة   38 أسعار  وارتفعت 
أبرز  ومن  التقرير.  رصدها  سلعة   73 إجمالي  من 
الدقيق  األسعار:  في  ارتفاعا  شهدت  التي  السلع 
المستورد،  والدقيق  كجم،   1 عبوة  المحلي 
والسكر،  دياري،  المستورد  والكسكسي  والسميد، 
والمكرونة  المحلية،  والمكرونة  األحمر،  والشاهي 
وزيت  )الصافي(،  تونسي  ذرة  وزيت  المستوردة، 
)العربي(، وتن محلي جنزور، وتن صن  ذرة مصري 

إندونيسي.
عامة،  بصفة  اللحوم  أسعار  االرتفاع  شمل  كما 
واأللبان السائلة والمكثفة، واألجبان، والخضراوات، 
والبصل  األخضر،  والفلفل  الطماطم،  مثل  والفواكه 
والبطاطس،  والمستورد،  المحلي  والثوم  الجاف، 

والتفاح. والموز، 
وحدد التقرير، الذي أعده قسم التسويق واألسعار 
الزيادات،  لهذه  أسباب  تسعة  االقتصاد  بوزارة 
المستندية  االعتمادات  منظومة  توقف  بينها  من 
العام  من  األول  الربع  خالل  المركزي  ليبيا  بمصرف 
بكميات  الغذائية  السلع  على  السحب  وزيادة   ،2020
كبيرة وتخزينها في المنازل بعد صدور قرار المجلس 

الرئاسي بالحجر المنزلي الكامل.
إضافة إلى توقف حركة دخول السلع من المنافذ 
وامساعد،  اجدير  رأس  منفذ  من  كل  في  البرية 
وكذلك  السلع،  دخول  انسياب  توقف  إلى  أدى  مما 
المناسبة،  غير  الجوية  لألحوال  السلع  عديد  تعرض 
عديد  بين  الحاويات  شحن  حركة  توقف  وكذلك 
اإلجراءات  نتيجة  واآلسيوية  األوروبية  الدول 

لمرض »كورونا«. االحترازية 
الصناعية  الدول  عديد  إيقاف  على  عالوة 
توقف  نتيجة  األساسية  الغذائية  السلع  تصدير 
مخزونها  نقص  من  والتخوف  اإلنتاج  عن  مصانعها 
اإلجراءات  نتيجة  والبضائع  السلع  من  االستراتيجي 
المحلية  بالسوق  التجار  بعض  وسحب  االحترازية، 
تنظيم  وعدم  أسعارها،  في  المضاربة  بقصد  السلع 
الخاصة باإلنتاج المحلي مثل أسواق  الجملة  أسواق 

والفواكه. الخضراوات 

فيها  ترتفع  التي  الفترات  المبارك من  عيد األضحى 
المواشي  من  العرض  نقص  بسبب  اللحوم  أسعار 

المحلية. الحية 
%45.21 من  بنسبة  33 سلعة  أسعار  وانخفضت 
الدقيق  وكان   ،73 البالغ  المرصودة  السلع  إجمالي 
أبو  وأرز  البسمتي،  واألرز  كجم   50 عبوة  المحلي 
قصيرة(  حبة   - طويلة  )حبة  سوس  وأرز  السنت، 
أسعارها  التي شهدت  السلع  أبرز  من  المبروك  وأرز 

الماضي. العام  انخفاضًا خالل 
األحمر  الشاي  أسعار  انخفاض  التقرير  ورصد 
طماطم  معجون  الصفوة،  )البركة،  الذرة  وزيت 
إلى  إضافة  البستان(،  سلودر،  ماجول،  مستورد، 
بنسب  السمكية  المعلبات  بعض  أسعار  انخفاض 

متفاوتة وكذلك لحوم الدواجن المحلية ولحم البقر 
المائدة. وبيض  المستورد 

)الزهرات  المكثفة  األلبان  أسعار  انخفضت  كما 
بوي  ماي  األطفال  حليب  أسعار  وكذلك  جودي(،   -
العصائر  أسعار  وكذلك  فواكه،  سيرالك  وبسكويت 
باستثناء عصير سنتوب أطفال الذي ارتفعت أسعاره 

.31.2% بنسبة 
متوسطات  ألسعار  المقارنة  نتائج  وأظهرت 
السلع،  بعض  أسعار  في  استقرارا  هناك  أن  السلع 
من   2.74% بنسبة  سلعتين  أسعار  استقرت  حيث 
طماطم  ومنها  أسعارها  المرصود  السلع  إجمالي 
)علبة(،  النسيم  وزبادي  )تونسي(  الجبل  صاحب 

التقرير. حسب 

ارتفاع أسعار أكثر من نصف السلع األساسية في طرابلس
وزارة االقتصاد بحكومة الوفاق:

 التقرير: توقف منظومة االعتمادات 
المستندية بمصرف ليبيا المركزي 

أحد أسباب زيادة األسعار

أوضح  اللحوم،  أسعار  ارتفاع  يخص  وفيما 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  جاء  االرتفاع  هذا  أن  التقرير 
حلول  فترة  أن  بجانب  المحلية،  بالسوق  األعالف 

مؤسسة النفط تفتتح مكتبا
في لندن خالل أسابيع

مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 
أبريل  أو  مارس  خالل  للمؤسسة  مكتب  افتتاح  أهداف  عن  اهلل،  صنع 
زيادة  لندن، »والذي سيقوم بدور في  البريطانية  العاصمة  المقبل في 
اإلنتاج من موارد الطاقة«، وذلك بعدما سبق لها وأن فتحت مركزا في 

األميركية. هيوستن 
وقال صنع اهلل في مقابلة مع جريدة »ذا تايمز« البريطانية، األسبوع 
أو  افتتاحه في مارس  المقرر  الماضي، إن مكتب استشارات »ماي فير« 

أبريل في لندن يعتمد على ضوابط السيطرة على وباء »كورونا«.
عقودا  يمنح  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مكتب  شأن  ومن 
الجنيهات  من  الماليين  مئات  بقيمة  األصول  وإدارة  لالستشارات 
البريطانية،  القادمة للشركات  االسترلينية على مدى السنوات العديدة 
القدرات،  بناء  وخدمات  المحافظ  وإدارة  المناقصات  على  كما سيشرف 

حسب صنع اهلل.
وأشار إلى أن سلسلة التوريد ستكون من لندن على المدى المتوسط، 
جميع  في  معروفة  بريطانية  شركات  مع  اتفاق  هناك  سيكون  فيما 

التخصصات سواء كانت هندسية أو دراسات مكامن على وجه التحديد.
 80 بمقدار  النفطي  اإلنتاج  زيادة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتتوقع 
برميل  مليون   2.1 إلى  للوصول  وتخطط  أبريل،  في  أخرى  برميل  ألف 

.2025 يوميًا بحلول عام 
األميركية  هيوستن  في  لها  دولي  مكتب  أول  المؤسسة  وافتتحت 
للمعدات  المصنعة  الشركات  إلى  الوصول  بهدف   2019 العام  في 

النفط. األميركية ومقدمي خدمات حقول 

محاوالت إلعادة تشغيل املجمع الصناعي برأس النوف
النفط  لتصنيع  النوف  رأس  شركة  تسعى 
برأس  الصناعي  المجمع  تشغيل  إلعادة  والغاز 
النوف، فيما تابعت مؤسسة النفط آخر األعمال 
التي  والصعوبات  والمشكالت  ُأنجزت  التي 

تعترض خطة إعادة تشغيل المجمع.
النفط  مؤسسة  رئيس  بين  اجتماع  وتطرق 
بنهاية  الشركة  ومسؤولي  اهلل  صنع  مصطفى 
األسبوع الماضي إلى النشاط العام لشركة رأس 
النوف والمشاريع المزمع تنفيذها هذا العام من 

إعادة  مثل  مرافقها،  لبعض  وتطوير  تحسين 
وفق  الضيافة،  وبيوت  السكنية  الصالة  تحديث 

بيان لمؤسسة النفط.
وأشاد صنع اهلل بجهود إعادة تشغيل المجمع 
تشغيل  إلى  »نحتاج  قائاًل:  بالشركة،  الصناعي 
لتلبية  ممكنة  سرعة  بأقصى  المجمع  مصانع 
احتياجات السوق المحلية من البنزين، واالستغناء 
من  االستيراد  على  المالية  المبالغ  صرف  عن 
يتم  التي  إثيلين  البولي  مادة  وتوفير  الخارج، 

استخدامها في الصناعات البالستيكية المختلفة«.
الحديثة  الميكنة  استخدام  بضرورة  وطالب 
في تنفيذ أعمال الشركة عبر التنسيق مع إدارة 
مع  والتعاون  النفط،  بمؤسسة  اآللي  الحاسب 
اجتماعات  عقد  في  والتوسع  الموانئ،  مصلحة 
األخرى؛  بالمدن  مكاتبها  مختلف  في  الشركة 
في  واالستمرار  العاملين  مع  التواصل  لزيادة 
الصعاب  لتذليل  المؤسسة  إدارات  مع  التنسيق 

كافة.

●  صنع اهلل خالل تفقده منشآت نفطية في شركة رأس النوف

●  موظفان يؤديان عملهما في مجمع مليتة 

●  السلع الغذائية شهدت ارتفاعا في األسعار خالل األشهر األخيرة

●  مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

إصالح أعطال وحدات معالجة الغاز بمجمع مليتة
في  تسببت  التي  األعطال  عالج  والغاز،  للنفط  مليتة  شركة  أعلنت 

توقف مفاجئ للغاليات المنتجة للبخار بمجمع مليتة الصناعي.
وأكدت الشركة في بيان، السبت، أن الحادث الذي وقع يوم 28 يناير 
تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة 
إلى أن مشغلي العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل 

إرجاع أولى الغاليات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.
معدالت  السترجاع  جاريا  العمل  كان  الوقت  ذات  »في  وأضافت: 
اإلنتاج بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وإرجاع وحدات معالجة الغاز 
التشغيلي الطبيعي، وكذلك وحدة توليد الطاقة  إلى الوضع  والكبريت 
البخارية«. وجرت عملية اإلرجاع بعد »مجهودات مضنية ووقت قياسي 
منصة  وإدارة  مشغلي  وكذلك  مليتة،  مجمع  إدارة  وفنيي  مشغلي  من 
صبراتة الذين أسهموا في إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية 

بشكل عام«، وفق البيان.
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صالح الحاراتي

رسالة من مواطنة ليبية
 إلى املجلس الرئاسي املقبل

عزة كامل المقهور
بعد السالم،

تذكروا،
بموجب  معينون  بل  منتخبين  لستم  أنكم   .1
إجراءات استثنائية تحت مظلة األمم المتحدة. وعليه، 
وأنكم  الضرورة  استدعتها  حالة  المنصب  هذا  فإن 

أصحاب اختصاص محدد ولمدة محدودة.
2. أنكم تمثلون ليبيا الواحدة الموحدة وأنكم رمز 
الوحدة، فال تشتتوا الوطن وال تتنافسوا حوله.  لهذه 
وإن فعلتم قصمتم ظهره، ورميتم به في أتون الحرب 
الجغرافي  وموقعه  خيراته  في  الطامعين  أفواه  وإلى 
مصالح  أو  لمكاسب  به  للمساومة  يستخدمه  لمن  أو 

أخرى.
الشعب  هذا  أمام  يمينا  تقسموا  أن  عليكم  أن   .3
أهلها  وصالح  وسيادتها  البالد  وحدة  على  للمحافظة 
وعدم إفسادها. ووسائل اإلعالم المباشرة خير وسيلة 

لذلك.
ممن  بعض  فعل  كما  بقاء  في  تطمعوا  أال   .4
البائس،  الوطن  هذا  حساب  على  تثروا  وال  سبقكم، 
وأن تترفعوا عن كل مظاهر الثراء والفخامة والتعالي، 

فالشعب في فاقة وحاجة ومهانة.
حب  الخادعة.  والوجاهة  البراقة  األلقاب  تجنبوا 
قلوبهم  ومكانتكم  وجاهتكم،  هي  وبساطتكم  الناس 

فاكسبوها.
شبرا  شبرا  البلد  هــذا  وزورا  بالشارع  التقوا   .5
إلى  يؤدي  مجتمعيا  حوارا  وقودوا  للناس،  واستمعوا 
األساسية.  مهمتكم  هي  التي  الحقيقية  المصالحة 
وضمدوا  قيحا،  ونظفوا  جرحا،  والمسوا  صدعا،  ارأبوا 
وإال  الوطنية،  للمصالحة  مثاال  بينكم  وكونوا  نزفا. 
تصبحوا ممن يقولون ما ال يفعلون فلن تنالوا احتراما.

وخروجكم  سفركم  من  وقللوا  بالداخل  اهتموا   .6
من بالدكم وحضور التجمعات غير المجدية. ليبيا اآلن 
أنفاسها  ال مكانة دولية لها ولن تكون حتى تستعيد 
وتقف على قدميها من جديد. ليبيا ليست العبا دوليا 
المعاملة  وســوء  والنكران  للمهانة  تعرضوها  فال 
شفراته،  وفكوا  الداخل،  على  ركــزوا  بل  واإلهمال. 
منصفين،  صاغين،  مستمعين،  وكونوا  بناسه  والتقوا 
مستقر.  بمستقبل  له  ومبشرين  فقده  في  له  معزين 

فخيركم خيركم ألهله.
ليبيا  وتقيدوا  الدولية  التحالفات  إلى  تنجروا  أال   .7
باتفاقات وتفاهمات دولية، فليبيا المنهكة الضعيفة ال 
قبل لها بذلك وال قدرة. رحم اهلل امرًأ عرف قدر نفسه 

واحترم قدراته وابتعد عن عالم الكبار حتى يكبر.
قدوة،  لتكونوا  وتحابوا  وتصالحوا  تسامحوا   .8
وتشكلوا أمال لجيل منهك وأجيال تهيم على وجوهها 
باالبتعاد  إال  يكون هذا  وال  نور.  تبحث عن قبس من 
التفرد  وعدم  السلطة،  استعمال  إساءة  عن  والتعفف 
بها. حذاِر من التنافس، خاصة باالصطفاف مع األجنبي 
لحرق  أداة  إال  تكون  فلن  وشريكك.  وطنك  بني  ضد 

وطنك.
المخلصين  المتعففين  البالد  بأخيار  استعينوا   .9
أعمالكم،  لتنظيم  داخلية  الئحة  ــدوا  وأع للوطن، 

في  الشفافية  لتوطين  الحديثة  بالتقنية  واستعينوا 
يتعامل  واحدا  إداريا  طاقما  وضعوا  بينكم،  التعامل 
وينسق فيما بينكم ألنكم جسم واحد، وال تقعوا في فخ 
األجسام الثالثة فتكرسوا لفرقة ال أساس لها وتصبح 
القادمة  األجيال  منه  تعاني  للفرقة  بذرة  تقليدا سيئا، 

فتلعنكم.
بما  مرتباتكم  بتخفيض  حميدة  سنة  سنوا   .10
ظل  في  خاصة  محدود  وهــو  عملكم  مع  يتناسب 
به،  يحتذى  مثال  سيكون  وهــذا  منفصلة،  حكومة 
وسيدفع بالحكومة والسلطات األخرى لتبني مسلككم 
يقارب  ما  أمضي  قد  وبعضهم  مرتباتهم  وتخفيض 
يساهم  وهو  البالد  قوت  من  يعتاش  سنوات  العشر 
عنها  غاب  أو  قاطع مؤسسته  ومنهم من  خرابها،  في 
مصاريفكم  قللوا  ومكافآته.  مرتبه  يتقاضى  يزال  وما 
حتى  عنوانا،  بات  الموارد  فهدر  سقفا،  لها  وضعوا 
على  والمفسدين  بالسراق  األمر  والة  األجنبي  وصف 
وانشروا  واستخفاف،  خــزي  ذلــك  من  ونالنا  المأل، 
وكي  يطمئنوا  كي  دوري  بشكل  للناس  مصاريفكم 

يجبن الفاسدون ويخافوا ويتعظوا.
القانون  واحترموا  سابقيكم،  أخطاء  تكرروا  ال   .11
الوساطة  واجتنبوا  المتبعة  اإلداريـــة  والــقــواعــد 
كونوا  البالد.  به  ابتليت  رجس  فهذا  والمحسوبية 
تفاديا  القانون  على  واعتمدوا  منصفين  شفافين 

للوقوع في فخ الفساد وبراثنه.
12. ال تتدخلوا في عمل الحكومة. إن خطورة االتفاق 
والمساواة  السلطات  تعدد  في  هو  الحالي  السياسي 
إعداد  يتعين  لذا  للشرعية.  فقدانها  حيث  من  بينها 
بينها  فيما  التعامل  قواعد  لرسم  إدارية  بروتوكوالت 
من حيث اإلجراءات واالختصاصات بشكل جدي. فعدم 
ومنفذ  والتنازع  واالختالف  للخالف  مدعاة  تحديدها 
أرضنا،  المتواجد على  أكثره، وهو  وما  األجنبي  لتسلل 

المراقب المتحفز، مهمازا للخالف.
الخارج،  في  ليبيا  تمثيل  يمتلك  من  ضبط   .13
ورغم أن نص خارطة الطريق يفيد بأن من يمثلها هو 
غموض  فإن  )بروتوكوليا(،  الرئاسي  المجلس  رئيس 
هذا المصطلح يستوجب توافقا بين المجلس الرئاسي 
األمر  فإن  أخرى  جهة  ومن  ليبيا.  سيادة  على  حفاظا 
بحاجة إلى ضبط مع السلطات األخرى )مجلس النواب 
دوريهما  تنامي  االعتبار  في  أخذا  الدولة(  ومجلس 
المدة  في  عليه  المتعارف  عن  وخــروجــه  الخارجي 

السابقة، مما زاد من وتيرة التدخالت الخارجية.
خالل  من  لكم  جدية  إعالمية  سياسة  وضع   .14
الصحيحة،  المعلومة  لنقل  الرسمية  المؤسسات 
لتعدد  تفاديا  للبالد  الرسمية  الوكالة  دور  وتفعيل 
من  جزًءا  اإلعالم  واعتبار  وتضاربها.  األخبار  مصادر 
شرف  ميثاق  إعداد  على  والعمل  الوطنية  المصالحة 
والكراهية،  العنف  خطاب  وينبذ  اإلعالم  حرية  يضمن 
من  المواطن  وحماية  السالم  بناء  في  والمشاركة 
هو  بغيض  مسلك  وتجنب  والكراهية.  العنف  ثقافة 
في  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعــالم  استخدام 
الخالفات الشخصية أو اإلدارية. فالخالفات متوقعة ما 

المسارعة  هو  المتوقع  غير  لكن  الدولة،  بين سلطات 
بنشر وثائق الدولة وتسريبها لإلعالم لتحقيق مكاسب 
خاصة. وهو أمر نال من هيبة السلطات السابقة ومس 
من  يكن  لم  إن  فعليا  بعضها  وأسقط  بل  باحترامها 

أعين الشعب.
15. أعيدوا الحياة للمجتمع المدني واسعوا لحمايته 
للساحات  وأعيدوا  الوطن،  بناء  في  ويشارك  ليبدع 
إال  قيد  دون  رأيه  عن  يعبر  المواطن  واتركوا  نبضها، 
انتخابات دون حرية رأي  القانون وسالمة الوطن. فال 
المواطن  تتركوا  وال  حقيقية.  مدنية  ومظاهر  وتعبير 
السلطات  المسلحين، وساهموا مع  الخوف من  ضحية 
فالمصالحة  التسلح.  لمظاهر  حد  وضع  في  المختصة 

والسالح ال يلتقيان.
المنبت  ذات  النزاعات  عن  بالقضاء  النأي   .16
الشخصي، وعدم إثقال كاهله وجره إلى أتون الصراع 
ومفاتيحها  ومخارجها  مداخلها  فللسياسة  السياسي. 
ومسالكها. ولها أيضا وسائلها الخاصة لفض الخالفات 
لم  السابقة  العشر  السنوات  كانت  وإذا  والنزاعات. 
فضه،  وأصول  وقواعده  الخالف  فن  السياسيين  تعلم 
لمن  تحتاج  التي  المناصب  لهذه  يتقدموا  أال  فعليهم 
يخبرها. وهذا ال يعني عدم ممارسة الحق في التقاضي 
التحصن  لكن  األمين،  والركن  الحصين  الحصن  وهو 
فض  طرق  استنفاد  وبعد  النوايا  بحسن  يكون  به 

الخالفات األخرى.
والتسلسل  التراتيب  الحكومة  دور  احترام   .17
بما  الـــوزارات  مع  المباشر  االتصال  وعــدم  اإلداري 
ومع  عليها،  الحكومة  رئيس  سلطة  من  ويقلل  يضر 
اختصاص  ضمن  يدخل  ال  فيما  السيادية  المؤسسات 
المجلس الرئاسي، والتي قد تضطر إزاء هذه الخالفات 
بعملها  تستقل  أن  إلــى  التوجهات  في  والتضارب 
فينعكس هذا على المواطن سلبا ويدفع كالعادة ثمن 

هذه الخالفات.
وأخيرا وليس آخرا، رسائل كثيرة مفتوحة ستتوالى 

وتصلكم من مواطنيكم على هذا الفضاء العام.
عصا  يملك  أحد  ال  وإن  يكفي،  ال  النوايا  حسن  إن 
ليست  العبرة  وإن  نــوايــاه.  خلصت  مهما  سحرية 
في  بل  إلخ(  أعلى...  حكومي/  )رئاسي/  بالتسميات 
حقيقة هذه السلطات غير المنتخبة والمتعددة بشكل 
السرعة،  وجه  وعلى  معه  يستدعي  الذي  األمر  معقد.، 
خلق شبكة وخطة إدارية متكاملة ومتساندة ومتوازنة، 
تبسط  موقتة  إدارية  ولوائح  واتفاقات  وبروتوكوالت 
القادمة  التعقيدات  وتتفادى  وتسهلها  العمل  طريقة 
في عملكم، وتخلق تناغما وتنسيقا قدر اإلمكان وهذا 

هو دوركم الحقيقي.
المحددة  المدة  احترام  المقبلة  الفترة  ديدن  إن 
وتسليم  المحدد  موعدها  في  االنتخابات  وتحقيق  لها 
السلطة تأسيسا على مبدأ تداولها. لذا على السلطات 

القادمة أال تنسى مدتها وموعد تسليم سلطتها!
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ضبط من يمتلك 
تمثيل ليبيا في 
الخارج، ورغم أن 

نص خارطة الطريق 
يفيد بأن من 

يمثلها هو رئيس 
املجلس الرئاسي 

)بروتوكوليا(، 
فإن غموض هذا 

املصطلح يستوجب 
توافقا بني املجلس 
الرئاسي حفاظا على 

سيادة ليبيا. ومن 
جهة أخرى فإن األمر 
بحاجة إلى ضبط مع 

السلطات األخرى 
)مجلس النواب 

ومجلس الدولة( 
أخذا في االعتبار 
تنامي دوريهما 

الخارجي وخروجه 
عن املتعارف عليه 
في املدة السابقة، 
مما زاد من وتيرة 

التدخالت الخارجية.

حروب لغوية التنتهي

رفيق

اللغويون  ليرفع  اآلن،  اليونانية  اللغة  دور  جاء  مؤخرًا.  ُأعلنت  أخرى،  لغوية  حرب 
اللغة  من  كاسح  هجوم  ضد  محذرين  الخطر  ــارات  ش اليونانيون  والحريصون 
األوروبيين  من  انتبه  من  أول  عديدة،  سنوات  منذ  الفرنسيون،  كان  األنجليزية. 
جيرانهم  من  جهتين:  من  قادما  لغتهم  مستهدفًا  االنجليزي  اللغوي  للخطر 
المحيط  عبر  االمريكيين  حلفائهم  ومــن  االنجليزي،  القنال  عبر  البريطانيين 
مدريد  في  جيرانهم  أصوات  ارتفعت  يأسًا،  باريس  أصوات  خمدت  وحين  االطلنطي. 
كورونا،  فيروس  على  الحرب  زمن  في  وتحديدًا  اآلن،  االيطاليون.  وتالهم  أسبانيا،   -

لتواجه مصائر جيرانها. العالم  لغات  أقدم  الدور على واحدة من  حان 
عنيت  الماضي،  األسبوع  نهاية  عطلة  في  الصادرة  البريطانية،  اإلعالمية  التقارير 
لغوي  غزو  مغبة  من  تحّذر  اليونان،  بالد  في  عاليًا  ارتفعت  احتجاج  أصــوات  بنقل 
 40 من  أكثر  معينة  جغرافية  منطقة  في  أهلها،  بها  تحدث  لغة  ابتالع  يستهدف 
والتاريخ  الفلسفة  أساطين  من  وغيرهم  وسقراط،  وأرسطو  أفالطون  بها  وكتب  قرنًا، 
الوبائية  األزمــة  خالل  وانتشارًا  قوة  ازداد  التقارير،  لتلك  وفقا  الغزو،  والمسرح. 
من  الجديد  الجيل  إن  قالوا  لغتهم  على  والغيورون  والمختصون  اللغويون  الحالية. 
االنجليزية.  اللغة  إلى  وآبائهم،  أجدادهم  لغة  كبيرة،  وبأعداد  يهجرون،  اليونانيين 
يلجؤون  اليونانيين  صغار  جعل  الذكية  والهواتف  االنترنت  انتشار  أن  ويوضحون 
المبتدعة  اليونانية  اللغة  لسهولتها.  انجليزية  أبجدية  بحروف  اليونانية  كتابة  إلى 
اإلشكالية   .)Greenglish( اسم  عليها  أطلق  للمختصين  وفقا  بها  يتواصلون  التي 
والمخابز  والحالقين  التجارية  والمخازن  الحوانيت  أصحاب  التجاء  في  تمثلت  األخرى 
االنجليزية.  باللغة  كتبت  المحالت،  تلك  على  انجليزية  بأسماء  يافطات  تعليق  إلى 
التي  االنجليزية  المصطلحات  المحالت  تلك  أصحاب  استورد  الوباء  أزمــة  وخــالل 
بمكان  الصعوبة  من  يجعل  الذي  األمر  وأمريكا،  بريطانيا  في  واستخدمت  ظهرت، 
زيارتهم  لدى  خاصة  معها  والتعامل  تعنيه،  ما  فهم  اليونانيين  والعجائز  الشيوخ  على 

للتبضع. المحال  تلك 
وبين  اللغوي  بالتغيير  المنادين  بين  الحالية،  اللغوية  المعركة  أن  توضح  التقارير 
األولى  ليست  األجنبية  اللغات  غزو  من  اليونانية  اللغة  على  المحافظة  إلى  الداعين 
تاريخيا  تعود  فإنها  التقارير،  تلك  إلى  واستنادًا  اليونانيين.  تاريخ  في  نوعها  من 
بل  تتوقف،  لم  المسألة  حول  الفريقين  بين  الخالفات  الميالد.  قبل  األول  القرن  إلى 
حرب  لكنها خالل  عام.   400 قرابة  أي  لليونان  العثماني  االحتالل  فترة  استمرت طوال 
لهيبها.  وازداد  نيرانها  استشرت   1821 العثماني  الحكم  من  واالستقالل  التحرير 
المستقلة  اليونانية  الدولة  على  يجب  التي  اليونانية  اللغة  حول  وقتذاك  الخالف  كان 
على  واضحة  آثارها  تركت  قد  العثماني  الوجود  من  عام   400 أن  ويبدو  استخدامها. 
إلى  العودة  على  اليونانيون  القوميون  حرص  ولذلك  كبير،  بشكل  اليونانية  اللغة 
أن  إال  األتراك.  المحتلين  لغة  شوائب  من  بها  علق  مما  خالية  يونانية  لغة  استخدام 
أن  النظر  يلفت  وما   .1976 عام  أخرى  مرة  للتغيير  تعرض  رسميا  اللغة  هذه  استخدام 
على  تحرص  وبدأت  التقليديين،  جانب  إلى  المعركة  دخلت  اليونانية  النشر  دور  أكبر 
خصوصًا،  واالنجليزية  عموما  االجنبية  المصطلحات  من  كتب  من  تصدره  ما  تنقية 

المختصين. من  بالعديد  ذلك  في  مستعينة  باليونانية،  يقابلها  بما  واستبدالها 
الحضارات  مسيرة  في  مميزة  سمة  تكون  تكاد  بل  جديدة،  ليست  اللغوية،  المعارك 
الغزاة.  ألسنة  لصالح  ألسنتها  أضاعت  والشعوب  األمم  من  العديد  وأن  اإلنسانية. 
لغتها.  في  ممثلة  هوّيتها  عن  الدفاع  والشعوب  األمم  حق  من  يصير  وبالتالي، 
مستقبل  على  الخوف  واليونانيين  واالسبان  وااليطاليين  الفرنسيين  حق  من  ويصير 
تعدّ  االنجليزية،  اللغة  مثل  أجنبية،  أخرى  لغات  في  والتالشي  الذوبان  من  لغاتهم 

العهد. حديثة  بلغاتهم  بالمقارنة 
أبنائها  يد  على  له  تتعرض  وما  العربية،  لغتنا  مصير  إلى  يقود  بطبيعته  الحديث 
االنجليزية  اللغة  يد  على  حاليًا  األوروبية  اللغات  تعانيه  وما  مقصود.  تجاهل  من 
المستعمرين  لغات  من  عديد  أيــدي  على  العربية  لغتنا  له  تعرضت  بما  اليقارن 

إلى يومنا هذا. األوروبيين، منذ قرون، ومازال متواصال 

»الصداقة كلمة ثمينة جدًا، ال تقال لكل إنسان«.
هذه من األقوال المشهورة للروائي والقاص البرازيلي »بابلو كويلو«

تلك  الستمرار  مهم  جزء  األصدقاء  واختيار  فرد،  كل  حياة  في  مهم  جزء  األصدقاء  فعال 
الصداقة، فالصداقة أمر أساسي ال يمكن االستغناُء عنه، ومن خالل الصديق نستطيع أن 
نتخلص من الوحدة والقلق واألفكار السلبية التي تشغل بالنا، فالتحدث مع الصديق وتبادل 
األسرار وقضاء الوقت معه من األمور الممتعة التي تساهم في زيادة الطاقة اإليجابية ورفع 

المعنويات، وبالتالي جعل الحياة أكثر راحة وطمأنينة وسعادة.
كل  يود  حيث  شخصين،  بين  متبادل  وإخالص  ومحبة  صادقة  مودة  عالقة  والصداقة 
المشاعر نفسها.. ويقال إن الصداقة مأخوذة  الخير، ويبادله اآلخر  له  منهما اآلخر، ويحب 
هذه  خالل  ومن  والعمل،  القول  في  يصدقك  الذي  هو  الحقيقي  فالصديق  الصدق،  من 

الرابطة يدرك اإلنسان المعنى الحقيقي للحياة .
يوما ما، كنت في معمل مادة الطبيعة–»إعدادي طب«- أشارك في تجارب عملية فيما 
يتعلق بالضوء.. كنت ألتفت إلى اليمين وإلى اليسار، وأنصت باهتمام لبعض الحديث الذي 
أتعرف  ألتقط من يتحدث بلهجة »ليبية« لكي  لعلني  الطلبة،  يدور حولي من قبل بعض 
عليه فيما بعد، ألنني أعرف أن بعض »بلدياتى« معنا.. انتهت الحصة العملية، ونحن ننزل 

سلم المبنى للخروج من المعمل، التقيت بمن يسألني:
من ليبيا؟

فقلت نعم أهال وسهال..
ترافقنا في حديث تعارف ونحن في طريقنا للخروج من الجامعة سيرا على األقدام.. في 
ذلك الزمن لم يكن للحذر والتوجس من اآلخر كما هو عليه الحال اليوم، وكانت التلقائية 

والبساطة سمة سائدة في تعامل أغلب الناس.
وبينما كنا نتبادل حديث التعارف؛ كانت الكيمياء المشتركة تفعل فعلها.. وانتقل حديثنا 
إلى السكن والمعيشة وكيف هو حال كل منا، كان السؤال المفصلي والعفوي الذي كان.. 

هل لديك استعداد للسكن المشترك!؟
وكانت اإلجابة بالموافقة بيننا..

بها شققا  أن  وسمعنا  الطب  كلية  من  قريبة  عمارات  من  اقتربنا  حتى  السير  استكملنا 
أقمت معهم موقتا،  لمن  واتفقنا.. ذهبت  عنه  نبحث  ما  لإليجار.. فسألنا ووجدنا  مفروشة 
ألخبرهم بأنني ممتن جدا لما قاموا به معي، وأنني أنتوى االنتقال إلى السكن الجديد مع 
الرفيق الجديد.. قدموا لنا بعض النصائح وباركوا الخطوة، واقترحوا علينا اسم سيدة تأتي 

لنا لتنظيف البيت والقيام بالطبخ.. وقد كان اقتراحهم موفقا لحد كبير.
مميزة  سمة  والقبول  التجاوز  ولكن  الطبائع،  في  متطابقين  غير  أننا  األمر  في  الجميل 
لدينا كلينا، عرفني بعالمه الخاص من المعارف وكذلك قمت بالمثل، ومنذ ذلك الزمن ال 

زال الود والعالقة مستمرين إلى يومنا هذا.
عندما أرجع بالذاكرة لذلك الزمن ليذهب انتباهي إلى تلك التلقائية التي سادت خطوات 
تناكر  وما  ائتلف  منها  تعارف  ما  مجندة  جنودٌ  )األرواح  بأن  القول  وكأن  والتقارب  التعارف 

منها اختلف( يتجسد واقعيا..
والذكريات  معا  إجازاتنا  بعض  وقضينا  معا  وسافرنا  مشتركون  أصدقاء  لدينا  صار 

المشتركة كثيرة يصعب حصرها.
مما أذكره أن كال منا كان يحب القراءة ويطمح إلى توسيع مداركه.. وبدأنا تلك الرحلة 
بمساعدة ودعم صديق يكبرنا سنا ومجال دراسته مختلف عنا، ولكنه كان نموذجا إنسانيا 

رائعا، أشعل فينا الرغبة في المعرفة واالطالع وكان خير معين لنا.
انقطعت صلتي بهذا الرفيق لزمن فاق العقد من الزمان.. وعندما التقينا وكأن مسيرة 
ولكن  الفكرية،  والرؤى  واالهتمامات  الطبائع  في  اختالف  هناك  زال  ال  توقفت..  قد  األيام 
راقية  إنسانية  لعالقة  نموذج  هذا  صديقي  القمة،  في  زالت  ال  واالحترام  المودة  كيمياء 

عمرها نصف قرن، حفظك اهلل ورعاك يا صديقي.

جمعة بوكليب
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انتخاب بال تزوير
نور الدين خليفة النمر

 1964 سنة  في  الظهرة  حي  دائــرة  حظ  من  كان 
من  غيرها  دون  الــتــزويــر  تهمة  مــن  تنجو  أن 
طرابلس.  الملكية  العاصمة  في  االنتخابية  الدوائر 
اختيار  بهدف  العامة  االنتخابات  فيها  جرت  التي 
تُرجعه  أغلبه  في  النجاح  للبرلمان.  المترشحين 
جانب  في  تهتم  التي  »السوسيولوجيا«  المجتمعية 
أو  معايير،  ثالثة  االنتخابات، حسب  في  بالبحث  منها 
مستويات  ثالثة  في  أو  ميكانيزمات،  ثالثة  على  بناء 
حيوي  كشرط  إحداها  االنتخابية  المنافسة  أساسية: 
لقياس مدى ديمقراطيتها. انتخابات ومؤشر  في كل 

المقهور  حسن  كامل  الظهرة  عن  للترّشح  تقدّم 
بشعبيته،  المشهور  الحي  في  عائليًا  المنغرس 
طارئة  عائلته  البكوش،  مختار  عبدالحميد  ونافسه 
الـ20 على  القرن  البادئ في ثالثينيات  النزوح  بسبب 
التخوم  مناطق  من  الظهراوي  المجتمعي  النسيج 
والرقيعات  والعالونة  والختنة  وعكارة  كترهونة 
عن  قلياًل  وأزيد  كيلومترًا   40 براريهم  تبعد  التي 
المترشحان  يتفق  الفارق  هذا  غير  طرابلس.  مدينة 
حــدّدتــه  الـــذي  االنتخابية  الــكــفــاءة  معيار  فــي 
منع  بسبب  المستقل  الفردي  للترشح  السوسيولوجيا 
التي  االضطرابات  نتيجة  ملكي  بمرسوم  األحــزاب 

.1952 حاقت بأول انتخابات بعد االستقالل العام 
ليبيا.  في  جديدة  انتخابات  أجريت   ،1964 في 
فيها  حضر  ولكن  األحزاب.  كسابقتيها  فيها  حُظرتْ 
كالصحفي  معارضون  منهم  كان  الذين  المستقلون 
السياسيين  والشيخين  بلخير  حي  عن  وريث  علي 
ومحمّد  مـــيـــزران،  ــارع  شـ ــن  ع صبحي  مــحــمــود 
كان  الذي  والكاتب  عاشور،  بن  شارع  عن  الماعزي 
مصطفى  علي  الطرابلسي  المؤتمر  حزب  خطيب 
ألول  بعضهم  تمكن  الصريم،  شارع  عن  المصراتي 
آخرون  وأسقط  البرلمان،  إلى  الوصول  من  مرة 
قبل  مــن  والعبث  ــوات،  األصـ فــي  التزوير  بسبب 
والتالعب  المترشحين،  بصناديق  البوليس  جهاز 
بكل  االنتخابات،  مؤشر  لكن  المقترعين.  بأصوات 
بدأ  اجتماعيا  وعيا  يُظهر  بها،  ألمّت  التي  المثالب 
سياسيًا  تعاطيًا  ما  حدٍّ  وإلى  الفترة،  تلك  في  ينمو 
استثنايًا  ملكيا  مرسومًا  لكنَّ  الحكومة.  من  ناضجًا 
بإسقاط  السابقة  االنتخابات  مصير  إلى  األمور  أعاد 
أمر  حيث  يــولــد،  أن  قبل  الديمقراطي  الجنين 
إلى  داعيا  النيابي  المجلس  وحل  االنتخابات  بإلغاء 

إجراؤها بعد سنة. انتخابات مبكرة يتم 
المراكز  في  االنتخابات  سوسيولوجيا  تعتمد 
المنافسة  في  الكفاءة  معيار  القارّة  الديمقراطية 
ومؤشرًا  لجدارتها  شرطًا  وتطرحه  االنتخابية، 
األحياء  النتخابات  معنى  فال  نزاهتها،  مدى  لقياس 

متنافسين  وجود  دون  انتخابية  دوائر  تتقاسم  التي 
في  تكون  بينهما  والمنافسة  األقــل،  على  اثنين 
إتاحة  وجــوب  يحتم  ما  وهــذا  والمشاريع،  البرامج 
والمترشحين،  المتنافسين  لكل  بالتساوي  الفرصة 
السياسية  لبرامجهم  للدعاية  الكبرى  المدينة  في 
ألي  مضايقة  أو  منع  دون  المجتمعية،  ومشاريعهم 
الليبية  االنتخابات  في  كان  كما  مستقل  فرد  مرشح 
الـ20، أو حزب أو الئحة، في كل  القرن  الستينية في 
بين  االختيار  من  المواطن  يتمكن  حتى  انتخابات 
ومشاريع،  برامج  وعدة  أحزاب  وعدة  مترشحين  عدة 

والفكري. السياسي  وميله  وتصوره  حسب مصلحته 
مترشحي  في  تمثل  االنتخابية  الكفاءة  معيار 
جامعيًا  مؤهاًل  ويــحــوزان  شابان،  فهما  الظهرة، 
مكتب  عبر  جدارتهما  أثبتا  ومحاميان  القانون،  في 
ليكون  المحاماة  تجاوز  والمقهور  خاص.  محاماة 
الليبية،  القصة  في  الواضحة  بصمته  وضع  كاتبًا، 
وجدت  وثقافة  الفتة  شعرية  موهبة  أظهر  والبكوش 
كالهما  بل  واألدبـــاء.  الكتاب  أوســاط  في  صداها 
العربية  نسختها  في  اليسار  أيديولوجيا  بتبنيه  عُرف 
وقتها  تظهر  لم  الــذي  فالبكوش  والعالمثالثية. 
يقدّم  كــان  كتابات،  في  واضحة  الفكرية  ميوله 
وهو  يساريته،  عنه  ينف  لم  بل  اشتراكيًا،  نفسه 
فيما   1967 العام  الملكية  الحكومة  رئاسة  يتولى 
في  أبوأياد،  خلف  صالح  الفلسطيني  القيادي  أورده 
مرافقه  أن  كتب  إذ  هوّية«،  بال  »فلسطيني  كتابه 
البكوش  عبدالحميد  ــرّ  »ذكـ الــقــدّومــي  ــاروق  فـ
كان  عندما  القاهرة  جامعة  في  الطالبية  بسنواته 
اليسارية  فميوله  المقهور  أما  شيوعيًا«.  مناضال 
القاهرة  جامعة  من  عودته  لدى  مبكرًا  عنها  أعلن 
الفكرية  مقدمته  فــي   ،1957 الــعــام  وطنه  ــى  إل
الشاعر  لصديقه  األوّل  للديوان  كتبها  التي  الطويلة 
إلى  انحيازه  أما  الظامئ«.  »الحنين  الرقيعي  علي 
في  جلية  بإشارات  فتظهر  المعارضة  الليبية  الوطنية 

المشنوق«. »األمس  الثانية  مجموعته  قصص 
يُرجعون  بوعي  االنتخابات  مجرى  راقبوا  الذين 
البكوش  لعبدالحميد  الحكومة  دعم  في  السبب 
مستشارًا  بوظيفته  المتعلقة  المهنية  للخلفية 
)برتش  البريطانية  البترولية  للشركة  قانونيًا 
في  مصالحها  عن  محاميًا  فقط  ليس  بتروليوم(، 
زيارته  في  الشركة  من  وفدًا  رافق  بل  الليبي،  النفط 
1961م.  العام  أبوظبي  مشيخة  مع  عقود  إلبــرام 
حكومة  في  للعدل  وزيرًا  بتسميته  رأيهم  ويؤكدون 
التي  الثانية  المنتصر  محمود  بريطانيا  ــل  رج
األحداث  أملتها  التي  االضطرابات  لتهدئة  تشكلت 
يناير  بـ14  تاريخيًا  الموّثقة  الدامية  التظاهرية 

.1964 العام 
في  وقعت  التي  للمفارقة  تاريخيًا  يُنتبه  لم 
الدائرة االنتخابية في حي الظهرة، بأن ينافس على 
توجهه  نفس  من  يساريٌ  يساريا  البرلمان  عضوية 
الكفؤ  مرشحها  ليكون  يمينية  حكومة  تدعمه 
بمقعد   1964 العام  أكتوبر  في  الفوز  بل  للمنافسة؛ 
الدولة،  رجل  صفة  بعد  فيما  ليكتسب  البرلمان،  في 
ورئيس  وزاريــة  تشكيالت  ثالثة  في  العدل  ــر  وزي
فارقة ومؤهلة  نقلة شبابية  ماعبر عن  الحكومة وهو 
الحديثة.  الدولة  معطيات  لتواكب  الملكية  لتجديد 
انتخابات  عقبة  الظهرة  تجاوزت  النتيجة  وبهذه 
السياسة،  العملية  سيطال  التزوير  ولكن  مــزوّرة. 
في  ليس  والشفافية.  الوضوح  بعدم  ويُبهظها 
المتكونة  السياسية  المجتمعية  في  ولكن  السياسة، 
النتخابه،  بصوته  يُــدلــي  ومقترع  مترشح،  مــن 
تنعكس  التي  التحتية  البنية  متغيرات  بهما  لتستبد 

الفوقية. البنية  في  بالتزييف 
يكشف  بالهوية،  الذي  الفلسطيني  القيادي  كتاب 
مع  الجديدة  هوّيته  تمشّت  الذي  الليبيى  السياسي 
بها  يتجاوز  التي  »البرجماتية«  المنافعية  الواقعية 
واصفًا  منافسه  دون  انتخبه  الذي  الظهرة  جمهور 
في  صوّرت  التي  بالمظاهرات  الليبيين  تعاطف  تعّلة 
القوميات والراديكاليات  المشنوق مع  قصص األمس 
أن  إال  الحمقى«.  من  بـ»شعٍب  الكتابـ  في  ورد  كما  ـ 
صفوف  في  فتتغول  بتطرفاتها  تتراجع  ال  الراديكالية 
معطمهم  في  الذين  الليبي  الجيش  ضباط  صغار 
إسقاط  في   1969 سبتمبر  في  فينجحون  ريفيون. 
النخبوية  للبلورة  مشروعها  وبالتالي  الملكية، 
بمشروع  سمّي  فيما  لها  مجتمعية  توجد  ال  التي 
أبرز  القويري  يوسف  يرى  الذي  الليبية،  الشخصية 
بأنه  الصحفية  بمقاالته  ترويجه  في  كتبوا  من 
أنهت  التي  ــرورة  ــض ال أنضجته  الــذي  المفهوم 
نفسها  فوجدت  بالقبيلة،  الخاص  الطبيعي  االقتصاد 
من  الجديدة  األجيال  بواقع  الفاعلية،  معدومة  شبه 
أسارها  خارج  والعمل  بالتعليم  خرجوا  الذين  أبنائها 
وجدانهم  في  للقبلية  يبقَ  فلم  والمجتمعي،  الذهني 

إال أثر روابط العشائرية والًقربى.
بها  منيت  التي  والخسارات  المثالب  كل  وإزاء 
المعيار  أبرزت  أنها  إال   .1964 ـ   60 ـ   52 االنتخابات 
دائرة  في  تحقق  الذي  »السوسيولوجي«  المجتمعي 
خالل  من  االنتخابية،  المنافسة  وهو  »الظهرة« 
والمعارضة  الحكومة  عن  حقيقيين  متنافسين  وجود 
القرار  صناعة  مركز  إلــى  الــوصــول  إلــى  يسعيان 
بعض  فيها  تحققت  منافسة  إطــار  في  السياسي، 

ديمقراطيتنا. اشتراطات 

القيادي  كتاب 
الذي  الفلسطيني 

يكشف  بالهوية، 
الليبيى  السياسي 

تمّشت  الذي 
الجديدة مع  هّويته 
املنافعية  الواقعية 

التي  »البرجماتية« 
جمهور  بها  يتجاوز 

انتخبه  الذي  الظهرة 
منافسه  دون 

تعّلة  واصفًا 
الليبيني  تعاطف 
التي  باملظاهرات 

صّورت في قصص 
املشنوق  األمس 

القوميات  مع 
ـ والراديكاليات 
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دستور معاٍد لإلنسانية

ينطلق محمد خليفة في مقاله الذي نشر على حلقتين في »بوابة الوسط«، والذي اختار له عنوان 
»الفصل بين الدين والدنيا« من مقدمة الهوتية ]كالمية[ حيث يقول:

»الفصل بين الدين والدنيا« معروف عند المسلمين وعند غير المسلمين )األوروبيين(، غير أن 
المسلمين يعالجون هذا الفصل بفاعلية ال توجد عند غيرهم للسبب التالي: الفصل بين الدين 
والدنيا، عند المسلمين، يتم في فضاء ليس فيه إله إال اهلل؛ ويتم عند غير المسلمين في فضاء 
على  المسلمين  وغير  المسلمين  بين  الشاسع،  والبون  االختالف،  كان  هنا  ومن  اآللهة.  متعدد 

مستويي النظر والممارسة، الدينية والدنيوية.
عليها  يصر  موضوعة  األوروبيين  عند  اآللهة  وتعدد  المسلمين  عند  الواحد  اإلله  وموضوعة 
محمد خليفة بإلحاح ويحشد لها كل عتاده المعرفي والثقافي ليبرهن عليها. االنطالق من هذه 
المقدمة يخرج بطرح محمد خليفة من الموضوع السياسي بامتياز، الذي هو الفصل بين الدين 

والدولة، إلى، كما أشرنا، دنيا الالهوت.
انفكت  ما  األوروبية  السياسية  والممارسة  األوروبي  الفكر  بأن  يقنعنا  أن  خليفة  محمد  يريد 
تتحرك في »فضاء تعدد اآللهة«، أو في فضاء وثني. متناسيا أن أوروبا خرجت من مناخ الوثنية 
بحوالي  ويصيروا مسلمين  العرب  منه  يخرج  أن  قبل  أي  الميالدي،  الثالث  القرن  منذ  األقل  على 

ثالثة قرون.
البرهنة على فكرته  التركيز عليها هنا هي أن محمد خليفة ينتهج في  أود  التي  النقطة  لكن 
هذه منهجا ظاهريا، على خطى أبي داود الظاهري، ثم ابن حزم. وهو ال ينتهجه في الفقه، وإنما 

في استخدام نصوص الفالسفة والمفكرين األوروبيين.
إلها، وبنيتشه الذي يصفها بأنها تحولت  فهو يستدل بهيجل الذي يقول إن الدولة أصبحت 
إلى صنم، أو وثن. ويعتمد هذا التعبير بمدلوله الحرفي، في حين أنه تصوير، أو تعبير، مجازي، 
النجوم بأنها مصابيح سماوية، فهذا تعبير  التعابير المجازية. فعندما نصف  مثله مثل غيره من 
األجرام  عالم  إلى  تنتمي  والنجوم  المصنوعات،  عالم  إلى  تنتمي  المصابيح  أن  ذلك  مجازي، 
وعندما  والتنوير.  باإلضاءة  االثنين  عالقة  في  تتمثل  المجازية  العالقة  لكن  الفلكية،  الطبيعية 
نقول »النسيج االجتماعي« فهو مجرد تعبير مجازي، ذلك أن المجتمع ليس قماشا، والمجاز يكمن 
هنا في أن القماش شبكة عالقات بين خيوط، والمجتمع شبكة عالقات بين بشر أفرادا وجماعات. 
فهذا  إلها«  الشعب  صار  »قد  أفريقيا  عن  الشهيرة  قصيدته  في  الفيتوري  محمد  قال  وعندما 
تعبير مجازي يشير إلى أن الشعب صار سيد نفسه وال يعني أنه أصبح يعبد نفسه!. وأيضا عندما 
استخدم ماركس تعبير »وثنية السلعة« كان يعبر عن أن السلعة في المجتمع الرأسمالي أصبحت 
تتحكم في حياة البشر وأصبحوا يلهثون للحصول عليها، وليس أنهم أصبحوا يعبدونها. وتعبيرا 
الدولة  تغول  على  االحتجاج  إطار  في  يأتيان  خليفة  محمد  إليهما  يستند  اللذين  ونيتشه  هيجل 

وتحولها إلى سلطة حاكمة وكأنها إله ال راد لحكمه.
لكن معروف أن سلطة الدولة قد ضعفت منذ ترسخ الديمقراطية، بالذات بعد الحرب العالمية 
وتراجعت سلطتها  بقانون،  مقيدة  المجتمع  لشؤون  كإدارة  إليها  ينظر  الدولة  وأصبحت  الثانية، 
الشعبية  للرقابة  خاضعة  أصبحت  أنها  أي  والقضائية.  التشريعية  السلطتين  أمام  التنفيذية 
المتمثلة في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وتخضع لسلطة القضاء. لم تعد إلها أو صنما 

حتى بالمعنى المجازي.
لكن ماذا يستفيد محمد خليفة من القول باستدامة فكرة وممارسة تعدد اآللهة في الفضاء 
األوروبي من خالل تفسير تعبيرين مجازيين متعلقين بأولوهية الدولة أو صنميتها تفسيرا حرفيا 

ظاهريا؟.
المتعلقين  والديمقراطية  العلمانية  مبدئي  تكفير  هذا  من  يستهدف  خليفة  محمد  أن  أعتقد 

بفصل الدين عن الدولة، في أوروبا، وبالتالي تكفير العلمانيين والديمقراطيين في دار اإلسالم.

للنقد،  وأخرى  للثناء،  مصطلحات  بنغازي  في  شاعت  الماضي،  القرن  ستينات  مطلع  في 
رائع،  أنه  يعني  فذلك  خَــرَاب(«  )خَــاربْ  أنك  باهلل  »أشهد  ما:  ألحد  نقول  أن  فمثال، 
لصا،  تعني  نحويا  أما  »عَطِن«،  تعني  لهجة  »خارب«  كلمة  أن  من  الرغم  على  متميز! 
فذلك  »خارب«  بأنه  الماضي،  القرن  من  الستينات  في  أحد،  وصف  أن  غير  مُدمرا.  أو 

ثناء، أما إضافة صفة »خراب« فهي ثناء بالغ اإلطراء!
هو  والمقصود  أيضا،  الزمن  ذلك  من  جملة،  فهي  البلوني«  »خاطيك  والقول: 
الهالل،  نادي  في  ظهر  المصطلح  هذا  عمل.  من  به  يقوم  ما  يجيد  ال  مِمَن  السخرية 
أنه  يرى  العبا  به  ويقصد  »اإلبراهيمي«  الجزائري  الفريق  مدرب  البداية  في  وأطلقه 
القدم.  كرة  لعبة  و»البلوني«  عند،  بعيد  تعني  »خاطيك«  القدم:  كرة  لعبة  يجيد  ال 

والجملة، خرجت من نادي الهالل، وأصبحت تقال لكل من ال يجيد عمال ما.
يولد  حي  كائن  فاللغة  تموت،  ثم  وتعيش  تبتكر  التي  المصطلحات  هي  كثيرة 
وبالتأكيد  عليك«،  »صقع  يرددون  زلوا  ما  الليبيين  أن  شك  وال  يموت،  ثم  ويترعرع 
معان  لها  جمل  وكلها  اللوح!«  عل  خالك  »قالك  جملة:  يتذكرون  جيلي  من  الكثيرون 

داللته. له  وأصبحت مصطلحا  ما،  بحادثة  ارتبطت  ومقاصد، 
من  تأملنا  لو  وهي  حقيقية،  وموهبة  فن  الناس،  على  الثناء  إن  هو  قوله  أريد  ما 
أولئك  أما  قلوبنا،  إلى  األقرب  هم  الفن  هذا  يجيدون  الذين  أولئك  أن  لوجدنا  حولنا 
ما  أن  بعضهم  ويعتقد  بل  واالنتقاد،  النقد،  كثيرو  وأيضا  ذلك،  إلى  ينتبهون  ال  الذين 

الدم«، هم األبعد عن قلوبنا! يتفوهون به نوع من »خفة 
لألسف  ولكن  الموسيقى!  بسماع  متعته  كبير،  حد  إلى  يشبه،  لثناء  المرء  سماع  إن 
يرون  الكثيرين  إن  بل  ذلك،  يعرف  كان  وإن  الثناء،  يجيد  ال  الليبي  مجتمعنا  الشديد، 
حسنة،  الطيبة  فالكلمة  الصحة،  من  له  أساس  ال  وهذا  التملق،  من  نوع  اإلطراء  أن 
مس  ثناء  مطلقا  ينسى  ال  واإلنسان  جيدة.  إنسانية  عالقات  خلق  في  المرء  مفتاح  بل 

الثناء من أحمق ال يزن كلماته. انتقاء عبارات  روحه، ويستاء كثيرا من سوء 
والغبطة  بالرضاء  عليه  المثني  روح  يمأل  كالغناء  موهبة  تقديري،  في  والثناء، 
سيدة،  من  كثيرا  ابتهج  أنه  »توسكاني«  الشهير  الموسيقار  عن  يحكى  والسرور. 
ألصدقائه  بعد  فيما  فقال  فاتنا«  أنيقا  »يبدو  أنه  عزفه  من  االنتهاء  بعد  له  قالت 
ولكنها  ذلك!«  أعرف  فأنا  رائع،  عزفك  »إن  لي:  تقل  لم  فهي  كثيرا،  أمتعتني  إنها 
ورضاهم  اآلخرين  بإطراء  ويختال  يفرح  فاإلنسان  جدا.  أبهجني  آخر  جانبا  اختارت 
مكونات  من  أنها  يعرف  ال  قد  بل  اإلنسان  إليها  ينتبه  ال  التي  لتلك  خصوصا  عنه، 

. شخصيته
رسام  تعثر فسكب شرابا على  نادال  أن  يحكى  لإلطراء.  ومناسبة  االعتذار، فن  إجادة 
أخدم  أنني  الكبرى  »الطامة  معتذرا:  له  فقال  برسوماته  ومعجبا  يعرفه،  كان  مشهور 
أنثوية،  بصفات  اإلطراء  يتقبل  ال  والَذكر  جيدة«.  بطريقة  شأنا  منك  أقل  كثيرين  ناسا 

ذكورية. بصفات  اإلطراء  األنثى  تتقبل  مثلما  تماما 
من  وال  المرء،  ال  يقبله،  ال  سخيفا،  أمرا  يصبح  النفاق  حد  اإلطــراء  بلغ  إن  ولكن 
حينها  كان  األمير،  بمدرسة  تالميذ  كنا  الماضي،  القرن  خمسينيات  في  يسمعونه. 
في  حــادا  وكــان  األبيض،  عبدالعزيز  األستاذ  الفاضل  المربي  هو  المدرسة  ناظر 
حي،  بديك  ممسكا  المدرسة،  إلى  عاد  يوم  ذات  النفاق،  وكذلك  الظلم  مواجهة 
أمام  طيورا  يبيع  من  وجد  أنه  ويبدو  حية،  تباع  الطيور  هذه  مثل  كانت  وحينها 
من  الريفية  السلع  هذه  مثل  فعرض  المدرسة،  من  القريب  بغداد  شارع  مستوصف 
األسواق،  عن  ناهيك  الحوت،  وسوق  البلدي،  الفندق  أمام  شائع،  أمر  وطيور  بيض 
نحو  السلم  يرتقي  كان  وفيما  الحكومية،  المصالح  وبعض  المستوصفات،  وأمــام 
عبدالعزيز،  األستاذ  يتبع  بتملقه،  معروف  وهو  المدرسة،  عمال  أحد  أخذ  مكتبه، 
أين  اهلل، من  ما شاء  عبدالعزيز؟  يا سي  »)هضا شنو(  متسائال:  به  الترحيب  في  ويبالغ 
نحوه:  عبدالعزيز  األستاذ  فالتفت  التملق،  من  وأكثر  شنو(؟«  )هضا  هذا..  ما  اشتريته؟ 
يونانيا  هذا  »كرايداكس  كان  )كريداكس(!«.  من  اشتريته  )قرد(  يا  ديك  ديك..  »هذا 

والتحف! الفضيات  لبيع  يملك محال  بنغازي، وكان هالليا جدا،  -لِيبيًا- في  عاش 
كأن  عفوي  نقاش  أو  حديث،  وسط  يأتي  الذي  ذلك  هو  الجيد  الثناء،  أو  اإلطــراء، 
يقول  جلوسه.  حجرة  تنسيق  أو  بيته،  مدخل  تصميم  انتقاء  في  ذوقه  حسن  على  تثني 
والتقدير،  الثناء  كلمات  »إن   :George W. Crane الشهير  األميركي  النفس  عالم 

هي أقوى الدوافع لإلرادة الخيرة على األرض«.
عامة:  مناسبة  في  زوجته  عن  قال  سياسي  رجل  من  اإلطراء  عن  قرأته  ما  أجمل  أما 
قليلون  بجانبي!«  تكونين  حين  أنا  عليه  أكون  لما  ولكن  فقط،  لذاتها  أحبها  ال  »إنني 
في  السعداء  هم  قليلون  ولذلك  الكلمات،  هذه  بمثل  أنفسهم  عن  يعبرون  من 

الزوجية!. حياتهم 

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

ليبيا حرب السالم!
أحمد الفيتوري

الهدف  هو  السالم  وأخيرا، ألن  أوال  السالم  دعاة  من  كنت  لقد 
لكن  والنهائية،  ــى  األول البديهة  األمــر  وهــذا  واألخير،  األول 
تسكت  عندما  وكذا  الرصاص،  يلعلع  عندما  تغيب،  البديهة 
المدافع. ومن البديهيات أن الحرب مكلفة الحياة، لكن السالم 
الحياة، تكاليفه أيضا باهظة، حيث السالم أيضا حرب  من أجل 
بوسائله، التي تصعب كلما كان الهدف أكبر. هذا الكالم مكرور، 
وأيضا التفاصيل التي يجرجرها السالم، كثيرا ما تغمض أو تغيب 

األهداف الكبرى.
الحّل  أولى، وهي استبعاد  السالم جاءت عقب خطوة  أوال: حرب 
العسكري، ثانيا وهي من لزوم أوال، إيقاف إطالق النار. وهما عتبة 
حرب السالم، ما إن لم يحقق الهدف السالم، من خالل تفاصيله، 
واألخير  األول  واالحتمال  الخطر  هي  بدء،  على  العودة  فمكنة 
اللحظة  هذه  السالم،  حرب  ليبيا  توصيفنا  جاء  هذا  ومن  أيضا، 
الليبية االستثنائية الثانية، حيث األولى كانت عقب ثورة فبراير، 

بإعالن المجلس الوطني االنتقالي.
وقف  األولــى  العتبة  وضع  عقب  عدة  خطوات،  تواصلت  ثانيا: 
ما  منها،  فالسياسية  االقتصادية  الخطوات  وهذه  النار،  إطالق 
عنت أن مسار السالم مشى يحبو خطوات، وفي هذا الحال بدأت 
تم  ما  تحقيق  عقبتها  لكن  التفاوض،  عتبتها  ما  السالم،  حرب 
التوافق عليه، فالوفاق النتيجة هو أيضا عتبة لتحقيق الوفاق، ألن 

لكل وفاق تفاصيل ما فيها يكمن الشيطان.
الخطوط  للمشي على  إال وخارطة طريق،  ثالثا: ليس من وفاق 
العريضة والطويلة للخارطة، البد من مسبار ومن معين، المسبار 
الكيفية التي سيتم بها تحقيق خطوات الوفاق، والمعين الضامن 

واضعها  الطريق،  خطة  أن  الظاهر  اآلن  حتى  الوفاق.  لتحقيق 
الكفيل  وأن  وليامز!،  ستيفاني  باإلنابة  المتحدة  األمم  مندوبة 
الضامن بتنفيذ بنود الخارطة مجلس األمن. هذا في الظاهر ما 
يبان بشكل أولي، لكن وجود السفير األميركي في المشهد، ثم 
يعقبه في خلفية المشهد تواجد ألماني، ما يجعل من الواليات 
مؤتمر  خلفيته  حارس  األلماني  ومن  ضمنيا،  ضامنا  المتحدة 
برلين. ومن هذا إذا كانت فرنسا ثم إيطاليا، قد فشلتا قبل في 
يساهم  عامل  أي  فإن  وروما،  باريس  في  وضعت  طريق  خطط 
األميركي  الضامن  ضد  يعمل  هو  وليامز،  لخطة  عرقله  أى  في 

وعضيده األلماني.
رابعا: إن خارطة الطريق الصحيحة، التي مفصلة ولديها حاملون 
للمخرج  البد  التي  المسرحية،  اللعبة  كما  لتنفيذها،  مفترضون 
فالسيدة  هذا  ومن  األدوار.  سيؤدون  لمن  مبدئي  تصور  من 
بالدور  يقوما  أن  يمكن  من  وعالن  فالن  أن  تفترض،  وليامز 
المطلوب لتحقيق خطة الطريق، التي هدفها الرئيس قد وضع 
مبكرا: االنتخابات في 24 ديسمبر 2012م، وعلى ذلك فاألسماء 

المطلوبة عندها لتنفيذ الخطة وليس لحكم ليبيا.
بالمنصات  وليس  بكواليسها  مرهون  الخطة  نجاح  خامسا: 
اإلخبارية، كما كل لعبة سياسية، ما يظهر منها كما جبل الثلج 
المطبخ. على ذلك ما يتمظهر هنا  الطعام تتم في  وكما وجبة 
وهناك هو اإلخراج، أما خطة الطريق فقد تمت مع القوى النافذة 
وال  والمحلية.  واإلقليمية  منها  الدولية  الليبية  المسألة  في 
خطة  وليامز  خطة  أن  ينسى  العام،  الدولي  بالشأن  يهتم  أحد 
تنفيذية، وأنها الخبر لقرارات مؤتمر برلين مبتدا 2020 م، وهو 

مؤتمر دولي قّل نظيره في مسألة كالمسألة الليبية.
تفاقمها،  مرتكز  الليبية  المسألة  في  المكان  كان  إذا  سادسا: 
المكان متغيرات  فإن في  المتوسط،  األوسط وشرق  الشرق  أي 
وفاقية وتفاوضية، تبدأ بين إيطاليا وفرنسا فتركيا وتصل دول 
العالم في 2021م يعيش حربا كونية  الزمان فإن  الخليج. وفي 
محنة  من  خرجت  قد  العظمى  القوى  وأميركا  الجائحة،  ضد 
ففي  اللحظة.  بزمام  يمسك  الشارع  أي  روسيا،  فيها  وقعت  ما 

الزماكان متغيرات تصب في مجرى السالم.
تحقيق  يعني  ال  إيجابي،  بشكل  السالم  حرب  انتهاء  سابعا: 
األهداف الكبرى، فهي أي نهاية الحرب مثلما إطفاء النيران، مما 
من  تحويل  يمكن  وأن  الخسائر،  وحساب  الجروح  لملمة  يعني 
اكتوى بالنار للعالج ليس إال. وعلى ذلك فإن ذهبنا، إلى أننا لم 
نذهب إلى 24 ديسمبر 2021م / االنتخابات، فإن تمديد مدتها 
إلى أجل آخر، سيكون وقد تحققت خطوة هامة في حرب السالم، 

أي السالم ووحدة البالد.
والحرب  الحرب  النكسة  أن  بما تقدم،  األمر مرهون  الختام:  في 
وهو  جمود،  يحدث  قد  لكن  نكسة،  أية  نتوقع  ال  ولهذا  األكبر، 
جمود لحرب السالم ليس إال. لقد تحققت معطيات على األرض 
باطراد،  ستنمو  التفاصيل  إطــار  وفــي  ضــروريــة،  ألنها  هامة 
من  تعبوا  من  وهم  الحرب،  قيود  من  المواطنون  تخلص  فقد 
المواجهة، سيتجهون إلى المبادرات التي تتيحها نتائج الحرب، 
أي سيستثمر أثرياء الحرب والفاسدون أموالهم وقد بدؤوا، كما 
مسار  في  سيكون  وهذا  الزمام،  تستعيد  العميقة  الدولة  بدأت 
توحيد مؤسساتها الصغرى ولملمة أنفسهم الستعادة السيطرة.

طويلة  لفترة  تداوله  ممنوعًا  اإلنسان«  »حقوق  اصطالح  ظل 
إبان النظام السابق في األدبيات السياسية الليبية بدعوى أنه 
نتاج غربي ال يالئم مجتمعاتنا، أو بذريعة أن لنا قيمنا الدينية 
وقوانينه،  الدولية  ومواثيقه  المصطلح  هذا  عن  تغنينا  التي 
غير أن حجة االستالب للغرب والتذرع بالخصوصية االجتماعية 
هذه  كانت  الــذي  الوقت  في  الغالبة،  هي  كانت  والثقافية 
األنظمة تستخدم الكهرباء كنتاج غربي في تعذيب المطالبين 
االخبرات  ــدث  أح الــغــرب  مــن  وتستورد  اإلنــســان،  بحقوق 

االستخباراتية وأدوات التعذيب وسيارات المالحقة وغيرها.
حين  تداوله  وبدأ  المصطلح،  هذا  سراح  أطلِق  الوقت  مع 
عن  تفرع  الذي  الغد«  »ليبيا  مشروع  خطاب  من  جزءًا  أصبح 
يقال وما يحدث  ما  بين  المسافة  المزنوق، ولكن  النظام  بنية 
عن  ناتج  التكتيكي  التنازل  هذا  أن  تُبيّن  كانت  األرض  على 
متغيرات عالمية وليس نتيجة نضج داخلي أو رغبة حقيقية في 
لهجة  تغيرت  سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  فبعد  اإلصالح، 
العراق  احتالل  وبعد  السلطة،  مزاج  عن  المعبر  الليبي  اإلعالم 
وبينهم  المنطقة،  في طغاة  الرعب  انبث  على صدام  والقبض 
لمعدات  الطوعي  التسليم  إلى  األمــر  وصل  حتى  القذافي، 
المشروع النووي في ليبيا ألميركا مجانًا، وسُمح بتداول بعض 

المصطلحات من باب ذر الغبار في العيون.
يتعلق  ــوى  األقـ الشعار  ــان  ك فبراير  حـــراك  بــدايــة  مــع 
الشعار  هذا  حَمَلة  أن  غير  اإلنسان،  وحقوق  بالديمقراطية 
الجديد بانتهاكات  الثوار بدأوا مشروعهم  الكبير أنفسهم من 
لم  القيمة  هذه  ألن  والسبب  اإلنسان،  لحقوق  وحشية  أكثر 
أفق  يتربوا فيها وكانت تدور في  ثقافتهم ولم  تكن جزءًا من 
التربية  منهج  إن  بل  لقيمتها،  المدركة  النخب  بين  مغلق 
ومثقفون  وقانونيون  أكاديميون  أعده  الذي  الجديد  الوطنية 
أن  وأهمية  الثقافة  في  القيم  هذه  توطين  أهمية  يعرفون 
والبعض  تدريسه،  ُأوقِف  المراحل،  جميع  في  المناهج  تدخل 
مصطلحات  أو  مفردات  تحت  خطوطًا  وضع  تعديله  أراد  الذي 
الدولة  اإلنسان،  حقوق  الديمقراطية،  المواطنة،  الوطن،  مثل: 
المرة  هذه  تكن  ولم  وغيرها،  الدستور،  االنتخابات،  المدنية، 
أنها  بذريعة  ولكن  االستالب فقط،  أو  باالغتراب  تتعلق  الحجة 

مصطلحات كفرية.

فبراير  ثورة  ألهداف  مضادًا  كله  كان  بعد  فيما  حدث  وما 
في  تفكيرنا  وبمجرد  الدستوري،  إلعالنها  ومعاكسًا  المعلنة 
مفاصل  على  يسيطر  وبــدأ  الــثــورة،  هــذه  ســرق  الــذي  التيار 
الدولة، ويتعاون مع األذرع اإلسالموية األكثر تطرفًا، ويتحالف 
أن  نفهم  تمامًا،  منتهك  اإلنسان  حقوق  ملف  لديها  دول  مع 
التيار  هذا  وخطاب  مشروع  مع  جدًا  ومتسقًا  طبيعيًا  كان  األمر 
الدستور  مدونة  داخل  أيديولوجيته  ن  يُمكِّ أن  استطاع  الذي 
)المادة  رسٍن  لوضع  كمحاولة  النواب  مجلس  إلى  المقدمة 
السادسة( يتحكم في فضاء حركة الحيز الحقوقي في الدستور، 
مشروع  في  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  المواد  جعل  ما  وهذا 
مشروع  بشعارات  أو  سياسية،  ثقافة  بمنهج  شبيهة  الدستور 
سمي  فيما  بالحقوق  المتعلقة  المواد  بتلك  أو  الغد«،  »ليبيا 
بأي  تتمتع  ال  إنشائية  عبارت  اإلنسان.  لحقوق  الكبرى  الوثيقة 
قيمة حقوقية أو وضوح قانوني ألنها متضاربة ويقصي بعضها 
من  الالفتات  هذه  تستخدم  جميعًا  ــوال  األح وفي  البعض، 
والدعم  االعتراف  متطلبات  أو  الضاغطة  القوى  رضا  نيل  أجل 

الدولي.
األغلبية  »حكم  مقالته  في  الككلي  عمر  الكاتب  تطرق  وقد 
هذا  إلى  الوسط«  »بوابة  بموقع  المنشورة  اإلنسان«  وحقوق 
األغلبية  »حكم  أن  إلى  مشيرًا  طبيعته،  في  األخالقي  المأزق 
مقترنًا،  يكن  لم  ما  الخالف(  )يرفع  أن  يمكن  ال  المنتخبة 
نقد  على  الجاهز  الرد  وألن  اإلنسان«.  حقوق  بمبدأ  وجوبًا، 
المكبلة  المواد  بعض  أو  الحقوق  يخص  فيما  الدستور  هذا 
رأي  يعتبر  عليه  الشعب  استفتاء  األمر  في  الفيصل  بكون  لها 
اإلحصاء،  في  له  قيمة  ال  الجوهري  الخلل  بهذا  الواعية  القلة 
وبقدر ما يأتي الككلي بأمثلة أخالقية عن كون األغلبية ليست 
ــ  بشأنها  المستفتى  المسألة  صواب  على  حكمًا  بالضرورة 
بورما  أو  الصين  في  استفتاء  طرح  لو  أن  مفاده  مثاًل  ويضرب 
بقدر  ــ  أغلبية  المسلمة فسينال  األقلية  أو تهجير  إبادة  بشأن 
الليبي  المجتمع  بها  إلى ظروف خاصة معني  الككلي  يشير  ما 
الحقوق،  مع  تعارضه  رغم  الدستور  لتمرير  األغلبية  توفر  قد 
أن  على  تنص  التي  السادسة  المادة  على  تركيزه  مكررًا 
مثلما  يعتبرها  والتي  التشريع«  مصدر  اإلسالمية  »الشريعة 
هو  لما  معطلة  »مادة  عليها  المعترضين  من  الكثير  اعتبرها 

حسم  فكرة  من  احترازه  وفي  اإلنسان«.  حقوق  في  أساسي 
التالعب  أن  إلى  يشير  االستفتاء،  عبر  المسألة  لهذه  الشعب 
أنه يدخل  اإلرهاب. ذلك  إلى درجة  أجيال »عمل يرقى  بمصير 
لدى  الدينية  والعواطف  المشاعر  ويخاطب  المقدس  باب  من 
اعترضوا  لو  الكفر  أنهم دخلوا في باب  الناس بحيث يشعرون 
وباعتبار،  العام«.  للتصويت  المسودة  عرض  حالة  في  عليها 
في  تَِرد  التي  الحقوقية  المواد  هذه  أن  ذكرت،  أن  سبق  كما 
دساتير دول إسالمية كثيرة ال تَنْفذ قانونيا، ولم تحِم أصحاب 
الرأي الفكري من السجن أو الهروب إلى المنفى ألن مثل هذه 
الطغاة  لعبة  هي  وهذه  تلقائيًا،  لها  ناسخة  السادسة  المادة 
يحرص  الذي  السياسي  اإلســالم  وتيار  والحاليين  السابقين 
على وضع إنشاء يرضي المنظمات الدولية الضاغطة من أجل 
ومحصنة  )حاكمة  مادة  يدس  نفسه  الوقت  وفي  رضاها  نيل 
مجرد  المترف  الحقوقي  اإلنشاء  هذا  من  تجعل  التعديل(  ضد 
غبار يذر في العيون. وأوافق الصديق عمر الككلي حين يكتب 
بمبدأ  يتعلق  شأن  يتطلبها  لكن  عادته  من  ليست  بجزمية 
يرعى  ال  دستور  »فأي  وأجياله:  البلد  وبمصير  اإلنسان  حقوق 
مثل  )من  المعتقد  حرية  ضمان  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق 
والمجاهرة  دين  دون  البقاء  أو  به،  والمجاهرة  األديان  تبديل 
الرأي محترمًا  الرأي، ما دام هذا  أيضًا( وال يضمن حرية  بذلك 
والتحريض  والعداء  العنصرية  من  يخلو  )أي  اإلنسان  لحقوق 
معاديًا  دستورًا  الدستور  هذا  اعتبر  المختلف(،  اآلخــر  على 

لإلنسانية. نعم. هكذا: معاديًا لإلنسانية«.
أنا على قناعة أن مظاهر كثيرة من األزمة الليبية ستنتهي، 
األمــم  برعاية  الــدولــة  بناء  فــي  آخــر  أو  بشكل  وسيُشرع 
البناء  إعادة  في  أساسيتان  مشكلتان  تبقى  ولكن  المتحدة، 
األولى  األزمــة:  حافة  على  دائمًا  ليبيا  تجعال  أن  الممكن  من 
ومدى  الدولة  عليه  ستنهض  الذي  الدستور  بطبيعة  تتعلق 
تجاوبه مع استحقاقات المستقبل والحقوق اإلنسانية الضامنة 
توطين  على  الجاري  بالعمل  تتعلق  والثانية  األهلي،  للسلم 
الميليشيات والتعامل معها كأمر واقع، وهو شبيه بما حدث في 
وُأدرجت كما هي  الميليشيات،  بمثل هذه  اعتُِرف  العراق حين 
في مؤسسات الدولة الرسمية تحت شعار اإلدماج، مثل الحشد 
عمليات  في  تستمر  التي  الميليشيات  من  وغيرها  الشعبي 
دستوريًا،  المحمي  مشروعها  يعارض  من  لكل  اغتيال سياسي 
أو مثل مشاركة مجموعة أنصار اهلل الحوثية في الحوار الوطني 
اإلجراء  هذا  عواقب  ونعرف  واقع  كأمر  بها  واالعتراف  اليمني 
يمكن  ال  الميليشيات  آخر.  مثال  ولبنان  اآلن  حتى  اليمن  في 
دسترتها، وفي الوقت نفسه ستظل نافذة للتدخل الخارجي في 
دولية  لقوى  أو مصالح  بأيديولوجيات  الرتباطها  الليبي  الشأن 
دستور  لصياغة  وطنية  كفاءات  من  هيئة  اختيار  إقليمية.  أو 
السالح  ونزع  الميليشيات،  وتفكيك  اإلنسان،  حقوق  يحترم 
عليها  تبنى  أن  يمكن  التي  األرضية  ، هي  القانون  الخارج عن 
المفوضة  وصفتها  كما  المستقبل«  مشارف  على  »ليبيا  دولة 

األممية باإلنابة.
للتأكيد على فكرة الككلي تناهى إلى سمعي وأنا أكتب هذه 
المقالة خبر انقالب الجيش على السلطة المدنية المنتخبة في 
بورما )ميانمار(، وما يهم في هذا السياق هو أن معظم بيانات 
البورمية،  الزعيمة  إلى  الدولي لم تتطرق  المجتمع  اإلدانة من 
باإلفراج عن  باالسم في سياق مطالبتها  أونغ سان سو تشي، 
له  تعرضت  لما  التجاهل  هذا  المتابعون  ويُرجع  المعتقلين، 
الزعيمة من اتهامات بشأن الصمت وعدم المباالة حيال جرائم 
سحب  كلفها  والذي  بورما،  في  الروهينغا  أقلية  وتهجير  إبادة 
فرغم  اإلنسان،  وحقوق  الفكر  بحرية  تتعلق  منها  عدة  جوائز 
عبر  للديمقراطية  للمؤسسات  إرساء  من  الزعيمة  أنجزته  ما 
تاريخ طويل من النضال إال أن ملف حقوق اإلنسان هو ما جعل 
الديمقراطية مشوهًا ومحرجًا. والحال نفسه  إنجازها في مجال 
حين الذت الكثير من حكومات الدول الديمقراطية والمنظمات 
في  األخير  العسكري  االنقالب  محاولة  خالل  بالصمت  الدولية 
الديمقراطية  المظاهر  هذه  قلب  في  أن  يعرفون  ألنهم  تركيا 

تُنتهك حقوق اإلنسان يوميًا وبشكل سافر.

إطراء ومصطلحات 
عجيبة

الطرح الالهوتي ملسألة 
فصل الدين عن الدولة



مارتن  بوست«  »واشنطن  جريدة  تحرير  رئيس  أعلن  حافل،  سجل  بعد 
بارون تقاعده.

كشف  في  لدوره  خاللها  اشتهر  مهنية  مسيرة  بارون  ينهي  وبذلك، 
بوسطن،  في  الكاثوليكية  الكنيسة  داخل  الجنسية  االعتداءات  فضيحة 

وحقق لجريدة العاصمة األميركية »نهضة« في السنوات األخيرة.
»واشنطن  رئاسة  فلوريدا  في  المولود  عاما(   66( بارون  وتولى 
جريدة  تحرير  رئيس  فيها  كان  عاما   11 بعد   ،2013 في  بوست« 

»بوسطن غلوب«.
لمغادرته  موعدا  فبراير  نهاية  بارون  وحدد 
في  حصلت  التي  بوست«  »واشنطن  فعليا 
وهي  »بوليتزر«،  جوائز  عشر  على  إدارته  ظل 

أرقى جائزة في الصحافة األميركية.
استحواذ  مع  التعامل  »مارتي«  وأحسن 
على  بيزوس  جيف  »أمازون«  مؤسس 
توليه  من  فقط  أشهر  بضعة  بعد  الجريدة 

رئاسة تحريرها.
المهنية  حياته  بدأ  الذي  الصحفي  وأولى 
أهمية   1976 العام  هيرالد«  »ميامي  في 

خاصة للصحافة االستقصائية.
فيلم  بفضل  كبيرة  شهرة  بارون  واكتسب 
فريق  أجراه  الذي  التحقيق  عن  »سبوتاليت« 
داخل  الجنسية  االعتداءات  شأن  في  غلوب«  »بوسطن  صحفيي  من 

الكنيسة الكاثوليكية في المنطقة.
بارون،  دور  الفيلم  هذا  في  شريبر  لييف  األميركي  الممثل  وأدى 

مظهرا كونه رئيس تحرير ذا حدس قوي واستقامة مثالية.
إن  قوله  رايان  فريد  مديرها  عن  الثالثاء  بوست«  »واشنطن  ونقلت 

الجريدة شهدت »نهضة« في عهد براون.
اليومية  الصحيفة  ركزت  بيزوس،  جيف  من  وبدفع  فبقيادته، 
العصر  إلى  االنتقال  على  »ووترغيت«  فضيحة  عن  بالكشف  المرتبطة 

الرقمي وحققت تنوعا كبيرا.
إلى   580 من  بوست«  »واشنطن  في  العاملين  الصحفيين  عدد  وارتفع 

ألف خالل السنوات الثماني التي كان فيها رئيسا للتحرير.

العامة  بالهيئة  الخبراء  مكتب  مدير  شارك 
في  ــالش،  ــ اق ــاروق  ــ ف ــدكــتــور  ال للثقافة، 
العربية،  للثقافة  الدائمة  اللجنة  اجتماع 
للتربية  العربية  المنظمة  عقدته  ــذي  ال

والثقافة والعلوم، الخميس.
على  للهيئة  الرسمي  الموقع  وحسب 
بمشاركة  بعد  عن  االجتماع  عقد  اإلنترنت، 
العام  المدير  أعمر  ــد  ول محمد  الدكتور 
للثقافة  الدائمة  اللجنة  وممثلي  للمنظمة، 
العربية،  ــدول  ــ ال مختلف  ــن  م الــعــربــيــة 
العربية  الثقافية  تخص  قضايا  لمناقشة 
المطلوبة  الطارئة  والخطط  المشتركة 
جائحة  تفشي  انعكاسات  مــن  للتخفيف 

»كورونا«.
التقدم  مـــدى  المجتمعون  ــش  ــاق ون
»مراجعة  مشروع  إنجاز  مراحل  في  الحاصل 
إلى  إضافة  وتحديثها«،  الشاملة  الخطة 
للشعر،  العربي  لليوم  السابعة  ــدورة  الـ
المحدثة  النسخة  إلى  االجتماع  تطرق  كما 
العربي  الــمــســرح  تنمية  إلستراتيجية 
المسؤولين  ــوزراء  ال مؤتمر  في  المعتمدة 

عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.
إستراتيجية  االجــتــمــاع  تــنــاول  وأيــضــا، 
في  الــمــدرســي  الــمــســرح  وتــطــويــر  تنمية 
مناقشة  ــب  ــان ج ــى  إلـ ــيــة،  ــعــرب ال ــدول  الــ
لمؤتمر   )22( للدورة  الرئيس  الموضوع 
الثقافية  الشؤون  عن  المسؤولين  ــوزراء  ال
القضايا  ــك  ــذل وك ــعــربــي،  ال ــن  ــوط ال ــي  ف
للثقافة  العربية  المنصة  بتقديم  المتعلقة 
جامعة  مقترح  مناقشة  إلى  إضافة  والتراث، 
ثقافي  مركز  إنشاء  بشأن  العربية  ــدول  ال

عربي بمدينة نيودلهي في الهند.
الـــوزراء  لمؤتمر  دورة  أول  ونظمت 

في  الثقافية  ــشــؤون  ال عــن  المسؤولين 
عمان  بمدينة   1976 سنة  العربي  الوطن 
ست  بعد  أي  الهاشمية،  األردنية  بالمملكة 
للتربية  العربية  المنظمة  إنشاء  من  سنوات 
التاريخ  ــك  ذل ومــنــذ  والــعــلــوم.  والثقافة 
سنتين  كل  مــرة  المؤتمر  دورات  تتابعت 
بالقاهرة  والعشرون  الحادية  الدورة  لتلتئم 
الفترة  فــي  العربية  مصر  جمهورية  فــي 
الموقع  حسب   ،2018 أكتوبر   15  –  14

للمؤتمر. الرسمي 

العاشرة  ــه  دورتـ منذ  المؤتمر  ودرج 
 26 يومي  التونسية  بالجمهورية  المنعقدة 
موضوع  تحديد  على   1997 فبراير  و27 
الثقافية  الموضوعات  من  دورة  لكل  رئيس 
البلدان  باهتمامات  تستأثر  التي  الكبرى 
المعاهدة  مضمون  مع  وتتوافق  العربية 
الــوحــدة  وميثاق   1945 لسنة  الثقافية 
ودستور   ،1964 لسنة  العربية  الثقافية 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 
والمبادئ  الفكري  واإلطـــار   ،1964 لسنة 

للخطة  ــة  األســاســي للوثيقة  ــة  األســاســي
وبقية   1985 لعام  العربية  للثقافة  الشاملة 
العربية  الثقافية  والخطط  االتــفــاقــيــات 
االستراتيجية  الخطة  مثل  األخــرى  النوعية 
العربي  والعقد   2022  –  2017 للمنظمة 

الثقافي2027-2018. للحق 
للثقافة  ــمــة  ــدائ ال اللجنة  وتشكلت 
تصور  ــوضــع  ب تكليفها  ــم  وتـ الــعــربــيــة 
كل  على  المقترحة  للموضوعات  أولـــي 
ذلك  فــي  بما  المؤتمر  دورات  مــن  دورة 
الرئيس  للموضوع  الفرعية  الموضوعات 
ــدول األعــمــال  وإدراجـــهـــا ضــمــن بــنــود جـ
ــراءات  اإلجـ واتــخــاذ  ــا  ــراره وإق لمناقشتها 
العربية  الــدول  قبل  من  لتنفيذها  الالزمة 
المتجدد  الموعد  هــذا  ومكن  والمنظمة. 
يرمي  الـــذي  القومي  البعد  ــاة  ــراع م مــن 
في  الـــدورات  هــذه  عقد  من  المؤتمر  إليه 
هذه  لوحدة  تجسيما  متعددة  عربية  أقطار 
الثقافية  الالمركزية  عن  وتعبيرا  األقطار 
العربية  الثقافة  إليه  ترمز  لما  وتأكيدا 
التالقي  جسور  بناء  من  والموحدة  الواحدة 

بين أبناء الشعب العربي الواحد.

كردستان  في  المولودة  الدنماركية  الكاتبة  تفضح 
العنف  كتبها  خالل  من  عاما(،   34( عمر  سارة  العراق، 

الذي يلحق بالنساء باسم قيم منسوبة لإلسالم.
تناولت  إذ  المحرمات  »كسرت  عمر:  ســارة  وقالت 
الصمت  بنا  يفترض  أمــورا  حديثي  وفي  كتاباتي  في 
لكن  مخاطر.  على  ينطوي  بها  المجاهرة  ألن  عنها 
مقابلة  حسب  سيفعل؟«،  فمن  أنــا،  ذلك  أفعل  لم  إن 

أجرتها معها »فرانس برس« في كوبنهاغن.
الدنمارك  في  نسخة  ألــف   100 من  أكثر  وبيعت 
صدرت  التي  الموتى«  »غاسلة  ــى  األول روايتها  من 
في  حقيقي  إنــجــاز  وهــو  أخــيــرا،  الفرنسية  ترجمتها 
سكانه  عدد  والبالغ  الشمالية  ــا  أوروب في  الواقع  بلد 
باعتباره  ــادات  إش الكتاب  وحصد  نسمة،  مليون   5.8
)أنا  تــو«  »#مــي  بحركة  تيمنا  للمسلمات«،  تو  »مــي 
التعديات  ضد  العالم  عبر  النساء  أطلقتها  التي  أيضا( 

الجنسية.
في  كما  أعمالها  فــي  الــشــابــة  الكاتبة  وتفصل 
النساء  ضد  تمارس  التي  العنف  أعمال  العام  حديثها 
وجــرائــم  معاملة  ــوء  وسـ اغــتــصــاب  ــن  م واألطـــفـــال 
خلف  ترتكب  وهي  عامة،  بصورة  توصف  كما  »شرف« 
استياء  القضايا  هذه  بتناولها  فتثير  موصدة،  أبــواب 
حتم  مــا  الــدنــمــارك،  مسلمي  مــن  متطرفة  شريحة 

فرض حماية لها.

شكرا لمنحي صوتا
فرميسك،  قصة   2017 العام  الصادر  كتابها  ــروي  ي
الكردية،  باللغة  »دمعة«  اسمها  يعني  ــرأة  ام وهــي 
السليمانية  فــي  الكاتبة  غـــرار  على  ــهــا  والدت منذ 
رقــودهــا  وحــتــى   ،1986 الــعــام  ــراق  ــع ال بكردستان 
 ،2016 الــعــام  الــدنــمــارك  فــي  مستشفى  سرير  فــي 

أيضا،  هي  كردية  شابة  متدربة  طبيبة  التقت  حيث 
التحرر  في  رغبتها  بين  ما  معضلة  حياتها  في  تواجه 

وسيطرة والدها عليها.
معظمهن  عـــديـــدات  ــســاء  ن ــة  ــي ــروائ ال وبــــادرت 

فيه  تربين  الذي  البلد  تحرر  بين  ما  يعانين  مسلمات 
عن  لتعبيرها  فشكرنها  المحافظة،  عائالتهن  وقيم 
فرميسك  شخصيتها  عاشته  ما  خالل  من  معاناتهن 

وأقرباؤها.

تزال  ال  حركة  أطلقت  »كتبي  عمر:  ســارة  أوضحت 
منهن  المتحدرات  وخصوصا  النساء،  بين  جدا  خفرة 
يتمثلن  ألنهن  إسكندينافيا،  في  مسلمة،  أصول  من 

في شخصيات رواياتي ومواضيعها«.
وقع  لــه  ــان  ك فعل  رد  »ثــمــة  كبير:  بتأثر  وروت 
مني  اقتربت  حين  بالبكاء،  بدأت  حد  إلى  علي  شديد 
من  والخمسين  واألربعين  الخامسة  بين  ما  ــرأة  ام

العمر، وهمست في أذني شكرا لمنحي صوتا«.
من  وعانت  بطلتها،  غــرار  على  مناضلة  والكاتبة 
كانت  حين  عمها  اغتصبها  إذ  شخصيا  الموضوع 
وهو  حياتها،  عــن  الــكــالم  تتفادى  أنها  غير  طفلة، 
»وضعها  عــن  نــاجــم  بــأنــه  مساعدها  ــرره  بـ مــوقــف 

األمني«.

اعتناق قضية
وصلت  عندما  عشرة  الخامسة  في  عمر  ســارة  كانت 
مخيمات  فــي  ســنــوات  قضت  بعدما  الــدنــمــارك،  ــى  إل
بيضاء  خصلة  بطلتها  مع  تتقاسم  وهــي  الالجئين. 

في شعر أسود كالليل.

لفتاة  »أم  وأنها  الماضي  في  تزوجت  أنها  روت 
خالل  فرميسك  قصة  كتابة  بــدأت  وهــي  قتلها«.  تم 
بعد  النفسية  ــراض  ــأم ل مستشفى  ــي  ف مكوثها 

إقدامها على عدة محاوالت انتحار.
بمثابة  أراهــا  بل  »حلما،  ليست  بنظرها  والكتابة 

اعتناق قضية، ألنني ضحيت بكل شيء في سبيلها«.
»المسلمة  هذه  ترفض  التهديدات،  من  وبالرغم 
مشددة  اإلســـالم،  مهاجمة  بالدين«  المقتنعة  غير 

على البعد الشامل لرسالتها.
مظلم  جــانــب  لها  توحيدية  ديــانــة  ــل  »ك تــقــول: 
الجانب  ــذا  لــديــه ه أيــضــا  ــالم  اإلسـ وجــانــب مــضــيء. 
يتوقف  شيء  كل  للتأويل،  مجاال  يترك  لكنه  المظلم، 

على من يقرأ الكتاب«.
على  المجموعات  انطواء  مخاطر  يواجه  بلد  وفــي 
النبي  ــوم  رسـ قضية  ــأة  وطـ تحت  ــزال  يـ وال  ــهــا  ذات
حرية  عن  مستميتا  دفاعا  عمر  ســارة  تدافع  محمد، 

التعبير.
لــديــنــا أشــخــاصــا يــهــددون  ــول: »طــالــمــا أن  ــق وت
استخدام  حــق  أجــل  مــن  يقاتل  مــن  وكــل  الــكــتــاب 

الكالم )...( فهذا يعني أننا نواجه مشكلة«.
حصل  فرميسك  قصة  مــن  ــان  ث ــزء  ج لها  وصـــدر 

أيضا على جوائز في الدنمارك.
من  أنته  »لــم  المنخفض:  بصوتها  الــمــرأة  تقول 
طفلة  مــن  أكثر  أنها  أعتقد  ألنني  فرميسك  قصة 
إنها  مقموعة،  ــرأة  ــ وام المعاملة  لــســوء  تعرضت 

مقاومة، وأنا بحاجة لكتابة بقية قصتها«.
إلى  روايتها  ترجمة  على  حاليا  الكاتبة  وتعمل 
نفقتها  على  نشرها  وتــعــتــزم  والــعــربــيــة  الــكــرديــة 
في  تواصل  وهي  رقابة.  ألي  خضوعها  لمنع  الخاصة 

الوقت نفسه إعداد ماجستير في العلوم السياسية.
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غياب  في  بالحبر،  أخته  صورة  رسم  إنه  يقال   :)1820/3/11
فوضى،  البيت  أصبح  رسمه  من  انتهى  ولما  البيت،  عن  والديه 
أخذت  والدته  عــادت  ولما  بالجدران،  مكان  كل  على  فالحبر 
»ويست«:  يقول  رائعة«.  »الصورة  له:  وقالت  وقبلته  بالرسم، 

»إن تلك القبلة جعلتني رساما«.
 - أميركيا  ويعد  بأميركا،  بنسلفانيا،  فــي  ويست  ــد  ول
علمه  صغره  في  حانة.  لصاحب  العاشر  الولد  وهو  بريطانيا، 
ضفة  من  الطين  بعض  بخلط  لوحة  يرسم  كيف  الحمر  الهنود 
بنفسه،  نفسه  علم  ومنها  ــاء.  وع في  الــدب  شحم  مع  النهر 
عمل  عاما،   18 العمر  من  بلغ  ولما  األلـــوان.  وتركيب  خلط 
مهتم  أسلحة  صانع  رعــاه  ثم  للصور،  رساما  بنسلفانيا  في 
تصميم  على  شجعه  الذي  وهو  هنري«،  »ويليم  اسمه  بالفن، 
صور  من  رسم  ما  أحسن  من  فكانت  سقراط«  »مــوت  لوحة 
عميد  سميث«،  »ويليم  الدكتور  رآهــا  ولما  الوقت،  ذلك  في 
في  وساعده  تعليمه،  رعى  ومنها  بها،  أعجب  فيالديلفيا  كلية 
بنسلفانيا.  في  والسياسة  المال  رجــال  مع  له  صالت  تكوين 
ووالستون«،  »جون  المشهور  الرسام  التقى  الفترة  تلك  خالل 
وسرعان  الرسم.  في  أساليبه  منه  وتعلم  لندن،  من  هاجر  الذي 
إلى  أوروبــا،  في  التجول  من  مكنته  قيمة  رعاية  على  حصل  ما 
برسوماته،  الثالث،  جورج  الملك  أعجب  لندن.  في  استقر  أن 
حتى  الفني،  نشاطه  مواصلة  على  ساعده  مما  بــه،  فاهتم 
عن  مسؤوال  كبير،  حد  إلى  يعد  إنه 
التي  الملكية،  األكاديمية  استحداث 
السير  )بعد  الثاني  رئيسها  أصبح 
رساما  عين  ــدس(.  ــول ــن راي جــوشــوا 
ومعاينا  الملك،  بــالط  في  تاريخيا 

لصور الملك.
العام  إيطاليا  إلــى  ويست  سافر 
ولــيــام  ــوت  ــك »س بصحبة   1760
الحقا  أصبح  ــذي  ال الــرســام  بــاتــون« 
وبرعايته.  الفنية،  للوحات  جامعا 
التي  الكبرى  الجولة  فــي  اشــتــرك 
الفنانين  مـــن  ــد  ــدي ــع ال نــظــمــهــا 
وعشاق  المعماريين  والمهندسين 

الفنون الجميلة في ذلك الوقت.
أعمال  نسخ  خــالل  مــن  الفنية  إمكاناته  »ويــســت«  طــور 
النسخ  من  و»رفائيل«  »تيتيان«  مثل  اإليطاليين  الرسامين 
الذين  العالميين  الفنانين  من  عددا  التقى  روما  وفي  األصلية. 
»رافاييل«  فيهم  بمن  الــجــدد،  الكالسيكيين  مــن  يــعــدون 

األلماني المولد.
الضخم،  عمله  مثل  ديــنــيــة،  مـــواد  أيــضــا  ويــســت  ــم  رس
في  السفينة  غرق  بعد  بولس  القديس  على  »الحفاظ  المسمى 
في  بولس  و»القديس  بطرس،  القديس  كنيسة  في  مالطا«، 
عرضت  التي  وهي  المرضى«،  يشفي  و»المسيح  غرينتش«، 
»رافاييل  اســم  عليه  أطلق  وحينها  الوطني.  المعرض  في 
ميخائيل  المالئكة  رئيس  لوحته  نفذ  أن  بعد  من  األميركي«، 
في  »رافاييلي«  بأسلوب  مرسومة  ألنها  الشيطان  يقيد 
هو  »الفن  حينها:  وقال  كامبريدج.  في  الثالوث  كلية  مجموعة 
التصميم  في  مثالي  بشكل  المتقن  البشري،  الجمال  تمثيل 

الجميل والنبيل في الوضعية«.

ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الرسام بنجامني ويست
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طور »ويست« 
إمكاناته الفنية 
من خالل نسخ 

أعمال الرسامين 
اإليطاليين

مواهب الفوتوغراف في ضيافة قصر الخلد
تقاعد رئيس تحرير »واشنطن بوست« 
مفجر »فضيحة« الكنيسة الكاثوليكية

ليبيا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية
القاهرة - الوسط

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

عبر تقنية االتصال عن بعد

تولى تدريبهم الفنان أحمد الترهوني

ناقش المجتمعون مدى 
تقدم مراحل إنجاز 

مشروع مراجعة الخطة 
وتحديثها الشاملة 

تحت  تكرم  حفل  السبت،  الخلد،  بقصر  أقيم 
المواهب  من  لعدد  االحبة«  ومعرض  »لقاء  عنوان 
التصوير  فنون  في  دورات  تلقت  التي  الشابة 
الترهوني،  أحمد  الفنان  يد  على  الفوتوغرافي 
حسن  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  قــام  حيث 
لهم  تشجيعا  تقدير  شهادات  بتسليمهم  أونيس 

على االستمرار في هذا المجال.
الضوئية  للصور  مــعــرض  الحفل  وصــاحــب 
قدراتهم  ــراز  إلبـ المتدربين  مجموعة  يخص 

بذائقتهم  والتعريف  العمل  موضوع  اختيار  في 
رواد  فنانين  ألعــمــال  إضــافــة  الــفــوتــوغــرافــيــة، 

بالخصوص.
كانت  شخصيات  تكريم  البرنامج  شمل  كما 
دعمهم  خالل  من  الصورة  عالم  في  بصمة  لهم 
وهم:  الفضاء،  هذا  القتحام  للمواهب  وتشجيعهم 
الفنون  كلية  عميد  بندير  عبدالكريم  الدكتور 
وعبدالرزاق  عطية  علي  واإلعالميان  واإلعـــالم، 
تطرق  ــذي  ال كافو،  سليمان  والدكتور  الشريف 
كأحد  له  كلمة  في  لسيرته  بوشناف  منصور  الناقد 
مهم  وكداعم  بليبيا  الحديثة  للسينما  المؤسسين 

في مجال الفن البصري بشكل عام.
لـ»الوسط«  الترهوني  أحمد  الفنان  وأشــار 
المشاركين  أو  الطالب  بكل  معني  الحفل  أن  إلى 
وحتى   2014 سنة  منذ  الــتــدريــب  دورات  فــي 
التراث  وهيئة  للثقافة  العامة  الهيئة  بدعم  اآلن، 
األســس  وضــع  ــك  ذل مــن  والــهــدف  الطرابلسي، 
ممارسته  في  للراغبين  التصوير  لقواعد  الصحيحة 
العدسة،  بفن  ووظائفهم  أعمالهم  ترتبط  من  أو 
للمؤسسات  جاهزة  كخامات  تقديمهم  إلى  إضافة 
من  واالستفادة  مهاراتهم  تطوير  في  الراغبة 

إبداعاتهم.

سارة عمر: تناولت في كتاباتي أمورا يفترض بنا الصمت عنها
كاتبة دنماركية من أصول كردية

بيعت أكثر من 100 ألف 
نسخة من روايتها األولى 

الموتى« »غاسلة 

مصر تسترد 5 آالف قطعة 
أثرية من الواليات املتحدة

آالف  خمسة  وصول  األربعاء،  المصرية،  واآلثار  السياحة  وزارة  أعلنت 
مفاوضات  بعد  األميركية  المتحدة  الواليات  من  مستردة  أثرية  قطعة 
قليل  منذ  واآلثار »وصلت  السياحة  لوزارة  بيان  وقال  استمرت سنوات. 
المصرية  األثرية  القطع  كبيرة من  الدولي مجموعة  القاهرة  إلى مطار 

والتي كانت بحوزة متحف اإلنجيل المقدس بواشنطن«.
عبدالجواد،  شعبان  المستردة  اآلثار  إدارة  على  العام  المشرف  وقال 
قطعة  آالف  خمسة  نحو  على  تشتمل  المجموعة  إن  البيان،  بحسب 
وبالخط  القبطية  باللغة  نصوص  عليها  كتب  البردي  مخطوطات  من 

الهيراطيقي والديموطيقي.
مسيحية  دينية  لصلوات  مخطوطات  أيضا  هناك  أن  وأضاف 
األقنعة  من  وعددا  فقط،  العربية  أو  معا  والقبطية  بالعربية  مدونة 
من  ومجموعة  حجرية  تماثيل  ورؤوس  توابيت  من  وأجزاء  الجنائزية 

البورتريهات. وستودع القطع المتحف القبطي في القاهرة.
أو  المتاحف  مقتنيات  من  »ليست  القطع  هذه  أن  البيان  وأوضح 
الحفر  نتيجة  وإنما  لآلثار  األعلى  للمجلس  التابعة  األثرية  المخازن 

خلسة«، وخرجت من البالد بطريقة غير شرعية.
األميركية  السلطات  تطالب  المصرية  واآلثار  السياحة  وزارة  وبدأت 

المعنية باسترداد هذه القطع منذ العام 2016.

● قصر الخلد يحتضن حفال لتكريم مواهب شابة تلقت دورات في التصوير الفوتوغرافي على يد الفنان أحمد الترهوني. ●  مارتن بارون

●  الكاتبة الدنماركية الكردية ساره عمر

●  اجتماع سابق للجنة الدائمة للثقافة العربية بالقاهرة

●  اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية عن بعد



األحد،  مساء  الزعتري«،  »كباتن  الوثائقي  المصري  الفيلم  عرض 
والذي  الدولي،  السينمائي  »صندانس«  مهرجان  فعاليات  ضمن 
واختتم  »كورونا«  فيروس  دواعي  بسبب  العام  هذا  إلكترونيا  أقيم 

فعالياته، الثالثاء.
وأعرب علي العربي، في تصريحات صحفية، عن سعادته وفخره 
فعاليات  ضمن  شــارك  الــذي  األوســط  الشرق  من  الوحيد  لكونه 
للسينما  عالميا  األبــرز  المهرجان  عمر  من  الهامة  ــدورة  ال هذه 
مؤشرا  ونتائجه  مشاركاته  تعد  والذي  بأميركا،  والمقام  المستقلة 
إلى  علي  وأشار  غلوب«.  والـ»غولدن  »األوسكار«  لجائزتي  كبيرا 
أنه يحلم دائما بصناعة أفالم مصرية بمواصفات عالمية تستطيع 
فيلمه  في  تقديمه  حاول  ما  وهو  خارج مصر،  السوق  في  المنافسة 
روائيا  فيلما  سيكون  الذي  المقبل  ومشروعه  الزعتري«  »كباتن 

طويال سيتم تصويره بين مصر وأميركا.
وتحدث العربي عن فكرة الفيلم، قائال: »في العام 2013 قابلت 
أقوم  كنت  عندما  لالجئين،  الزعتري  مخيم  في  وفــوزي  محمود 
أستطيع  ما  هناك  يكن  ولم  وقتها،  هناك  آخر  موضوع  بتصوير 
ماذا  لمعرفة  فضول  ولديهما  حولي  دائما  كانا  لحلمهما..  تقديمه 
خارج  يحدث  كان  ما  حول  عديدة  أسئلة  وسأالني  أصنع،  كنت 
أيام  »بعد  وأضــاف:  خارجه؟«.  العالم  شكل  يبدو  وكيف  المخيم، 
قليلة شعرنا أنا وفريقي أننا أصبحنا بمثابة نافذة لهما على العالم 
لرؤيتهما  لفترة  معهما  أعيش  أن  قررت  الوقت  هذا  في  الخارجي، 

عن قرب وتوثيق حياتهما ومحاولة اكتشافهما«.
لتوثيق  كمخرج  السابق  عمله  من  خبرته  إلى  العربي  وأشــار 
الحروب لمجموعة قنوات عالمية، مضيفا: »بعد زيارتي لـ22 مخيما 
والسوريين  للكمبوديين  سواء  العالم  أنحاء  جميع  في  لالجئين 
الطعام  يحتاجون  الالجئين  أن  االنطباع  لدي  تولد  والصوماليين، 
العموم محمود وفوزي غيرا لدي هذا االنطباع  والماء والدفء.. في 
يعيش  وأن  العالم  من  فردا  يكون  أن  يحتاج  الالجئ  أن  واكتشفت 
حياة طبيعية، وفوق كل هذا يتمتعون بهبة من األحالم، ومن كل 

هذا أدركت أنني أمام قصتين للبطولة بحاجة لتوثيقها«.
الفيلم والعيش معهما  إلى أن هذا هو سبب قراره بصنع  ولفت 

اعتبارات  أي  دون  القرار  هذا  اتخذ  أنه  مؤكدا  سنوات،   6 لنحو 
إنتاجية، وكان حريصا على معرفة ما سيتغير في شخصيتهما خالل 
األمل؟،  سيفقدان  أم  بحلمهما  سيتمسكان  وهل  السنوات،  هذه 

الفيلم:  مخرج  وتابع  قناعاتهما؟  بالمخيم  الصعوبات  ستغير  وهل 
وساعدتني  المخيم  مجتمع  داخل  أتغلغل  أن  باستراتيجية  »بدأت 
هذا،  تحقيق  في  وفوزي  محمود  وبين  بيني  نشأت  التي  الصداقة 
وحتى  وشوارعهما  منازلهما  في  معهما  نتواجد  أن  قررنا  دمنا  ما 
صنعنا  بعدها  ولكن  صعبا،  كان  األول  العام  الخاصة..  لحظاتهما 
لهما،  مألوفة  أصبحت  التي  الكاميرا  وبين  بينهما  قوية  عالقة 
قوية  رابطة  نشأت  بعدها  لكن  االرتياح  عدم  من  جو  هناك  وكان 
يختبران  أصبحا  أنهما  كما  مكان،  كل  في  وحولهما  معهما  جعلتنا 
أي  نغير  ال  جعلنا  ما  وهو  خاللنا،  من  الخارجي  بالعالم  عالقتهما 

شخص من الفريق خشية إرباكهما«.
ضخمة،  تحديات  هناك  كانت  البداية  »في  العربي:  وأضــاف 
في  التحكم  نستطيع  نكن  ولم  ونظم  قواعد  له  المخيم  أن  أولها 
نفسه،  األمن  هناك ضغط من  كان  البداية  وفي  التصوير،  ساعات 
وتقبل  السوريين  الالجئين  من  مغلق  مجتمع  في  الدخول  وثانيها 
لتتقبلنا  فريقنا  في  نساء  وجود  على  وحرصنا  الفيلم،  فريق  ظهور 

العائالت وكن قادرات على الحديث للفتيات والسيدات هناك«.
كيفية  في  تتمثل  إنها  وقال  التحديات،  ثالث  إلى  العربي  وأشار 
الكاميرا  وجود  يعتادان  وجعلهما  وفــوزي  محمود  بجوار  الوقوف 
لهما  أعطينا  أننا  مفيدة  كانت  للعبة  »لجأت  موضحا:  حولهما، 

الكاميرا ليصورانا ثم قمنا بتصويرهما«.
العربي:  أوضح  الفيلم،  من  لتحقيقه  يسعى  الذي  حلمه  وعن 
وأن  ــالم  األح هــذه  أهمية  للمشاهدين  يصل  أن  في  »أمنيتي 
والتعامل  الحل  تحتاج  آالمهم  كل  ــالم..  األح هذه  قوة  يصدقوا 
أن  يستحقون  بأنهم  الشفقة  أو  التعاطف  فقط  وليس  معها، 
يساعدهم  أن  يستطيع  منا  شخص  وأي  العالم،  من  جزءا  يكونوا 
نتفهم  أن  أتمنى  تأكيد..  بكل  أفضل  عالمهم  فسيصبح  هذا،  في 
ويجب  السوريين،  الالجئين  من  األول  الجيل  هو  هذا  أن  جميعا 
ألن  أفضل،  وتنشئة  معاملة  يستحقون  أنهم  نتفهم  أن  علينا 
الصحيح  بواجبنا  نقم  لم  لو  إلرهابيين  يتحولون  قد  أنهم  المخيف 
ليصبحوا  نتركهم  أن  والمخجلة  الكارثية  فالنتيجة  تجاههم.. 
الالجئين  يدرك حقيقة  الفيلم  أن كل من سيشاهد  وأتمنى  ضدنا، 
نجعل  وأن  الصحيح،  الطريق  في  وتوظيفهم  مساعدتهم  وأهمية 

العالم مكانا أفضل بالنسبة لهم«.
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أغنية »عيوني« تعيد أيمن األعتر لجمهوره

»رمادي أزرق أبيض« يكشف معاناة األسيرات 
الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية

»كودا« يفوز بالجائزة األولى في مهرجان »صندانس« األميركي

على العربي: »كباتن الزعتري« نافذة لالجئني على العالم الخارجي

أبطال »350 جرام« يكشفون تفاصيله

أقيمت فعالياته افتراضيا

يعرض عبر »فن بالعربي« الجمعة

بعد عرضه في »صندانس«

القاهرة - الوسط

»كـــودا«  المستقل  ــي  ــدرام ال الفيلم  ــاز  ف
»صندانس  مهرجان  في  ــى  األول بالجائزة 
الفيلم  حصل  فيما  الثالثاء،  السينمائي« 
جائزة  على  كويستالف  للموسيقي  األول 

فئة األعمال الوثائقية.
من  مكون  تعبير  )وهو  »كــودا«  ويتناول 
تشير  باإلنجليزية  لعبارة  األولــى  األحــرف 
تلميذة  قصة  الــصــم(  البالغين  أبــنــاء  إلــى 
ــؤدي دورهـــا  ــ ــمــدرســة الــثــانــويــة )ت ــي ال ف
بالموسيقى  شغفها  يتنازعها  جونز(  إميليا 
لمساعدة  المنزل  في  البقاء  على  وحرصها 
»فرانس  وفــق  الصم،  وشقيقها  والديها 
بــــرس«. واقــتــبــســت قــصــة الــفــيــلــم عن 
الفرنسية  بيلييه«  فــامــي  »ال  مسرحية 
الفيلم  ــداث  أح ــدور  وت  .2014 في  عرضت 
بصيد  الــمــعــروفــة  غلوستر  مــديــنــة  ــي  ف
ــة مــاســاتــشــوســتــس  ــ ــاك فـــي والي ــمـ األسـ
سيان  المخرجة  تتحدر  والتي  األميركية، 

هيدر منها.
إقباال  القى  الذي  الفيلم  »آبــل«  واشترت 
لفيلم  قياسي  سعر  لقاء  اإلنترنت،  عبر  كبيرا 
هو  »صــنــدانــس«  مهرجان  فــي  مــعــروض 
بين  شرس  تنافس  بعد  دوالر،  مليون   25

شركات توزيع األفالم.
تلقيها  لدى  هيدر  سيان  المخرجة  وقالت 
جدا  سعيدة  ــا  »أن اإلنــتــرنــت:  عبر  الجائزة 

تولت  أن  لهيدر  وسبق  للغاية«.  ومتأثرة 
إخراج مسلسل »أورنج إز ذي نيو بالك«.

إميليا  والممثلة  هيدر  من  كل  وعملت 
خصيصا  ــارة  ــ اإلش لغة  تعلم  على  جــونــز 

فيه  الرئيسية  األدوار  أسندت  الذي  للفيلم 
المعروفين،  الصم  الممثلين  من  عدد  إلى 
األوسكار  جائزة  الحائزة  الممثلة  بينهم 
ليسر  إي  أوف  )»شــيــلــدرن  ماتلين  مــارلــي 
جائزة  على  الفيلم  حصل  كذلك  ــاد«(.  غـ
جائزتين  إلــى  باإلضافة  األولـــى،  الجمهور 

للمخرجة والممثلة.
كويستالف  للموسيقي  األول  الفيلم  وفاز 
ريفولوشن  ذي  ون  أور  ســول..  أوف  »سامر 
مهرجان  عــن  تيليفايزد«  بــي  ــوت  ن ــود  ك
هارلم  في  أقيم  ــذي  ال وودســتــوك«  ــالك  »ب
التحكيم  لجنة  بجائزتي   ،1969 ــعــام  ال

والجمهور ألفضل فيلم وثائقي.
للمرة  تعرض  لقطات  الفيلم  ويستخدم 
الـــذي جمع في  ــحــدث  ال ــذا  األولـــى عــن ه
كبيرة  أسماء  الفائت  القرن  ستينات  نهاية 
وماليا  سيمون  ونينا  وونـــدر  كستيفي 
ألف   300 عــن  يقل  ال  مــا  أمــام  جاكسون 

متفرج، قبل أن يطويه النسيان.
ــذي يــدور  ــ ــل فــيــلــم »هـــايـــف« ال ــص وح
في  بقائها  ــل  أج مــن  تناضل  ــرأة  امـ ــول  ح
جائزة  على  الحرب  جــراء  الممزقة  كوسوفو 
منحت  فيما  أجنبي،  درامـــي  فيلم  أفضل 
للفيلم  أجنبي  وثائقي  فيلم  أفضل  جائزة 
الجئ.  أفغاني  طفل  عن  »فلي«،  التحريكي 
التي  »نيون«  شركة  الفيلم  هــذا  واشترت 

تولت توزيع »باراسايت«.
الــذي  ــع أن مــهــرجــان »صــنــدانــس«  وم
السينمائية  المهرجانات  ــرز  أب من  يعتبر 
عادة  يقام  المتحدة  الواليات  في  المستقلة 
جائحة  دفعت  يوتا،  بجبال  سيتي  بــارك  في 
إلى  السنة  هذه  المنظمين  »كوفيد19-« 
والسبعين  االثنين  األفــالم  بعرض  االكتفاء 

بالصيغة االفتراضية.
الثالثاء،  عرضت،  التي  األفــالم  آخر  ومن 
ــان فــيــلــم »إيـــمـــي تـــان:  ــرج ــه ــم ــالل ال خـ
عن  وثائقي  فيلم  وهو  ميموار«،  أنيننتندد 
جوي  »ذا  لرواية  األميركي  الصيني  المؤلف 
ردفــورد،  جيمس  إخــراج  من  كــلــوب«،  الك 
روبرت  للمهرجان  المشارك  المؤسس  نجل 

ردفورد.
الفائت  أكتوبر  في  االبن  ردفــورد  وتوفي 
مع  صـــراع  بعد  عــامــا   58 يناهز  عمر  عــن 
كان  الفيلم  تصوير  أن  إال  السرطان،  مرض 

قد أنجز وأصبح شبه جاهز.
مــهــرجــان  أول  »صــنــدانــس«  ــل  ــك وش
جائحة  ــالل  خ إنتاجها  تــم  أفــالمــا  يــعــرض 
األزمـــة  تــتــنــاول هـــذه  أو  »كــوفــيــد19-« 
إيـــرث«،  ذي  »إن  فيلم  أحــدهــا  الصحية، 
اندز«،  إت  »هاو  الكوميدي  الفيلم  والثاني 
بالكامل  توليفهما  ونفذ  وصــورا  كتبا  وقد 

خالل جائحة »كوفيد19-«.

● المخرج والمنتج علي العربي

● أيمن األعتر

قبل عرضه في رمضان

بالعاصمة  صحفيا  مؤتمرا  ميديا«  سي  »آي  شركة  أقامت 
وذلــك  احــتــرازيــة،  إجـــراءات  فــي ظــل  أبوظبي  اإلمــاراتــيــة 

لإلعالن عن تفاصيل المسلسل الجديد »350 جرام«.
»أتوجه  الخزوز:  إياد  والمخرج  المنتج  قال  البداية،  في 
تصوير  عملية  لتسهيلها  أبوظبي  حكومة  إلــى  بالشكر 
مؤلف  من  العمل  لطاقم  بالشكر  أتوجه  كما  مسلسلنا، 
العمل،  في  مشاركين  وشباب  نجوم  وممثلين  ومخرج 
الشباب  ــؤالء  ه جانب  إلــى  كانوا  الذين  النجوم  وأشكر 

ودعموهم بخبرتهم ودرايتهم أثناء مراحل التصوير«.
لألفالم  أبوظبي  لجنة  رئيس  قــال  مسجلة  كلمة  وفــي 
تعكس  عربية  دراما  جرام(   350( »مسلسل  فرايكين:  هانز 
يجسدها  معقدة  شخصيات  مع  القصصي  السرد  ــة  روع
مع  شراكتنا  وتؤكد  المنطقة.  في  الممثلين  ألمع  من  عدد 
لتصوير  جاذبة  كوجهة  أبوظبي  مكانة  ميديا«  سي  »آي 

األعمال السينمائية والتلفزيونية«.
لإلنتاج  الين  »جولدن  شركة  رئيسة  األحمر  دياال  وترى 
العمل  قصة  أن  جــرام«   350« إنتاج  في  الشريك  الفني« 
دراميا  يطرح  لم  جديد  وفكر  وتشويق  حبكة  من  بها  وما 
استكماال  العمل  إنتاج  في  الدخول  إلــى  هــذا  كل  حفزها 

لمشوار تعاوناتها الناجحة مع صديقها المنتج إياد الخزوز.
يحبذه  فضوال  تحمل  تساؤالت  القصة  »في  وأوضحت 
إنسان  قلب  واحد..  برجل  اجتمع  لو  ماذا  مفاده،  المشاهد.. 
وعقل  مؤجلة!  وأحــالم  وخيبات  مشاعر  من  يحمل  ما  بكل 
ــار..! هل  ــك وأف ذكــريــات  مــن  يحمل  مــا  بكل  آخــر  إنــســان 
يتصارعان  معا  رجالن  بداخله  واحد  رجل  يكون  أن  يمكن 
ما  بكل  قلبه  يعطي  أن  للمرء  يمكن  وهل  ويتناقضان؟! 

للكلمة من معنى ليمنح نبض حياته لشخص آخر«.
للشركتين  شكرهم  عن  المسلسل  نجوم  عبر  بدورهم، 
من  عــدد  في  معها  نجاحاتهم  مسترجعين  المنتجتين 
في  ــخــزوز  ال إيــاد  حرفية  ومــؤكــديــن  السابقة،  األعــمــال 
جــرام«   350« أن  ومؤكدين  مميز،  هــو  مــا  كــل  تقديم 
المخرج  ووصــف   ،2021 رمضان  درامــا  في  األبــرز  سيكون 
في  عاشها  تحد  مــبــاراة  بأنه  العمل  هــذا  لطفي  محمد 
المبدعين  الممثلين  من  مجموعة  بين  التصوير  كواليس 
هو  فيها  الرابح  سيكون  حداد،  وسلوم  فهد  عابد  يقودهم 
تشويق  من  به  وما  العمل  قصة  عن  ناهيك  هذا  الجمهور.. 

سيظل المشاهد حريصا على ترقبه حتى اللحظات األخيرة.
جــرام«،   350« في  دوره  عن  فهد  عابد  النجم  وتحدث 

شخصية  عن  تتحدث  أقدمها  التي  )نــوح(  »شخصية  قائال: 
محامي  هو  فـ)نوح(  والقضاء،  بالقانون  عالقة  لها  إشكالية 
يلعب  القانونية  القضايا  كل  حل  على  قــادر  جدا  مشهور 
بشكل  هو  له  الموكلين  كل  يشتهي،  هو  كما  بالقانون 
يتجاوزها  ال  حمراء  خطوط  لديه  ولكن  لهم،  مالذ  آخر  أو 

جديدة  الحكاية  باختصار،  والسالح..  األعضاء  تجارة  مثل 
صحية  أزمة  إلى  يتعرض  الرجل  هذا  أن  الرئيسي  والمفصل 
قلبه..  الستبدال  المستشفى  ــول  دخ إلــى  يضطر  قلبية 
بالقلب  عالقة  لها  ليس  الذاكرة  إن  تقول  الطبية  والنظرية 
موضوع  وهو  القلب  في  ذاكــرة  فال  الدماغ،  في  هي  وإنما 

تحتكم  الدراما  هنا  التلفزيونية،  الدراما  على  يطرح  مرة  أول 
في  الجديد  القلب  صاحب  هو  من  مفاده  الفضول  إلــى 
ويدخل  جدا  باهظ  بمبلغ  شــراؤه  يتم  الــذي  الحكاية  هذه 
شيطان  من  الرجل  هذا  يتحول  وكيف  الرجل..  هذا  قلب 
المتبرعين؟  أحد  قلب  يستعير  أن  بعد  عــادي  إنسان  إلى 

ومن  عالمه،  يدخل  الرجل..  هذا  عن  يبحث  أنه  والفضول 
الذي  الرجل  ذلك  يتمناه  كان  ما  كل  نوح  يكمل  الوفاء  باب 
وسنرى  قلبه..  منه  اشترى 

بعدها ماذا سيحدث؟«.
النجمة  عبرت  جانبها  من 
اهلل  رزق  كــاريــن  اللبنانية 
التجربة،  لهذه  حبها  عــن 
في  لها  األولى  أنها  والسيما 
مثنية  آراب«،  »البان  درامــا 
إياد  المنتج  مع  تعاملها  على 
للدور  اختارها  الــذي  الخزوز 
في  »ياسمين«  وشخصية 
المرتبطة  وهــي  المسلسل 
)عابد  ــوح«  »نـ مــع  عاطفيا 
»أعجبني  مضيفة:  فــهــد(، 
اسم  اختيار  في  الذكاء  جدا 
على  بناء  جاء  والذي  العمل، 
وزن  بــأن  العلمية  القاعدة 
إلى   290 بين  يتراوح  القلب 

350 جرام«.
حــداد  سلوم  الفنان  ــا  أم
فــقــد أكـــد: »الــتــجــربــة مع 
فهد  عــابــد  الــفــنــان  زميلي 
بيننا  يــحــدث  ــه  ألن ممتعة 
نوع  يجمعنا  عمل  أي  فــي 
مــن الــتــنــافــس الــشــريــف، 
منا  واحــد  كل  يقدم  أن  ألجل  يستفزني  وهو  أستفزه  فأنا 
)فايز  شخصية  جرام(   350( في  وأضاف:»أجسد  األفضل«. 
بينه  وطيدة  عالقة  هناك  يكون  مافيا،  زعيم  وهو  األشقر( 
المحامي  هذا  فهد  عابد  يجسده  الذي  الريس(  )نوح  وبين 
المحامي  كان  أن  وبعد  قلب..  تغيير  لعملية  يتعرض  الذي 
حبل  من  ابني  يخلص  أن  قضية  إليه  وأوكلت  بي  الخاص 
وهنا  بيننا  كان  الذي  االتفاق  عن  )نوح(  فينحرف  المشنقة.. 

تتأجج األحداث«.
ومن  األحمر،  ناديا  تأليف  من  جــرام«   350« مسلسل 
سلوم  فهد،  عابد  النجوم،  وبطولة  لطفي،  محمد  إخــراج 
الفنانين  من  مجموعة  ويشاركهم  اهلل،  رزق  كارين  حداد، 
قبيلي  غريس  نجم،  خالد  بينهم:  والشباب،  المخضرمين 
وقاسم  ســعــدالــديــن  ومصطفى  اهلل  عطا  وستيفاني 

منصور.

بنغازي: مريم العجيلي
»عيوني«  الجديدة  أغنيته  األعتر،  أيمن  الليبي،  الفنان  أطلق 

على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.
إزرا،  دايڤد  وتوزيع،  عمران،  وألحان،  كلمات  من  األغنية 
وكان  لندن،  »متروبوليس«  باستديوهات  تسجيلها  وجرى 
الفيديو  طريقة  على  »عيوني«  أغنية  تصوير  المقرر  من 
حال  »كورونا«  فيروس  جراء  لندن  في  اإلغالق  أن  إال  كليب، 

دون تصويرها.
الماضية  السنوات  خالل  األغاني  من  عددا  األعتر  وأصدر 
منها، »بحبك« و»هلبا« و»ليبيا« و»ال أراك« و»يالعزيز« و»يا 
المليون من  مليون ونصف  أكثر من  والتي حصدت  داللي«، 

عدد المشاهدات على موقع »يوتيوب«.
وبدأ المطرب الليبي الغناء وهو بعمر تسع سنوات بأغنيته 
يا وطنا«، وفاز في  التسعينات »وطنا  الوطنية المشهورة في 
األولى  دورته  في  الليبية  األغنية  مهرجان  في   2001 العام 
في  مبهرا  نجاحا  حقق  كما  »أمــي«،  بأغنية  األول  بالترتيب 
بوب  و»برنامج  العربية،  النسخة  ستار2«  »سوبر  برنامج 

آيدول« العام 2004، وهو مواليد 1982.

التواصل  موقع  عبر  بالعربي«،  »فــن  صفحة  تبدأ 
االجتماعي، أول عروضها السينمائية من خالل العرض 
أبيض«  أزرق  الفلسطيني »رمادي  للفيلم  الخاص األول 
في  أبوعلي،  كــرم  الكندي   - الفلسطيني  للمخرج 

الخامسة من مساء الجمعة، بتوقيت مونتريال.
األســيــرات  شــهــادات  حــول  أحــداثــه  ــدور  ت الفيلم 
مدته  مؤثر  وثائقي  في  اليومية  ومعاناتهن  المحررات 
عبر  نقاشية  حلقة  تعقبه  مباشر  عــرض  في  ساعة، 

تطبيق »زووم« مع المخرج كرم أبوعلي.
إنه  أبيض«  أزرق  ــادي  »رم فيلمه  عن  كرم  وقــال 
وغير  حساسية  الموضوعات  أكثر  من  واحــدا  يغطي 
المعلنة، مضيفا: »إنه فيلمي المفضل ألنه غير وجهة 

نظري تجاه المجتمع الفلسطيني أثناء العمل عليه«.
السابقة  التجارب  يستعرض  »الفيلم  قائال:  ويكمل، 
الفصل  نظام  ظــل  فــي  الفلسطينيات  للسجينات 
بمتابعة  مهتما  أصبحت  إسرائيل.  في  العنصري 
السجينات  عن  مقاالت  أقرأ  كنت  بينما  الفيلم،  هذا 
التفاصيل  قلة  والحظت  يواجهنها،  التي  والمشكالت 

واالهتمام الذي تلقاه«.
للعثور  البحث  من  شهرين  األمر  »استغرق  ويتابع: 
على  بالظهور  وإقناعهم  الفيلم  في  شخصياتي  على 
يعرفون  أو  الناس  يرتبط  فلسطين،  في  الشاشة.. 
الوصول  الصعب  من  ليس  لذلك  أسيرا،  كان  بشخص 
النفسي  لإليذاء  السجينات  تتعرض  ما..  شخص  إلى 
استجوابهن،  أثناء  الجنسي.  والتحرش  واللفظي 
صدمة  فــي  يتسبب  حيث  العنف،  يحدث  مــا  غالبا 
مثل  معينة  احتياجات  إلى  المرأة  تحتاج  أيضا،  دائمة.. 
معظم  وفي  تقييدها،  يتم  حيث  الشخصية،  النظافة 
أو  أسرهن  أفراد  مع  للتهديد  النساء  تتعرض  األحيان 

أطفالهن«. وأشار أبو علي »يركز الفيلم على كل تجربة 
شهدها كل فرد في السجن وما تالها من تأثير«.

الوحيد  العنصر  أن  الفلسطيني  المخرج  واعتبر 
بعيد  محتوى  كتابة  هو  تحديا،  يمثل  يجده  الــذي 
الفلسطينيين  األفالم  صانعي  فمعظم  السياسة.  عن 

يكتبون وينتجون أفالما ذات ترجمة سياسية فقط.
الموضوعات  أهم  من  السياسة  »تعتبر  ويوضح: 
يستيقظون  يوم  كل  الفلسطينيون  عليها  يعثر  التي 
هو  هــذا  ألن  ولكن  آســرة،  فكرة  ألنها  ليس  فيه، 
اليومية  األخبار  مشاهدة  أو  الصحيفة  قراءة  واقعهم.. 
كونك  روتينهم.  من  جزء  كلها  األحــداث  مشاهدة  أو 
فنانا ال يمثل بالده أو قضاياها السياسية، يشبه تماما 
يعتمدون  أصبحوا  الناس  ألن  رسالة،  بال  فنانا  كونك 

على الفنانين أكثر من السياسيين لمعالجة ظروفنا«.
كندا«  من  بالعربي  »فــن  صفحة  أن  إلــى  يشار 
بكندا  المقيمان  المصريان  الزوجان  دشنها  قد  كان 
تجربة  قدما  أن  بعد  موسى،  وكــايــزر  جويلي  يافا 
خالل  من  »كورونا«  أزمة  أثناء  رائدة  فنية  اجتماعية 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  صفحات  عــدة 
الــيــدويــة«،  ــال  ــم واألع للفنون  »يــافــا  صفحة  مثل 
حكايتها  يتم  التي  القصص  بتحويل  يقومان  حيث 
يدوية  وأعمال  متحركة  رسومات  لمجموعة  لألطفال 
التجربة  تطورت  ثم  تدويرها،  معاد  خامات  باستخدام 
جسر  بناء  تم  خاللها  من  التي  الصفحة  تدشين  ليتم 
بمشاركة  والكنديين  العرب  الفنانين  بين  للتواصل 

تفاعلية من الجمهور.
رابط مشاهدة الفيلم أونالين:

h t t p s : / / w w w . e v e n t b r i t e .
ca/e/139157591101

إياد الخزوز: أشكر حكومة أبو ظبي على كل التسهيالت إلتمام العمل

كارين رزق الله: سعيدة بأنه أول أعمالي خارج لبنانعابد فهد: موضوع المسلسل جديد على الدراما التلفزيونية
القاهرة - محمد علوش

● من وقائع المؤتمر الصحفي لمسلسل »350 جرام«

»هايف« يفوز بجائزة 
أفضل فيلم درامي أجنبي

أسعى دائما لصناعة أفالم 
مصرية بمواصفات عالمية

● إميليا جونز



فيفي
املرمىاملرمى

نجحت إدارة نادي السويحلي في ضم المحترف 
الدولي النيجيري إيكندي إليجاه أيداو، ليواصل 
تدريباته بشكل رسمي مع الفريق، بهدف دعم 
الممتاز، ويشغل  الدوري  صفوفه في منافسات 
أحد  وهو  الوسط  مركز العب  عاما(   24( أيداو 
أن  له  وسبق  للشباب،  نيجيريا  منتخب  العبي 
األميركي  الدوري  في  احترافية  تجارب  خاض 

ومالدوفيا ولتوانيا.
ويعتبر أيداو العبا أساسيا مع منتخب نيجيريا 
للشباب، وتوج مع المنتخب النيجيري للناشئين 
ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما، كما سبق 
المحترف  مع  تعاقدات  أن  السويحلي  إلدارة 
الدولي الكيني بيستون فونيولي موتامبا الذي 
األسبوع  الفريق خالل  مع  تدريباته  رسميا  بدأ 

من  السويحلي  نادي  إدارة  وتسعى  الماضي، 
جدي  بشكل  للمنافسة  التعاقدات  هذه  خالل 

على بطولة الدوري الليبي.
في الوقت نفسه، وقع العب الوسط، صانع 
 22 مواليد  القليب  أحمد  نورالدين  األلعاب، 
القدم  لكرة  األول  الفريق  مع   ،2001 مارس 
بنادي السويحلي بعقد يمتد لموسمين، وانضم 
السويحلي  آمال  فريق  إلى  بداياته  في  القليب 
قادما من نادي النجم الريفي الذي تألق معه، 
كما أنه تألق بشكل الفت مع المنتخب الليبي 
للشباب في عدة بطوالت منها البطولة العربية 
العام  السعودية  في  أقيمت  التي  للمنتخبات 
2020، وبطولة شمال أفريقيا للمنتخبات التي 

أقيمت في تونس نهاية العام المنقضي.
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الصراع املثير على 
كرسي الرئاسة

الحدث

زين العابدين بركان

يبدو أن السباق إلى كرسي رئاسة اتحاد الكرة 
وصراعًا  تنافسًا  سيشهد  المرة  هذه  الليبي 
فاق  كبير  عدد  تقدم  أن  بعد  ومثيرًا  قويًا 
والتقدم  الترشح  بطلبات  مرشحًا  الخمسين 
والعضوية،  والنائب  الرئيس  مناصب  لشغل 
الذي على ما يبدو قد استهوى عددًا كبيرًا من 
الرؤساء السابقين ونجوم كرة القدم القدامى 
والدوليين وقيادات إدارية بعضها سبق له أن 
خاض التجربة والبعض اآلخر سيخوضون هذا 

التحدي ألول مرة.
الكثير منهم في عرض برامجهم  قد شرع 
اإلعالم  وسائل  عبر  االنتخابية  ومشاريعهم 
لتطوير  برامج  شملت  والتي  المختلفة 
االهتمام  مع  والمدربين،  الكروية  المسابقات 
الكلمة  وتبقى  الدولية  المنتخبات  بكافة 
اختيار  في  العمومية  للجمعية  الفصل 
لقيادة  والمؤهلة  القادرة  المناسبة  الشخصية 
وعلى  المقبلة،  سنوات  األربع  خالل  االتحاد 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  مسيرة  مدى 
العريق، الذي تأسس العام 1962 تعاقب على 
منهم  رياضية  شخصية   30 من  أكثر  رئاسته 
وحقق  المناسبة  واألجواء  المناخ  وجد  من 
ومنهم  الوجهات،  كافة  على  النجاحات  بعض 
من لم يكن محظوظًا، حيث اصطدم بظروف 

ومراحل عصيبة مرت بها الكرة الليبية.
رئيس  أول  الزنتوتي  محمد  السيد  كان 
هذا  شغل  وقد  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد 
المنصب لسبع سنوات متتالية وهي أطول فترة 
رئاسية، فيما ال زال عبد الحكيم الشلماني على 
ويطمح  وموقتًا،  مكلفًا  رئيسًا  الرئاسة  كرسي 
الفوز بوالية ثانية في االنتخابات المقبلة  في 

بعد أن تقدم بملف الترشح.
كل  هل  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
الرئاسة  كرسي  منصب  لشغل  المتقدمين 
في  منهم  رغبة  تقدموا  المقاعد  وباقي 
من  الليبية  الكرة  وانتشال  وإنقاذ  التغيير 
األمل؟..  وخيبات  لإلخفاقات  حد  ووضع  القاع 
أن األسباب واألعذار وحجة قلة اإلمكانات  أم 
والظروف التي تمر بها البالد ستكون جاهزة 
بامتيازات  بالتمتع  واالكتفاء  اإلخفاق  حال  في 
األربع،  السنوات  الرئاسة خالل  ومزايا كرسي 
وغير  القياسي  الرقم  هذا  كل  أغرى  الذي 
االتحاد  تاريخ  في  المتقدمين  من  المسبوق 

الليبي لكرة القدمّ؟

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السويحلي يراهن على النجوم الشابة 
فنيا  مديرا  عمله  يوسف  طلعت  يواصل 
»األهلي  بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
طرابلس«، وكانت إدارة »األهلي طرابلس« 
لمدة  يوسف  طلعت  المدرب  مع  تعاقدت 
القادري،  جالل  للتونسي  خلفا  موسمين 
كأس  من  المبكر  الفريق  خروج  بعد 
مرة  ثالث  هي  وهذه  »الكونفدرالية«، 
يدرب فيها طلعت يوسف فريق »األهلي«، 
الليبي  الدوري  بطولة  معه  حقق  وقد 
الثمانية في  دور  إلى  بالفريق  والوصول 
عقد  وقد  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولة 
طلعت يوسف )66 عاما( مؤتمرا صحفيا، 
لتدريب  بعودته  سعيد  أنه  خالله  أكد 
بالتجربتين  وسعيد  »األهلي«،  فريق 
فيهما  كانت  اللتين  معه،  السابقتين 
له  بالنسبة  ومرضية  منطقية  نجاحات 
في  »أتمنى  قائال:  »األهلي«،  ولجمهور 
المرجوة،  اآلمال  أحقق  أن  الثالثة  التجربة 
وإن  إليها  نسعى  التي  االنتصارات  ونحقق 
كانت المهمة ليست سهلة ومحتاجة لجهد 

الجميع«. وتكاتف  كبير 
يوسف  لطلعت  المصاحب  الفني  الطاقم 
محمد  من  يتكون  الجديدة  مهمته  في 
الدكتور  البدني  والمعد  عامًّا،  مدربًا  وهبة 
الحراس  عبداللطيف من مصر، ومدرب  أحمد 
مدرب  ومساعد  المزوغي،  إلياس  التونسي  

الزقوزي. محمد  الليبي 

حقق الليبي جالل شاهين الفوز في الجولتين األولى والثانية للدورى األسكتلندي 
للشطرنج الديناميكي، وأسهم في فوز ناديه بولي واعتالء صدارة المجموعة 

الثانية بالعالمة الكاملة أربع نقاط من جولتين بعد الفوز على نادي دندي 
بنتيجة )4.5 مقابل 5( وعلى نادي كاربريدج بنتيجة )3.5 مقابل 1.5(، ليتصدر 

نادي بولي تكنيك مجموعته برصيد أربع نقاط من مباراتين، يأتي من خلفه 
أندية كار بريدج وستبس وبريست ويك وبيردستن بنقطتين لكل منها، وفي 

مؤخرة الترتيب دندي سنتر دون نقاط من مباراتين، بحسب موقع االتحاد 
للشطرنج. األستكلندي 

اعتمدت لجنة اإلشراف على االنتخابات باللجنة األولمبية الليبية القائمة النهائية ◆
لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي للترايثلون، برئاسة علي 

المبروك الزائدي، وحسن المهدي موالهم، نائبا للرئيس، وأحمد الصيد بن 
حسونة، أمينا عاما، ويوسف مسعود الجبالي أمينا للصندوق، كما اعتمدت اللجنة 

العضوية لكل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشير، وهاني محمد 
الفاسي وموسى مهدي جرافة، ومصطفى عبدالحميد البدري، الذي تم اختياره 

رئيسا للجنة الفنية لهذه الرياضة بالمنطقة الشرقية، ويعد البدري دراجا دوليا 
سابقا متميزا في لعبة الدراجات بنادي التحدي منذ العام 1987.

◆
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● مباراة ودية للسويحلي استعدادا للدوري
● بن علي

واصل فريق الهالل للكرة الطائرة صدارته 
في المجموعة األولى بعد فوزه على مضيفه 

المروج بثالثة أشواط دون رد، كانت نتائجها 
)25/27، 11/25، 24/26(، بهذا الفوز 

حافظ الهالل على صدارته المجموعة األولى 
برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، وبقي 

المروج بنقطتيه السابقتين، وأدار المباراة 
طاقم تحكيم مكون من بوشعالة حكما 

أول وفرج بوعربية حكما ثانيا، والمسجالن 
مجدي المسماري وأحمد الجبالي، وحمل 
الراية الحكمان مؤمن الصالحين وعلي 

بوجناح.
وبمجمع سليمان الضراط حقق األهلي 

بنغازي الفوز على البراق بنتيجة ثالثة 
أشواط دون مقابل، كانت نتائجها )14/25، 
12/25، 21/25(، وبهذا الفوز وصل األهلي 

بنغازي إلى النقطة 12 من خمس مباريات 
وبقي البراق بنقطته الوحيدة السابقة، 

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من علي 
األوجلي حكما أول واعبيد البرغثي حكما 

ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد الورفلي 
وبدر البرهمي والمسجالن سعد المسالتي 
وعصام الفسي. في الوقت نفسه، صدر عن 
رئيس االتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان 
البكباك قرار باعتماد سبعة حكام جدد على 

الدرجة الثالثة وهم: مختار الكرو وخليفة 
الجندي وأحمد شعيب وأسامة عقيل وأيمن 
أبوطارق ومحمود شلغوم ومحمد أبوجرادة.

يشار إلى أن الحكام السبعة اجتازوا 
بنجاح دورة حكام الكرة الطائرة التي 

الماضي، وحاضر  أقيمت في شهر ديسمبر 
المكشالي،  علي  الحكام  لجنة  رئيس  فيها 

نظرية  محاضرات  برنامجها  وتضمن 
اللعبة وعرض فيديوهات  قانون  وعملية في 

القانون. لبعض مواد 

طائرة الهالل
في صدارة »األولى«

التونسي  الصفاقسي  نادي  إدارة  نجحت 
الشبلي  أنس  الليبيين  الالعبين  إضافة  في 
األفريقية  القائمة  إلى  غيضان  وفرج 
نجاح  بعد  هذا  يأتي  األول،  الكرة  لفريق 
الالعبين  ضم  في  التونسي  الصفاقسي 
للنادي،  األخيرة  اللحظات  في  القائمة  إلى 
حيث  أسماء،  خمسة  على  اشتملت  التي 
مع  أخيرا  الصفاقسي  إدارة  تعاقدت 
تركها  التي  الثقة  نتيجة  وغيضان  الشبلي 
التونسي عموما  الدوري  الليبي في  الالعب 
الجناح  أيضا  يضم  الذي  والصفاقسي 
الدولي محمد صولة الذي ينشط مع فريق 
مع  جيدة  مستويات  ويقدم  الصفاقسي، 
الصفاقسي  نادي  يشارك  حيث  الفريق، 
كأس  مسابقة  في  الموسم  هذا  التونسي 

الكونفدرالية.
الليبي  الشباب  منتخب  العب  ووقع 
مع  رسميا  عقدا  غيضان  فرج  سرت  وخليج 
إلى ثالث  يمتد  التونسي  الصفاقسي  فريق 
الالعبين  من  غيضان  فرج  ويعد  سنوات، 
للشباب  الوطني  المنتخب  في  المتميزين 
في  بارز  دور  له  وكان  عاما،  عشرين  تحت 
جيدة  مستويات  وقدم  المنتخب،  تشكيلة 
التونسي  الصفاقسي  فريق  جعل  مما 

عقد معه. لتوقيع  يسعى 
جيد،  بشكل  فريقه  مع  صولة  ويؤدي 
في  موسمين  لمدة  عقدا  معه  وقع  الذي 
الدوري  في  مسيرة  بعد  حر،  انتقال  صفقة 

وبدأ  »الرفاع«،  نادي  مع  البحريني 
مع  الكروي  مشواره  عاما«   27« صولة 

»األهلي طرابلس«، وقدم مردودا كبيرا 
الموسمين  خالل  البحريني  الدوري  في 

بثالث  »المحرق«  مع  وتوج  الماضيين، 
في  والنخبة  والسوبر  الدوري  بطوالت هي 
الموسم  ولعب   2019-2018 الموسم 
الماضي لفريق »الرفاع«، وقدم مستويات 

جيدة وسجل عدة أهداف.
الالعبين  قماشة  أن  من  الرغم  وعلى 
ال  الليبي  المحترف  فإن  محدودة  باتت 
جائحة  رغم  نفسه،  فرض  يحاول  يزال 
في  آخذة  كانت  أن  بعد  »كورونا« 
في  األخيرة،  الفترة  خالل  االنتشار 
على  المسيطرة  الهلع  حالة  ظل 
فيروس  انتشار  بسبب  الجميع، 
الذي  عالميا،  المستجد«  »كورونا 
تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة 

والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
العالم،  حول  الدوريات  إقامة  من  ويحد 

سبق  حيث  الليبي،  المحترف  سلبا  ليتأثر 
تزايد  »كورونا«  فيروس  ظهور 

الليبيين  المحترفين  رقعة 
بدول  وتحديدا  الخارج،  في 
غموض  تزايد  مع  الجوار، 
الخاصة  المحلية  المسابقة 

القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري 
الماضي. الموسم  إلغاء  بعد 

إهمال الملف الليبي في عهد
أحمد أحمد العائد لـ »كاف«

ثالثي ليبي في القائمة األفريقية 
إلى الصفاقسي التونسي

»كاف« يرسل لجنة رسمية لتفقد مالعب طرابلس وبنغازي.. اإلثنني
اللجنة يستمر عملها ثالثة أيام برئاسة جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر.. وعضوية أمانو وزكريا والهمامي

اللجنة  الستقبال  االستعدادات  تتواصل 
لكرة  األفريقي  االتحاد  قبل  من  المكلفة 
الحظر  رفع  بهدف  ليبيا  لزيارة  »كاف«  القدم 
أن  المقرر  من  التي  الليبية،  المالعب  عن 
الثامن  الموافق  المقبل،  اإلثنين  ليبيا،  تصل 
من شهر فبراير الجاري برئاسة جبريل حميدو 
رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، وعضوية كل 
زكريا،  أحمد  والمصري  أمانو،  كريستيان  من 
شمال  اتحاد  عام  أمين  الهمامي  ومحمود 

أفريقيا.
ثالثة  لمدة  ستتواصل  »كاف«  لجنة  زيارة 
بمباشرة  اللجنة  خاللها  وستشرع  أيام، 
المقبل  فبراير  من  التاسع  صباح  مهامها 
وبعض  الدولي  طرابلس  ملعب  مرافق  بتفقد 
عمل  عشاء  شرفها  على  يقام  ثم  الفنادق، 
ببعض  اللقاء  يتخلله  العاصمة  فنادق  بأحد 
»كاف«  لجنة  تتحول  وسوف  المسؤولين، 
بنغازي  مدينة  إلى  التالي  اليوم  صباح 
الفنادق  وبعض  بنينا،  شهداء  ملعب  لزيارة 
اللجنة  وتختتم  المدينة،  في  الموجودة 
األفريقية برنامج عملها يوم الحادي عشر من 
نتائج  لتوضيح  صحفي،  مؤتمر  بإقامة  فبراير 

زيارتها. وطبيعة 
هيئة  رئيس  استقبل  السياق  ذات  وفي 
القنطري،  بشير  الدكتور  والرياضة  الشباب 
األمن  مدير  الطبال  عبدالباسط  العميد 
»كاف«  وفد  لزيارة  للتنسيق  وذلك  الرياضي، 
لتأمين  المقبل  األسبوع  خالل  ليبيا  إلى 
قبل  من  التأمين  ويأتي  بالكامل،  البرنامج 
األمنية  األجهزة  بمشاركة  الرياضي  األمن 
والجهات المختصة في الدولة والهيئة العامة 
للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم واإلعالم 
المطار  من  وصواًل  الداخلية  ووزارة  الرياضي 
والمؤتمر  الزيارة  لبرنامج  بالفندق  لإلقامة 

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

الشلماني:  وأكمل  غياب«.  طول  بعد  مالعبنا 
الحكومة  وملعب  ملعبنا  في  اآلن  »الكرة 
كونها  والرياضة،  الشباب  هيئة  عبر  الليبية 

الرياضية  المنشآت  ملف  عن  المسؤولة 
الملف  ودورها في موقع المسؤولية عن نجاح 
التي  الدول  ونشكر  مالعبنا،  عن  الحظر  ورفع 

قرار  مشروع  العتماد  معنا  ووقفت  ساندتنا 
مصر  بينها  ومن  مالعبنا،  عن  الحظر  رفع 
وجيبوتي  والصومال  وموريتانيا  والمغرب 

وتشاد«. فاسو  وبوركينا 
اجتماع  في  أوضح  الشلماني  أن  إلى  يشار 
الليبية  واألندية  الفرق  له  تتعرض  ما  »كاف« 
المظالم  وكذلك  السفر،  وتأثير  تكاليف  من 
نادي  له  تعرض  ما  خصوصًا  التحكيمية، 
في  كبير  تفهم  وهناك  أخيرًا،  بنغازي  األهلي 

القضية. لهذه  »كاف« 
للشباب  العامة  الهيئة  رحبت  جانبها،  من 
المكتب  اجتماع  في  جاء  بما  والرياضة 
مستعجلة  لجنة  بتشكيل  لـ»كاف«  التنفيذي 
المالعب  من  عدد  تفقد  بهدف  ليبيا  لزيارة 
الحظر  رفع  أجل  من  ضرورية  كخطوة 
وتؤكد  الليبية،  المالعب  على  المفروض 
مستعجلة  لجنة  تشكيل  بصدد  أنها  الهيئة 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
المهمة،  المحاور  من  عددًا  ستتضمن  التي 
والمواصالت  والصحي  األمني  المحور  أهمها 
شكرها  عن  الهيئة  تعبر  كما  واالتصاالت، 
ساندت  التي  للدول  وامتنانها  وتقديرها 

وهي  ليبيا  زيارة  على  بالموافقة  قرارًا  بإصدار 
المغرب، مصر، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، 

تشاد. فاسو،  بوركينا 
وإذ تعبر الهيئة عن ترحيبها بهذه الزيارة، 
الجماهير  وتنتظرها  اآلمال،  عليها  تعلق  التي 
القدم  كرة  والعبو  عمومًا  الليبية  الرياضية 
دولة  كاهل  عن  يرفع  بما  اإليجابية  نتائجها 
التي ترهق  الباهظة  المالية  المصروفات  ليبيا 
خزينة الدولة، وترفع من جانب آخر ما يعانيه 
أرضهم  خارج  اللعب  ويالت  من  الرياضيون 
السيئ  األثر  بالغ  له  كان  أصابهم  إرهاق  من 
من  وحرمانهم  ومشاركاتهم  نتائجهم  على 
التمتع  من  وحرمانهم  جماهيرهم  مساندة 

اللعب على أرضهم. بفرص 
وفد  زيارة  إن  بيانها،  في  الهيئة  وقالت 
ترحاب  محل  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
تأمل  التي  ليبيا،  دولة  مكونات  كامل  من 
كامل  الهيئة  وتبدي  اإليجابية  نتائجها  في 
التي  المطالب  كافة  لتوفير  االستعداد 
الحظر  استمرار  بأن  مذكرين  اللجنة،  تطلبها 
الرياضة  أرهق  ليبيا  مالعب  عن  المفروض 
الليبية ماديًا ومعنويًا، وساهم بصفة مباشرة 
عمومًا،  الليبية  الرياضة  مستوى  تدني  في 

القدم خصوصًا. وكرة 
الماضية  السنوات  طوال  ليبيا  وعانت 
بسبب  مالعبها،  على  الحظر  »كاف«  فرض 
السياسي، وسبق وعقد رئيس االتحاد  الوضع 
المهندس  السابق  القدم  لكرة  المصري 
االتحاد  مجلس  عضو  بصفته  أبوريدة  هاني 
في  اجتماعًا  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
وجهات  لتقريب  السبـل  كافة  لبحث  القاهرة، 
االتحادين  وبين  الليبي  االتحاد  بين  النظر 
استقبال  عودة  أجل  من  والدولي  األفريقي 
مع  الليبية  للفرق  الدوليـة  المباريات  ليبيا 
األفريقي  االتحاد  مع  تدريجية  إجراءات  اتخاذ 
على  الليبي  المنتخب  مباريات  إلقامة  »كاف« 
والسياسي  األمني  الوضع  أن  خاصـة  أرضه، 
عمـا  فضاًل  االستقرار،  نحـو  يتجه  ليبيا  في 
توحيـد  في  القـدم  كـرة  به  تسهم  أن  يمكن 

الليبية. الجماهير 

●  رسالة من جماهير الكرة الليبية لرئيس االتحاد الدولي

● صولة

● احتفاالت في المدرجات قبل فرض الحظر على المالعب الليبية

ختام رحلة العمل يوم الحادي 
عشر من فبراير بإقامة مؤتمر 

صحفي لتوضيح نتائج وطبيعة 
الزيارة قبل اتخاذ القرار النهائي

طرابلس - الصديق قواس

بعد جهد مضٍن واتصاالت مستمرة

● أحمد أحمد

● طلعت

● شاهين

أنها ستنظر  الرياضية »كاس«،  التحكيم  أعلنت محكمة 
في الثاني من مارس المقبل في االستئناف المقدم من 
الرئيس السابق لالتحاد األفريقي لكرة القدم، الملغاشي 
للعبة  الدولي  االتحاد  قبل  من  إيقافه  ضد  أحمد،  أحمد 
»فيفا«، ما قد يسمح له بالعودة إلى المنافسة على الظفر 

بوالية ثانية على رأس االتحاد القاري.
الملف  عمله،  فترة  طوال  أحمد،  أحمد  يساند  ولم 
الليبي الخاص برفع الحظر، حيث لم تتحرك األمور، إال في 
اللجنة  الستقبال  االستعدادات  تواصلت  أن  بعد  غيابه، 
ليبيا بهدف رفع الحظر  المكلفة من قبل »كاف« لزيارة 
عن المالعب الليبية، ومن المقرر أن تصل ليبيا، اإلثنين 
المقبل، لجنة يترأسها جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر 

أمانو،  كريستيان  من  كل  وعضوية  القدم،  لكرة 
والمصري احمد زكريا، ومحمود الهمامي أمين 

عام اتحاد شمال أفريقيا.
بيان  في  الرياضية،  المحكمة  وأوضحت 

مستعجاًل  إجراًء  »وضعت  أنها  لها، 
يوم  مارس«،   12 قبل  حكمها  وستصدر 
المقرر  األفريقي  االتحاد  رئاسة  انتخابات 

الرباط،  المغربية  العاصمة  في  إجراؤها 
االتهامات  من  أحمد  تبرئة  تمت  حال  وفي 

أدت  التي  المالي  بالفساد 
نوفمبر  في  إيقافه  إلى 

سنوات  خمس  الماضي 
كروي،  نشاط  أي  عن 
بإمكان  سيكون 
من  البالغ  الملغاشي 

منصبه، من خالل  استعادة  الدفاع عن  عامًا   61 العمر 
منافسة المرشحين األربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة: »نظرًا لخطر حدوث ضرر ال يمكن 
العقوبة  على  اإلبقاء  حالة  في  أحمد  ألحمد  إصالحه 
التأديبية قبل االنتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية 
تعلق موقتًا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق 

لالتحاد األفريقي بالقيام بحملته الترشيحية«.
دانت  األخالقيات  لجنة  في  القضائية  الغرفة  وكانت 
وترشح   2017 منذ  القاري  االتحاد  يرأس  الذي  أحمد 
بواجب  متعلقة  مواد  عدة  بخرق  ثانية،  لوالية  مجددًا 
أخرى،  مزايا  أو  هدايا  وقبول  عرض  بجانب  الوالء، 
اختالس  إلى  باالضافة  المنصب،  استخدام  إساءة  مع 
 185( فرنك سويسري  ألف   200 وغرمته  األموال، 
قصيرة  لفترة  ُأوقف  أحمد  وكان  يورو(.  ألف 
وخضع للتحقيق في فرنسا في يونيو 2019 
علمًا  سبيله،  إخالء  قبل  فساد  بشبهات 
دام  حكمًا  منهيًا  منصبه  إلى  وصل  بأنه 
34 صوتًا  بنيله  لعيسى حياتو  عامًا   29
النفوذ  الواسع  للكاميروني   20 مقابل 
الذي الحقته أيضًا فضائح فساد عديدة. 
ورأى القضاء الداخلي في الفيفا، أن أحمد 
ارتكب  الدولي،  االتحاد  رئيس  نائب  أحمد، 
األفريقي  االتحاد  إدارة  في  مخالفات  عدة 
بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، 
التجهيزات  شركة  مع  وعالقته 
ستيل«  »تاكتيكال  الرياضية 

وأنشطة أخرى.
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انتخابات غير 
مسبوقة منتظرة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبية  الكرة  تاريخ  في  إطالقًا  يحصل  لم 
االتحاد  إدارة  مجلس  النتخابات  تقدم  أن 
من  العدد  هذا  القدم  لكرة  الليبي 
أعلن  الترشح  باب  قفل  وبعد  المرشحين، 
المرشحين،  عدد  الحالي  الليبي  االتحاد 
صفحات  عبر  التساؤالت  أثارعديد  مما 
لهذا  مؤيد  بين  االجتماعي  التواصل 
وديمقراطيًا  طبيعيًا  أمرًا  واعتباره  العدد 
والصندوق  اللوائح،  عليهم  تنطبق  طالما 
أن  يرى  وبين من  الفيصل،  االنتخابي هو 
للتقدم،  أهاًل  ليسوا  المتقدمين  بعض 
قادر  وبعضهم جاء ألهداف شخصية وغير 
ال  اآلخر  والبعض  اإلضافة،  تقديم  على 
ليكون  تؤهله  رياضية  ذاتية  سيرة  يملك 
وجود  مع  القدم  كرة  اتحاد  في  عضوًا 

تأكيد. بكل  مقنعة  شخصيات 
أن  غير  جدل،  مثار  العدد  هذا  ويبقى 
عضوًا   62 تقدم  أسباب  أحد  أن  المؤكد 
الكرة  اتحاد  في  مقعدًا   11 على  للحصول 
الليبي ألربع سنوات مقبلة هو بكل تأكيد 
الترشح، وهي معايير  بسبب ضعف معايير 
اتحاد  تفرز  وال  قوية  وليست  جدًا  عادية 
مثلما  الترشح  حق  أن  رغم  قويًا  قدم  كرة 

اللوائح. تكفله  أشرنا 
هنا تكمن مسؤولية الجمعية العمومية 
التي تنظم أكثر من مئة نادٍ ليبي تشكل 
المعايير  وضع  أسباب  وأن  الجمعية،  هذه 
يتحكمون  ممن  البعض  رغبة  البسيطة 
في  األندية  بعض  ويقودون  بمفاصلها 
وهؤالء  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  الترشح 
العام  للرأي  مكشوفة  خطواتهم  أصبحت 
اإلخفاقات  سلسلة  مع  خاصة  الرياضي، 
أغلب  الليبية وخروج  الكرة  المتواصلة في 
والتصفيات  البطوالت  من  المنتخبات 
لبطولة  األول  الدور  من  الخروج  وآخرها 
لآلمال  المخيبة  النتائج  وقبلها  الـ»شان« 
المعروفة  للكبار  أفريقيا  أمم  تصفيات  في 

بالـ»كان«.
الجمعية  في  األمل  يبقى  ذلك  ومع 
العمومية باختيار األفضل واألصلح التحاد 
شهور،  منذ  يعمل  البعض  أن  رغم  الكرة 
شبه  تبدو  المترشحين  األشخاص  ومالمح 
الليبية  الكروية  االنتخابات  وفي  واضحة 
اتفاقات  وهناك  مباحًا،  شيء  كل  أصبح 
وتنازالت ووعود تقدم وقدمت من بعض 

انتخابها. األطراف ألجل 

للمرة  الترشح  يريد  التجربة ومنهم عضو  تكرار 
الثالثة تواليًا لمجلس اإلدارة لالتحاد الليبي لكرة 
القدم، وهناك انتقادات لبعضهم لتقدمهم مرة 
أخرى لعدم منح فرصة لشخصيات أخرى، ويترقب 
االنتخابات  هذه  بالغ  باهتمام  الرياضي  الوسط 
قوية  كفاءات  فيه  قوي  كرة  اتحاد  وجود  ألن 
يمكن أن يسهم في تطور اللعبة، خاصة أن أربع 
سنوات تعتبر مقبولة لعمل كروي جيد في ظل 
باستمرار  الدولة  توفرها  مقبولة  مالية  إمكانات 

لكرة القدم الليبية.
الكرة  اتحاد  رئيس  المرشحين  بين  من 
الدولي  الحكم  الشلماني،  الحكيم  عبد  الحالي 
ديسمبر  منذ  المسيرة  يقود  الذي  السابق، 

موقتًا  المهمة  تولى  أن  بعد   ،2018 العام 
يتولى  أن  المرة  يريد هذه  أنه  إال  أول،  كنائب 
كاملة  ولدورة  انتخابي،  بشكل  المسؤولية 
مدتها أربع سنوات، في والية ثانية، حيث يرى 
أبرز  ومن  العمل،  لمواصلة  الكفاءة  نفسه  في 
األسبق  الكرة  اتحاد  رئيس  أيضًا  المترشيحن 
المرشحة  األسماء  بين  ومن  الطشاني،  أنور 
الفرعي  االتحاد  رئيس  المغربي  عبدالمولى 
وجوه  من  يعتبر  الذي  بطرابلس،  القدم  لكرة 
البالد،  في  المعروفة  اإلدارية  القدم  كرة 
والمدرب  السابق  الالعب  أيضًا  يتواجد  كما 
قائمة  إلى  لينضم  أبونوارة  جمال  المعروف 
وهناك  األندية،  دعم  لرئاسة  المرشحين 
والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  شاكه  إبراهيم 
الترشح، مؤكدًا  السابق، الذي كشف رغبته في 
مقبلة،  سنوات  لألربع  تطوير  مشروع  لديه  أن 
من  قائمة  معه  لتكون  التنسيق  بصدد  وأنه 
تركيبة  في  المعروفة  الرياضية  الشخصيات 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس 
مناصب  تولى  أن  سبق  إنه  حيث  الجديد، 
عمل  بضرورة  ويطالب  يرحب  كما  عديدة، 
مرشح  كل  لكشف  المترشحين  بين  مناظرات 

برنامجه وأفكاره.

أكثر  يتقدم  الليبية  الكرة  تاريخ  في  مرة  ألول 
رئاسة  على  للتنافس  رسميًا  مرشحًا   60 من 
لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  وعضوية 
الكروي،  التاريخ  في  تسجل  سابقة  في  القدم 
كل  المرشحين،  من  العدد  هذا  تقدم  حيث 
يرى  من  فهناك  مختلفة،  زاوية  من  يراه 
تكفل  اللوائح  أن  طالما  جدًا  إيجابيًا  الموضوع 
يفرز  العدد  هذا  وربما  يتقدم،  أن  مترشح  ألي 

اتحاد كرة قويًا.
إن  حيث  ذلك،  عكس  يراه  من  وهناك 
للترشح  يتقدم  البعض  المعايير جعلت  سهولة 
لذلك،  مؤهل  غير  وهو  الرئاسة  أو  للعضوية 
وهو شيء يضر بالكرة الليبية لترشح أشخاص 
مجلس  في  أعضاء  ويصبحون  ينجحون  قد 
ضمن  مقنعة  كفاءات  وجود  ومع  اإلدارة، 
ولكن  خبرتهم  ولهم  تأكيد  بكل  المرشحين 
أخرى  أمور  من  والبد  تكفي  ال  وحدها  الكفاءة 
واقعًا  أصبحت  ولكنها  البعض  بها  يقتنع  ال  قد 

وهي الحسابات والتحالفات.
أمام  مهمة  فرصة  االنتخابات  ستكون 

القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
ظل  في  خاصة  قوي،  إدارة  مجلس  الختيار 
الذي  الحالي  للمجلس  متواصلة  انتقادات 
وفي  المقبل  مارس  شهر  في  مدته  تنتهي 
على  الليبية  للكرة  متواصلة  إخفاقات  ظل 
الدور  من  الخروج  وآخرها  المنتخبات  صعيد 
الـ»شان«  األفريقية  األمم  كأس  لبطولة  األول 
األول  للمنتخب  جدًا  المتواضعة  النتائج  وقبلها 

في بطولة أفريقيا الكبار المعروفة بالـ»كان«.
أن  الليبي  الرياضي  الوسط  عند  األمل 
التحدي،  في مستوى  العمومية  الجمعية  تكون 
 62 من  الرئيس  فيهم  بمن  عضوًا   11 وتختار 
الليبية  القدم  كرة  مصلحة  تضع  وأن  مرشحًا، 
تداول  مع  ضيقة  شخصية  مصالح  وليس  أواًل 
وبدء  المرشحين  بين  اتقافات  بعقد  أخبار 
المرشحين  بعض  وتقديم  الستار  وراء  اللعب 
األعضاء  لبعض  وعودًا  الرئيس  لمنصب 
كروية  وامتيازات  مناصب  بمنحهم  واألندية 
مألوفة  أصبحت  طريقة  وهي  وشخصية 
انتخابات  كل  في  ومستهجنة  ومكشوفة 

جديدة كل أربع سنوات.
الحالي  المجلس  أعضاء  من  ستة  يتقدم 
ويريدون  الثانية  للمرة  المقبلة  لالنتخابات 

62 مرشحًا.. رقم قياسي فريد في االنتخابات املقبلة التحاد الكرة الليبي

● الشلماني خالل فاعليات إحدى الجمعيات العمومية

ديربيات ساخنة تنتظر كبار الدوري في نسخته الـ46
بدء المؤجالت بلقاء الجوار بين األهلي بنغازي والهالل في األسبوع األول.. والنصر يواجه نجوم أجدابيا

االفتتاحية  الجولة  في  للراحة  خلدت  أن  بعد 
الليبي لكرة القدم بسبب  األولى لبطولة الدوري 
األمم  بطولة  في  الوطني  المنتخب  مشاركة 
الكاميرون  »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 
المتوسط«  »فرسان  فيها  غادر  التي   ،»2021
الدور  من  ومبكرا  سريعا  ومنافساتها  مالعبها 
اليوم  من  بداية  المقبلة  الجولة  تشهد  األول 
من  الواجهة  إلى  الكبيرة  الفرق  عودة  الخميس 
المباريات  المنافسات، حيث سيقص  جديد، وإلى 
بطولة  في  الوحيد  الليبية  الكرة  ممثل  المؤجلة 
الذي سيواجه  بنغازي  األهلي  فريق  الكونفدرالية 
أول  في  مرتقب  جوار  ديربي  في  الهالل  جاره 
ظهور لألهلي بنغازي على الواجهة المحلية، على 
عقب  القاهرة  المصرية  العاصمة  إلى  يغادر  أن 
معسكر  في  للدخول  الدوري  في  األولى  المباراة 
موتيما  فريق  أمام  األفريقية  المواجهة  قبل 
لتكون  الديمقراطية،  الكونغو  ممثل  بيمبي 
فيما  بنغازي،  لألهلي  إعداد  خير  الهالل  مواجهة 
وهو  الكروية  النسخة  نفس  آخر  بطل  سيستهل 
فريق النصر في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة 

فريق نجوم أجدابيا السبت المقبل.

االتحاد يواجه الخمس
األولى  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  وعلى 
سيلتقي فريق االتحاد غدا الجمعة فريق الخمس، 
فريق  ضيفه  السويحلي  فريق  يستقبل  فيما 
طرابلس  األهلي  السبت  يلتقي  بينما  المدينة، 
الثالثاء المقبل  جاره المحلة، على أن تنطلق يوم 
منافسات  صعيد  على  الثاني  األسبوع  مباريات 
المجموعة  مباريات  صعيد  فعلى  المجموعتين، 
المقبل  الثالثاء  يوم  الشط  فريق  يبحث  األولى 
عن التعويض بعد خسارته في الجولة االفتتاحية 
إلى  ويهدف  ملعبه،  على  المصراتي  االتحاد  أمام 
المنتعش  الوحدة  جاره  يواجه  وهو  التعويض 
على  األولى  الجولة  في  األربعاء  يوم  الفوز  بنقاط 
حساب أبوسليم بثالثية، بينما يستقبل رفيق الذي 
أمام  األولى  الجولة  في  التعادل  نقطة  اقتنص 

األولمبي في ديربي الغربية فريق الخمس.

السويحلي مع جاره االتحاد المصراتي
مصراتة  ملعب  يشهد  المواجهات  أبرز  وفي 
وجاره  السويحلي  بين  العريق  المدينة  ديربي 
االتحاد المصراتي المنتعش بفوز عاد به من خارج 
الديار أمام الشط، بينما يلتقي المدينة في واحد 
من أقوى لقاءات األسبوع بفريق االتحاد، ويسعى 
وهو  األولى  الجولة  خسارة  لتعويض  أبوسليم 
يلتقي األهلي طرابلس بينما يواجه المحلة فريق 

األولمبي.

المجموعتين  بأربع مباريات في   ،46 رقم  نسخته 
أرض  المسابقة  أن المست  بعد  والثانية،  األولى 
عامين،  من  ألكثر  امتد  انتظار  بعد طول  الواقع، 
حيث دأبت البطولة الكبرى على البحث عن مخرج 
بعد   ،2021  -  2020 لموسم  مجددًا  للظهور 
الكرة  اتحاد  رئيس  أطلقها  التي  الكثيرة  الوعود 
االنطالق  آخرها  وكان  الشلماني،  عبدالحكيم 
أن  إال  الماضي،  يناير   15 يوم  رسمي  بشكل 
في  تسببت  والمالية  اإلدارية  العراقيل  بعض 

تأجيل عمل القرعة التي ُأجريت فعليا.

نقاط  بأغلى  العائد  سرت  خليج  فريق  المقبل 
األسبوع األول من خارج ملعبه، ويستضيف نجوم 
أجدابيا أول لقاء على ملعبه فريق دارنس صاحب 
شباب  أمام  األولى  مباراته  في  التعادل  نقطة 
الجبل، بينما يشهد يوم الخميس المقبل ديربي 
جوار قوي آخر يجمع بطل الموسم الماضي النصر 

أمام الجار القديم التحدي.

انطالق الدوري بعد غياب
في  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بدأ 

األخضر أمام التعاون
الثانية  المجموعة  فرق  مباريات  صعيد  وعلى 
يلتقي  حيث  المقبل،  الثالثاء  يوم  ستنطلق  التي 
الجولة  في  الفوز  بنقاط  العائد  األخضر  فريق 
األولى على حساب الصداقة التعاون المتعثر على 
خليج  مستضيفه  أمام  األولى  الجولة  في  ملعبه 
اقتنص  الذي  الجبل  شباب  يلتقى  فيما  سرت، 
األولى  الجولة  في  دارنس  من  التعادل  نقطة 
األولى  الجولة  لقاء  خسر  الذي  الصداقة  فريق 
أمام األخضر، ويستقبل فريق الهالل يوم األربعاء 

مجموعتان في المنافسات
فريقًا،   24 بظهور  الجديد  الموسم  يسير 
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 
و»الوحدة«  و»المدينة«  و»االتحاد«  طرابلس« 
و»السويحلي« و»الخمس« و»االتحاد المصراتي« 
و»المحلة«  و»األولمبي«  و»الشط«  و»رفيق« 

و»أبوسليم«.

دوري رباعي منتظر
حسين  المسابقات،  لجنة  رئيس  وأعلن 
بدوري  سيكون  البطولة  نظام  أن  البوسيفي، 
رباعي، األول والثاني من كل مجموعة، وستكون 
والمباراة  محايدة،  في مالعب  الدور  هذا  مباريات 
لجنة  قبل  من  لها  ملعب  اختيار  سيتم  النهائية 
القانوني  الوقت  انتهاء  حالة  وفي  المسابقات، 
لركالت  اللجوء  سيتم  بالتعادل  النهائية  للمباراة 
الترجيح، كما أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه 
سيكون البقاء بالدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء 
دوري رباعي ألواخر الترتيب في المجموعتين، كل 

مجموعة فريقين.

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

االتحاد الليبي لكرة القدم«.

● تدريبات بدنية جماعية في االتحاد

● استعدادات خاصة للدوري

● األخضر في إطار مواجهاته الودية قبل الدوري

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - صالح بلعيد

قمم مرتقبة تشهدها الجولة الثانية 
بمصراتة بين السويحلي واالتحاد 

المصراتي والنصر في مواجهة الجار 
التحدي واالتحاد يلتقي المدينة

انتهاء عمل المجلس الحالي برئاسة 
الشلماني في مارس المقبل وسط 

ترقب لبرامج وأفكار المرشحين الجدد

بعد عودة نجوم المنتخب من بطولة الـ»شان«

قبل موقعة دور الـ32 في »الكونفدرالية«

بنغازي  األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق  الخميس،  اليوم  يدخل، 
بعد  العائد  الممتاز،  العام  الدوري  مسابقة  في  مواجهاته  أولى 
غياب طويل، حيث يلتقي بجاره الهالل في ديربي ساخن، ليسافر 
في  للدخول  القاهرة،  المصرية،  العاصمة  إلى  الفريق  بعدها 
معكسر خارجي، بعد أن ضرب األهلي بنغازي موعدًا مع التحدي 
عن  الدفاع  مسؤولية  لتحمل  الظروف  قادته  حيث  األفريقي، 
من  النصر  خروج  بعد  األندية،  على صعيد  الليبية  الكرة  سمعة 
»الكونفدرالية«،  واالتحاد من  األبطال، واألهلي طرابلس  دوري 
مكرر  الـ32  دور  إلى  األبطال  دوري  من  بنغازي  األهلي  ليتحول 
مواجهة  في  القرعة  وضعته  حيث  »الكونفدرالية«،  بطولة  في 

لقاء  ويدور  الديمقراطية،  الكونغو  ممثل  بيمبي  موتيما  فريق 
الرابع عشر من شهر فبراير الجاري،  الذهاب األول بالقاهرة في 
بينما يدور لقاء العودة الحاسم بملعب العاصمة كينشاسا في 21 
من نفس الشهر. يأتي هذا بعد أن ودع فريق »األهلي بنغازي« 
وبصعوبة  بشرف  خسر  أن  بعد  درامي،  بشكل  األبطال  دوري 
بالغة أمام »الترجي« التونسي على ملعبه في رادس، الذي تأهل 
إلى مرحلة المجموعات، عقب فوزه الثمين والمثير )3 - 2( على 
ضيفه »األهلي بنغازي«، ضمن إياب دور الـ32 للمسابقة القارية، 
وكان لقاء الذهاب الذي جرى بملعب »بترو سبورت« في العاصمة 
المصرية، القاهرة، 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 بنغازي« 

أحرز هدف التعادل عبر سعيد النايلي.
تأهل فريق موتيمبا الكونغولي لهذا الدور عقب إقصائه بطل 
أنغوال فريق أونزي برافوس بعد فوزه ذهابًا بهدف ثم جدد فوزه 
إيابًا بهدفين لهدف، وكان فريق موتيمبا حل في المرتبة الثالثة 
الذي  المركز  الماضي، وهو  الموسم  الكونغولي  الدوري  لبطولة 
أهله لتمثيل بالده في بطولة »الكونفدرالية«، التي يشارك في 
منافساتها للمرة الرابعة تواليًا، وكان خالل الموسم الماضي بلغ 

دور المجموعات.

األهلي بنغازي يعسكر في القاهرة لـ »موتيما« الكونغولي

»الهالل« جاهز بصفقاته للموسم الجديد بعد الترشيح العربي
لمواجهة  مستعدًا  »الهالل«  فريق  بات 
أولى  في  الخميس،  اليوم  بنغازي«،  »األهلي 
بعد  الممتاز،  بالدوري  الفريقين  مباريات 
الدوري  لبطولة  استعدادًا  تدريباته  سلسلة 
قيادة  تحت  العرب،  أبطال  ودوري  المحلي 
ثابت،  طارق  للتونسي  الجديدة  الفنية  اإلدارة 
على  لإلشراف  أخيرًا  معه  التعاقد  جاء  الذي 
للمدرب  خلفًا  مواسم،  ثالثة  لمدة  الفريق 
الرحيل  قرر  الذي  الحضيري،  ناصر  الوطني 
»الهالل«  إدارة  لكن  مقدمات،  ودون  فجأة 
مع  عمله  لسابق  ثابت  بجلب  العمل  واصلت 
رسمي  بشكل  تعاقدت  كما  الليبية،  األندية 
في  الفيتوري  عبدالسالم  الدولي  المهاجم  مع 

الفيتوري  عبدالسالم  بدأ  حر.  انتقال  صفقة 
ثم  معه  وتألق  »الهالل«  عبر  الكروي  مشواره 
العراقي،  كانت له تجربة احترافية مع »زاخو« 
بوابه  من  الليبي  للدوري  الفيتوري  عاد  ثم 
»االتحاد« العام 2017، ونجح مع منتخب ليبيا 
للمحليين في التتويج ببطولة الـ»شان« العام 
تجديد  أعلنت  »الهالل«  إدارة  وكانت   ،2014
ومصطفى  امحمد  كبالن  الثالثي  مع  تعاقدها 

التاجوري. ومصطفى  حمزة 
الدوري،  على  للمنافسة  اإلدارة  وتسعى 
رأسها  على  أسماء  عدة  مع  تعاقدت  أن  بعد 
العريبي  وخالد  »التحدي«  من  النجار  خطاب 
من »وفاق أجدابيا«، والنجاح في تجديد عقود 

وهويدي  البدري  وفيصل  المصراتي  أنس 
خارجية  مهمة  »الهالل«  ينتظر  حيث  زقالم، 
مواطنه  مع  العربية  البطولة  في  بالمشاركة 

»المدينة«. نادي 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن  أن  سبق 
في  للمشاركة  فرق  ستة  ترشيح  إلى  اتجاهه 
خالل  الخارجية،  والمنافسات  المسابقات 
االتحاد  قائمة  وضمت  الجديد،  الموسم 
أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  في  الليبي 
مسابقة  وفي  بنغازي،  واألهلي  النصر  فريقي 
»الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس 
خروج  قبل  واالتحاد،  طرابلس  األهلي  فريقي 
من  بنغازي  األهلي  تحول  باستثناء  الجميع 

مسابقة  وفي  للكونفدرالية،  األبطال  دوري 
دوري أبطال العرب فريقي المدينة والهالل.

عن  انفصاله  أعلن  »الهالل«  أن  المثير 
دون  الحضيري  ناصر  الشاب  الوطني  مدربه 
التعاقد  جاء  حيث  واضحة،  أسباب  إعالن 
المسابقة  مرور  أن  إال   ،2018 العام  في  معه 
إيقاف  في  تسبب  كثيرة  بمنعرجات  الليبية 
جائحة  تقضي  أن  قبل  مرة،  من  أكثر  النشاط 
الجميع  ويدخل  اآلمال  جميع  على  »كورونا« 
في بيات شتوي، لكن االستئناف األخير وإقبال 
أبطال  دوري  في  المشاركة  على  »الهالل« 
رأس  على  الحضيري  على  يبق  لم  العرب 

الفني. الجهاز  ● ثابت يوجه العبيه في تدريبات الهالل
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ماذا: يعني ترشيح أشخاص بال خبرة وال علم وال ثقافة؟

من: دفع ببعض األسماء المجهولة.. وما الهدف؟

أين: دور البعثة األممية في فلترة القوائم؟

متى: تختفي بعض الوجوه المحروقة من المشهد السياسي؟

كيف: يضمن الرأي العام عدم وجود تدخالت خارجية؟

لماذا: لم يتم تحديد عقوبات دولية علىالمرشحين 

الفاسدين؟

املرشحون

++HH55

 كل شيء كل شيء  

أبوبكر ساسي املغربي
شيخ الخطاطني الليبيني

في مثل هذا اليوم 2009/2/4 رحل عنا شيخ الخطاطين في ليبيا أبوبكر 
ساسي المغربي. وُلد في طرابلس العام 1917 تعلم في كتاتيب 

المدينة القديمة، ونال قسًطا من التعليم االبتدائي. سنة 1935 سافر 
إلى مصر، ومن األزهر الشريف قاده عشقه للخط العربي إلى مدرسة 

تحسين الخطوط الملكية بمصر، ومنها بدأ مسيرته حتى نال دبلومًا في 
تخصصه العام 1943. عاد إلى ليبيا وانخرط في مجال تعليم مادة الخط 
العربي. شغفه بالقرآن الكريم وحسن تجويده جعل منه قارًئا له باإلذاعة، 

ثم ترأس قسم القرآن الكريم 1966.
أسس معهد »ابن مقلة للخط العربي«، في طرابلس سنة 1976 

وتولى إدارته، فتخرج فيه جيل من أساتذة الخط العربي في ليبيا. ويعد 
كتابته مصحف الجماهيرية الذي فرغ من كتابته سنة 1983 وطبع سنة 

1987 من أهم وأبرز إنجازاته.

ليبيا األمسليبيا األمس

أن نتجاهله، فقبل أشهر  ينبغي  الليبي ال  المشهد  تغيّر نوعي مهم في  ثمة 
التواصل االجتماعي  أو عبر فضاءات  الواقع  الليبيين إن في  الحديث بين  كان 
يدور عن الوضع في جبهات الحرب ومحاور االقتتال، وفي التفاصيل عن قصف 
مدفعي متبادل، وعن طائرات مسيرة تطلق صواريخها هنا وهناك، يليه تعداد 
الضحايا، ومواطنون ال ينامون، وإذا ناموا يبقون تحت تأثير كوابيس القصف 
العشوائي، على خلفية أصوات المدافع والصواريخ، التي قد تدمر بيتًا يسوقه 
إلى  القصف  يفرون من جحيم  نازحين  وعن  رؤوس ساكنيه،  على  الحظ  سوء 
خرج  ثكالى  وأمهات  أغراض شخصية،  من  حلوه  بما  مكتفين  يدرون  ال  حيث 
أبناؤهن إلى الجبهات ولم يعودوا، ونساء ترملت مبكرا، وأطفال مرعوبين فقدوا 
الحرب وخطاب  بيانات  بالبارود نسمع  المشحون  الجو  أهاليهم، وكنا في هذا 
الكراهية المتبادل، يواكب كل ذلك بيانات وتصريحات أطراف أجنبية متورطة 
في حرب الليبيين ضد أنفسهم تنضح نفاقا سياسيا، إذ تدعو إلى وقف الحرب 

في العلن، وفي السر تحرض عليها وتضخ السالح إلى 
وكالئها المحليين.

السلمية  المسارات  نتحدث عن  اليوم فها نحن  أما   
مرشحين  وعن  الحوار،  قاعات  في  يجري  وعما  للحل، 
سيرهم  ويقدمون  بأنفسهم  يعرّفون  وهناك  هنا  من 
مباشرة،  الهواء  على  رؤاهم  عن  ويفصحون  الذاتية، 
التنفيذية  السلطة  تشكيل  مهام  لشغل  وعن تصويت 
وحدة  حكومة  ورئيس  جديد  رئاسي  )مجلس  المرتقبة 

وطنية(.
قد يكون أمامنا وقت ليس بقصير لنرى قطار السالم 
طبيعتها،  إلى  الحياة  وتعود  النهائية،  محطته  يصل 
ولكن نرى القطار اآلن وقد تحرك نحو االتجاه المنشود.
لم تستسغ كثرة  التي  التعليقات  النظر عن  وبصرف 
عدد المترشحين للمناصب التنفيذية، وعن التساؤالت 
المشروعة حول نوايا وكفاءة هؤالء المترشحين، وظروف 
ترشح شخصيات  الطعون في شرعية  ترشيحهم، وعن 
التنفيذية  للسلطة  سيادية  مناصب  حاليا  يبقى تتولى  الجديدة، 

التسليم بأن التنافس على السلطة في القاعات، أفضل بكثير من الصراع من 
أجلها على جبهات االقتتال وما ينتجه من دم ودمار ونزوح.. ها نحن نرى أمامنا 
من كانوا قبل سنة يصطفون وراء جبهتي الحرب، مناصرين لهذا الطرف أو ذاك، 
وهم يجلسون معا متقابلين في قاعات حوار للتنافس السلمي على المناصب، 
يتخاطبون بلغة خلت من مفردات الحرب والكراهية، وها هي بيانات المعارك 
وقوائم مرشحين  بيانات حوار  إلى  تتحول  والنازحين  والجرحى  القتلى  وقوائم 
وال  رومانسيين  لسنا  فيها..  مطعون  غير  تصويت  ونتائج  السلطة،  لمهام 
طوباويين وال من مبالغي األماني واألحالم كي نعتقد أن الحل على بُعد جلسة 
أو جلستين، وأن كل شيء سينقلب إلى نقيضه خالل »لمّة« أو »لمّتين«، أو أن 
ما استحال تحقيقه بالدم يمكن أن يتحقق في جلسة شاي، قد تحدث تجاوزات، 
وهو أمر طبيعي، فنحن ما زلنا في المرحلة االبتدائية من مدرسة الديمقراطية 
الفسيحة، لكنها خطوات إن غلب حسن النوايا وتغلبت مصلحة الوطن، ستبني 
تراكما يوصلنا معا إلى الحل، ونشرع في بناء ليبيا جديدة.. نعم الطريق طويلة، 

لكن المهم أن تستمر الخطى على مسار السالم، حتى محطته األخيرة.

بشير زعبيه

في اإلمكان أفضل
 مما كان

يعد مسجد »الجرابة« واحدًا 
من أقدم المساجد والمباني 

التاريخية اإلسالمية في درنة، 
وُذكر المسجد في وثيقة شراء 

»عند المكرم محمد دمدوم 
الجربي«، في أواخر شعبان 

العام 1116هجري كما ُذكر 
أمامه في وثيقة عرض حال 

»عوض الفالح« في العام 
1175هجري وهو »عمر بن 

محمد الفزاني« .
ومن الداخل، يلتقي العقدان 

المقامان على تاج كورنثي، 
الذي شاع طرازه في القرن 
الرابع الميالدي، وهو نفس 

أسلوب البناء بجامع المسطاري، 
وهذه المساجد سابقة لالحتالل 

العثماني لمدينة درنة العام 
1656 م، حسب وصف مصلحة 

اآلثار الليبية.

مسجد »الجرابة«.. شاهد على تاريخ درنة

قفازات ساندرز للبيع
ذاعت شهرة معلمة، من والية فيرمونت 
األميركية، لتصميمها قّفازَين صوفيين 
وضعهما السيناتور بيرني ساندرز، خالل 

مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا.
وأخيرا، أعلنت أنها وجدت شركة تتولى 
تصنيع كميات من هذين القفازين، لتلبية 
الطلب الكبير الذي أحدثه االنتشار الواسع 

عبر شبكات التواصل االجتماعي لصورة 
ساندرز وهو يقي يديه من البرد بهما.

وجلس ساندرز على كرسي قابل 
للطي وذراعاه مثنيتان، فيما يضع قفازين 

محبوكين من الصوف ويرتدي معطفا 
أخضر لدرء البرد، مشاهدا منافسه 

السابق يصبح رئيسا.
وكتبت جينيفر إليس على حسابها 

عبر »تويتر«: »لدي أخبار سارة! سأتعاون 
مع تيدي بير في فيرمونت إلنتاج قفازات 
بيرني للجميع !!«، مضيفة أن قسمًا من 

األرباح سيخصص لألعمال الخيرية.

دبي تؤسس 
محكمة »فضائية«

تسعى دولة اإلمارات العربية إلى ترسيخ 
موقع لها في قطاع الفضاء، وبالتزامن 

أعلنت دبي، االثنين، إنشاء »محكمة 
فضاء« لتسوية النزاعات التجارية.

وستكون المحكمة جزءا من محاكم 
مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست 
كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة 

اإلنجليزية ويعمل بشكل مستقل عن 
القانون اإلماراتي باللغة العربية.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي 
مخصصة لجذب وطمأنة الشركات 

والمستثمرين األجانب. ويخضع قانون 
الفضاء لالتفاقات والقرارات الدولية، بما 
في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي لألمم 

المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 
1967. كما أن دواًل عدة وّقعت اتفاقات 

ثنائية أو متعددة األطراف لتنظيم 
أنشطتها الفضائية. وبينما كان القطاع 
حتى وقت قريب حكرًا على الدول، أصبح 

الفضاء قضية تجارية ينخرط فيها الكثير 
من الشركات الخاصة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي 
العالمي القاضي زكي عزمي في بيان إنه 

يجري حاليا العمل على »صناعة فضاء 
متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية 

التحتية والبحث العلمي«.

بصرف النظر 
عن التعليقات 

التي لم تستسغ 
كثرة عدد 

املترشحني، 
يبقى التنافس 
على السلطة 

في القاعات، 
أفضل من 

الصراع 
واالقتتال 

بالسالح.

أقوالهمأقوالهم

تسمية  بعملية  يشيد  »االتحاد   
حكومة  لقيادة  المرشحين 

تضم  موحدة،  انتقالية  ليبية 
التنفيذية«. السلطة  مناصب 

مفوضية رئيس 
األفريقي االتحاد   

فكي موسى 

أشكال  تقديم  »سنواصل   
تقدم  إلحراز  كافة  المساهمات 

التي  السياسية  العملية  في 
الليبيون«. يقودها 

التركية الرئاسة  باسم  الناطق 
قالن إبراهيم 

األجنبية  التدخالت  »استمرار   
حل  تعقيد  شأنه  من  ليبيا،  في 

وتأزيمها«. األزمة 

المغربي النواب  مجلس  رئيس 
المالكي الحبيب 

لدعم  الدنمارك  »جهود   
على  ممتاز  مثال  االنتخابات 

للعملية  الدولي  المجتمع  دعم 
ليبيا«. في  السياسية 

المتحدة الواليات  سفير 
ليبيا لدى   

نورالند ريتشارد 

أنوشكا شارما..
أول صورة

فنانتهم  عاما(،   32 ( شارما  أنوشكا  بوليوود،  نجمة  عشاق  تابع 
بانتظامها  اإلعجاب  أثارت  إذ  األول،  حملها  شهور  خالل  المحبوبة 

حساباتها  ونشرت  الرياضة،  ممارسة  على  الحمل  فترة  طوال 
الحدث. هذا  توثق  صورا  االجتماعي  التواصل  بمواقع  الخاصة 

ألول  األولى  ابنتها  صورة  لنشر  كاماًل  شهرًا  شارما  وانتظرت 
كوهلي  فيرات  الشهير  الكريكيت  العب  وزوجها  برفقتها  وهي  مرة، 

التواصل  بموقع  الخاص  حسابها  في 
يتابعها  الذي  »إنستغرام«  االجتماعي 

شخص  ألف  و700  مليونا   45 فيه 
باقي  كمثل  لكنها  العالم،  حول 

إظهار  عدم  على  حرصت  المشاهير 
خاصة  وضعية  واختارا  وجهها، 

باتجاهها  ابنتها  وجه  يكون  للتصوير 
يكون  أن  من  بداًل  فيرات  وزوجها 

الكاميرا  عدسة  باتجاه 
. مباشرًة

الزوجان  يتكتم  ولم 
شارما  أنوشكا 

كوهلي  وفيرات 
على  طوياًل 

ابنتهما  اسم 
كما  ألشهر 

بعض  يفعل 
هير  مشا

هوليوود، 
علنا  وأ

أن اسم 
تهما  د لو مو
هو  المختار 

»فاميكا«.
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