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ارتفاع

فضاء

السوق  في  النفط  أسعار  ارتفاع  يستمر 
الوزارية  اللجنة  أكدت  أن  بعد  العالمية 

اتفاق  بمراقبة  المعنية  المشتركة 
)أوبك+( في  تحالف  اإلنتاج في  خفض 
المساهمات  الحالي  فبراير  من  الرابع 

األعضاء  للدول  المستمرة  اإليجابية 
اإلنتاج،  معدالت  في ضبط  التحالف  في 

المصدرة  البلدان  منظمة  وقالت 
إن سعر  األربعاء،  »أوبك«، أمس  للنفط 
إلى  ليصل  ارتفاعه  واصل  خاماتها  سلة 

مقارنة  أمس،  للبرميل  دوالر   60.28
اإلثنين. المسجل  دوالر   59.58 بسعر 

مليار 1.9
دوالر

قيمة صفقات السالح البريطانية 
للسعودية في النصف الثاني للعام 2020

) بي بي سي(

نفط

كل شيء

األمل

قريبا في ليبيا
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قضايا ساخنة تنتظر دبيبة.. وشكوك فرنسية في انتهاء صراع تركيا وروسيا

خامنئي
دشنت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 

فترتها الرئاسية بما اعتبره المحللون 
»عقدة من يتراجع أواًل؟« في التعامل مع 

الملف النووي اإليراني، الذي تحول إلى 
رهينة في يد البيت األبيض.

المواقف المتعنتة تحكم الجانب، فقد 
كانت »ال« هي إجابة بايدن عن سؤال 

حول إمكان رفع العقوبات إلقناع طهران 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف 

إنقاذ االتفاق النووي. 
في المقابل، فإن 

المرشد األعلى 
للجمهورية اإلسالمية، 

آية اهلل علي خامنئي، 
شدد على أن بالده 

لن تعود لالمتثال 
لالتفاق النووي، 

قبل رفع العقوبات 
االقتصادية عنها 

بالكامل. ورغم 
تسريبات بعزم 

واشنطن تخفيف 
الضغط المالي 

على طهران، إال 
أن لعبة »عض 
األصابع« تبقى 
محور المعركة 

التفاوضية بين 
الواليات المتحدة 

وإيران.

في إنجاز عربي غير مسبوق، نجح مسبار 
»األمل« اإلماراتي الثالثاء، في دخول 

مدار كوكب المريخ، ليصنع التاريخ كأول 
مهمة بين الكواكب في العالم العربي. 

وبعد إقالعه باتجاه المريخ في يوليو 
من العام الماضي والسفر في الفضاء 

ماليين الكيلومترات، وصل المسبار إلى 
مدار الكوكب األحمر. وسافر المسبار نحو 
سبعة أشهر، قاطعًا نحو 300 مليون ميل 
للوصول إلى المريخ، بهدف رسم خرائط 

غالفه الجوي طوال كل موسم.

عقيلة صالح يصر على جلسة مشروطة للبرلمان وتضارب حول مكان انعقادها

تحوالت املشهد السياسي الليبي تحيي اآلمال في استئناف املشروعات التنموية

استعدادات مكثفة في »تعليم الوفاق« الستئناف الدراسة السبت املقبل

شبح أزمة منح الثقة يالحق السلطة الجديدة

اختبارات اقتصادية صعبة تنتظر »حكومة دبيبة«

التي  الحذر  التفاؤل  حالة  من  الرغم  على 
قطار  وصول  عقب  الليبية  األوساط  تسود 
إلى  جنيف  في  السياسي  الحوار  ملتقى 
رئاسي  مجلس  باختيار  مهمة،  مرحلة 
برئاسة محمد المنفي، وعبدالحميد دبيبة 
يخفون  ال  محللين  فإن  للحكومة،  رئيسًا 
يحملها  التي  التحديات  حجم  من  قلقهم 
التنفيذية  للسلطة  االقتصادي  الملف 
من  الثقة  منحها  حال  الموحدة،  الموقتة 

مجلس النواب.
يومًا   21 دبيبة  الحكومة  رئيس  وأمام 
يومًا  و21  حكومته،  لتشكيل  أقصى  كحدٍّ 
 19 بحلول  أي  البرلمان،  ثقة  لنيل  أخرى 
السلطة  نالت  ما  وإذا  المقبل،  ــارس  م
الخطوة  هذه  فإن  النواب،  ثقة  الموقتة 
اقتصادية  تحديات  حملت  مرحلة  تطوي 
متابعين  حسب  االنقسام،  عنوانها  كان 
المصرف  أرقـــام  ــق  ووف الليبي.  للشأن 
دوالر  مليار   180 البالد  خسرت  المركزي، 
والــمــوانــئ  المنشآت  ــات  ــالق إغ بسبب 
الدين  ــول  وص في  تسبب  ما  النفطية، 
 %  270 تجاوز  قياسي  معدل  إلــى  العام 
في  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
دولة تعتمد ميزانيتها على إيرادات النفط 
بنسبة 95 %، كما قادت هذه األوضاع إلى 

الداخلي  )الناتج  البالد  اقتصاد  انكماش 
الخام( بنسبة 55 %. ويبدو أن عامل الوقت 
سيكون تحديًا أمام الحكومة الجديدة في 
عملها  يتجاوز  لن  التي  االقتصادي،  الملف 
أنه  محللون  يرى  ما  وهو  أشهر،  بضعة 
»أهم التحديات التي قد تواجه الحكومة«، 
في  السارية  القوانين  أن  آخرون  يرى  فيما 
البالد تنظم جدول أعمال الحكومة القادمة 
التحديات  مواجهة  على  قــادرة  وتجعلها 

الملقاة على عاتقها.
مشاكل  هــنــاك  أن  محللون  ــرى  ويـ
الليبي،  االقتصاد  في  كبيرة  وتحديات 
اقتصادية  برامج  إلى  تحتاج  ومعالجتها 
التضخم  بينها  ومن  كاملة،  واجتماعية 
ورفع  والخارجي،  الداخلي  العجزين  وعالج 

الخدمات،  وتقديم  المعيشة  مستويات 
ــرورة  الــغــذائــي، عــالوة على ض واألمـــن 
النقدية–المصرف  السياسة  مع  التنسيق 
أهم  يعكس  المنقسم–الذي  المركزي 

السياسات االقتصادية في الدولة.
أو  سياسي  ظرف  أي  عن  وبعيدًا  لكن، 
أمني غير متوقع، ستجد الحكومة الجديدة 
مع  سابقاتها  من  أفضل  اقصاديًا  مناخًا 
موقتة،  كانت  وإن  موحدة  ميزانية  وجود 
بفضل اتفاق األطراف الليبية للمرة األولى 
منذ 2014 »على ميزانية موحدة لشهرين 
للسلطة  المجال  إلتــاحــة   2021 للعام 
التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا التخاذ 
قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021«.
تفاصيل ص9

طرابلس: الوسط

عن  المنبثقة  الطريق  خارطة  الستكمال  يبق  لم 
حكومة  تشكيل  سوى  الليبي  السياسي  الحوار 
مجلس  قبل  من  الثقة  ومنحها  الوطنية  الوحدة 
الجديدة  االنتقالية  اإلدارة  فريق  ويسابق  النواب، 
للتشاور حول  الجاري  فبراير   26 تاريخ  قبل  الخطى 
تمهيدًا  لها،  المحدد  الوقت  في  الحكومة  تشكيل 
لعرض برنامجها، وتقديمها لنيل الثقة من مجلس 
السياسي  االتفاق  رسمه  الذي  الموعد  في  النواب 

في جنيف.
منذ  لها  افتراضي  اجتماع  أول  في  ــددت  وش
انتخابها برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، 
حسين  عبداهلل  نائبيه  وبحضور  المنفي  محمد 
رئيس  إلــى  باإلضافة  الكوني،  وموسى  الالفي 
توسيع  »أهمية  على  دبيبة،  عبدالحميد  الحكومة 
وملتقى  النواب  مجلس  أعضاء  مع  التشاور  دائرة 
حول  تساؤالت  وسط  الليبي«.  الوطني  الحوار 
طريقة اختيارهم، والتي رجح بهذا الخصوص دبيبة 
في أول تصريحات له إمكانية تعيين شخصيات من 

الحكومة السابقة.
النواب،  مجلس  جلسة  لعقد  الدعوات  وتباينت 
لمنح الثقة للحكومة الجديدة، بين طبرق وبنغازي 
يعيشه  الذي  لالنقسام  تبعا  وصبراتة،  وطرابلس 
عقيلة  رئيسه  دعوة  فبين  سنوات،  منذ  البرلمان، 
صالح لعقد جلسة برلمانية تشاورية في طبرق يوم 
15 فبراير الجاري يتحرك آخرون بمعزل عنه اللتئام 
أعضائه في صبراتة، وسط تحذيرات مختصين في 
البرلمان،  في  القانوني  النصاب  اكتمال  عدم  حال 
وتعذر منحها الثقة، اللجوء إلى إتمام الخطوة من 
الذي قد  الوضع  السياسي، وهو  الحوار  لجنة  خالل 
فيها  للطعن  التنفيذية  السلطة  قــرارات  يعرّض 

أمام المحاكم الليبية.
»شروطًا«  أن  إال  تهنئتها،  من  الرغم  وعلى 
»المنتهية  الحكومات  انسحاب  طريق  في  وضعت 
الصالحية« من الحياة السياسية بقوة اتفاق جنيف 
التي  الموقتة  الحكومة  اشترطت  حيث  األخير، 
ثقة  االنتقالية  السلطة  نيل  الثني  عبداهلل  يقودها 
مجلس النواب لتسليم صالحياتها، وهو ما ينطبق 
شدد  أين  الوطني  الوفاق  لحكومة  ممثلين  على 
صحفي  مؤتمر  خالل  باشاغا  فتحي  الداخلية  وزير 
بمجرد  فــورًا  السلطة  »لتسليم  االستعداد  على 

حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان«.

وحسب عقيلة صالح في تصريحات له فإن أحد 
حضور  هو  الموقتة  للحكومة  الثقة  منح  شروط 
جميع أعضاء مجلس النواب، كما قال إن المجلس 
الرئاسي الجديد والحكومة يجب أن يكون مقرهما 

في سرت.
للمبعوث  تحدٍ  أول  الثقة  منح  أزمة  وقد تشكل 
األممي الجديد يان كوبيش الذي أجرى أول اتصال 
النواب، ركز خاللها على  هاتفي مع رئيس مجلس 
أهمية استكمال المسارين العسكري واالقتصادي، 

بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
المسألة عن األميركيين واألوروبيين  ولم تغب 
المؤيدين التوصل إلى سلطة ممثلة لكافة األقاليم 
عالقاتها  في  التوازن  من  كبير  بقدر  ومتمتعة 
بمختلف األطراف، ودعا السفير األميركي لدى ليبيا 
تحديد  إلى  دبيبة  عبدالحميد  نورالند،  ريتشارد 
)بال  وتكنوقراطي  وكــفء  مصغر  حكومي  فريق 
بثقة  بسرعة  يحظى  أن  يمكنه  انتماءات سياسية( 
مجلس النواب. أما سفير االتحاد األوروبي في ليبيا، 
خوسيه ساباديل فقد أشار إلى الحاجة إلى تشكيل 
سريع لحكومة انتقالية »شاملة« تكون قادرة على 
العامة  لالنتخابات  واإلعداد  إصالحات مهمة  إجراء 

المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

حكومات  تسابقت  رسميا  تنصيبها  قبل  وحتى 
في  وبريطانيا  وتركيا  وتونس  وإيطاليا  فرنسا 
بلدانهم،  زيارة  إلى  االنتقالية  السلطة  قادة  دعوة 
وإلى جانب هؤالء رحبت اليونان والواليات المتحدة 
بأن  حــذروا  أنهم  غير  بها،  أخرى  عربية  وبلدان 

»الطريق ال يزال طوياًل« أمامها.
وفي هذه األثناء تواصلت على مدار ثالثة أيام )9 
إلى 11 فبراير( بالغردقة المصرية مناقشات أعضاء 
مجلسي النواب واألعلى للدولة حول اختيار القاعدة 
االنتخابية،  لالستحقاقات  المناسبة  الدستورية 
وشكل االستفتاء اللذين يرغبون بهما، وذلك بعد 
اتفاقهم »مبدئيًا« منتصف شهر يناير الماضي على 
النظر في النقاط الخالفية في مسودة الدستور قبل 

تمريره لالستفتاء.
وفي وقت تتمسك األمم المتحدة بموعد إجراء 
في  الــدولــي  األمــن  مجلس  يضغط  االنتخابات 
اإلسراع  أجل  من  الثالثاء،  باإلجماع،  تبناه  إعالن 
و»إطــالق  وجامعة،  جديدة  حكومة  تشكيل  في 
قدمًا  المضي  جانب  إلى  شاملة«.  وطنية  مصالحة 
من  والمرتزقة  األجنبية  القوات  كل  »انسحاب  في 

ليبيا من دون مزيد من تأخير«.
التركي  الرئيس  لسان  على  جاء  الالفت  لكن 

رجب طيب إردوغان الذي قدم ردًا مشروطًا لسحب 
قواته من ليبيا، مما اعتبر لدى مراقبين »مناورة« 
قرار نص  تنفيذ  على  الدولي  المجتمع  بها  يساوم 
وألح  أكتوبر،   23 في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  عليه 
واألمم  األوروبــي  واالتحاد  وواشنطن  الليبيون 
إلى  يسعى  حيث  بتنفيذه،  التعجيل  على  المتحدة 
حكومة  مع  وقعها  التي  البحرية  االتفاقية  حماية 

الوفاق من االنهيار إلى حين تحقيق أهدافها.
نظيره  مخاطبًا  إردوغـــان،  طيب  رجــب  ــال  وق
االجتماع  خــالل  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
التركي  الوطني«  الفضاء  بـ»برنامج  التعريفي 
ليبيا  في  تتواجد  »تركيا  إن  أنقرة  العاصمة  في 
بموجب اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الحكومة 
على  فقط  على  اقتصر  تواجدها  وإن  الشرعية، 

الجانب التدريبي«.
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  يستعجل  لذلك 
من  ــى  أول مجموعة  نشر  غوتيريس،  أنطونيو 
النار  إطالق  وقف  تطبيق  على  لإلشراف  المراقبين 
ستكون عبارة عن »قوة خفيفة« و»قابلة للتطوير« 
قائمة  ليبية  أطراف  قدمت  وقت  في  مسلحة  وغير 
يرفضون  النزاع  في  مباشرة  تدخلت  جنسيات 
الممثلة  بحسب  المراقبين،  وحدة  في  مشاركتها 
المتحدة في  لألمم  العام  لألمين  السابقة  الخاصة 

ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز.
وفي هذا السياق لفت الناطق باسم قوات القيادة 
تصريحات  في  المسماري،  أحمد  اللواء  العامة 
الطائرات  حركة  في  كثافة  »رصد  إلى  تلفزيونية 
التركية فوق مدينتي مصراتة وطرابلس  المسيرة 
وفي  الماضيين«.  اليومين  خالل  الخمس  وميناء 
سرت  تحرير  »غرفة  باسم  الناطق  نفى  المقابل، 
العميد  الوفاق،  حكومة  لقوات  التابعة  الجفرة« 
الطريق  من  الترابية  السواتر  إزالة  دراه،  الهادي 

الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت.
العسكري  المسار  مقررات  تنفيذ  تعثر  ويعكس 
صعوبة ترسيخ التوافق تمهيدًا للمرحلة االنتقالية 
البالد  شؤون  إلدارة  الظروف  تهيئة  تتطلب  التي 
فقد  ذلك  مع  لكن  االنتخابات،  إجراء  إلى  وصواًل 
اتفاق  خلفية  على  تقدمًا  االقتصادي  المسار  شهد 
موحدة  ميزانية  على  والموقتة  الوفاق  حكومتي 
للبالد لمدة شهرين للمرة األولى منذ العام 2014، 
المؤسسات  توحيد  طريق  على  مهمة  خطوة  في 
 2021 لعام  الكاملة  الميزانية  أن  غير  المالية، 

ستقررها السلطة التنفيذية فور بدء مهامها.
تفاصيل ص 3

< عبدالحميد دبيبة< محمد المنفي

بين  الطيران  ــالت  رح استئناف  كــان 
وتوحيد  وبنغازي،  طرابلس  مدينتي 
خطوة  للطيران،  األفريقية  الليبية  إدارة 
ــواء  األجـ تستلهم  مهمة  توحيدية 
الجديدة التي تعيشها البالد بعد انتخاب 
وتعطي  الموقتة،  التنفيذية  السلطة 
البالد  توحيد  إعــادة  على  دالة  إشــارات 

بعد سنوات الحرب واالنقسام.
أولى  انطالق  كان  جنيف،  انفراجة  مع 
من  الليبية  الجوية  الخطوط  رحــالت 
مطار  إلى  ووصلت  ببنغازي،  بنينا  مطار 
قادمة  طرابلس  بالعاصمة  معيتيقة 
وفق   ، األربعاء  طرابلس  العاصمة  من 
مدير  ووفق  للشركة.  اإلعالمي  المكتب 
الجوية  الخطوط  بشركة  اإلعالم  مكتب 
الليبية محمد قنيوة، فإن عودة الرحالت 
الشرقية  المنطقة  مطارات  مع  الجوية 
استمرار  ــار  إط فــي  تأتي  والجنوبية، 
إدارتها  مجلس  لتوحيد  الشركة  مساعي 

الشرقية.  المنطقة  إدارة  مع  بالتنسيق 
أنه عقب  األحرار«  لـ»ليبيا  قنيوة  وأوضح 
الرحالت  جدولة  سيتم  ــى  األول الرحلة 
بين المطارين. وفي تطور ال يقل أهمية 
وفد  إتمام  كان  الرحالت،  استئناف  عن 
القابضة  األفريقية  الليبية  الشركة  من 
على  الشركة  توحيد  إجــراءات  للطيران 

زيارة  خالل  والمالي  اإلداري  الصعيدين 
إلى مدينة بنغازي.

هذا  وناشطون  محللون  واستقبل 
التطور بتفاؤل وترحيب شديدين، إذ قال 
الشحومي  سليمان  االقتصادي،  المحلل 
األفريقية  الخطوط  طــائــرة  هــي  »هــا 
الكراهية  جـــدران  هــي  وهــا  تــرتــفــع، 

الوطن  أهــل  اإلخـــوة  بين  والقطيعة 
رحالت  أن  يذكر  وتقع«.  تــزول  الواحد 
الطيران كانت توقفت بعد احتدام حرب 
عام،  من  أكثر  قبل  طرابلس  العاصمة 
عن  اإلعالن  بعد  تراجعت  التوترات  لكن 
الماضي  الشهر  من  النار  إلطالق  وقف 
فائز  الــوفــاق  حكومة  رئيس  قبل  من 
عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس  السراج، 
فتح  مما  منفصلين،  بيانين  في  صالح، 

أبواب الحلحلة.
واللقاءات  المفاوضات  ساهمت  كما 
الماضية،  األسابيع  خالل  عقدت  التي 
برعاية  وسويسرا  والقاهرة  المغرب  في 
أجل  من  وإقليمي  دولــي  ودفــع  أممية 
سنوات  بعد  سياسي،  حل  إلى  التوصل 
البالد في الفوضى، إلى حلحلة  من غرق 
بين  الطيران  استئناف  وعــودة  األمــور، 
أن  بعد  وبنغازي  طرابلس  العاصمة 

استؤنف تصدير النفط أيضًا.

تعثر تنفيذ مقررات المسار العسكري 
يعكس صعوبة ترسيخ التوافق 

تمهيداً للمرحلة االنتقالية وصوالً 
إلى إجراء االنتخابات

تسابقت حكومات فرنسا وإيطاليا 
وتونس وتركيا وبريطانيا في دعوة 

قادة السلطة االنتقالية إلى زيارة 
بلدانهم قبل تنصيبها رسمياً

13

حميد الشاعري 
يدعم ابنته نبيلة 

في أولى أغانيها

األهلي بنغازي يتطلع 
للتعويض وتخطي عقبة 

موتيمبا الكونغولي

تعاون ليبي مع 
»الصحة العاملية«

في تطعيمات »كورونا«
بحث مدير عام المركز الوطني 

لمكافحة األمراض بدر الدين 
النجار، مع مديرة مكتب منظمة 

الصحة العالمية في ليبيا وممثلي 
منظمة »يونسيف« في ليبيا 
التجهيز لحملة التطعيم ضد 
فيروس »كورونا المستجد«. 
وأعلن النجار في يناير، اتخاذ 

إجراءات لضمان حجز كمية من 
اللقاحات تقدر بنحو 2.8 مليون 

جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 
1.4 مليون شخص، وذلك ضمن 

مجموعة »كوفاكس« التي تشرف 
عليها منظمة الصحة العالمية.

وتطرق اجتماع النجار مع مسؤولي 
المنظمتين الدوليتين إلى أوجه 

التعاون بين المركز الوطني 
لمكافحة األمراض والمنظمات 
الدولية، والمشاركة في إعداد 

خطط التدريب للعناصر العاملة 
في مجال التطعيم داخل المرافق 
الصحية في مختلف أنحاء البالد. 

تفاصيل ص4

15

   بعد جنيف.. »رحالت الطيران« تسقط جدران القطيعة في أجواء ليبيا

طرابلس، طبرق، بنغازي القاهرة: الوسط
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عن  ميوزيك«،  أوف  ساوند  »ذي  فيلم  نجم  بالمر،  كريستوفر  الكندي  الممثل  السينمائي،  النجم  توفي 
عمر 91 عاما، وهو أكبر ممثل فاز بجائزة األوسكار عندما بلغ الثانية والثمانين، إذ فاز بها العام 2012 

عن دور داعم إلى جانب إيوان ماكغريغور والفرنسية ميالني لوران في فيلم »بيغينيرز«.
بارع«،  ومحترف  حقيقي  نبيل  »رجل  بأنه  الراحل  الممثل  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  ووصف 
أن »بالمر كان ممثال خالدا  رمزا«. والحظ  اليوم ممثال محبوبا ويشكل  فقدا  والعالم  أن »كندا  ورأى 

أمتع ماليين األشخاص حول العالم وألهم كثيرين المتهان الفنون«.
رائعا  رجال  كريس  »كان  طويلة:  مدة  منذ  الراحل:  الكندي  الممثل  أعمال  مدير  بيت،  لو  وقال، 
كنزا  »كان  بالمر  أن  وأضاف  الرائع«،  القديم  بـ»أسلوبه  مشيدا  بشدة«،  واحترمها  مهنته  أحب 

وطنيا شديد التعلق بجذوره الكندية«.
فاعتبرت  الموسيقى(  )صوت  ميوزيك«  أوف  ساوند  »ذي  في  معه  مثلت  التي  أندروز  جولي  أما 
وتابعت:  عزيزا«.  فقدت »صديقا  وأنها شخصيا  بارعا«،  ممثال  اليوم  فقد  »العالم  أن  بيان  في 
وترك  السنين«،  مر  على  جمعتنا  التي  والطرافة  الدعابة  روح  وكل  عملنا  بذكريات  »أعتز 
بأعمال  حفلت  عاما   75 استمرت  مهنية  مسيرة  وراءه  مونتريال  في  نشأ  الــذي  بالمر 

باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.
رغم  الناس  لعامة  معروف  غير  ــزال  ي ال  بالمر  كريستوفر  اســم  أن  المفارقة  أن  إال 
مشاركته في أكثر من مئة فيلم اتسمت بالتنوع، منها »تويلف مانكيز« لتيري غيليام، 
كانتري«  أنديسكافرد  ذي   :6 تريك  »ستار  حتى  أو  لي  لسبايك  إكس«  و»مالكوم 
جونسون،  راين  للمخرج  أوت«  »نايفز  فيلم  في  دورا  أخيرا  وتولى  ماير،  لنيكوالس 

إلى جانب دانيال كريغ وكريس إيفنز.
كالهما  خاللها  عزف  التي  التصوير  لحظات  مستذكرا  »تويتر«  على  األخير  ونعاه 
من  لها  »يا  منشوره:  في  أميركا«  »كابتن  وكتب  اللقطات.  بين  البيانو  على 
وبهذا  الطول  بهذا  الفنية  مسيرتهم  كانت  الذين  هم  قلة  تصدق.  ال  خسارة 

التأثير«.
مالحظا  بـ»األسطورة«،  بالمر  فوصف  جونسون  راين  أوت«  »نايفز  مخرج  أما 
محظوظ  »أنا  كتبه:  منشور  في  وأضــاف  نبيال«.  رجال  وكان  فنه  »عشق  أنه 
الممثل  به  أشاد  كذلك  واحــد«.  تصوير  موقع  في  معه  تشاركت  ألنني  جدا 

جون كوزاك الذي مثل معه في فيلم »ماست الف دوغز« العام 2005.
»ستار  سلسلة  في  سولو«  »السيد  دور  أدى  ــذي  ال تاكي  ــورج  ج ورأى 
بأنه »عمالق  الراحل  واصفا  اليوم«،  الموسيقى حزين  أن »صوت  تريك«، 
تريك  »ستار  في  جانبه  إلى  عمل  الذي  هو  الصغيرة«،  والشاشة  المسرح 

.»6
)شمال شرق  كونيتيكت  والية  في  منزله  في  بالمر  كريستوفر  وتوفي 
كان  التي  تايلور  إيالين  زوجته  جانبه  وإلــى  المتحدة(،  الواليات 

متزوجا منها منذ 53 عاما.

»واتساب« تتأرجح بني مطرقة الخصوصية وسندان األرباح

وفاة أكبر ممثل فاز باألوسكاروفاة أكبر ممثل فاز باألوسكار

إرهابية  هجمات  ضحايا  من  ثالثة  رفــع 

دعوى  اإلنترنت،  عبر  لمضايقات  تعرضوا 

وحملوها  فرنسا«  »تويتر  على  قضائية 

ألن  شــكــاواهــم  حفظ  عــن  المسؤولية 

طلبات  إلى  تستجب  لم  االجتماعية  الشبكة 

المتحرشين  هويات  عن  لإلفصاح  قضائية 

تأكيدا  األربــعــاء،  أفــيــد،  مــا  ــق  وف بــهــم، 

»لوموند«،  جريدة  نشرتها  لمعلومات 

أوريليا  من  كل  »تويتر«  على  الدعوى  ورفع 

قاعة  على  الهجوم  من  الناجية  جيلبير 

خمس  قبل  باريس  في  للحفالت  باتاكالن 

ضحايا  أحد  والــد  سالين  ــورج  وج سنوات، 

إينان  نيكوال  السابق  والصحفي  االعتداء، 

العام  رهينة  »داعش«  تنظيم  اتخذه  الذي 
2013، وفق »فرانس برس«.

الشبكة  رفــض  ــى  إل الــدعــوى  وتستند 

قضائية«  سلطة  مــن  لطلب  »االمــتــثــال 

ــؤ فــي جــرائــم إهــانــة عــامــة«،  ــواط ــت و»ال

في  وسالين  جيلبير  مــن  كــل  وتــعــرض 

 2019 صيف  في  وإينان   ،2020 أغسطس 

من  مواقف  اتخذوا  بعدما  مضايقات  لموجة 

أبناء  من  سورية  في  بقي  من  إعادة  مسألة 

تنظيم  إلــى  انضموا  الذين  الفرنسيين 

إلى  حينه  في  »تويتر«  وسارعت  »داعــش«، 

لكن  عنها،  المبلغ  الرسائل  معظم  حذف 

النيابة  لطلبات  »تويتر«  استجابة  عــدم 

إلى  تباعا  القضاء  دفع  باريس  في  العامة 

المدعين  من  المرفوعة  القضايا  حفظ 

مؤلفي  كــون   2020 العام  خــالل  الثالثة 

التعليقات المسيئة إليهم »مجهولين«.

يقاضون »تويتر«ضحايا هجمات إرهابية 

لخصوصية  الجديدة  قواعدها  نشرها  إثر  »واتساب«  أثارتها  التي  البلبلة 
التابعة  الخدمة  بهذه  أكبر  بــدرجــة  الثقة  بتقويض  تنذر  البيانات 
االجتماعية  الشبكة  مستقبل  في  جوهريا  دورا  تؤدي  التي  لـ»فيسبوك«، 
خصوصيتهم  على  خطر  من  التحذير  مستخدمون  بدأ  عندما  العمالقة.. 
القدم  كرة  لهواة  مجموعة  أعضاء  هجر  الجديدة،  »واتساب«  قواعد  بسبب 

كانوا  التي  المراسلة،  خدمة  واشنطن  األميركية  العاصمة  في 
إلى  جميعا  ونزحوا  بينهم  ما  في  للتواصل  فيها  يستعينون 
أحد  وهو  فليك،  برنارد  ويوضح  المنافسة.  »سيغنال«  خدمة 
هؤالء الالعبين أن هذا القرار يرمي إلى »الدفع بأكبر عدد من 
فائقة  أصبحت  التي  فيسبوك  إمبراطورية  من  للخروج  الزبائن 
أعلنت  الجدل،  إلخماد  محاولة  وفي  بنظري«..  والقوة  الحجم 
االستخدام  قواعد  دخــول  إرجــاء  الماضي  الشهر  »واتــســاب« 
مستخدمين  تنديد  بعد  أشهر،  ثالثة  التطبيق  حيّز  الجديدة 

وتتحدث  الشخصية.  البيانات  جمع  نطاق  لتوسيع  محاولة  اعتبروه  بما  كثر 
فهم  سوء  عن  العالم،  حول  مستخدم  ملياري  تضم  التي  المراسلة  خدمة 
للقواعد الجديدة التي تؤكد أن هدفها مساعدة التجار في تحسين التواصل 
بالقواعد  العمل  وإرجــاء  الشروح  هذه  ورغم  »واتساب«.  عبر  زبائنهم  مع 
إلى  »واتساب«  كثر  مستخدمون  هجر  المقبل،  مايو   15 حتى  الجديدة 

منصات منافسة بينها »سيغنال وتلغرام«.. يقول الباحث 
واشنطن  لجامعة  التابع  الب«  بوليسي  »تك  معهد  في 

»واتساب«  إعالن  على  السلبية  الفعل  ردود  إن  كالو،  راين 
ديستوبيا  طابعا  تحمل  ال  »التغييرات  ويوضح:  مبررة. 

نحو  خطوة  تشكل  لكنها  كثر.  يتصور  كما  المطلق(  )الشر 
»واتساب«  وتشكل  كثيرون«..  يخشاه  نموذج 

في   2014 في  »فيسبوك«  عليها  استحوذت  التي 
أساسية  استراتيجية  ورقة  دوالر،  مليار   19 مقابل 

تسجل  التي  زاكربرغ  مارك  من  المملوكة  للشبكة 
في  »فيسبوك«  رغبة  أثارت  قد  نموها..  في  تراجعا 

إدماج خدمة المراسلة ضمن عائلة التطبيقات، جدليات 
إلى إطالق مسارات  أميركية عدة  كثيرة ودفعت واليات 

»واتساب  على  االستحواذ  بشروط  للتحقيق  قضائية 
مصرف  في  المحلل  اعتبر  حديثا،  صادرة  مذكرة  وفي  وإنستغرام«. 

ميريل لينش االستثماري جاستن بوست أن »واتساب« ستبقى »محركا 
المجموعة  أن  إلى  الفتا  البورصة«،  في  فيسبوك  قيمة  لمستقبل  مهمًا 

بيانات  تسريب  فضيحة  مع  سنوات  قبل  فعلت  كما  المشكالت  ستتخطى 
عشرات ماليين المستخدمين لشركة »كامبريدج أناليتيكا«.
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ذات  الصناعية  األقمار  مجال  في  بيزوس،  وجيف  ماسك  إلون  بين  التنافس  شدة  مع  بالتوازي 
الجدل  يزداد  الفضاء،  من  السرعة  عالي  إنترنت  توفر  أن  المفترض  من  التي  المنخفضة،  المدارات 
للسيارات  »تيسال«  شركتي  رئيس  ماسك  إلون  وقال  العلني،  الخالف  لحد  األمر  وصل  بل  بينهما 
أقمار  لمصلحة  ستارلينك  نظام  »شل  إن  »تويتر«  على  الفضائية  إكس«  و»سبايس  الكهربائية 

أمازون التي لن تعمل إال بعد سنوات في أفضل األحوال، ال يخدم الناس في شيء«.
وكانت »سبايس إكس« التي أسست في العام 2002 وضعت في المدار مئات األقمار الصناعية 
لتشكيل كوكبة »ستارلينك«. وتطلب الشركة من الهيئة األميركية الناظمة اإلذن لنقلها إلى مدار 
في  ماسك  إلون  أقمار  أن يضع  الذي من شأنه  الطلب  على هذا  تعترض  »أمازون«  لكن  منخفض، 

مدار »مشروع كويبر« الخاص بها.
قمر   3000 من  أكثر  تضم  كوكبة  لنشر  السلطات  موافقة  على  يوليو  في  »أمازون«  وحصلت 
أنحاء  كل  في  المغطاة  غير  المناطق  في  االتصال  توفير  شأنها  من  منخفض،  مدار  في  صناعي 

العالم.
مع  التداخل  لتجنب  كويبر  نظام  صممنا  بسيطة.  »الحقائق  »أمازون«:  باسم  ناطق  وقال 
إلى بيئة خطرة  التغييرات ال تؤدي  ستارلينك، واآلن تريد سبايس إكس تغيير موقع نظامها. هذه 
الترددات للمشتركين«.  من حيث إمكان االصطدام في الفضاء فحسب، بل إنها تزيد أيضا تداخل 
التي من شأنها  اقترحتها هي  التي  التغييرات  وتابع: »رغم ما قالته سبايس إكس على تويتر، فإن 
إذا  المنافسة  الواضح أن من مصلحتها خنق  الصناعية. من  األقمار  أنظمة  المنافسة بين  أن تعيق 
إكس«  »سبايس  من  لرسالة  ووفقا  بالتأكيد«،  الجمهور  مصلحة  في  ليس  ذلك  لكن  استطاعت، 
المنافسة.  المطلوبة لن تتداخل مع األقمار الصناعية  التغييرات  الفدرالية فإن  إلى لجنة االتصاالت 

كذلك تتهم الشركة مجموعة »أمازون« بـ»خنق المنافسة«.

شعر الحكمة
بني احلبايب ما اتفيد ذميمه *** بالباطله اللي مو ربنا جاعلها

مرات الضباب اتسيرله تظليمه*** وايتوه اخلبير ورحلته يأجلها
النشدة ايقولوا خير مالتغشيمه *** اصحاب العقول العامرة تسألها

وامثال العرب فيها اقوال حكيمه*** كمني عني عاميها اللي كّحلها

األقمار الصناعية تشعل 
كلمة1000خالفات ماسك وبيزوس

●    عازف بيانو في حديقة بمدينة طرابلس.8 فبراير 2021. )تصوير: فاطمة فرجاني(

»آبــل«  ســمــاعــات  الــكــثــيــرون  يستخدم 

لالستماع  ــودس«  ــ ــرب ــ »أي الــالســلــكــيــة 

التفكير  دون  من  النوم،  أثناء  للموسيقى 

واقعة  ولكن  الصغيرة،  السماعة  بمخاطر 

الكثيرين  نظرة  تغير  قد  أميركي  لرجل 

براد  لجأ  كعادته،  استخدامها،  كيفية  في 

واليــة  مــن  أميركي  ــل  رج ــو  وه غوثيير، 

للموسيقى  االستماع  إلى  ماساشوستس، 

تفاجأ  لكنه  النوم،  خالل  الصغيرة  بسماعته 

استيقظ،  عندما  ــدة  واح سماعة  وفق »سكاي نيوز«.بوجود 

إحدى  ابتلع  أنه  الحقا  غوثيير  واكتشف 

يشعر  أن  دون  من  النوم،  خالل  سماعتيه 

عبر  منشور  فــي  غوثيير  وأكـــد  بــذلــك، 

أي  يالحظ  لم  أنه  »فيسبوك«،  على  حسابه 

وهو  ساعة  وقضى  األمــر،  بــادئ  في  شيء 

ولكنه  منزله،  مدخل  من  الثلوج  يزيل 

أن  اكتشف  الــمــاء،  لشرب  ذهــب  عندما 

طبيعي،  بشكل  معدته  إلى  تنزل  ال  المياه 

وكاد األمر أن يسبب له االختناق.

املوسيقى أثناء النومتحذير من سماع 
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أسماء سليم تقدم أغنية »تعال شوفني« بتوزيع جديد
موقع  على  شوفني«  »تعال  أغنية  سليم،  أسماء  الليبية،  الفنانة  طرحت 

الفيديو األشهر »يوتيوب« بتوزيع جديد.
الشريف،  شريف  الغنائي،  الشاعر  كلمات  من  شوفني«  »تعال  أغنية 
والتوزيع  لإلنتاج  التاجوري  شركة  إنتاج  ومن  الشعري،  نعمان  الفنان  وتوزيع 
أسماء  الفنانة  قالت  الوسط«،  »بوابة  نشرته  لها  سابق  حوار  وفي  الفني. 
الموروث  على  اعتمادا  معاصرة  بصورة  التراث  صياغة  إعادة  »حاولت  سليم: 

الشعبي وتراثنا الليبي«.
سليم  أسماء  الفنانة  طرحتها  شوفني«  »تعال  أغنية  أن  يذكر 
من  عددا  ضم  الذي  »نبيهاله«،  ألبومها  ضمن   2016 سنة  خالل 
عسل«،  ناس  يا  نبيهاله،  الطير،  خلو  شوفني،  »تعال  منها:  األغاني 

الشعراء  من  ــدد  وع الشريف  الشريف  الشاعر  مع  تعاونت  وفيه 
اآلخرين.

بعدما  ورم«  بألفي  المصاب  بـ»الرجل  لقب  إسباني  على  حكم 
النهائية،  مراحله  في  السرطان  بمرض  إصابته  كذبا  ادعى 
قيمتها  تفوق  تبرعات  على  بالحصول  إلدانته  عامين  بالسجن 
بواسطة  مشاهير  بينهم  األشخاص  آالف  من  دوالر  ألف   300
على  بانتظام  يظهر  عاما(   50( سانز  باكو  وكان  االحتيال، 
العامي  بين  االجتماعي  التواصل  ووسائل  التلفزيون  شاشات 
ألفي ورم نتيجة  أنه يعاني ما يقرب من  2010 و2017، مدعيا 

لمتالزمة كاودن، وفق »فرانس برس«.
تتعدى  ال  العمر  من  له  المتبقية  المدة  إن  يقول  كان  وهو 
صفحته  عبر  تبرعات  على  الحصول  مناشدا  أشهر،  بضعة 
حفل  خالل  وحتى  النصية  الرسائل  خالل  ومن  اإللكترونية 
إال  المتالزمة،  هذه  يعاني  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  خيري، 

أن كل أورامه كانت حميدة وال تشكل أي خطر على حياته.
أقل  جمع  السابق  األمن  حارس  إن  االدعاء  ممثلو  ويقول 
في  توقيفه  قبل  دوالر(  ألف   319( يورو  ألف   265 من  بقليل 
الذين  بين  ومن  فالنسيا،  شرق  منطقة  في   2017 مارس 
خافيير  خورخي  الشهير  التلفزيوني  المذيع  المال  له  أرسلوا 

فاسكويز والعب كرة القدم اإلسباني ألفارو نيغريدو.

بهدف  مرضه«  بـ»استغالل  سانز  االدعاء  ممثلو  واتهم 
المرض  قدم  إنه  وقالوا  قانوني«،  غير  تمويل  على  »الحصول 
كذبا  وادعى  بالفعل«،  عليه  هو  مما  خطورة  »أكثر  أنه  على 
الواليات  في  تجريبي  لعالج  خضع  إذا  إال  إنقاذه  يمكن  ال  أنه 
الواليات  إلى  الواقع  في  سافر  أنه  المدعون  وأضاف  المتحدة، 
كانت  فيما  مجانية  سريرية  تجربة  في  للمشاركة  المتحدة 

»كل التكاليف مغطاة« من الشركة القائمة عليها.
إسبانية  إعالم  وسائل  عليه  حصلت  فيديو  مقطع  وفي 
وأفراد  صديقته  مع  يمزح  وهو  سانز  شوهد  توقيفه،  عند 
محاكمته  بدء  ومع  يرويها،  كان  التي  األكاذيب  حول  أسرته 
االحتيال،  بتهمة  بذنبه  سانز  أقر  اإلثنين،  مدريد،  في 
صديقته  على  حكم  بينما  عامين،  بالسجن  عليه  وحكم 
غير  من  لكن  شريكته،  لكونها  أشهر  وتسعة  عاما  بالسجن 
األحكام  عادة  تعلق  إذ  السجن،  عقوبة  يمضيا  أن  المرجح 
ألول  المدانين  لألشخاص  إسبانيا  في  عامين  عن  تقل  التي 
حتى  المحاكمة  وستستمر  عنيفة،  غير  جرائم  بارتكاب  مرة 
الزوجان  به  يدين  الذي  المبلغ  تحديد  من  المحكمة  تتمكن 

كتعويضات.

السجن عامني إلسباني بتهمة االحتيال عبر اإلنترنت »#ادعموا_املرأة_الليبية«
أطلقت ناشاطات وحقوقيات ومدونات ومدافعات عن حقوق المرأة هاشتاغ 

»#ادعموا_المرأة_الليبية«، وذلك من أجل الضغط على رئيس الحكومة الجديدة 
عبدالحميد دبيبة من أجل أن تشكل نسبة مشاركة النساء في الحكومة ما ال يقل 

عن 30 % من تركيبتها.
وأثار الهاشتاغ تفاعال كبيرا بين رواد الصفحات الليبية بين مؤيد ومعارض، 

حيث يرى البعض أن نسبة 30 % جيدة بشرط اختيار سيدات لديهن الكفاءة 
لشغل هذه المناصب، بينما اعتبر بعض المتابعات أنه يجب الضغط لكي تكون 
الوزارات التي تخصص لنساء مهمة مثل الخارجية والعدل والمالية بدل الوزارات 

التقليدية التي عادة تخصص للمرأة مثل وزارة الشؤون االجتماعية.
يذكر أن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من هيكلية السلطة التنفيذية 

بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تفرض أن ال تقل نسبة 
تمثيل المرأة في الحكومة عن 30 %.
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قضايا ساخنة تنتظر دبيبة

لقاءات ومكاملات وبيانات وحدت مواقف الفرقاء

• القوات التركية في ليبيا

انتخاب املنفي ودبيبة.. ترحيب داخلي ورسائل دولية
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  عبر  محليًا 
منح  حين  إلى  األعمال  لتسيير  سلطته  باتت  الذي 
أن  األمل  عن  بيان،  في  الثقة،  الجديدة  السلطة 
خالل  الجديدة  التنفيذية  السلطة  أعضاء  »يعمل 
المالئمة  الظروف  توفير  على  القادمة  المرحلة 
أكد  كما  موعدها«.  في  العامة  االنتخابات  إلجــراء 
عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسالم 
كاجمان، خالل لقاء كاجمان والسفير البريطاني لدى 
ليبيا نيكوالس هوبتو، أن االنتقال السلمي للسلطة 
في ليبيا سيكون سلسًا وفقًا لمظاهر الدولة المدنية. 
فيما دعا المجلس األعلى للدولة »السلطة التنفيذية 
الجديدة إلى التعلم من أخطاء من سبقها، وتغليب 

المصلحة الوطنية على كل اعتبار«.
لرئاسة  مرشحًا  كان  التي  القائمة  خسارة  وبعد 
رئيس  وصــف  الجمعة،  فيها،  الرئاسي  المجلس 
»تكوين  صالح  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس 
للشعب  »انتصار  بأنه  جديدة«  تنفيذية  سلطة 
الليبي«، فيما باركت القيادة العامة للقوات المسلحة 
النتائج، وهنأت الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها 
لشغل مهام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس 
عبدالحميد  الوطنية«  »الحكومة  ورئيس  المنفي، 

دبيبة.
العدالة  حزب  بيان  دعا  ــزاب،  األح صعيد  وعلى 
استكمال  إلى  والدولة  النواب  »مجلسي  والبناء 
المشاورات المتعلقة بالمناصب السيادية الستكمال 
التعاون  إلى  المؤسسات  وكل  المؤسسات،  توحيد 
األزمة  من  للخروج  الجديدة  التنفيذية  السلطة  مع 
الوطنية  القوى  تحالف  تمنى  فيما  االستقرار«.  نحو 
»من الجميع قبول نتائج عملية التصويت التي تمت 
بشكل شفاف ونزيه«. وأكد التحالف ضرورة التمسك 
 24 في  االنتخابات  وبموعد  السياسي  بالمسار 
ديسمبر 2021، وعدم تفويت هذه الفرصة للخروج 

بالوطن من براثن الحروب.
إقليميًا، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
المجلس  رئيس  مع  هاتفيتين  مكالمتين  خــالل 
أن  دبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  ورئيس  الرئاسي 
حتى  ليبيا  إلــى  دعمها  تقديم  ستواصل  »تركيا 
السياسية  الوحدة  على  الحفاظ  االستقرار من خالل 
»ستسهم  بــالده  أن  مضيفًا  األراضـــي«،  وسيادة 

لليبيين«،  واالزدهـــار  واألمــن  السالم  تحقيق  في 
تركيا  »استعداد  عن  التركية  الخارجية  أعربت  كما 
لتوفير كل أنواع المساعدة للشعب الليبي الصديق 
للحكومة  الدعم  أشكال  كل  وتقديم  والشقيق، 
أواخر  المرتقبة  االنتخابات  تنظيم  حتى  الجديدة 

العام الجاري«.
»توحيد  إلى  العربية  الدول  جامعة  دعت  عربيا، 
التسوية  جهود  خلف  واإلقليمية  الدولية  المواقف 
التي ترعاها البعثة األممية في ليبيا على مساراتها 
واالقتصادية  والدستورية  والعسكرية  السياسية 
المختلفة«. فيما طالب رئيس البرلمان العربي، عادل 
الليبية  األطراف  جميع  العسومي،  عبدالرحمن  بن 
على  والعمل  تحقق،  الذي  اإلنجاز  هذا  على  بالبناء 

إنجاح المسارات األخرى.
وفي دول الجوار، اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، في مداخلة تلفزيونية أن »األمور تتحسن 
»خطوة  بأنها  الجديدة  السلطة  واصفًا  ليبيا«،  في 
اتصال  أكد خالل  ذلك  وعقب  السليم«،  االتجاه  في 
التنفيذية،  الحكومة  رئيس  مــع  أجـــراه  هاتفي 
عبدالحميد دبيبة، أن مصر مستعدة لالستمرار في 
الستعادة  الليبيين  األشقاء  احتياجات  كافة  »تلبية 
مصر  حرص  على  مشددا  بالدهم«،  إلى  االستقرار 
على مساعدة الشعب الليبي في استكمال آليات إدارة 
دولته. كما أجرى السيسي اتصااًل هاتفيًا مع رئيس 
المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، أكد خالله 
مواصلة مصر دعمها لصالح الليبيين على األصعدة 

االقتصادية واألمنية والعسكرية.
السلطة  انتخاب  تونس  وصــف  كــان  حين  في 
تاريخي يؤشر إلنهاء االنقسام  بأنه »حدث  الموقتة 
الرئيس  ووجه  األزمة«،  من  وخروجها  ليبيا  وتعافي 
المجلس  رئيس  إلى  دعوة  سعيد،  قيس  التونسي 
أعضاء  وكــل  المنفي،  محمد  المنتخب  الرئاسي 
السلطة التنفيذية المنتخبة، لزيارة تونس في أقرب 
قيس  بين  هاتفي  اتصال  خالل  الممكنة،  اآلجــال 

سعيد والمنفي.
الشؤون  لــوزارة  بيان  في  الجزائر  عبرت  بينما 
رئيسي  مــع  للتعاون  االســتــعــداد  عــن  الخارجية 
يحقق  بما  الموحدة،  والحكومة  الرئاسي  المجلس 
األمن واالستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق. 
بوقادوم،  صبري  الجزائري  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
خالل اتصال مع دبيبة »استعداد بالده للتعاون مع 

السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لتحقيق األمن 
واالستقرار«.

أما الخارجية السعودية فقد عبرت عن األمل في 
أن »يحافظ هذا اإلنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما 
يفضي إلى خروج كل المقاتلين األجانب والمرتزقة 

ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي«.
»تعاونها  المتحدة  العربية  اإلمــارات  أكدت  كما 
األمن  يحقق  بما  الجديدة  السلطة  مع  الكامل 
واالستقرار واالزدهار وتطلعات الشعب الليبي«. فيما 
شددت وزارة الخارجية القطرية على »ضرورة التزام 
المحدد  االنتخابات  بموعد  كافة  الليبية  األطــراف 

والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة«.
مؤسسات المجتمع الدولي وجهت رسائل واضحة 

في ردود فعلها، إذ دعا األمين العام لألمم المتحدة، 
في  عقده  صحفي  مؤتمر  في  غوتيريس،  أنطونيو 
الملتقى  أعضاء  »جميع  بنيويورك،  الدائم  المقر 
احترام  إلى  الدوليين  المصلحة  وأصحاب  والليبيين 
نتائج التصويت«، في حين حث مجلس األمن، الدول 
األعضاء على »احترام ودعم التنفيذ الكامل لالتفاق 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  إليه  توصل  الذي 
بشأن سلطة تنفيذية موقتة موحدة جديدة مكلفة 
إلى  بيان  في  داعيًا  االنتخابات«،  إلى  البالد  بقيادة 
»انسحاب جميع القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا 
دون مزيد من التأخير«. كما سجلت ردود الفعل أول 
موقف للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي أجرى مكالمة هاتفية 

مع رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة لبحث »سبل 
إلى  للسلطة  سلس  انتقال  لضمان  قدمًا  المضي 

السلطة التنفيذية الموقتة الموحدة الجديدة«.
وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  حكومات  ترحيب  ومع 
األميركية  المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة 
استعداد  على  »نحن  بيان:  في  قالت  فقد  باالتفاق، 
أو  االستقرار  يــهــددون  الذين  أولئك  لمحاسبة 
يقوضون العملية السياسية في ليبيا«، داعية »جميع 
السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان 
تسليم سلس وبناء لجميع االختصاصات والواجبات 

إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة«.
دوليًا، أعلنت وزارة الخارجية األميركية تشجيعها 
ومواصلة  إنجازاته  على  »البناء  على  الليبي  الشعب 
العمل من أجل إنهاء الصراع«، وذلك في بيان صدر 
لمناسبة مغادرة الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 
بينما  منصبها.  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  المتحدة 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  شجع 
على  دبيبة  عبدالحميد  المنتخب  الـــوزراء  رئيس 
وتكنوقراطي  وكفء  مصغر  حكومي  فريق  »تحديد 
النواب«،  مجلس  بثقة  بسرعة  يحظى  أن  يمكنه 

مشيرًا إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.
وفي الموقف الروسي، جدد وزير الخارجية سيرغي 
مع  البناء  للتفاعل  بالده  استعداد  »تأكيد  الفروف 
األزمة  على  التغلب  بهدف  لليبيا،  االنتقالية  اإلدارة 
الليبية التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن«، خالل 
مباحثات هاتفية مع المنفي ودبيبة. وهو ما جاء بعد 
رحب  الذي  الروسية  الخارجية  وزارة  بيان  من  أيام 

بالسلطة الجديدة.
بيان  في  األوروبــي،  االتحاد  تأكيد  كان  أوروبيًا، 
شاملة  جديدة  حكومة  بتشكيل  اإلســراع  »ضــرورة 
تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البالد«، 
فيما أكد سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا, خوسيه 
للمساهمة في  األوروبي  االتحاد  ساباديل، استعداد 
أما  ليبيا.  في  للسالم  محرك  إلى  االقتصاد  تحويل 
هوبتون،  نكيوالس  ليبيا،  لدى  السفير  البريطاني 
الذي كان أول المهنئين للسلطة التنفيذية الجديدة، 
فقد التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
بأنه  دبيبة  مع  األول  لقاءه  هوبتون  ووصف  دبيبة، 
عن  البريطاني  السفير  وأعــرب  جيد«.  أول  »لقاء 
تطلعه »قدمًا إلى العمل« مع دبيبة »لدعم الجهود 
المبذولة لتحقيق االستقرار والتحضير لالنتخابات في 

ديسمبر 2021«.
خالل  هنأ  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
على  ودبيبة،  المنفي  من  كال  هاتفيتين  مكالمتين 
التي  الموقتة،  الموحدة  التنفيذية  السلطة  تشكيل 
العام  نهاية  انتخابات  إجراء  إلى حين  البالد  ستدير 
حسابها  عبر  الفرنسية  السفارة  وعبرت  الجاري. 
على موقع »تويتر« عن استعدادها »لدعم السلطة 
البالد  لقيادة  مهمتها  في  الجديدة  التنفيذية 

النتخابات 24 ديسمبر، وتطبيق وقف إطالق النار«.
الموقف اليوناني كان الفتًا، إذ سارعت أثينا إلى 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  مع  عالقاتها  »ترميم« 
فورية،  دبلوماسية  قرارات  عدة  باتخاذ  ليبيا،  في 
البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق  تسبب  بعدما  وذلك 
السفير  ترحيل  في  وتركيا  الوفاق  حكومة  بين 
إلى بالده في  المنفي  لديها محمد يونس  السابق 
الرئاسي  المجلس  رئيس  وتلقى   .2019 ديسمبر 
رئيس  من  تهنئة  المنفي،  يونس  محمد  الجديد، 
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأوضح 
الوفاق،  بحكومة  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق 
الوسط«،  لـ»قناة  تصريحات  في  القبالوي،  محمد 
بالده  استعداد  أكد  اليوناني  ــوزراء  ال رئيس  أن 
بنغازي،  في  وقنصلية  طرابلس  في  سفارتها  لفتح 
أجل  من  للعمل  الجديدة  الحكومة  مع  والتعاون 

مصالح البلدين.
أن تكون  وزارة خارجيتها  إيطاليا فقد تمنت  أما 
حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا »شاملة 
تنفيذية  سلطات  »تعيين  أن  معتبرة  للجميع«، 
موحدة وشاملة لعملية االنتقال تمثل خطوة مهمة 
في  المؤسساتي  والتوحيد  االستقرار  طريق  على 
 24 إجراؤها في  المقرر  االنتخابات  ليبيا، على ضوء 
لدى  األلماني  السفير  علق  فيما   .»2021 ديسمبر 
ليبيا، أوليفر أوفتشا، قائال: »يوم مميز من المنافسة 
مع  واتفق  ليبيا«.  أجل  من  والتسويات  السياسية 
دبيبة  عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس 
نشره  ما  بحسب  المقبلة،  المرحلة  أولويات  على 

السفير عبر حسابه على موقع »تويتر«.
بهذه  المرحبة  الدولية  الفعل  ردود  ووســط 
الجديدة  الحكومة  منح  الليبيون  يترقب  الخطوة، 
الثقة من مجلس النواب، وفي حال لم تمنح الثقة، 
الـ75  األعضاء  إلى  األمــر  »يعود  لوليامز  ووفقًا 

الثقة«. لمنحها 

لم تتأخر ردود الفعل المحلية 
والدولية على نتائج انتخاب ملتقى 
الحوار السياسي في جنيف السلطة 

التنفيذية االنتقالية الموحدة الجمعة الماضي، 
وهي الجهاز التنفيذي الذي من المقرر أن يقود 
البالد خالل فترة تنتهي في الـ24 من ديسمبر 
المقبل، بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق 

خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
وعلى مدى األسبوع الحالي، جاءت ردود الفعل 

عبر بيانات وتصريحات واتصاالت هاتفية من 
قادة ورؤساء وملوك مرحبة بالسلطة الجديدة، 
التي تتكون من محمد المنفي رئيسًا للمجلس 

الرئاسي، وعضوية كل من عبداهلل الالفي وموسى 
الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد دبيبة. وهؤالء كانوا ضمن القائمة 
الثالثة التي حصلت في جولة اإلعادة على غالب 

أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

<  ماكرون

<  عقيلة صالح

< إردوغان

مجلس األمن دعا إلى دعم السلطة 
اجلديدة وانسحاب جميع القوات األجنبية 

واملرتزقة دون مزيد من التأخير

 أثينا بادرت إلى »ترميم« عالقاتها مع 
السلطة التنفيذية اجلديدة باتخاذ 

عدة قرارات دبلوماسية فورية

خالف قانوني مبكر على مكان عقد اجللسة

هل يفلت املنفي ودبيبة من عقدة »ثقة النواب«؟
إلى  االنتقالية  الحكومة  لتشكيلة  بالترتيب  االهتمام  قفز 
معضلة »منح الثقة« لها من طرف مجلس النواب، المنقسم 
في  اإلشكالية  تكمن  وبينما  وطرابلس،  طبرق  بين  نوابه 
قدرته على عقد جلسة مكتملة النصاب في إحدى المدن تثار 
خالفات حول »قانونية« تغيير رئاسة البرلمان إلنهاء االنقسام 

قبل تمرير الحكومة الجديدة.
وأمام رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد دبيبة، أول اختبار 
مناصب  شغل  وكيفية  الــوزاري  فريقه  تشكيل  طريقة  حول 
مؤسسات  توحيد  إلى  تقود  أن  عليها  يتعين  للغاية،  مهمة 
البالد، إذ لم يستبعد في تصريحاته األولى إعادة تعيين الوزراء 
الحاليين الذين عملوا بشكل جيد في حكومة »سوف تمثل كل 
يتواءم مع تشجيع واشنطن على تشكيل  ما  الليبيين«، وهو 
ليبيا.  في  األميركي  السفير  أفاد  كما  تكنوقراط،  حكومة 
وبينما ستكون أيضًا هذه التعقيدات المتشابكة في المشهد 
الليبي في مواجهة المبعوث األممي يان كوبيتش في مهمته 
وليامز،  ستيفاني  األميركية،  للدبلوماسية  خلفًا  الجديدة 
التي باشرها رسميا من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة 
المقبلة  القليلة  األيام  خالل  جهوده  فإن  المصرية،  الغردقة 
تتطلب تذليل العقبات أمام البرلمان الليبي وأعضائه، الختيار 
مكان وتوقيت عقد جلسة موحدة فور اإلعالن عن فريق الجهاز 
التنفيذي، من أجل منحها الضوء األخضر لمباشرة نشاطها أو 
الذهاب مباشرة إلى السيناريو البديل بناء على خارطة الطريق 
األممية. وبالنسبة إلى رئيس الحكومة الجديدة فعليه تقديم 
مجلس  إلى  فبراير  شهر  من  الـ26  قبل  الحكومية  تشكيلته 

النواب، لمنحها الثقة قبل 19 مارس المقبل.
والدولي  الداخلي  الترحيب  توالي  مع  االهتمام  يثير  وما 
الوطني  الجيش  إعالن  الجديدة  التنفيذية  بالسلطة  الواسع 
الليبي دعمه »الشخصيات الوطنية«، وفق وصفه، ممثلة في 
وعبدالحميد  الرئاسي،  للمجلس  رئيسًا  المنفي  محمد  قيادة 
باسم  الناطق  تصريحات  أعقبتها  للحكومة،  رئيسًا  دبيبة 
القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري، حين اعترف 
بسلطة المجلس الرئاسي الجديد حتى قبل منح مجلس النواب 
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، كما اشترطت حكومة عبداهلل 
الثني التي تتبعهم، بل اعتبر المسماري، في تصريح تلفزيوني، 
الليبي«، وهذا  للجيش  األعلى  القائد  الرئاسي هو  »المجلس 
الجيش  وتعاون كبير مع  تنسيق  يكون هناك  أن  يحتم  األمر 
»نحن  معهودة:  غير  لهجة  في  )المسماري(  الوطني، مضيفًا 

نقع تحت السلطة )المجلس الرئاسي( والقانون والدستور«.
االتفاق  برفض   ،2016 العام  منذ  سائدًا  كان  لما  وخالفًا 
ينص  الذي   ،2015 بنهاية  الصخيرات  في  الموقع  السياسي 
األعلى  للقائد  الممثل  الرئاسي  المجلس  صالحيات  على 
للجيش، فإن له سلطة عزله أيضًا، وهي خالفات عرقلت منح 
خمس  طوال  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الثقة  النواب  مجلس 

سنوات.
عليها  تنغص  لم  البالد،  في شرق  الفتة  إيجابية  تطورات 

سوى حالة التشرذم الحاصل بين أعضاء البرلمان بعدما استبق 
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحركات نواب آخرين لعقد 
جلسة مكتملة النصاب في إحدى المدن الليبية بدعوته أعضاء 
المجلس إلى جلسة تشاورية، يوم اإلثنين المقبل، مشددًا على 
»عقدها بمقر المجلس في مدينة طبرق«. وقال عقيلة صالح 
إن »الجلسة ستخصص لوضع الترتيبات الالزمة للنظر في منح 
مباشرة  من  لتتمكن  تشكيلتها،  تقديم  فور  الثقة  الحكومة 
الموقع  على  نشر  بيان  عاتقها«، حسب  على  الملقاة  المهام 
إعالن  من  قليلة  أيام  وبعد  اإلثنين.  ليل  للمجلس  الرسمي 
خسارته المنافسة على منصب رئيس المجلس الرئاسي، دعا 
الموقتة  للحكومة  الفرصة  إعطاء  إلى  النواب  مجلس  رئيس 
انتخابات  نحو  البالد  التي ستقود  دبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
عامة بنهاية العام، مؤكدًا أن »البرلمان سيتخذ منها موقفًا إن 

حادت عن مهمتها«.
صالح  قال  الليبية،  »الحدث«  لقناة  أخرى  توضيحات  وفي 
الثالثاء إن أحد شروط منح الثقة للحكومة الموقتة هو حضور 
جميع أعضاء مجلس النواب. كما قال: »إن المجلس الرئاسي 
الجديد والحكومة يجب أن يكون مقرهما في سرت، وأن يعمال 
تحت حماية القوات المسلحة وتحت إشراف اللجنة العسكرية 

الليبية المشتركة )5+5(«.
لعقد  مشاورات  بدء  عن  أعلن  آخر  طرف  برز  األثناء،  وفي 
الجلسة في مدينة صبراتة، حيث كشف عضو مجلس النواب، 
 100 أكثر من  توافق  له عن  الرعيض، في تصريحات  محمد 
لكل  يمكن  ال  بأنه  الخطوة  مبررًا  الجلسة،  عقد  على  نائب 
النواب الذهاب إلى بنغازي أو طبرق وممارسة دورهم بحرية 
أن صبراتة مدينة  عليهم، مضيفًا  تمارس  أي ضغوط  ودون 
محايدة وتتوافر فيها الظروف األمنية، كما أنها محاذية لمطار 
إقامة كل  يسع  كبير  بها مركب سياحي  ويوجد  زوارة  مدينة 

النواب، باإلضافة إلى قاعات اجتماعات كبيرة، ورجح أن جلسة 
مجلس النواب ستنعقد في الـ15 من الشهر الجاري، أي اإلثنين 

المقبل، بنصاب لن يقل عن 120 نائبًا.
أما مجلس النواب في طرابلس برئاسة حمودة سيالة فإن 
نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  اآلن  حتى  تنفي  برلمانية  مصادر 
أو  النواب  مجلس  ألعضاء  التئام  جلسة  انعقاد  موعد  بشأن 
أعضاء  جمع  في  صالح  فشل  سنوات  مدى  وعلى  مكانها. 
البرلمان لعقد جلسة كاملة النصاب، آخرها يوم تمكن النواب 
نائبًا في مدينة غدامس،  بـ127  من عقد أول اجتماع موحد 
في وقت نقلت صور على التلفزيون جلسة برئاسة عقيلة صالح 

بـ14 نائبًا فقط.
وعلى الرغم من أن رئاسة صالح مجلس النواب منذ 2014 
بطريقة قانونية بالنظر إلى االعتراف الدولي به، فإن تحركات 
ضمان  في  بدأت  صبراتة  لجلسة  التحضير  على  القائمين 
النصاب القانوني لعقدها بصورة صحيحة بـ96 عضوًا، حيث 
وجهت الدعوة إلى الجميع بمن فيهم عقيلة صالح، وفي حال 
عدم حضوره ستوجه إليه دعوة أخرى، ثم سيعتبر نائبًا مقاطعًا 
جلسات البرلمان، وبالتالي الذهاب إلى إعطاء الرئاسة للعضو 
األكبر سنًا. وفي إشارة إلى تلميح بعض األطراف إلى ضرورة 
النواب فتحي  المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس  تغييره، رد 
المريمي، في تصريحات لقناة »الوسط« على هذه الخطوات 
بأن »تغيير رئاسة البرلمان هو إجراء يتم من خالل القوانين 

واللوائح المنظمة لخطوة من هذا النوع«.
ومع ترجيح فشل حلحلة الخالفات في ظل الوقت القصير 
الجديدة، فإن الموضوع سيحال برمته  الثقة للحكومة  لمنح 
بالمقدور  ليس  حيث  لالعتماد،  السياسي  الحوار  ملتقى  إلى 
جدية  بصورة  يطرح  لكنه  القرار،  هذا  تداعيات  ماهية  توقع 
في  لها  أثر  ال  منقسمة  تشريعية  هيئة  وجود  من  الجدوى 
واستوعبت  البالد.  شؤون  عرقلة  سوى  السياسية  الحياة 
البعثة األممية عمق أزمة البرلمان مبكرًا فأقدمت على طرح 
الجديدة،  السلطة  انتخاب  إعالنها عن  فبعد  بديل.  سيناريو 
»على  وليامز:  ستيفاني  للبعثة،  السابقة  الرئيسة  قالت 
السلطة  العتماد  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  النواب  مجلس 
القرار  وإال »سيعود  يومًا،   21 تتجاوز  ال  مدة  في  الجديدة«، 

في هذا الشأن إلى ملتقى الحوار السياسي«.
إذ  الوطني،  الوفاق  حكومة  إلى  الثقة  منح  صداع  وانتقل 
على  مؤتمر صحفي  باشاغا خالل  فتحي  الداخلية  وزير  شدد 
الحكومة  حصول  بمجرد  فورًا  السلطة  »لتسليم  االستعداد 
وميالد  ليبيا  وحدة  أن  مؤكدًا  البرلمان«.  ثقة  على  القادمة 
سلطة وتجمع الليبيين من أهم المكاسب. وقال إن الحكومة 
داعيًا  تسلم«،  سلطة  وليست  تسليم  »سلطة  هي  الجديدة 
النواب،  مجلس  ثقة  على  تتحصل  حتى  دعمها  ضرورة  إلى 
والقانونية  الدستورية  الشرعية  على  حصولها  وبالتالي 
في  العامة  االنتخابات  إلى  بليبيا  الوصول  تستطيع  حتى 
عن  باشاغا  أعلن  أخرى  تغريدة  وفي  المقبل.  ديسمبر   24
زيارة برقة قريبًا »للعمل على دعم جهود المصالحة وتعزيز 
الوحدة الوطنية بهدف تهيئة الظروف لالنتخابات المقبلة«.

الوسط: عبدالرحمن أميني

شكوك فرنسية في انتهاء صراع تركيا وروسيا
قادة  قدرة  في  فرنسية  وإعالمية  دبلوماسية  أوســاط  تشكك 
السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على إنهاء مرحلة صراع النفوذ 
التركي والروسي في البالد وسط مخاوف من عجز الرجل المقترح 
لتولي الحكومة عبدالحميد دبيبة في المرحلة المقبلة عن توحيد 

مؤسسات البالد.
وأشارت جريدة »لوموند« في تقرير لها، الثالثاء، إلى أن اختيار 
رجل األعمال عبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة االنتقالية خلفًا 
إلى أن ذلك  السراج كان بمثابة »مفاجأة حقيقية«، الفتة  لفائز 
حصل بفضل دعم قوي حصل عليه من طرف قائد القيادة العامة 
المشير خليفة حفتر. لكن انتخابه أثار قلقًا وارتباكًا لدى الكثير من 
المراقبين، لقربه من تركيا وروسيا، ودعمهما النشط له. ويغوص 
التقرير في سيرة عبدالحميد دبيبة التي يرى أنها »ال تخلو من حيرة 
وحتى قلق العديد من المراقبين«، موضحًا أن رئيس الوزراء الجديد 
هو بالفعل من عشيرة عائلية ال تخفي طموحاتها السياسية، بعد 
أن بنى ثروة في ظل معمر القذافي الذي ُأطيح به العام 2011، 
رئيس  منصب   2011 إلى   1989 من  دبيبة  علي  قريبه  وشغل 
المنظمة المترامية األطراف لتطوير المراكز اإلدارية، وهي شركة 
عامة مسؤولة عن جذب االستثمارات الدولية في مشاريع األشغال 
العامة الكبرى. أما عبدالحميد دبيبة فترأس شركة أخرى مملوكة 
للدولة هي الشركة الليبية لالستثمار والتنمية، التي قادت بشكل 

خاص بناء ألف وحدة سكنية في سرت، معقل القذافي الشخصي.
ونقلت »لوموند«، عن مصادر مطلعة قولها، إن قريبه علي 
دبيبة المتواجد في جنيف عمل جاهدًا على حشد األصوات لصالح 
عبدالحميد دبيبة. فيما يقول مصدر دبلوماسي إنه »إذا تم تعزيز 
الواجب  الثمن  فإن  جنيف  عن  الناتج  باإلجماع  النار  إطالق  وقف 
دفعه سيكون تأكيد التقسيم العسكري لليبيا بين منطقتي النفوذ 

الروسي والتركي«، وفق تقديره.
من جهة أخرى زعمت أن مصالح دبيبة االقتصادية وفي قطاع 
األعمال تجعله مقربًا كثيرًا من تركيا، فهو يمثل في ليبيا أهم 
المؤسسات التركية المهتمة بالسوق الليبية وقريب من مصراتة 
حاضرة الموانئ الغربية. كما أن عالقاته مع موسكو قوية أيضًا. 
وأضاف التقرير أن دبيبة قريب أيضًا من روسيا، موضحًا أنه في 
أبريل 2017 ترأس وفدًا من مصراتة في زيارة إلى موسكو، حيث 
التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قبل لقاء 
الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في جروزني، وقال دبلوماسي 
أجنبي إن دبيبة ال يمكن تصنيفه أيديولوجيًا، مضيفًا أنه يصنف 
أنه ملياردير، وأنه رجل معامالت وصفقات وترتيبات  فقط على 
بين األصدقاء، وفق تعبيره. وأشار التقرير الفرنسي إلى أن من 
بين القضايا الساخنة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد، القضية 
مصدر  القضية  حيث  النفط،  عوائد  بتوزيع  المتعلقة  الحساسة 
توتر متكرر بين الشرق في إقليم برقة، الذي تتركز فيه األصول 
النفطية الرئيسية، والسلطات في طرابلس. وهناك أيضًا تحدٍ آخر 

هو مستقبل الوجود العسكري األجنبي في ليبيا.
وبحسب التقرير، فإنه بعد أكثر من 3 أشهر على توقيع اتفاق 
ينص على خروج المرتزقة، وبينما غادر البعض منهم، تم تعزيز 
وجود المستشارين الفنيين األتراك، ال سيما في قاعدة الوطية، 
والروس في قاعدة الجفرة والشاطئ، وال يزال التزام دبيبة بتأمين 

رحيل هذه القوات األجنبية غير معروف.
الجديدة  القيادة  التزام  إن  تقول  »لوموند«  جعل  ذلك،  كل 

بتأمين رحيل القوات األجنبية التركية والروسية من البالد غامض، 
وإن الدعم الكبير الذي تحصل عليه من أنقرة وموسكو يفرض 
شكوكًا خطيرة. ومن جانبها تقول جريدة »الكروا« الفرنسية في 
تحليل لها إن انتخاب قادة جدد يثير اآلمال وخيبات األمل في نفس 
إليها بعد ملتقى  المتوصل  بالنتائج  الوقت وسط ترحيب دولي 
الحوار السياسي، حيث يفترض أن يقود رئيس المجلس الرئاسي 
محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الفترة 

االنتقالية إلجراء انتخابات ديسمبر المقبل.
ووصفت انتخابهما بـ»المفاجأة« من خالل إطاحة الثنائي من 
الشخصيات القيادية الذي بدا أنه ال مفر منهما، فتحي باشاغا ، 
وعقيلة  طرابلس  ومقرها  الوفاق  لحكومة  الحالي  الداخلية  وزير 

صالح رئيس مجلس النواب من الشرق.
وقوبلت هذه االنتخابات بنوع من االرتياح على الساحة الدولية، 
إذ أشادت الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وإيطاليا بحقيقة أنه منذ وقف إطالق النار في 23 أكتوبر »أحرزت 
ليبيا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق سالم واستقرار دائمين«. لكنهم لم 
يتجاهلوا أنه »ال يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه«. ومع ذلك، 
فإن االنتخابات ال تجعل الناس سعداء بما فيه الكفاية خصوصًا في 
طرابلس، التي تفجرت فيها فرحة بعض الميليشيات في المدينة.
ونقلت الجريدة عن أحد السكان، أن العالقات كانت صعبة بين 
مجموعات مسلحة وفتحي باشاغا، »لكن األمر ال يتعلق بانتخاب 
دبيبة بقدر ما يتعلق بعدم تمكن باشاغا وعقيلة صالح من الفوز«. 
ويوضح الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود، جليل حرشاوي أنه »إذا كان عبد الحميد دبيبة 
معروفًا بقربه من تركيا، التي تدعم طرابلس بقوة فهذا ألسباب 
تجارية أكثر من كونه أيديولوجيًا«، وهنا جاء غضب جماعة اإلخوان 
االنتقالية– العملية  من  بأنها مستبعدة  تشعر  التي  المسلمين 
حسب قوله. وفي وقت سابق استنكر المفتي العام الشيخ الصادق 
الغرياني اختيار األمم المتحدة ألعضاء منتدى الحوار الذين، في 
رأيه، ال يمثلون الشعب الليبي. لكن خيبة األمل شديدة خاصة في 
برقة، حسبما يقول جليل حرشاوي، على خلفية وقوف محمد يونس 
المنفي ضد الهجوم العسكري على طرابلس. ومما يخاطر بتفاقم 

الشعور باالنقسام بين الشرق والغرب .

القاهرة - الوسط



محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 273

11 فبراير 2021 م اخلميس

29 جمادى اآلخرة 1442 هــ

في مجالي الصحة والبنية التحتية

»الصليب األحمر« تستهدف إغاثة املناطق النائية جنوب البالد
للصليب  الدولية  اللجنة  مكتب  رئيس  التقى 
مع  الثالثاء،  المكتب،  وفريق  ليبيا  في  األحمر 
اللقاء  وناقش  سبها.  فرع  الليبي  األحمر  الهالل 
إلى  تهدف  التي  والمستقبلية  الجارية  »األنشطة 
تقديم اإلغاثة للمناطق النائية في جنوب ليبيا«، 
الدولية  اللجنة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب 

للصليب األحمر في ليبيا بموقع »فيسبوك«.
من  الدولية  اللجنة  عمل  إلى  البيان  وأشار 
مكتبها في سبها منذ سنوات على »دعم مرافق 
للمياه  التحتية  البنية  وإصالح  الصحية،  الرعاية 
والدعم  العيش،  سبل  وتوفير  الصحي،  والصرف 
مختلفة  أجزاء  في  األشخاص  آلالف  النقدي 
الدولية  اللجنة  رئيس  وزار  ليبيا«.  جنوب  من 
ليبيا  الماضي،  ديسمبر  في  األحمر،  للصليب 
حكومة  في  العدل  بوزارة  المفوض  مع  وبحث 

عبدالواحد،  محمد  المستشار  الوطني  الوفاق 
الحقوقية  القدرات  بناء  مجال  في  التعاون  سبل 
للسلطات الوطنية وملف إدارة الجثث، والخدمات 
الالزم  الدعم  وتقديم  واإلنسانية  الطبية 

النزاعات. للمدنيين في أوقات 
استقبل  الماضي،  ديسمبر  منتصف  وفي 
الوفاق  حكومة  في  العدل  بوزارة  المفوض 
مكتبه  في  عبدالواحد،  محمد  المستشار  الوطني، 
رئيس  طرابلس،  العاصمة  في  الوزارة  بديوان 
ليبيا  زار  الذي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
للتعاون  الليبية  المساعي  الجانبان  وبحث  وقتها. 
بناء  مجال  في  الدولية  المنظمة  مع  المشترك 
القدرات الحقوقية للسلطات الوطنية وملف إدارة 
وتقديم  واإلنسانية  الطبية  والخدمات  الجثث، 
الدعم لالزم للمدنيين في أوقات النزاعات. وقالت 
إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  العدل،  وزارة 
لقاء عبدالواحد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر جرى بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرسم 

غير  الهجرة  مع  التعامل  واستراتيجيات  سياسات 
بالوزارة،  القانوني  المكتب  ومدير  الشرعية، 
الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  عام  ومنسق 
اللقاء تناول سبل  الوزارة أن  اإلنساني. وأوضحت 
واإلنسانية  الطبية  الخدمات  مجاالت  في  التعاون 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تقدمها  التي 
المقدم  الدعم  أوجه  وكذلك  السجون،  لنزالء 
والنزاعات  األمنية  األزمات  أوقات  في  للمدنيين 
القدرات  بناء  موضوع  إلى  إضافة  المسلحة، 

للسلطات المحلية في المجال الحقوقي.
اللقاء  المستشار محمد عبدالواحد خالل  وأكد 
للصليب  الدولية  اللجنة  مع  التعاون  أهمية 
أن  سيما  ال  الجثث،  إدارة  ملف  مجال  في  األحمر 
إصدار  خالل  من  الكافية  الخبرة  تمتلك  اللجنة 
العدل  »وزارة  بأن  منوهًا  الجثث،  إدارة  دليل 
اإلنسان  بحقوق  واهتمامها  حرصها  منطلق  من 
معرفة  في  الحق  تؤكد  البشرية  الكرامة  وحفظ 
يحتاجون  أحياء  أو  للمفقودين  سواء  المصير 

الوطنية  اللجنة  عام  منسق  وتطرق  للدعم«. 
إلى  جهته،  من  اإلنساني،  الدولي  للقانون 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مشاركة  إمكانية 
اإلنساني،  الدولي  القانون  مجلة  أعمال  في 
حقوق  بقضايا  تعنى  محكمة  علمية  مجلة  وهي 
اإلنسان ودعم القانون الدولي ونشر اإلحصاءات 
ومساهمة  الشأن،  بهذا  المتعلقة  والدراسات 
الوطنية  اللجنة  أعضاء  قدرات  بناء  في  اللجنة 
ثمن  جانبه،  من  اإلنساني.  الدولي  للقانون 
جهود  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس 
للنزالء  الحقوقي  للجانب  ودعمها  العدل  وزارة 
الحق  على  وحرصها  السجون،  من  عنهم  المفرج 
تكفله  إنسانيًا  حقًا  باعتباره  المصير،  معرفة  في 
مؤكدًا  الدولية،  واالتفاقات  المحلية  القوانين 
الكامل  الدعم  الدولية على تقديم  اللجنة  حرص 
أخيرًا  تأثر  الذي  والعدلية،  القضائية  للكوادر 
جائحة  انتشار  صاحبت  التي  الصحية  بالظروف 

»كورونا«.

يقودها »مكافحة األمراض«

نقاش حول تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات.. والحلول المقترحة لنجاح حملة التطعيم

غير  على  مالية  غرامات  بفرض  توصيات  وسط 
عدد  تجاوز  االحترازية،  اإلجراءات  باتباع  الملتزمين 
المسجلين  ليبيا،  في  »كورونا«  فيروس  مصابي 
نحو  بينهم  من  ألفًا   125 األسبوع  هذا  رسميًا 
مارس  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  وفاة،  حالة  ألفي 

الماضي، وفق المركز الوطني لمكافحة األمراض.
النجار،  الدين  بدر  المركز  عام  مدير  وبحث 
األربعاء، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية، 
التجهيز  ليبيا  في  »يونيسيف«  منظمة  وممثلي 
المستجد«.  »كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  لحملة 
إجراءات لضمان حجز  اتخاذ  يناير،  النجار في  وأعلن 
جرعة،  مليون   2.8 بنحو  تقدر  اللقاحات  من  كمية 
وذلك  شخص  مليون   1.4 لتطعيم  يكفي  ما  وهو 
عليها  تشرف  التي  »كوفاكس«  مجموعة  ضمن 

منظمة الصحة العالمية.
المنظمتين  مسؤولي  مع  النجار  اجتماع  وتطرق 
الوطني  المركز  بين  التعاون  أوجه  إلى  الدوليتين 
لمكافحة األمراض والمنظمات الدولية، والمشاركة 
في إعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال 
أنحاء  مختلف  في  الصحية  المرافق  داخل  التطعيم 

البالد، حسب بيان للمركز.
كذلك  ناقش  االجتماع  أن  إلى  البيان  وأشار 
»كيفية تذليل الصعوبات الفنية التي قد تواجه سير 
المقترحة  والحلول  التطعيمات،  وصول  عند  العمل 

لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  قال  والثالثاء، 
ليبيا  اللقاح ستصل  أولى شحنات  إن  معيتيق  أحمد 
العزل،  بمراكز  للعاملين  وستمنح  أسبوعين  خالل 
االستشارية  العلمية  اللجنة  أعضاء  أن  إلى  وأشار 
لمكافحة جائحة »كورونا« أكدوا خالل اجتماعه بهم 

وصول الشحنة خالل أسبوعين.
سبها،  البلدي  المجلس  أعلن  الجنوب،  وفي 
اعتبارًا  المدينة  في  جزئي  إغالق  فرض  األربعاء، 
من  فبراير،   13 السبت  وحتى  الخميس  اليوم  من 
صباحًا.  السادسة  وحتى  مساًء  السادسة  الساعة 
خالل  الوافي  أسامة  البلدية  باسم  الناطق  وقال 
ارتفاع  ضوء  في  يأتي  اإلجراء  إن  صحفي،  مؤتمر 
حاالت اإلصابة بفيروس »كورونا المستجد«، مؤكدًا 
حاد  »نقص  من  سبها  الصحي  العزل  مركز  معاناة 

فى العناصر الطبية واألكسجين«.
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وأعلن 
المجتمعية  التوعوية  الحملة  انطالق  الثالثاء، 
من  الغربية  بالمنطقة  »كورونا«  فيروس  حول 

ومن  المركز.  من  وإشراف  بتنظيم  صبراتة  مدينة 
النفسي  الدعم  حول  عمل  ورش  تشمل  أن  المقرر 
المسحات  ألخذ  متنقلة  وعيادات  واالجتماعي، 
وتوزيع  الرغبة،  حسب  المواطنين  من  العشوائية 
تقليل  من  للحد  واإلرشادية  التوعوية  الملصقات 
المواطنين  بين  »كورونا«  فيروس  وانتشار 

ومشاركة عربات الرش والتعقيم.
من  الهندسة  كلية  في  الحملة  افتتاح  وعقب 
النجار،  بشير  الدين  بدر  د.  المركز  عام  مدير  قبل 
تعاون  اتفاقية  توقيع  جرى  صبراتة،  بلدية  وعميد 

وجامعة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  بين 
وإقامة  الخبرات  وتبادل  التعاون  تشمل  صبراتة 
لمركز  زيارة  النجار  وأجرى  والمسوحات.  البحوث 
العمل  سير  آلية  على  للتعرف  بالمدينة،  الفلترة 
الصعوبات  وتذليل  لهم،  المركز  وإمكانية مساعدة 
العزل  مراكز  في  العاملين  تواجه  التي  والتحديات 

والفلترة.
االستشارية  العلمية  اللجنة  دعت  جانبها،  من 
بشكل  »كورونا«،  فيروس  جائحة  لمكافحة 
المخالفين  على  مالية  غرامات  لفرض  مستعجل 

الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ  االحترازية،  لإلجراءات 
العالية.  المعدالت  ذات  المناطق  فى  وتعزيزها 
طرف  من  والضوابط  القيود  بوضع  أوصت  كما 
االحترازية  اإلجراءات  لتطبيق  المختصة  الجهات 
العمل  ومواقع  خاصًة،  بالمصارف  التجمعات  ومنع 
واألفراح  والمآتم  واألسواق  والمقاهي  والمطاعم 
مع  األنشطة،  من  وغيرها  والمؤتمرات  والمعارض 
وإدخال  المعتمدة،  للمعامل  الالزمة  التحاليل  توفير 
الصحة  منظمة  من  المعتمد  السريع  التحليل 

العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات .

لجنة  اإلثنين، مع  اللجنة،  اجتماع  جاء ذلك خالل 
لدراستها  مرئيًا  عرضًا  قدمت  التي  الوبائيات، 
أن  مؤكدة  بالمنطقة،  الوبائي  للوضع  األسبوعية 
 ،)15points الرابع  )المستوى  في  الوبائى  الوضع 
الموجبة.  الحاالت  في  االرتفاع طفيفًا  معدل  ومازال 
الوباء  معدالت  فى  زيادة  الوبائيات  لجنة  وتوقعت 
المجتمعية،  والنشاطات  الحاالت  عدد  زيادة  نتيجة 
الموجبة  للتحاليل  التقريبية  النسبة  زالت  وما 
)المختبر  اإلحصاءات  حسب   ،%  16 للمسافرين 

المرجعى - مختبر التقنيات الحيوية(.

تشهد  المدن  بعض  أن  دراسات  أظهرت  فيما 
ومنها  األسبوع،  خالل  الوبائى  الوضع  فى  تصاعدًا 
سوق  الماية،  غشير،  بن  قصر  طرابلس،  )جنوب 
بلدية  جنوب  المعمورة،  العزيزية،  الخميس، 
تطبق  لم  ما  أنه  مؤكدة  الجبل(،  ومناطق  المرقب، 
الدقيقة  والمتابعة  والجهوزية  االحترازية  اإلجراءات 
الوضع »سيكون قلقًا«  الدولة، فإن  لجميع قطاعات 
الجهات  من  ومتابعة  صارمة  إجراءات  إلى  ويحتاج 

ذات االختصاص .
وبدورها، بحثت وزارة الصحة في حكومة الوفاق 
لقاحات  المصنعة  الشركات  مع  تفاهم  مذكرة  عقد 

فيروس »كورونا المستجد«.
جاء ذلك خالل لقاء وكيل الوزارة لشؤون اإلمداد 
في  الشركات  تلك  مندوبي  مع  والمشروعات 
موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان  حسب  ليبيا، 
وشهد  اإلثنين.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
االجتماع االتفاق على مبدأ التعاون من أجل الصالح 
والشركات  الوزارة  بين  للتنسيق  آلية  ووضع  العام، 
متضمنة  العروض  لتقديم  اللقاحات؛  المصنعة 
الخطة الزمنية كاملة، وذلك إلجراء مذكرات التعاقد 
الوكيل  ودعا  القانونية،  اإلدارة  على  وعرضها 
يمثله  لما  اإلنجاز؛  بسرعة  االلتزام  إلى  الشركات 

الموضوع من أهمية.
وتطرق إلى ملف توفير األدوية التخصصية والمواد 
مشغالت  في  والمتمثلة  العزل  لمراكز  التشغيلية 
»األكسجين«  إلى  إضافة   ،»PCR« التحليل  أجهزة 
المسال، ومشغالت الكلى. واتفق الطرفان على وضع 
األدوية  لتوفير  الوزارة  مع  للتعاون  مستعجلة  خطة 

التخصصية، خصوصًا عالج األورام.
التواصل  مواقع  رواد  تناقل  آخر،  سياق  في 
بمنخفض  ليبيا  تأثر  مدى  عن  تساؤالت  االجتماعي 
ما  المقبلة،  األيام  األوروبية، خالل  القارة  من  قادم 

قد يتسبب في موجة برد وهطول ثلوج.
وأشارت صفحات متخصصة في متابعة الطقس، 
إلى وجود احتمال جيد بتأثر البالد بتقلبات وطقس 
بارد وهطول أمطار، بداية من منتصف شهر فبراير، 
هذه  إحدى  قالت  ذلك  ومع  أليام،  تستمر  ربما 
زمنيًا،  وبعيدة  متغيرة  التوقعات  تلك  إن  الصفحات 
الفتة  »ضعيفة«،  والنماذج  الخرائط  دقة  وبالتالي 
كهذه  فترة  لمثل  نشرات  وضع  يمكن  »ال  أنه  إلى 
من اآلن أو تبين مدى تأثير التقلبات، خصوصًا من 
العموم  في  أنه  وأضافت  الثلوج«.  أو  األمطار  حيث 
المدة  تكون  أن  الجوية  األحوال  من  التثبت  يحتاج 
الفاصلة حتى وقوعها ثالثة إلى خمسة أيام، حسب 
تلك الصفحات التي أوضحت أن البالد تتعرض إلى 

اآلن »لموسم صعب وجاف على مناطق كثيرة«.

مباحثات مع »الصحة العاملية« و»يونيسيف« إلطالق حملة تطعيم ضد »كورونا« في ليبيا

طرابلس - بنغازي - سبها - رمضان كرنفوده

● اجتماع في وزارة الصحة بحكومة الوفاق مع الشركات الموردة للقاح المضاد لكورونا● مباحثات بالمركز الوطني لمكافحة األمراض للتجهيز إلطالق حملة للتطعيم ضد وباء كورونا في ليبيا

القاهرة - الوسط

● اجتماع للصليب األحمر يبحث تقديم الدعم للمناطق النائية في الجنوب الليبي

لتفقد جاهزية المؤسسات النطالقة فعلية آمنة في 
الثالث عشر من فبراير الجاري.

في  المفوض  التعليم  وزير  ترأس  أسبوع،  وقبل 
حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، االجتماع 
لبحث   ،2021 للعام  التعليم  لمراقبي  األول  العادي 
الدراسة،  النطالق  التعليمية  المؤسسات  جاهزية 
المرافق  حــراســة  جهاز  تفعيل  مستجدات  ــر  وآخ
التعليمية. وحضر االجتماع، الذي عقد بمقر المعهد 
واستمر  الدهماني،  بزاوية  الفنون  لتقنيات  العالي 
لشؤون  التعليم  وزارة  وكيل  يومين،  مــدى  على 
جمعة،  عــادل  المهندس  العام  والتعليم  الديوان 
ورئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية العميد عمر 
والمصالح  المراكز  مديري  من  وعدد  الخضراوي، 
عضو  وقدم  للوزارة.  التابعة  والمكاتب  واإلدارات 
الوبائي  ــار  اإلطـ تطبيق  ومتابعة  تقييم  فريق 
جاهزية  عن  مبدئيًا  تقريرًا  السالمي،  الدكتورهيثم 
وفقًا  للدراسة  اآلمنة  للعودة  التعليمية  المؤسسات 
عادل  المهندس  أكد  فيما  المعتمد،  الوبائي  لإلطار 
أي  وتــدارك  صعوبات  أي  لحلحلة  استعداده  جمعة 
آمنة.  ظروف  في  دراسية  انطالقة  لضمان  عراقيل 
والثقافة  للتربية  الوطنية  اللجنة  عام  أمين  وطالب 
بوزارة  االستشارية  العلمية  اللجنة  ورئيس  والعلوم 
الصحة  وزارة  أبوالئحة،  عبدالمنعم  الدكتور  التعليم 
بضرورة  »كورونا«  جائحة  لمكافحة  العليا  واللجنة 
المستهدفة  األولى  الشرائح  مع  المعلمين  تضمين 

بأخذ لقاح فيروس »كورونا«.
بدوره، بين رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية 
والخطوات  اإلجــراءات  آخر  الخضراوي،  عمر  العميد 
حراسة  جهاز  تفعيل  سبيل  في  إنجازها  تم  التي 
الجهاز  رئيس  مساعد  وقــدم  التعليمية.  المرافق 
تقديميًا  عرضًا  الوندي  محمود  التعليمية  للشؤون 
واقع  عن  والمعلومات  البيانات،  أهم  على  يحتوي 
أفراد الحراسة ونسب توزيعهم في مختلف المراقبات 

والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها.

434 مؤسسة تعليمية، لم تتسلم صكوك الميزانية 
التشغيلية، لعدم موافاتها مكتب التقييم والمتابعة 
بالوزارة بتقرير تفصيلي للميزانية التشغيلية للعام 

الدراسي 2019 - 2020.
والتعليم  الديوان  لشؤون  الوزارة  وكيل  وأعلن 
سابق  تعميم  في  جمعة،  عــادل  المهندس  العام 
الميزانية  مــن   %  25 صــرف  التعليم،  لمراقبي 
أعمال  على  تعليمية  مؤسسة  لكل  التشغيلية 
ومستلزمات النظافة، و25 % على القرطاسية، و20 
على   % و20  والتعقيم،  الوقاية  مستلزمات  على   %
صيانة خفيفة، و10 % على إيجارات نقل واتصاالت. 
ــم تتسلم  ل الــتــي  الــمــراقــبــات  الــوكــيــل  وطــالــب 
مواصلة  مؤكدًا  إجراءاتها،  باستيفاء  مخصصاتها 
مهامه  التعليمية  المؤسسات  جهوزية  تقييم  فريق 

األسبوع  النواقص خالل  بتوفير هذه  معها تعهدت 
التدريب  لمركز  العام  المدير  ــارت  وأش المقبل. 
بعد  عن  التعليم  لجنة  رئيس  التعليم،  وتطوير 
كبير  تفاعل  وجود  إلى  األسود،  مسعودة  الدكتورة 
أهمية  على  مشددة  بعد،  عن  التعليم  خدمة  مع 
التعليميتين،  والمنصة  القناة  بين  بالتوازي  السير 
الوطنية«؛  »ليببا  قناة  مع  التواصل  إلــى  الفتة 
الدروس  لبث  تلفزيونية  ساعات  تخصيص  بهدف 

التعليمية.
الـــوزارة  شــؤون  مكتب  مدير  أوضــح  ــدوره،  بـ
القناة  إجـــراءات  متابعته  الفاضل،  عبدالفتاح 
الوزير، مع  لتعليمات  للوزارة وفقًا  التابعة  التعليمية 
التعليمية »يجب  القناة  القناة، مضيفًا أن دور  مدير 

أال يكون رئيسيًا، بل داعم للتعليم االفتراضي«.

التشغيلية  الميزانية  صكوك  ــوزارة  ال وصرفت 
لكل المراقبات، وخصصت 25 % من الميزانية لكل 
»كورونا«  جائحة  مجابهة  معدات  لشراء  مدرسة 
أفاد  ما  على  خفيفة،  صيانة  وإجراء  تنظيف،  ومواد 

جمعة خالل مؤتمر صحفي، الثالثاء.
كل  في  لجانًا  شكلت  الـــوزارة  إن  جمعة  وقــال 
اإلطار  تطبيق  متابعة  بهدف  التعليمية  المراقبات 
لتوضيح  التقييم،  لفريق  النتائج  وإحالة  الوبائي 
التي  وتلك  فتحها  الممكن  التعليمية  المؤسسات 
اليوم  فــإن  المصدر،  وحسب  فتحها.  يمكن  ال 
صباحًا  والنصف  الثامنة  الساعة  عند  يبدأ  الدراسي 
الدقائق  وستخصص  صباحًا،   11 عند  وينتهي 
يوم  كل  في  ــى  األول الحصة  من  ــى  األول الخمس 
للتالميذ  ــادات  وإرشـ توجيهات  لتقديم  ــي  دراس

والطالب حول جائحة »كورونا« تحت شعار »نحمي 
على  الوزارة ستعمل  أن  وأوضح  ونعلمهم«.  طالبنا 
فتحها  باإلمكان  ليس  التي  المدارس  طالب  نقل 
تسمح  لن  أنها  مشددًا  جاهزة،  أخــرى  لمدارس 
المستلزمات  توفير  في  بالتأخر  تعليم  مراقب  ألي 

الوقائية بعد صرف صكوك الميزانية لكل منهم.
واألحد، أعلنت الوزارة تسلم 64 مراقبة تعليمية 
التابعة  للمؤسسات  التشغيلية  الميزانية  صكوك 
2603 مؤسسات تعليمية بقيمة  البالغ عددها  لها، 
القسم  أفاد  ما  دينار، بحسب  ألف  مليونًا و564   20
له  إحصائية  في  القسم  وأوضــح  بالوزارة.  المالي 
»مصراتة،  تعليم  مراقبات  أن  الـــوزارة،  نشرتها 
ككلة،  وازن،  الجبل،  ظاهر  هراوة،  زليتن،  تاورغاء، 
تضم  التي  القطرون«،  غــات،  الشاطئ،  القرضة، 

على قدم وساق، تتابع وزارة التعليم بحكومة الوفاق، 
المقرر  الدراسة  استئناف  أمام  والعقبات  العراقيل 
له السبت المقبل. جاء ذلك في اجتماع عقده وكيل 
المهندس  العام  والتعليم  الديوان  لشؤون  الــوزارة 

عادل جمعة، األربعاء.
واعتبر جمعة أن استئناف الدراسة »تحد حقيقي«، 
عناوين  نقص  مشكلة  حل  ــرورة  ض على  مشددًا 
الكتب، وتفقد نواقص واحتياجات المراقبات، وتعهد 
على  والعمل  »لنتعلم«  التعليمية  المنصة  بتطوير 
حلحلة اإلشكاليات والعقبات التي تواجه فريق العمل 

بها، حسب بيان للوزارة.
الذي  المعلمين  دعم  عن  يتخلى  »لن  إنه  وقال 
عملوا في التعليم عن بعد«،، وتعهد بمتابعة شركة 
للتدريب  العام  المركز  تزويد  بشأن  ليبيا«  »هاتف 

وتطوير التعليم باإلنترنت بشكل مجاني.
ــة  اإلداري الشؤون  إدارة  مدير  االجتماع  حضر 
ومدير  معيوف،  سعيد  الدكتور  بالوزارة  والمالية 
الدكتور  التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
طاهر الحبيب، والمدير العام لمركز التدريب وتطوير 
مصلحة  ومدير  األسود،  مسعودة  الدكتورة  التعليم 
المهنكر،  علي  الدكتور  التربوي  والتوجيه  التفتيش 
ومدير إدارة التخطيط واالستراتيجيات الدكتور أيمن 
عبدالفتاح  الوزارة  شؤون  مكتب  ومدير  المحمودي، 
مركز  عن  الكيالني  أحمد  والدكتور  الفاضلي، 

المعلومات والتوثيق.

نقص في عناوين الصف الخامس
المناهج  مركز  مدير  كشف  االجتماع،  وخــالل 
طاهر  الدكتور  التربوية،  والبحوث  التعليمية 
الخامس،  الصف  عناوين  في  نقص  وجود  الحبيب، 
المتعاقد  التونسية  المطابع  أن  إلى  أشــار  لكنه 

● اجتماع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق استعدادا الستئناف الدراسة● تعليمات مشددة بضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية مع استئناف الدراسة

ربع الميزانية مخصص لمعدات مواجهة الوباء

استعدادات مكثفة في »تعليم الوفاق« الستئناف الدراسة السبت املقبل
طرابلس - الوسط

عن  للكشف   »PCR« مختبر  بمعمل  نهائيًا  العمل  توقف 
تجاوزت  وقت  في  بسرت،  المستجد«  »كورونا  فيروس 
المدينة  في  »كورونا«  فيروس  عن  الناجمة  الوفيات 

لمكافحة  الوطني  المركز  فرع  مدير  وأرجع  حالة.   38
إلى  تصريح  في  حمودة،  محمد  المختبر  مشرف  األمراض 
نفاد  إلى  المختبر  توقف  في  السبب  األربعاء،  »الوسط«، 

نهائي. بشكل  المختبر  مشغالت 
الملف  بهذا  المختصة  الجهات  إبالغ  تم  أنه  موضحًا 
الوطني  والمركز  االستشارية،  الطبية  اللجنة  فيها  بما 

اللجنة  رئيس  أكد  ذلك،  إلى  األمراض.  لمكافحة 
محمد  بسرت،  »كورونا«  فيروس  لمكافحة  اإلعالمية 
الناجمة  الوفيات  إجمالي  أن  لـ»الوسط«  األميل، 
حاالت  ازدادت  فيما  حالة،   38 تجاوزت  الفيروس  عن 
االحترازية  باإلجراءات  التقيد  لعدم  نظرًا  اإلصابة؛ 

»كورونا«. من  للوقاية 

سرت: توقف مختبر »pcr«.. ووفيات »كورونا« تتجاوز 38 حالة
سرت - محمود الصالحي
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المتحدة  باألمم  الجزاءات  لنظام  »تخضع  بلجيكا 
لصالح  لحمايتها   ،2011 العام  في  فرض  الــذي 
لألجيال  الطويل  الــمــدى  على  الليبي  الشعب 
الطلب  أن  معتبرة  كعقاب«،  وليس  القادمة، 
أصولها  من  جــزء  عن  التجميد  برفع  البلجيكي 
»يتناقض مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات 
السني،  أما  ليبيا«.  بشأن  المتحدة  لألمم  التابعة 
»تويتر«،  في  حسابه  على  تغريدة  في  أوضح  فقد 
العقوبات  للجنة  خطاب  لتوجيه  تسعى  بلجيكا  أن 
من  جزء  على  يدها  بوضع  لها  للسماح  األممية 
األموال الليبية المجمدة بمصارفها، مشيرًا إلى أن 
باختيار  الليبيين  انشغال  استغالل  تحاول  بروكسل 
التراجع،  إلى  ودعاها  الجديدة.  التنفيذية  السلطة 
قائاًل إن االقتطاع من األموال المجمدة لن يحدث، 
وأنه أبلغ مجلس األمن برفض الخطوة، بالتنسيق 
لم  دول،  وعدة  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  مع 

يسمها.
لإلجراء  »القاطع«  بالده  رفض  السني  وأبلغ 
لجنة  رئيس  مع  أجراها  مباحثات  خالل  البلجيكي، 
صحفية  تصريحات  بحسب  بليبيا،  المعنية  األمن 
المتحدة  األمم  من  بالده  طلب  إلى  الفتًا  للسني، 
لمؤسسة  تسمح  فاعلة  خطوات  أخذ  في  اإلسراع 
المجمدة  الليبية  األصـــول  ــإدارة  بـ االستثمار 

بالخارج.

من  المقربين  أحــد  أن  إلــى  الفرنسية  ماتش« 
لكلود  ــوة  رش سيقدم  ــان  »ك البلجيكي  األمير 

القضية«. لتسوية  يستخدمه  حتى  فونتينوي 

ردود فعل ليبيبة غاضبة
مندوب  فعل  ردود  جاءت  التحركات،  هذه  وأمام 
السني  الطاهر  المتحدة،  األمم  لدى  الدائم  ليبيا 
رفض  عن  لتعبر  لالستثمار  الليبية  والمؤسسة 
الليبية  األموال  في  للتصرف  البلجيكية  المساعي 
األمير  تعويض  وآخرها  مصارفها،  في  المجمدة 
العقوبات  ولجنة  األمن  مجلس  مطالبين  لــوران، 
ويوم  الطلب.  هذا  برفض  بليبيا  المعنية  الدولية 
بيانًا  االستثمار  مؤسسة  أصدرت  الماضي،  األحد 
أي  أو  قانونية  أسباب  »ال  إنه  فيه  قالت  األمر  حول 
تسوية  البلجيكية  الحكومة  تحاول  لكي  آخر  مبرر 
طريق  عن  األخــرى  الليبية  الجهات  من  ديونها 
والشركات  المؤسسة  تخص  أموال  على  االستيالء 
لألمين  سبق  أنه  المؤسسة  وذكرت  لها«.  التابعة 
ناجحة  وغير  مماثلة  »بمحاوالت  قام  أن  ــوران  ل
وزارة  األصول، وقد رفضت  التجميد عن هذه  لرفع 
العام  في  بشدة  المحاولة  هذه  البلجيكية  الخزانة 
البلجيكي  المجلس  أكده  الذي  القرار  وهو   ،2016

في العام 2018«.
في  أصولها  أن  الليبية  المؤسسة  وأكـــدت 

الليبية  الــدولــة  تقدم  أن  قبل  بيئي،  مــشــروع 
العام  ومنذ  العقد.  فسخ  على   ،2010 العام  في 
عن  ــراج  ــإلف »ل بــإصــرار  األمــيــر  يضغط   ،2011
الليبية  األموال  من  الربحية  غير  المؤسسة  أموال 
بنجاح«.  تكلل  أن  دون  لكن  بلجيكا،  في  المجمدة 
 2014 العام  في  بلجيكية  محكمة  حكم  وانحاز 
لكن  يــورو،  مليون   48 مبلغ  لتسوية  األمير  إلى 

السلطات الليبية المتعاقبة رفضت الحكم.
رشوة،  بتلقي  فونتينوي  االدعــاء  يتهم  واآلن 
ريندرز  ديدييه  السابق  بلجيكا  خارجية  وزير  وعلق 
التي  األولى  المرة  ليست  »هذه  قائال:  األمر  على 
لكن  الموضوع،  هذا  حول  تعليقات  فيها  أسمع 

ليس لدي معلومات«.
أساسية  مراكز  في  فونتينوي،  كلود  جان  وعمل 
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  وهو  البلجيكية،  للدولة 
وخبير  ومالي،  سياسي  ووسيط  الحديدية  السكك 

في مجلس الوزراء منذ 20 عامًا.

دفع »رشوة« لكسب القضية
 2011 العام  الدولي  األمــن  مجلس  وفــرض 
الليبية  الدولة  أموال  تجميد  األعضاء  الدول  على 
هذه  تبلغ  بلجيكا،  ففي  أقاربه،  وجميع  والقذافي 
أساسي  بشكل  موضوعة  يورو  مليار   14 األصول 
مقرها  دولية  مالية  شركة  وهي  »يوروكلير«،  في 

لصالح  القضاء  حكم  من  وانطالقًا  بروكسل.  في 
له،  الليبيين  رفض  مواجهة  وفي  لــوران،  األمير 
لجنة  أخيرًا  البلجيكية  الخارجية  وزارة  راسلت 

المبلغ  سحب  لطلب  المتحدة  األمم  في  العقوبات 
المجمدة. الحسابات  من  المستحق 

»بــاريــس  مجلة  تشير  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف

قضية  في  بروكسل  في  العامة  النيابة  تحقق 
 ،2017 العام  خالل  بتلقيه  بلجيكي  مسؤول  اتهام 
قضية  في  للتدخل  يورو؛  ألف   50 بقيمة  »رشوة« 
لــوران،  األمير  لصالح  المجمدة  الليبية  ــوال  األم
رئيس  ويخضع  استقصائي.  تحقيق  بحسب 
كلود  جان  الحديدية،  السكك  هيئة  إدارة  مجلس 
العام  المدعي  مكتب  قبل  من  للتحقيق  فونتينوي، 
األموال  ملف  في  فساد  مزاعم  بتهم  بروكسل  في 
ســوار«  ــو  و»ل »مــيــدور«  لجريدتي  وفقًا  الليبية 

البلجيكيتين ومجلة »باريس ماتش« الفرنسية.
فونتينوي،  فإن  الشهود  أحد  اتهام  على  وبناًء 
األوروبــي  للمفوض  السابق  به  الموثوق  الرجل 
وزارة  في  خبيرًا  وقتها  وكــان  رايــنــدرز،  ديدييه 
ألف   50 بقبول  متهم  البلجيكية،  الخارجية 
ألدو  األعمال  رجل  طرف  من  أعــوام   4 قبل  يــورو 
لوران  األمير  بين  سياسي  حل  »إليجاد  فاستابان، 

وليبيا«.

قضية األمير لوران
لمنظمة  رئيسًا  كــان  ــوران  ل األمير  أن  يذكر 
ضمن  ليبيا  في  تشجير  برنامج  تنفذ  ربحية،  غير 

● العاصمة البلجيكية بروكسل

للتدخل لصالح األمير لوران

بعد عشر سنوات من الحرب

اتهام مسؤول بلجيكي بتلقي »رشوة« في قضية األموال الليبية املجمدة

تحوالت املشهد السياسي الليبي تحيي اآلمال في استئناف املشروعات التنموية
تملك  التي  ليبيا،  الحرب  من  سنوات  عشر  حولت 
ينعم  بلد  من  أفريقيا،  في  نفطية  احتياطات  أكبر 
بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء 
األخيرة،  السياسية  المحادثات  وأحيت  ومعدومين. 
بملتقى الحوار السياسي الليبي، اآلمال في إنعاش 
اقتصادات  أكثر  من  كان  الذي  البالد  اقتصاد 
إنتاج  انتعاش  بفضل  سيما  ال  ازدهارًا،  المنطقة 

الذهب األسود، بحسب »فرانس برس«.
ولكن اليوم، أنى نظرت في هذا البلد الذي يبلغ 
رافعات  سترى  نسمة،  ماليين  سبعة  سكانه  عدد 
أن  الصدأ قرب مبانٍ تهالكت قبل  ضخمة غطاها 
يكتمل بناؤها وقد غزتها األعشاب البرية، فتسمرت 
على  هكذا  الجمود.  أصابه  اقتصاد  على  لتشهد 
مد النظر تنتشر مئات المشاريع المهملة المقدرة 
بعدة مليارات من الدوالرات التي أطلقتها في مطلع 
األلفية شركات عالمية عمالقة قبل أن يحوْل انعدام 

االستقرار دون المضي بها قدمًا.
رهينة  اليوم  ليبيا  في  االقتصادي  فالنشاط 
سلطتين  بين  العميقة  السياسية  االنقسامات 
»الهالل  على  السيطرة  تتنازعان  متنافستين 
النفطي« الواقع في منتصف الطريق بين طرابلس 
غرب  شمال  في  الوفاق  حكومة  ومقر  العاصمة 
تسيطر  التي  الشرقي  الشمال  في  وبنغازي  البالد، 
عليها قوات المشير خليفة حفتر. وهو مشهد تعقده 

التدخالت األجنبية دعمًا لطرف ضد اآلخر. ويلخص 
مهندس النفط المهدي عمر الوضع بقوله إن »كل 

ما يخص ليبيا له عالقة بالنفط دون أدنى شك«.
وفي العام الماضي، أغلقت فصائل موالية للمشير 
حفتر منشآت إنتاج النفط الرئيسية للمطالبة بتوزيع 
أفضل لإليرادات التي تديرها طرابلس. لكن فشل 
الهجوم للسيطرة على العاصمة دفعهم إلى التخلي 
مليون  ليبلغ 1.3  اإلنتاج  انتعش  االبتزاز.  عن هذا 
برميل يوميًا في ديسمبر، أي عشرة أضعاف ما كان 
عليه في الربع الثالث من العام 2020. لكنه ظل أقل 

من 1.6 مليون برميل كما كان قبل عشر سنوات.
القذافي  نظام  ظل  أن  وبعد  الوقت،  ذلك  في 
لفترة طويلة منبوذًا من المجتمع الدولي، تحسنت 
عالقة النظام بالعديد من الدول. ولم يخف »القائد« 
التحتية.  البنى  لتطوير  طموحاته  القذافي  معمر 
من  عدة  عمرانية  مشاريع  البالد  تبنت  وهكذا 
المساكن والمستشفيات والطرق والمراسي. وهكذا 
وُضع الحجر األساس لعدد ال يحصى من المشاريع. 
والفرنسية  والصينية  الروسية  الشركات  وتقاطرت 
والكورية واإلماراتية والتركية واإليطالية إلى ليبيا 
المشاريع. لكن كل شيء توقف  لنيل نصيبها من 

في العام 2011.
المرتبة  احتلت  التي  البالد  المستثمرون  هجر 
186 من أصل 190 في تصنيف »ممارسة األعمال 
وكذلك  مبالغ طائلة  الشركات  التجارية«. وخسرت 
المجموعات  تعويض  عليها  كان  التي  الدولة 
المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها. وكان العام 

الهجوم  تسبب  فقد  كبير،  حد  إلى  صعبًا  الماضي 
األزمات  »بأخطر  النفطي  والحصار  طرابلس  على 
منذ  ليبيا  في  واإلنسانية  واالقتصادية  السياسية 

العام 2011«، وفقًا للبنك الدولي.
كمال  االقتصادية،  الشؤون  في  الباحث  وقال 
غير  اقتصادي  بتراجع  تمر  »ليبيا  إن  المنصوري، 
تزال  وال  لحقت  التي  األضرار  مع  خاصة  مسبوق، 
جراء  للبالد،  الوحيد  المورد  وهو  النفط  بقطاع 

إيرادات  على  سلبًا  أثرت  التي  المتكررة  اإلغالقات 
أزمة  إلى كل ذلك  النفط«. وتُضاف  الحكومة من 
مصرف  مركزيين:  مصرفين  بوجود  كبيرة  نقدية 
ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف آخر مواٍز له في 
الشرق، األمر الذي يعيق السيطرة على سياسة البلد 

النقدية بينما ينهار الدينار.
تصريف  عن  الليبيون  يعجز  السياق،  هذا  في 
في  حاد  نقص  ظل  في  اليومية  الحياتية  أمورهم 

السيولة والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع.
قالت سليمة يونس )57 عامًا( التي عملت »ألكثر 
وكانت  أجنبية«  نفط  شركات  مع  عامًا   20 من 
برس«  »فرانس  لوكالة  مجٍز«  »أجر  على  تحصل 
إن هذه الشركات »غادرت جميعها البالد ولم تعد 
جديد  من  أبدأ  أن  علي  »صعب  وأضافت:  قط«. 
وظيفة سكرتيرة  للتو  لقد وجدت  مثل عمري.  في 
بدوام جزئي لمجرد تغطية احتياجاتي األساسية«. 
وتابعت: »الناس غاضبون تمامًا. كثيرون يعيشون 
العدل أن  في فقر متزايد، في بلد غني. ليس من 

نرى كل هذه الهدر«.
وأقرت وزارة االقتصاد في حكومة الوفاق الوطني 
ارتفعت  األساسية  الضروريات  غالبية  بأن  مؤخرًا 
أسعارها بأكثر من 50 % في العام 2020. ويُعزى 
المركزي  المصرف  فرضها  التي  القيود  إلى  األمر 

التي   19  - كوفيد  جائحة  وكذلك  طرابلس  في 
إن  المنصوري  كمال  وقال  األزمة.  تفاقم  إلى  أدت 
مراحلها  أولى  طبقت  التي  االقتصادية  »الخطة 
من  الكثير  تغير  لم  الصرف،  سعر  بتعديل  مؤخرًا 
أحوال المواطنين المعيشية، إذ ال يزال غالء األسعار 
مستمرًا والمصارف خالية من السيولة النقدية، إلى 
في  الدوالر  صرف  سعر  في  الفجوة  استمرار  جانب 

السوق السوداء«.
من جانبه، حذر الخبير االقتصادي نوري الحامي 
من أنه »في ظل استمرار التراجع االقتصادي الحاد، 
ستتجه ليبيا باعتقادي في نهاية المطاف لالقتراض 
المرحلة،  هذه  إلى  الوصول  حال  وفي  الدولي، 
أرقامًا  البالد أزمات مضاعفة وربما نشهد  ستواجه 
الفقر  خط  تحت  يعيشون  الذين  لليبيين  مفزعة 

للمرة األولى في تاريخ البالد الحديث«.
ولمنع حاالت االختالس، وضعت األمم المتحدة 
األصول واالستثمارات الليبية األجنبية التي تديرها 
هيئة االستثمار الليبية تحت الحراسة القضائية في 
استؤنف  الجمود،  من  سنوات  وبعد   .2011 العام 
الحوار السياسي وتم االتفاق على تنظيم انتخابات 

رئاسية في نهاية السنة، وهو استحقاق مهم جدًا.
وقال كمال المنصوري: »ال يمكن ألي خطة أن 
تحقق النجاح دون تحقيق االستقرار السياسي، عبر 
وال  انقسامها،  وإنهاء  الرسمية  المؤسسات  توحيد 
حاليًا،  للعودة  األجانب  المستثمرين  أمام  فرصة 
ألن ذلك يتطلب توفير مناخ أمني يشجع الشركات 

األجنبية على العودة«.
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»الوفاق«: »عمل إرهابي استهدف األكاديمية البحرية«

إحباط تهريب كميات كبيرة من مادة »كتااليزر« المعروفة بـ»كربون السيارات« خارج البالد

بعد نحو ثالثة أسابيع من التفجير الذي استهدف 
جهاز  أعلن  جنزور،  في  البحرية  األكاديمية 
بحكومة  الداخلية  لوزارة  التابع  الداخلي  األمن 
»عماًل  كان  الحادث  أن  اإلثنين،  الوطني،  الوفاق 
ما  وفق  مرتكبيه،  على  القبض  مؤكدًا  إرهابيًا«، 

نقلته وكالة األنباء الليبية في طرابلس »وال«.

ولم يكشف جهاز األمن الداخلي هوية منفذي 
التفجير، مكتفيًا بنشر صورة لشخصين وصفهما 
وقال  اإلرهابي«.  اإلجرامي  »التشكيل  بعناصر 
التشكيل  عناصر  على  القبض  عملية  إن  الجهاز 
أعضاء  قبل  من  المبذولة  الجهود  بفضل  »تمت 
ومكافحة  اإلرهاب  محاربة  أجل  من  الجهاز 
استتبابه«.  على  والعمل  األمن  وفرض  الجريمة 
بجنزور  البحرية  الدراسات  أكاديمية  وتعرضت 
آمرها  بحياة  أودى  لتفجير  الماضي  يناير   19 في 
العميد  البحرية  الكلية  وآمر  أيوب،  أحمد  العميد 
سالم أبو صالح، باإلضافة إلى إصابة العديد من 

رجال األمن والمواطنين بجروح.
المدينة، كشف غموض  بنغازي، شهدت  وفي 
أنها  على  وتسجيلها  مواطن،  بحق  قتل  واقعة 
أشهر  خمسة  بعد  سير،  حادث  عن  نتجت  وفاة 
التحريات  قسم  أعضاء  تمكن  إذ  ارتكابها،  من 
والقبض باإلدارة العامة للبحث الجنائي بالمدينة 
الجريمة  مالبسات  حقيقة  عن  اللثام  إماطة  من 

التي اتضح أنها تحمل طابعًا جنائيًا.
في  أنه  الثالثاء،  بيان  في  اإلدارة،  وأوضحت 
معلومات  هناك  كانت  الماضي،  أغسطس   ٣٠
اصطدام  إثر  الحياة  فارق  ف(  )م  المواطن  بأن 
بمنطقة  االستراحات  شارع  في  بسور  سيارته 
لقسم  معلومات  ورود  وبعد  ببنغازي.  الفكاعات 
تفيد  الجنائي،  للبحث  العامة  باإلدارة  التحري 
لمشاجرة  نتيجة  سيارته  صدم  المتوفى  بأن 
رباعي،  دفع  سيارة  يقود  مجهول  شخص  مع 
تفاصيل  عن  والتحري  بالبحث  األمن  رجال  بدأ 

الحادثة.
وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، قاد التحري 
المتوفى  بأن  تفيد  معلومات  إلى  واالستدالل 
اللون،  رصاصي  »تويوتا«  نوع  سيارة  يقود  كان 
اللون  بيضاء  سيارة  تقود  امرأة  بمالحقة  ويقوم 
في المنطقة نفسها، وكشفت أنه حينما كان )م. 
)و.  يدعي  بشخص  اتصلت  المرأة،  يالحق  ف( 
حضر  وبعدما  الفكاعات.  منطقة  في  يسكن  ز(، 
المتوفى )م. ف(، مستخدمًا في  هذا األخير طارد 

اللون،  بيضاء  االرمادا«  »نيسان  سيارته  ذلك 
بها  يقود  كان  التي  الكبيرة  السرعة  أدت  بينما 
ف(  )م.  بسيارة  سيارته  اصطدام  إلى  المطارد، 
األخير  اصطدام  إلى  أدى  ما  وهو  الخلف،  من 
بسور إحدى االستراحات، الذي وقع عليه وتسبب 

في مقتله.
وأوضح البيان أن القضية جنائية، وأن )م. ف( 
فارق الحياة نتيجة عملية قتل وليس حادث سير، 
بدورها  اعترفت  التي  المرأة  استدعاء  تم  فيما 
ز(،  )و.  الجاني  على  اعترفت  كما  الجريمة،  في 
الذي تبين أيضًا أنه قام ببيع سيارته وعليها آثار 
الدليل  لطمس  محاولة  في  األمام  من  اصطدام 

وأداة ارتكاب الجريمة وهي السيارة.
التابع  الجنائي  البحث  قسم  أحبط  كما 
كبيرة  كميات  تهريب  بنغازي  أمن  لمديرية 
بـ»كربون  المعروفة  »كتااليزر«،  مادة  من 
في  الواقعة  وحدثت  البالد.  خارج  السيارات« 
القسم  استقبل  حين  الجاري،  فبراير  شهر  مطلع 
من  علبة  بـ70  سيارة  بتحميل  تفيد  معلومات 
وحدة  من  استهدافها  جرى  حيث  المادة،  تلك 
المهربين،  على  القبض  وُألقي  للقسم،  تابعة 
موقع  في  صفحتها  على  المديرية  بيان  حسب 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء. واعترف 
خارج  المادة  تلك  يهربون  بأنهم  المتهمون 
مخزنة،  أخرى  كمية  ولديهم  الليبية،  األراضي 
كميات  على  به  عثر  للمخزن  االنتقال  وعند 
لتهريبها.  تمهيدًا  أكياس  في  محفوظة  كبيرة 
التجارة  هذه  يزاول  بأنه  الرئيسي  المتهم  وأفاد 
عثر  وقد  تركيا،  في  المقيم  شقيقه  مع  بالتعاون 
تم  دينارًا،  و843  ألفًا   63 مبلغ  على  السيارة  في 
مكاتب  أحد  عبر  الخارج  من  للمتهم  تحويله 
ممارسة  لغرض  فينيسيا؛  بسوق  األموال  تحويل 
المركبة  اشترى  بأنه  أفاد  كما  التجارة،  هذه 
من  عليها  تحصل  التي  المبالغ  من  المضبوطة 

أرباح بيع وشراء مادة الكربون.
الموقتة  بالحكومة  االقتصاد  وزارة  وأصدرت 
وشراء  بيع  بحظر   2020 لسنة   75 رقم  قرارًا 
كما  شكل،  أي  في  »كتااليزر«،  مادة  وتصدير 
إبراهيم  المستشار  بالحكومة  الداخلية  وزير  وجه 
بوشناف، بضبط من يتعامل ببيع وشراء المادة، 

وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
الكربون  مادة  أو  »الكتااليزر«  وتستخدم 
عملية  من  المنبعثة  السامة  الغازات  تحويل  في 
إلى  السيارة  محرك  في  النفطية  المادة  احتراق 
إزالة  وأن  للهواء،  ملوثة  وغير  سامة  غير  غازات 
القصير  األمد  على  خطيرة  آثار  لها  المادة  هذه 

والمتوسط والبعيد.

كشف غموض جريمة قتل في بنغازي بعد أشهر من وقوعها
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للكهرباء عدم طرح  العامة  الشركة  أعلنت  نادر،  في خبر 
الثالثاء،  الشركة،  وقالت  البالد.  مناطق  جميع  في  أحمال 
والشرقية  الغربية  المناطق  في  أحمال  طرح  ساعات  ال  إنه 
بصورة  تصدرها  التي  األحمال،  نشرة  حسب  والجنوبية، 
يومية على صفحتها بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

من  شركات  مع  التعاون  إلى  الكهرباء  شركة  وتسعى 
جديدة  بمشروعات  للقيام  الجنوبية  وكوريا  وروسيا  ألمانيا 
واستئناف العمل في مشروعات بعضها متوقف منذ سنوات؛ 
وذلك لكي ال تتكرر أزمة انقطاع التيار خالل الصيف المقبل، 
درجات  ارتفاع  مع  االستهالك  نسب  بشدة  ترتفع  حيث 

الحرارة.
ومساء الثالثاء، استرجعت الشركة العامة للكهرباء إحدى 
اآلليات المملوكة للشركة، المتمثلة في رافعة شوكية نوع 
وقالت  الثمن.  وباهظة  الصنع  حديثة  طنًا(   48( هايستر 
إلى  وإعادتها  اآللة  استرجاع  تم  إنه  بيان،  في  الشركة 
وكافة  الخيرين  الوطن  أبناء  جهد  »بفضل  الشركة  مخازن 
األنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  بالمناطق«،  األمنية  األجهزة 
الشكر  للكهرباء  العامة  الشركة  وقدمت  »وال«.  الليبية 
المال  على  والمحافظة  اآللة  استرجاع  في  أسهم  من  لكل 

من  العديد  ليبيا  في  الكهربائية  الشبكة  وتشهد  العام. 
واألسالك  بالكابالت  يتعلق  فيما  والسرقات  التعدي  حاالت 
الكهربائية واآلالت والمعدات، وهو ما أثر على الشبكة وما 

يتبع ذلك من طرح لألحمال.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في اليوم نفسه، 
الكهربائية.  األسالك  يمتهن سرقة  ضبط تشكيل عصابي 
شرطة  مركز  عـناصر  أن  بيان،  في  الوزارة،  وأوضحت 
الجنائي بمديرية أمن  البحث  الـرجبان، وبالتعاون مع قسم 
يمتهن  الذي  العصابي  التـشكيل  من ضبط  تمكنوا  جادو، 
والبطاريات  الـنقل  أعـمدة  من  الكهربائية  األسالك  سرقة 
وخطوط  البريدية  الـشبكات  في  تستخدم  التي  والكوابل 
القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  الداخلية  وزارة  ونوهت  النقل. 
حيالهم. واشتكت الشركة العامة للكهرباء، في عدة بيانات، 
من كثرة حوادث السرقة التي تتعرض لها معداتها، محذرة 
إلى  إضافة  الشبكة،  في  بالغة  ألضرار  يؤدي  األمر  أن  من 

انقطاع التيار عن مناطق االستهالك.
الرجبان  شرطة  مركز  أفراد  ضبط  الماضي،  يناير  وفي 
األرضية  الكهرباء  أسالك  سرقة  في  متورطين  شخصين 

واأللياف الكهربائية الممتدة بين خطوط النقل وتخريبها.

في خبر نادر.. »الكهرباء«: عدم طرح أحمال مطلقًا الثالثاء
● صورة لمتهمين اثنين في حادث تفجير األكاديمية البحرية

● مقر الشركة العامة للكهرباء

● سيارات إسعاف أمام موقع التفجير الذي لحق باألكاديمية البحرية يناير الماضي

طرابلس - وكاالت

تنتشر مئات المشاريع المهملة التي 
أطلقتها في مطلع األلفية شركات 

عالمية عمالقة قبل أن يحْول انعدام 
االستقرار دون المضي بها قدماً

● سنوات الحرب أدت إلى تدمير جانب كبير من البنية التحتية في مناطق عدة
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انطالق حملة تلقيح ضد »كوفيد - 19« في إيران.. واألولوية للطاقم الطبي

●  عاملة إيرانية بالمجال الصحي تتلقى جرعة من لقاح مضاد لكوفيد- 19

●   رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك.

 تعد إيران أكثر دول الشرق األوسط تأثرا 
بالجائحة وسجلت 58625 حالة وفاة من بين 

مليون و481 ألفاً و396 إصابة بالوباء

انطلقت رسميًا، الثالثاء في إيران، أكثر دول الشرق 
الوطنية  الحملة  كورونا،  بفيروس  تأثرًا  األوسط 
ظهور  من  عام  نحو  بعد   ،19 كوفيد-  ضد  للتلقيح 
بالعقوبات  السيطرة عليه  تأثرت جهود  الذي  المرض 
الجمهورية  على  المفروضة  القاسية  االقتصادية 

اإلسالمية.
التلقيح  حملة  »نبدأ  روحاني:  حسن  الرئيس  وقال 
عرضها  لقطات  بحسب   ،»19  - كوفيد  ضد  الوطنية 
تقنية  عبر  مشاركته  خالل  وذلك  الرسمي،  التلفزيون 
أقيم في  الذي  الحملة  انطالق  المرئي بحفل  االتصال 
»فرانس  وفق  اإليرانية،  العاصمة  مستشفيات  أحد 

برس«.
مستشفى  في  اللقاح  من  األولى  الجرعات  ومنحت 
اإلمام الخميني وسط طهران، لعدد من العاملين في 
بطاقة  هؤالء  من  كل  ونال  والطبي.  الصحي  المجال 
زرقاء كتب عليها تاريخ تلقي الجرعة، إضافة إلى اسم 
الصحة  وزير  وقال  الروسي.  في«   - »سبوتنيك  لقاح 
اللقاح  على  سيحصلون  الذين  »األعزاء  نمكي:  سعيد 
التمريضي«،  الجسم  في  وأفراد  أطباء  هم  اليوم 
تجاوزوا  الذين  »واألشخاص  هؤالء  أن  إلى  مشيرًا 
العمر، والذين يعانون أمراضًا  الخامسة والستين من 

التطعيم. أولوية  لهم  مزمنة«، ستكون 
من  األولى  الدفعة  الخميس  تلقت  إيران  وكانت 
دفعتين  تتلقى  أن  المقرر  ومن  الروسي،  اللقاح 
أفاد  ما  وفق  فبراير،  و28   18 بحلول  منه  إضافيتين 
إيران  واشترت  سابق.  وقت  في  إيرانيون  مسؤولون 
قال  ما  على  في«،   - »سبوتنيك  من  جرعة  مليوني 
كيانوش  الصحة  وزارة  في  العامة  العالقات  مدير 
وإضافة  دفعات.  على  تتسلمها  أن  على  جهانبور، 
تتلقى  أن  المتوقع  من  في«،   - »سبوتنيك  إلى 
شركة  لقاح  من  جرعة  مليون   4.2 الشهر  هذا  إيران 
آلية  عبر  البريطانية/السويدية  »أسترازينيكا« 
العالمية،  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  »كوفاكس« 

وفق ما أفاد نمكي سابقًا.
محلية.  لقاحات  تطوير  على  إيران  تعمل  ذلك،  إلى 
ثانٍ  لقاح  مشروع  عن  اإلثنين  النقاب  كشفت  وهي 
في  باحثين  قبل  من  تطويره  على  العمل  يجري 
األمصال  وإنتاج  اللقاح  ألبحاث  الرازي  مؤسسة 
التجارب  بدأت  بعدما  الزراعة،  بوزارة  المرتبطة 

الماضي. أواخر ديسمبر  عليه  السريرية 

وعقوبات جائحة 
مليون   80 من  أكثر  يقطنها  التي  إيران  وتعد 
بالجائحة،  تأثرًا  األوسط  الشرق  دول  أكثر  نسمة، 
الصحة،  وزارة  أرقام  وفق  الثالثاء  حتى  سجلت  وهي 
و396  ألفًا  و481  مليون  من  وفاة  ألف   58.625
19 فبراير  إصابة، منذ إعالن ظهور أولى الحاالت في 
اآلونة  في  اإلسالمية  الجمهورية  وسجلت   .2020
 .19  - لكوفيد  اليومية  األعداد  في  تراجعًا  األخيرة 
عتبة  اليومية  الوفيات  تتخَط  لم  يناير،  مطلع  ومنذ 
يونيو.  منذ  تعهدها  لم  مستويات  في  وذلك  المئة، 
لكن الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات الري، 
لألرقام  ويمكن  »هشًا«  يبقى  الوضع  أن  من  حذرت 
اإلجراءات  احترام  يتم  لم  »ما  االرتفاع  تعاود  أن 

الصحية«.
اإليراني  االقتصاد  يعاني  وقت  في  الجائحة  وجاءت 
التي فرضتها واشنطن على  القاسية  العقوبات  تبعات 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  قرار  منذ  طهران، 
من  أحادي  بشكل  االنسحاب   ،2018 العام  ترامب 
مع  المبرم  اإليراني  النووي  البرنامج  حول  االتفاق 

الكبرى. القوى 
أثرت  العقوبات  أن  من  إيرانيون  مسؤولون  وشكا 
اللقاحات.  على  االستحصال  محاوالت  على  سلبًا 
والغذائية،  الطبية  المواد  نظريًا  العقوبات  وتستثني 
التعامل  عن  تمتنع  ما  غالبًا  العالمية  المصارف  أن  إال 
إجراءات  مواجهة  احتمال  خشية  إيرانية،  مصارف  مع 

أميركية. عقابية 

الصحة »شهداء« 
وقبيل انطالق الحملة، حيا روحاني »شهداء الدفاع 
في  العاملين  عشرات  إلى  إشارة  في  الصحة«،  عن 
وأثار  الوباء.  الذين توفوا جراء  الصحية  الرعاية  مجال 
إعالن شراء »سبوتنيك - في« ردود فعل منتقدة في 
اللقاح،  هذا  فاعلية  في  التشكيك  خلفية  على  إيران 
المعنيين  من  عدد  من  أم  التواصل،  مواقع  عبر  أكان 
تراجعت  الجدل  هذا  حدة  لكن  الصحي.  المجال  في 
نشر  إعالن  بعد  الماضية،  األيام  في  كبير  بشكل 
النسيت«  »ذي  مجلة  في  السريرية  للتجارب  تحليل 
بنسبة  فعال  الروسي  اللقاح  أن  يبين  الذي  العلمية، 
بأعراض.  المصحوبة  كورونا  إصابات  ضد   %  91.6
اللقاح  تلقوا  من  أوائل  من  الصحة  وزير  نجل  وكان 
وضع  كان  ذلك  من  الغرض  إن  نمكي  وقال  الثالثاء. 

الروسي. اللقاح  لـ»الجدل« حول فاعلية  حد 

اغتيال فخري زاده
اإليراني  االستخبارات  وزير  كشف  آخر،  شأن  في 
المسلحة  القوات  من  عنصر  ضلوع  علوي  محمود 
البارز  النووي  العالم  اغتيال  عملية  في  اإليرانية 
والتي  نوفمبر،  في  طهران  قرب  زاده  فخري  محسن 
بالوقوف  إسرائيل  اإلسالمية  الجمهورية  اتهمت 

. خلفها
بالتحضيرات  قام  الذي  »الشخص  علوي:  وقال 
المسلحة،  القوات  من  عنصرًا  كان  لالغتيال  األولية 
في  استخباري  بعمل  القيام  على  قادرين  نكن  ولم 
إلى  حديث  في  وذلك  المسلحة«،  القوات  مجال 
علوي  يقدم  ولم  اإلثنين.  ليل  بّث  الرسمي  التلفزيون 

إضافية. تفاصيل 
اإليرانيين،  العلماء  أبرز  أحد  زاده،  فخري  واغتيل 
بمقاطعة  سرد  آب  مدينة  في  موكبه  استهداف  بعد 
وزير  وكشف  نوفمبر.   27 في  طهران  شرق  دماوند 
زاده كان  أن فخري  االغتيال،  أمير حاتمي بعد  الدفاع 
منظمة  رئيس  منصب  رسميًا  ويشغل  معاونيه  أحد 
األبحاث واإلبداع التابعة للوزارة. وقال أمين المجلس 
إن  أيام،  بعد  شمخاني  علي  القومي  لألمن  األعلى 
أجهزة  فيها  استخدمت  معقدة  »عملية  كان  االغتيال 
المكان«.  في  شخص  أي  ثمة  يكن  ولم  إلكترونية، 
في  الكبار  الضباط  لقب  وهو  بـ»سردار«،  وصفه  كما 

الثوري. الحرس 
العميد  الثوري،  للحرس  العام  القائد  نائب  وأشار 
رشاش  بواسطة  تم  االغتيال  أن  إلى  فدوي،  علي 
عبر  به  التحكم  تم  الصناعي  »الذكاء  باستخدام 
األقمار الصناعية واإلنترنت ولم يكن هناك إرهابيون 
»مهر«  وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق  الحادث«،  مكان  في 

اإليرانية.

بسبب تدهور األوضاع االقتصادية

احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان

من  مختلفة  مناطق  في  احتجاجات  الثالثاء  اندلعت 
وإقليم  الرئيسي  البالد  ميناء  ذلك  في  بما  السودان 
إعالم  ووسائل  عيان  شهود  وفق  المضطرب،  دارفور 

رسمية.
وجاءت االحتجاجات بعد اعالن تشكيل حكومة جديدة 
بإصالح  مكلفة  سابقة  متمردة  حركات  قادة  تضم 
العقوبات  من  عقود  دمرته  الذي  المتعثر،  االقتصاد 
عهد  في  األهلية  والحرب  اإلدارة  وسوء  األميركية 

الرئيس المخلوع عمر البشير، وفق »فرانس برس«.
ونقص  التضخم  معدالت  ارتفاع  من  البالد  وتعاني 
لبيع  السوداء  السوق  وانتشار  األجنبية  العمالت  في 
وشراء العمالت، ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة. 
نياال  في  المحتجين  إن  برس«  لـ»فرانس  مراسل  وقال 
الشرطة  قوات  رشقوا  دارفور  جنوب  والية  عاصمة 
بالحجارة وأحرقوا إحدى سياراتها، كما أضرموا النار في 
الشرطة  وأطلقت  المدينة.  سوق  في  المتاجر  من  عدد 
الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا 

يهتفون »ال ال للغالء« و»ال ال للجوع«.
البحر  على  للبالد  الرئيسي  الميناء  بورتسودان  وفي 
األحمر، أفادت وكالة األنباء السودانية الرسمية »سونا« 
في  متفرقة  طالبية  مظاهرات  )الثالثاء(  »شهدت  أنها 
وإغالق  الدراسة  تعطيل  إلى  أدى  مما  المدينة،  أنحاء 
هذه  أن  الوكالة  وأضافت  التجارية«.  المحالت  معظم 

التظاهرات خرجت »احتجاجا على أزمة الخبز التي حدثت 
للمطالبة  العمل  عن  المخابز  أصحاب  إضراب  بسبب 

بزيادة أسعار الخبز«.
للرشق  )البلدية(  بورتسودان  محلية  مبنى  وتعرض 
بالحجارة وأضرمت النار في إطارات السيارات في بعض 
الشوارع الرئيسية. ونظمت تظاهرات مماثلة في مناطق 
البالد.  وسط  في  كردفان  شمال  والية  بينها  أخرى 
ونشرت على مواقع التواصل االجتماعي صور لم يتسن 
التحقق منها تظهر طالبا محتجين يحملون أكياسا من 
األبيض  مدينة  في  ومتاجر  مخازن  من  نهبت  الطحين 

عاصمة والية شمال كردفان.
حكومته  تشكيلة  اإلثنين  حمدوك  عبداهلل  وأعلن 
تمرد  حركات  يمثلون  وزراء  تضم  التي  الجديدة، 
إبراهيم  جبريل  االقتصادي  الخبير  سيما  وال  سابقة، 
الجديدة  الحكومة  أن  حمدوك  وأكد  للمالية.  وزيرا 
ستركز على إعادة بناء االقتصاد. وقال جبريل إبراهيم 
في تدوينة على حسابه الشخصي في »تويتر«: »نعد 
على  نقضي  حتى  جفن  لنا  يغمض  لن  بأنه  شعبنا 
صفوف الخبز والمحروقات ونوفر الدواء المنقذ للحياة 
الماضية  األسابيع  في  واندلعت  عليه«.  مقدور  بسعر 
في  المعيشية  األوضاع  تدهور  بسبب  احتجاجات 
السودان  بشرق  القضارف  ومدينة  الخرطوم  العاصمة 
حيث جرت عمليات نهب وسرقة. ويمر السودان بفترة 
في  البشير  عمر  السابق  الرئيس  إطاحة  منذ  انتقالية 
أشهرا  امتدت  شعبية  احتجاجات  بعد   ،2019 أبريل 

االقتصادي. التدهور  جراء 

بالتزامن مع حوار الفصائل بالقاهرة

مواطنون في غزة متفائلون بعد فتح معبر رفح املصري

الثالثاء،  المصرية،  السلطات  فتحت 
»ألجل  غزة  قطاع  مع  الحدودي  رفح  معبر 
غير مسمى« للمرة األولى منذ سنوات، ما 
الخارج،  إلى  بالسفر  القطاع  ألهالي  يسمح 
بين  محادثات  القاهرة  تستضيف  فيما 

فلسطينية. فصائل 
االنتخابات  لجنة  وفد من  وتزامنًا، وصل 
وذلك  القطاع  إلى  الفلسطينية  المركزية 
الفلسطينية  االنتخابات  إلجراء  استعدادًا 
»فرانس  بحسب   ،2006 منذ  مرة  ألول 
»السلطات  إن  مسؤول  وقال  برس«. 
معبر  )الثالثاء(  اليوم  فتحت  المصرية 
األولى  للمرة  مسمى  غير  أجل  إلى  رفح 
حافلة  »أول  أن  وأوضح  سنوات«.  منذ 
الجانب  إلى  وصلت  غزة  قطاع  من  قادمة 

المصري«.
جانب  من  الفلسطيني  رفح  معبر  وعلى 
»أنتظر  الشنطي:  إبراهيم  قال  غزة،  قطاع 
فبسبب  المعبر،  يفتح  أن  أشهر  ستة  منذ 
الدراسي  الفصل  فقدت  المتكرر  اإلغالق 
األول في الجامعة«. وقال ياسر زنون البالغ 
50 عامًا: »هذا المعبر يجب أن يفتح طوال 
العام،  مدار  على  توقف  دون  ساعة  الـ24 

إنسانية صعبة جدًا«. فثمة حاالت 
 35( سلطان  أبو  حمد  بدا  جهته،  من 
الذي يسعى للسفر إلجراء عملية في  عامًا( 
الظهر أكثر تفاؤاًل وهو يقول: »كل األخبار 
بشكل  مفتوحًا  سيبقى  المعبر  أن  تؤكد 

دائم، إذا لم نسافر اليوم سنسافر غدًا«.
فتحت  الحالي،  فبراير  مطلع  وفي 
أيام  ألربعة  المعبر  المصرية  السلطات 
القطاع  لدخول  اإلنسانية  الحاالت  أمام 
المصرية  السلطات  وكانت  منه.  والخروج 
27 نوفمبر الماضي بعد  أغلقت المعبر في 
االتجاهين،  في  استثنائيًا  أيام  ثالثة  فتحه 
سمحت خاللها بمغادرة 2696 مسافرًا من 

829 شخصًا إليه. القطاع، وعودة 
مع  بالتزامن  المصري،  اإلعالن  وجاء 
جلسات  األسبوع،  هذا  القاهرة،  استضافة 
 14 بمشاركة  الفلسطيني،  الوطني  الحوار 
فصياًل على رأسها حركتا فتح وحماس حول 
ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية 

غزة )األراضي الفلسطينية( - وكاالت

●   سيارة عند معبر رفح الحدودي بني مصر وغزة.

فلسطينية للمرة األولى منذ 15 عامًا.
المكتب  رئيس  هنية  إسماعيل  وقال 
ليل  بيان  في  حماس  لحركة  السياسي 
اإلثنين إن »حوار القاهرة هو تتويج لمسار 
فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع اإلخوة 
وتخلله  الفصائل،  وجميع  فتح  حركة  في 
في  وتفاهمات  العامين  األمناء  اجتماع 
المركزية  اللجنة  عضو  وقال  إسطنبول«. 
تغريدة  في  الشيخ  حسين  فتح،  لحركة 
الحوار  جلسات  إن  »تويتر«،  موقع  على 
األمناء  اجتماع  نتائج  »تتناول  القاهرة  في 
الثنائية  والتفاهمات  واالتفاقات  العامين 
االنتخابات  بشأن  إليها  التوصل  تم  التي 

الفلسطينية«.

استعدادات لالنتخابات
ووصل وفد من لجنة االنتخابات المركزية 
عبر  غزة  قطاع  إلى  الثالثاء،  الفلسطينية، 
القطاع.  شمال  »إيريز«  حانون  بيت  معبر 
خمسة  االنتخابات  لجنة  وفد  زيارة  وتستمر 
أيام سيطلع خاللها على استعدادات المكتب 
اإلقليمي للجنة في غزة ألولى مراحل العملية 
الناخبين.  تسجيل  في  المتمثلة  االنتخابية 
وقال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات هشام 
كحيل في مؤتمر صحفي إن »أرقام التسجيل 
لالنتخابات أظهرت تلهف المواطنين إلجرائها 
الديمقراطي  المسار  غياب  عامًا من   15 بعد 
االنتخابات  لجنة  وسجلت  فلسطين«.  في 
مليونين و365 ألف ناخب فلسطيني بحسب 

مع  العدد  ازدياد  توقع  الذي  كحيل  أعلن  ما 
نهاية عملية تسجيل الناخبين الثالثاء المقبل. 
لها  القدس  في  »االنتخابات  أن  كحيل  وأكد 
انتخابات  في  كما  تمامًا  وإجراءات  تسهيالت 

العام 2006«.
2006 حصارًا على  وتفرض إسرائيل منذ 
حماس.  حركة  عليه  تسيطر  الذي  القطاع 
تجاوزت  نسمة  مليوني  نحو  فيه  ويعيش 
53 %. ويعتبر معبر رفح  الفقر بينهم  نسبة 
المنفذ الوحيد الذي ال تسيطر عليه إسرائيل 
بالخارج.  والفقير  المحاصر  القطاع  ويربط 
الفترة  في  المصرية  السلطات  وعملت 
األخيرة على فتح المعبر على فترات متباعدة 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

طهران - وكاالت

الخرطوم - وكاالت

عنصر بالجيش ساهم في اغتيال فخري زاده

التقاليد  األولى  للمرة  الكويت  في  النساء  تتحدى 
المحافظة وثقافة »العيب« لمواجهة التحرش، في حملة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي أطلقت بعد نشر مدونة 

مؤثرة معروفة لفيديو تتحدث فيه عن هذه القضية.
»إنستغرام«،  تطبيق  على  أسكت«  »لن  وعبر حساب 
أو  للمالحقة  التعرض  عن  الشهادات  عشرات  نشر  بدأ 

التحرش أو االعتداء، وفق »فرانس برس«.
وكانت المؤثرة الكويتية المعروفة، آسيا الفرج، التي 
تملك 2.5 مليون متابع على وسائل التواصل االجتماعي، 
اعتبرت في مقطع فيديو نشر األسبوع الماضي أن هناك 
الفيديو  مقطع  في  آسيا  وروت  الكويت.  في  »مشكلة« 
الذي انتشر على نطاق واسع وقد بدا عليها التأثر: »في 
كل مرة أخرج فيها، يتحرش أحدهم بي أو بامرأة أخرى 

في الشارع«.
يخجلون«،  ال  الرجال  أن  هنا  »المشكلة  وأضافت: 
الدولة«.  هذه  في  تحرش  مشكلة  »هناك  أن  معتبرًة 
وأطلق مقطع الفيديو الذي نشرته آسيا حركة في البالد 
التي  أيضًا«  »أنا  حركة  غرار  على  التحرش  لمكافحة 
انتشرت بشكل كبير في الواليات المتحدة العام 2017. 
وبدأت اإلذاعات وقنوات التلفزيون باستضافة ناشطات 
التحرش،  قضية  عن  للحديث  وأكاديميين  ومحامين 
بينما أعربت السفارة األميركية في الكويت عن دعمها 

للنساء.
وكتبت السفارة على »تويتر«: »حملة تستحق الدعم. 
المرأة  ضد  التحرش  لمنع  المزيد  فعل  جميعًا  يمكننا 
وأشار  الكويت«.  في  أو  المتحدة  الواليات  في  سواء 
اللواتي  الكويت  في  األجنبيات  النساء  أن  إلى  ناشطون 
يشكلن نسبة كبيرة من السكان، هن من بين الفئات 

المعرضة للتحرش والعنف.

الصمت ليس خيارًا
الكويتية  أطلقت  الفرج،  آسيا  فيديو  شاهدت  بعدما 
إلى  الطب وعادت  التي درست  عامًا(،   27( شيماء شمو 
الماضي، منصة »لن أسكت« عبر  العام  الكويت نهاية 
موقع »إنستغرام« لحث النساء في الكويت على اإلدالء 
التحرش.  عن  خوف  دون  من  والحديث  بشهاداتهن 
نساء  تعرض  عن  قصصًا  تلقت  أنها  شمو  وأكدت 
وإسبانيات  وروسيات  وفليبينيات  وباكستانيات  هنديات 

يعملن في الكويت أيضًا للتحرش.

وقالت شمو: »ما أن فتحت هذا الحساب حتى انهالت 
عن  قصصًا  يروين  وفتيات  لسيدات   )..( الرسائل  علي 
وتضيف:  والجنسي«.  والجسدي  اللفظي  التحرش 
وندافع  ونتحد  نتكلم  أن  يجب  خيارًا.  يعد  لم  »الصمت 
آسيا  وبحسب  مقبول«.  غير  يحدث  ما  ألن  أنفسنا  عن 
للمضايقات على  الكويت »يتعرضن  األجنبيات في  فإن 

مستوى لن تفهمه النساء الكويتيات أبدًا«.
التواصل  وفيما تلقت الحملة دعمًا كبيرًا عبر وسائل 
االجتماعي، لكنها تعرضت أيضًا النتقادات من أصوات 
ارتداء مالبس محتشمة  النساء  على  أن  تعتبر  محافظة 

لتجنب التحرش.
رايتس  »هيومن  في  الباحثة  أكدت  جانبها،  من 
عن  الحديث  يحاولن  النساء  أن  بيغوم،  روثنا  ووتش«، 
يعتبر  ال  األوسط،  الشرق  دول  من  كغيره  بلد  في  أمر 
إلحاق  من  الكثيرات  وتتخوف  كبيرة  مشكلة  التحرش 
الصمت.  التزام  على  يجبرهن  ما  بعائالتهن  العار 
األهمية  بالغ  أمر  الشهادات  هذه  »نشر  وأوضحت: 
الفظيع  والضرر  التحرش  عن  فكرة  الكويتيين  ليعطي 

الذي يتسبب به«.

ثقافة »العيب«
يمنع  ما  هي  »العيب«  ثقافة  أن  إلى  شمو  وتشير 
االجتماعية  »القيود  وتتابع:  الحديث.  من  الكثيرات 
عن  والحديث  عيب،  إلى  المخفر  إلى  الذهاب  حولت 
التحرش إلى عيب آخر«، وإلى »لوم يلقيه المجتمع على 
تتحدث  أن  »ما  فإنه  شمو  وبحسب  التحرش«.  ضحية 
بيتها  في  التحرش  من  نوع  ألي  تعرضها  عن  المرأة 
حتى تتوالى عليها األسئلة من أفراد العائلة: ماذا كنتِ 

ترتدين؟ ومع من كنتِ؟. وفي أي وقت حصل ذلك؟«.
ورغم أنه يوجد قانون ضد التحرش في الكويت، إال أن 
القائم على  العنف  بالحديث عن  المرتبطة  العار  وصمة 
أساس الجنس ال تزال حاضرة. ولذلك، تسعى النساء في 
الكويت إلى إزالة تلك الوصمة المرتبطة بالحديث عن 
التحرش في مجتمعهم الذي يعد من بين األكثر انفتاحًا 

في منطقة الخليج المحافظة.
وتروي الكويتية لولو العسالوي، الناشطة على وسائل 
»للتنمر«  كثيرًا  تعرضت  أنها  االجتماعي،  التواصل 
اإلنترنت.  على  تنشرها  التي  والصور  مالبسها  بسبب 
وتوضح: »ال تتكلم الفتيات بسبب الخوف من وصمهن، 
نقضي  حتى  نتوقف  لن  لكننا  االجتماعية،  القيود  ومن 

على هذا السرطان من المجتمع«.

الكويت - وكاالت

انتشرت على نطاق واسع

كويتيات يتحدين »ثقافة العيب« 
عبر حملة ملناهضة التحرش

●   صورة أرشيفية لكويتية تشارك في منتدى ليوم المرأة العالمي بالكويت.
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خبراء »الصحة العاملية« بالصني يفشلون في تحديد منشأ »كورونا«
بعد 4 أسابيع في ووهان

بعد أربعة أسابيع في ووهان، أعلن خبراء منظمة الصحة 
أنهم   ،»19 البحث في منشأ »كوفيد -  المكلفون  العالمية 
لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية 
تسربه من مختبر »مستبعدة للغاية« من دون تمكنهم من 

تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.
قال بيتر بن امبارك رئيس وفد منظمة الصحة العالمية 
الذي كان يحقق في ووهان، مركز انتشار الوباء، إن انتقال 
إلى  ومنه  آخر  إلى  حيوان  من  المستجد«  »كورونا  فيروس 
»فرانس  وفق  ترجيحا«،  الفرضيات  »أكثر  هي  اإلنسان 
برس«، لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب »بحثا مستهدفا 

وأكثر تحديدا«.
وقال ليانغ وانيان رئيس فريق الصين في مؤتمر صحفي: 
السكان  بين  انتقال سارس-كوف2-  على  مؤشر  يوجد  »ال 
»ال  أنه  مضيفا   ،»2019 ديسمبر  سبقت  التي  الفترة  في 
توجد أدلة كافية« لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في 
المدينة قبل ذلك. ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان 

مرجح، لكن حتى اآلن »لم يتم التعرف بعد على المضيف«.
ومنذ ظهور أولى اإلصابات بـ»كوفيد - 19« في ووهان، 
كل  في  شخص  مليون   2.3 من  أكثر  بحياة  الوباء  أودى 
العالمية  الصحة  منظمة  بعثة  رئيس  وأعلن  العالم.  أنحاء 
إلى ووهان أن فرضية تسرب فيروس »كورونا« من مختبر 
الذي يشغل منصب مدير  الخبير  للغاية«. وقال  »مستبعدة 
المعهد  في  والحيوانية  اإلنسانية  الصحة  لبرنامج  مشارك 
في  »نحن  نيروبي:  في  الحيوانية  الثروة  ألبحاث  الدولي 
ما  لفهم«  وجهود  وقت  إلى  ونحتاج  دراسة  عملية  صلب 

حصل.

مبكر جدا
تنتهي مهمة ووهان فيما قام خبراء في منظمة الصحة 
العالمية اإلثنين بالتدقيق في لقاح »أسترازينيكا/أكسفورد« 
الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين وحيال 
النسخة المتحورة لفيروس »كورونا« التي ظهرت في جنوب 
المتحدة  المملكة  كانت  الذي  اللقاح  هذا  وحصل  أفريقيا. 
سكانها  لتحصين  واسع  نطاق  على  استخدمته  دولة  أول 
البلدان وكذلك  الكثير من  منذ ديسمبر، على ترخيص في 
االتحاد األوروبي. لكن بعض الحكومات فضلت التوصية به 
فقط لمن هم دون 65 أو حتى 55 عاما لعدم توافر بيانات 

كافية حول فعاليته لدى األكبر سنا.
واألحد، علقت جنوب أفريقيا إطالق حملتها للتلقيح التي 
جرعة  بمليون  المقبلة  األيام  في  تبدأ  أن  المقرر  من  كان 
من لقاح »أسترازينيكا«، بعد نشر دراسة أشارت إلى فاعلية 
»محدودة« للقاح ضد النسخة الجنوب أفريقية المتحورة عن 
الفيروس. وبحسب النتائج األولية للدراسة، فإن اللقاح فعال 
لدى 22 % فقط من اإلصابات المتوسطة بالنسخة المتحورة 
الجنوب أفريقية. ولم تتوافر أي نتائج حتى اآلن حول فعاليته 

ضد الحاالت الخطيرة.
آلية  في  األبحاث  فرع  يدير  الذي  هاتشيت  ريتشارد  لكن 
كوفاكس التي وضعتها منظمة الصحة لضمان توزيع عادل 
لوسائل مكافحة الوباء، أكد أنه »من المبكر جدا التخلي عن 
هذا اللقاح« الذي »يشكل جزءا مهما من االستجابة العالمية 
للوباء الحالي«. من جهته، أكد ناطق باسم »أسترازينيكا« 

رغم كل  يحمي  لقاحنا  أن  »نعتقد  »فرانس برس«:  لوكالة 
شيء من األشكال الخطيرة من المرض«.

وأودى فيروس »كورونا« بحياة 2325744 مليون شخص 

في العالم منذ ظهر في الصين أواخر 2019، بحسب حصيلة 
الثالثاء، استنادا إلى مصادر  أعدتها وكالة »فرانس برس« 
الذي  المتحور  يتفشى  المتحدة،  الواليات  وفي  رسمية. 
عدد  يتضاعف  حيث  سريعا،  المتحدة  المملكة  في  اكتشف 
من  الخشية  يزيد  ما  أيام،  عشرة  كل  الجديدة  اإلصابات 

موجة وبائية قوية أخرى في البالد، كما بينت دراسة.
وتوفي النائب األميركي الجمهوري رون رايت عن 67 عاما 
جراء »كوفيد - 19«، كما أعلن مكتبه اإلثنين، ليصبح بذلك 
»كورونا«.  فيروس  ضحية  يذهب  الكونغرس  في  عضو  أول 
الجاري  األسبوع  الثالثاء من  المتحدة حتى  الواليات  وسجلت 
464831 وفاة. وفي هولندا، مددت الحكومة حظر التجول حتى 
2 مارس، وهو إجراء كان أدى إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها 
البالد منذ 40 عاما وأسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص.

حيث  من  كندا  مقاطعات  أكبر  أونتاريو  في  المقابل،  في 

السلطات  قررت  ديسمبر،   26 منذ  والمغلقة  السكان  عدد 
وأعلن  األساسية.  غير  للمتاجر  التدريجي  الفتح  إلى  اللجوء 
رئيس حكومة المقاطعة داغ فورد اإلثنين »نرى حاليا بارقة 
في  البقاء  نتيجة.  تعطي  )العزل(  »تدابير  أن  أمل«، مضيفا 

البيت ينقذ أرواحا«.
في روسيا، سجل ارتفاع بمعدل الوفيات في العام 2020، 
وبينت  اإلثنين  نشرت  بيانات  بحسب  الوباء،  خلفية  على 
في  بالفيروس  مرتبطة  وفاة  ألف   162 من  أكثر  تسجيل 
شدد  فرنسا،  وفي  وديسمبر.  أبريل  بين  الممتدة  الفترة 
حملة  »تسريع«  ضرورة  على  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
رئيسة  دعت  جهتها،  ومن  الناشئة.  الدول  في  التلقيح 
تمنح  أن  إلى  األوروبي  االتحاد  دول  األوروبية  المفوضية 
»جزءا من لقاحاتها« إلى أوكرانيا التي رفضت تلقي اللقاح 

الروسي وطلبت مساعدة األوروبيين.

● تسليم شحنة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد في مطار بنوم بنه بكمبوديا.●   ممرضة تعطي لقاح كورونافاك لرجل مسّن في تشيلي.

ووهان )الصين( - وكاالت

بعد أعمال العنف في »الكابيتول«

ردا على قرار مماثل لموسكو

● الجئون بمخيم »ماي عيني« في إثيوبيا.

واشنطن - وكاالت

برلين - وكاالت

الثانية  المحاكمة  الثالثاء  األميركي  الشيوخ  مجلس  بدأ 
أنصاره  »تحريض«  بتهمة  ترامب  دونالد  السابق  للرئيس 
على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير. وبدأت 
بدقيقة  السابق  الجمهوري  للرئيس  التاريخية  المحاكمة 
صمت تالها بدء التصويت على قرار يفصل إطار المناقشات، 

حسب »فرانس برس«.
وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي 
في  األميركي  الكابيتول  مبنى  اقتحام  في  دوره  خلفية  على 
وفي  مناصريه.  من  حشد  جانب  من  يناير  من  السادس 
سابق،  رئيس  بحق  نوعها  من  األولى  تعد  التي  المحاكمة 
عضو   100 عددهم  البالغ  الشيوخ  مجلس  أعضاء  سيقوم 

بمهام هيئة المحلفين.
وندد الفريق القانوني لترامب اإلثنين بالمحاكمة معتبرا 
الرئيس  تحميل  »العبث«  من  وأنه  للدستور  انتهاك  أنها 
السابق مسؤولية أعمال العنف، لكن النواب الديمقراطيين 
الذين يتولون مهمة االدعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أن 
األخطر« في  للدستور هو  »انتهاكا  ارتكب  السابق  الرئيس 
تاريخ الرئاسة الممتد على مدى 232 عاما، بتحريض أنصاره 
على اقتحام الكونغرس. وتعقد المحاكمة فيما ال تزال غالبية 
أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة 

بعد شهر على االضطرابات.
المخاوف من هجمات يشنها متطرفون،  ووسط استمرار 
ال يزال ستة آالف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في 
متوترة.  تزال  ال  عاصمة  صورة  إلى  يضيف  ما  واشنطن، 
وتشمل إجراءات المحاكمة، مرافعات يحصل فيها كل جانب 
أعضاء  يوجه  ثم  يومين،  مدى  على  توزع  ساعة   16 على 
أي  أراد  حال  وفي  الجانبين،  على  األسئلة  الشيوخ  مجلس 
أن  للتصويت مع ضرورة  األمر  استدعاء شهود يطرح  طرف 
طلبا  رفض  ترامب  بأن  علما  األصوات.  أغلبية  على  يحصل 
إلى  الديمقراطيون لالستماع  العامون  المدعون  إليه  أرسله 

شهادته تحت القسم.
تمسكه  منها  ألسباب  بشدة،  سياسيا  ترامب  تضرر  وقد 

دبلوماسيين  اإلثنين،  وبولندا،  والسويد  ألمانيا  طردت 
روسا ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو األسبوع الماضي، 
في  بالمشاركة  الدول  هذه  دبلوماسيي  اتهمت  بعدما 
احتجاجات نظمت دعما للمعارض الروسي أليكسي نافالني. 
منسقة،  بيانات  في  القرار  الثالث  األوروبية  الدول  وأعلنت 
شؤونها  في  بالتدخل  اتهمتها  التي  روسيا  غضب  أثار  ما 

الداخلية.
حدة  فيه  تتصاعد  توقيت  في  الدبلوماسي  التأزم  ويأتي 
التوترات بين االتحاد األوروبي وروسيا، التي فاقمها توقيف 

المعارض الروسي البارز وحبسه، وفق »فرانس برس«.
وكانت روسيا قد أحرجت االتحاد األوروبي بإعالنها طرد 
بين  جرى  نادر  لقاء  مع  تزامنا  الثالث  الدول  دبلوماسيي 
الروسي  الخارجية  التكتل جوزيب بوريل ووزير  وزير خارجية 
سيرغي الفروف في موسكو. ودانت الدول األوروبية بشدة 

القرار الروسي الصادم، وأعلنت برلين أنها سترد بالمثل.
الخارجية األلمانية أن قرار موسكو  أعلنت وزارة  واإلثنين 
اإلطالق«،  على  مبرر  »غير  الثالثة  الدبلوماسيين  طرد 
مضيفة أن الطاقم الدبلوماسي األلماني كان يمارس عمله 
بـ»مراقبة التطورات في روسيا بالوسائل المشروعة«. وقالت 
وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن ستوكهولم »أبلغت 
السفير الروسي بطلب مغادرة شخص في السفارة الروسية 
السويد«. وجاء في تغريدة أطلقتها »إنه رد صريح على القرار 
غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي عمله فقط 

ال غير«.
كذلك دانت وزارة الخارجية البولندية ما وصفته بأنه قرار 

بمزاعم عن تزوير االنتخابات، لكنه ال يزال يتمتع بثقل في 
»التحريض  تهمة  له  وجهت  وبعدما  الجمهوري.  الحزب 
للوالء  نظرا  اإلدانة  يتفادى  أن  المرجح  من  التمرد«  على 
ذكروا  محاميه  لكن  الشيوخ،  مجلس  في  به  يحظى  الذي 
ال  الدستور  أن  المحاكمة  عشية  سلمت  التي  وثائقهم  في 
النواب صالحية محاكمة رئيس سابق. وكتب  يمنح مجلس 
فان  تي  ومايكل  كاستور،  وبروس  شون،  ديفيد  المحامون 
دير فين، أنه »على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا 
العمل السياسي الوقح«، ألن »من الواضح أن هذا ليس ما 
أراده واضعو الدستور وال ما يسمح به الدستور«. وأضافوا أن 

»االستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه 
المسرحية السياسية خطر على الديمقراطية والحقوق التي 

نعتز بها«.
جاءت  التي  المرافعة  في  حادة  نبرة  المحامون  واستخدم 
ترامب  إن  القول  العبث«  »من  إنه  وقالوا  صفحة   78 في 
الذين  أن  واعتبروا  عنيفة،  جريمة  الرتكاب  حشدا  حرض 

هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.

سنترك األمر لمجلس الشيوخ
ترامب  خلف  الذي  بايدن،  جو  الرئيس  رفض  واإلثنين 

»طرد ال أساس له« لدبلوماسي بولندي من سان بطرسبرغ، 
وأوضحت أنها أعلنت فردا في القنصلية الروسية في بوزنان 
وزارة  وردت  فيه«.  مرغوب  غير  »شخصا  البالد  غرب  في 

الخارجية الروسية فورا على قرار طرد دبلوماسييها.
زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية  باسم  الناطقة  وقالت 
لقناة »روسيا 1« التلفزيونية العامة إن »القرار الذي اتخذته 

إدانة  ينبغي  كان  إذا  ما  مسألة  إلى  التطرق  يناير،   20 في 
المستقبل.  أي منصب عام في  أو حرمانه من تولي  ترامب 
ساكي  جين  األبيض  البيت  باسم  الناطقة  قالت  والحقا 
»ألنه   2020 في  ترامب  ضد  ترشح  بايدن  إن  للصحفيين 
بأن  أضافت  لكنها  بالمنصب«.  أهل  غير  )ترامب(  أنه  شعر 
لينظر بمسار هذه  الشيوخ  األمر لمجلس  الرئيس »سيترك 

المحاكمة«.
)تتطلب  إليه  الموجهة  بالتهمة  ترامب  أدين  حال  وفي 
على  سيجري  الشيوخ  مجلس  فإن  الثلثين(،  أكثرية  اإلدانة 
اإلثر تصويتا باألغلبية البسيطة لمنعه من تولي أي منصب 
الذين  الديمقراطيون  النواب  ويقول  المستقبل.  في  عام 
»جهوده  إن  ترامب  محاكمة  في  االدعاء  مهمة  يتولون 
للتهرب من مسؤوليته غير مجدية«، في إشارة إلى الطلب 
ضده  »األدلة«  أن  على  مشددين  محاموه،  قدمه  الذي 

»دامغة«.
»إدانته  إن  راسكين  جيمي  االدعاء  فريق  رئيس  وقال 
المتحدة  الواليات  حكومة  ضد  التمرد  على  بالتحريض 
أخطر جريمة  للسلطة- هو  السلمي  االنتقال  عرقل  -والذي 

دستورية يرتكبها رئيس«.

والء محافظين
التي اقتحمها مثيرو  القاعة نفسها  المحاكمة في  وتجرى 
فوز  على  يصادقون  كانوا  نواب  حياة  مهددين  الشغب، 
بايدن. وقال فريق االدعاء في وقت سابق إن ترامب، الذي 
خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على االعتداء، 
»مسؤول بشكل فردي« عن االضطرابات التي أودت بخمسة 
أشخاص. وقالوا إن تبرئة ترامب، الذي نجا من اإلدانة في 
أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضررا 
أصوات  تتطلب  إدانته  لكن  األميركية.  بالديمقراطية  بالغا 
 17 ينشق  أن  أي  الشيوخ،  مجلس  أعضاء  ثلثي  من  أكثر 
يكون  يكاد  ما  وهو  ديمقراطيا،  لـ50  وينضموا  جمهوريا 
مستحيال. ورغم أن ترامب ال يزال يتمتع بقاعدة قوية فإن 
التأييد الشعبي إلدانته اآلن أقوى مما كان عليه في محاكمته 
األولى حسب استطالع جديد لمؤسسة »أيبسوس« وشبكة 

»إيه بي سي نيوز«.

ودي،  وغير  له  أساس  ال  والسويد  وألمانيا  بولندا  اليوم 
ويشكل استمرارا لسلسلة تدابير يتخذها الغرب تجاه بلدنا 

نعتبرها تدخال في شؤوننا الداخلية«.
قراره  عن  اإلثنين  سابق  وقت  في  دافع  الكرملين  وكان 
لموسكو،  بوريل  زيارة  خالل  أوروبيين  دبلوماسيين  طرد 
مع  عالقاته  »إحياء«  في  رغبته  نفسه  الوقت  في  مؤكدا 
االتحاد األوروبي. وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إن 
»طرد الدبلوماسيين )...( كان نتيجة تصرفات بعض البعثات 
األجنبية في موسكو على خلفية أعمال شغب«. وشدد على 
»تدهور«  صعيد  على  المبادر  الطرف  تكن  لم  موسكو  أن 
العالقات مع االتحاد األوروبي. وتابع قائال إن »روسيا كانت 

وال تزال مهتمة بإحياء العالقات بين موسكو وبروكسل«.
يناير   17 في  اعتقاله  أثار  بارز  روسي  معارض  ونافالني 
ألمانيا  فترة تعاف أمضاها في  إثر  إلى موسكو  لدى عودته 
البالد  أنحاء  كل  في  تظاهرات  أشهر،  خمسة  واستمرت 
بالحبس  عليه  حكم  الماضي  واألسبوع  السلطات.  قمعتها 
لنحو ثالث سنوات النتهاكه شروط إطالقه في العام 2014 
األسابيع  وفي  االحتيال.  بتهمة  بالسجن  عليه  الحكم  بعد 
األخيرة شارك عشرات آالف الروس في تظاهرات ضد حكم 
الرئيس فالديمير بوتين الممسك بمقاليد السلطة من 20 
عاما مطالبين بإطالق نافالني. وكذلك طالب قادة غربيون 
رفضت  روسيا  لكن  الروسي،  المعارض  بإطالق  موسكو 
والواليات  أوروبا  متهمة  نافالني  إلطالق  الغربية  الدعوات 
أن  المقرر  ومن  الداخلية.  شؤونها  في  بالتدخل  المتحدة 
يلتقي بوريل وزراء خارجية دول التكتل في 22 فبراير لبحث 
فرض عقوبات جديدة على موسكو وهو أمر يتطلب تصويتا 

باإلجماع.

أميركا تشهد بدء املحاكمة الثانية لترامب في مجلس الشيوخ

طرد دبلوماسيني روس من أملانيا وبولندا والسويد

● الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب● الرئيس األميركي جو بايدن

● متظاهرون وسط موسكو بعد توقيف المعارض أليكسي نافالني.

 رئيس وفد »الصحة العالمية« إلى ووهان: 
انتقال الفيروس من حيوان إلى آخر ومنه

 إلى اإلنسان هو »أكثر الفرضيات ترجيحا«

في إقليم تيغراي اإلثيوبي

منظمة غير حكومية تندد 
بتدمير مخيم لالجئني

أديس أبابا - وكاالت

الالجئين  لمساعدة  غير حكومية  نددت منظمة دولية 
في  لالجئين  مخيمين  في  للتدمير  منشآتها  بتعرض 
نزاعا  شهدت  التي  إثيوبيا،  شمال  في  تيغراي  منطقة 
صور  عبر  ذلك  حصول  من  التأكد  وتم  عنيفا.  مسلحا 
لالجئين  وشميلبا  هيتساتس  لمخيمي  صناعية  أقمار 
النرويجي  »المجلس  منظمة  أفادت  كما  اإلريتريين 

لالجئين«.
بيان:  في  للمجلس  العام  األمين  إيغالند  يان  وقال 
التي  ومنشآتنا  ألبنيتنا  اإلجرامي  التدمير  »ندين 
وفق  إليها«،  ماسة  بحاجة  هم  الجئين  لخدمة  وضعناها 

»فرانس برس«.
وأضاف: »هذا االنتشار لعمليات الحرق والنهب بأيدي 
مسلحين يزيد من تعقيد أزمة هي في األصل صعبة جدا 
الفائت، أطلق رئيس  الناس«. وفي نوفمبر  على ماليين 
للسالم  نوبل  جائزة  الحائز  أحمد  آبيي  اإلثيوبي  الوزراء 
شعب  تحرير  جبهة  قياديي  ضد  عملية   2019 العام  في 
جاءت  أنها  مؤكدا  المنطقة،  تحكم  كانت  التي  تيغراي، 
الجيش  معسكرات  ضد  الجبهة  قادة  هجمات  على  ردا 

تيغراي. الفدرالي في 
شمال  وشيملبا  هيتساتس  مخيما  وقع  أسابيع،  وخالل 
تيغراي وسط المعارك، وحتى اآلن لم تتمكن المفوضية 
هؤالء  المكلفة  اإلثيوبية  الوكالة  وال  لالجئين  العليا 
لمخيم  سابقون  سكان  وقال  دخولهما.  من  السكان 
هيتساتس لـ»فرانس برس« إن القوات الموالية لجبهة 
إلى  تقاتل  التي  اإلريترية  والقوات  تيغراي  شعب  تحرير 

جانب آبي، ارتكبت انتهاكات من قتل وخطف.
مخيم  إلى  مذاك  فروا  الذين  الالجئين  بعض  وأفاد 
سيطرة  تحت  أصبح  هيتساتس  بأن  تيغراي،  جنوب  في 
على  الجميع  أرغموا  يناير،  مطلع  أريتريين  عسكريين 
أوبن  أكس  »دي  نشرت  الماضي،  واألسبوع  مغادرته. 
أقمار  صور  بريطانية،  تحقيقات  شركة  وهي  نتوورك« 
وقالت  المخيمين.  في  هائال  دمارا  تظهر  صناعية 
في  وواضحة  ثابتة  أنماط  »سجلت  بيان:  في  الشركة 
أن  الماضيين تظهر  الشهرين  على مدى  المخيمين  كال 
منهجي،  بشكل  لالستهداف  تعرضا  المخيمين  هذين 

الذي يؤمن لهما حماية«. رغم وضعهما اإلنساني 
اإلريترية  للقوات  تدخل  أي  وإثيوبيا  إريتريا  وتنفي 
إنسانيين  وعاملين  سكانا  أن  إال  تيغراي.  في  النزاع  في 
وجود  عن  تحدثوا  ومدنيين  عسكريين  ومسؤولين 
األوروبي  االتحاد  ودعا  تيغراي.  في  إريترية  قوات 
المنطقة،  من  االنسحاب  إلى  اإلريترية  القوات  اإلثنين 
أنها  يشاع  كما  تيغراي،  في  النزاع  »تؤجج  أنها  معتبرا 
الخلفيات  ذي  العنف  بمفاقمة  وتسهم  انتهاكات  ترتكب 
ما  مماثلة،  دعوة  المتحدة  الواليات  ووجهت  اإلثنية«. 
اتهمت  التي  الماضي  األسبوع  إريتريا  من  ردا  استدعى 

واشنطن بإطالق »ادعاءات خاطئة«.
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الكامل  الصحى  العزل  رفع  للنفط  العربي  الخليج  شركة  أعلنت 
جائحة  لمكافحة  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  بعد  البيضاء،  حقل  عن 
والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  مدير  من  خطاب  وأظهر  كورونا. 
العزل  برفع  توصيات  اإلدارة،  لجنة  رئيس  إلى  موجه  بالشركة، 
الصحة  سياسة  إلى  باإلشارة  إنه  فيه  وجاء  الحقل،  عن  الصحي 
والتي  للنفط،  العربي  الخليج  بشركة  المعتمدة  والبيئة  والسالمة 
تأثيرات  أي  من  والتقليل  الحد  إلى  الشركة  خاللها  من  تسعى 
وبناء  المستخدمين،  وسالمة  صحة  على  مهنية  مخاطر  أو  سلبية 
والسالمة  الصحة  إدارة  فإن  البيضاء،  حقل  مراقب  مذكرة  على 
البيضاء».وأوضح  حقل  عن  الصحي  الحجر  برفع  توصي  والبيئة 
االحترازية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  بشرط  جاءت  التوصية  أن  الخطاب 

الالزمة. الطبية  والمستلزمات  األدوية  وتوفير 

رفع العزل الصحي عن حقل البيضاء

«عدم العدل في توزيع 
لقاحات فيروس كورونا 
المستجد عالميا قد يدفع 
العديد من الدول لحالة 
اضطراب اجتماعي..»

مديرة صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا

٧٫٢
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4682دوالر أميركي
5.3967يورو

6.1572الجنيه االسترليني
1.1911الريال السعودي
1.2165درهم إماراتي

0.6928االيوان الصيني

2021  /2/10 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

معضلة التكنولوجيا في البلدان الفقيرة

إنتاجية  أكثر  عمل  فرص  خلق  على  االقتصادية  التنمية  تعتمد 
في  التصنيع  أسهم  تقليديا،  العاملة.  القوى  من  متزايدة  لحصة 
لم يكن  ربما  التحول،  الشروع في هذا  الفقيرة من  البلدان  تمكين 
العمل في المصانع ممتعا، لكنه مكن المزارعين من أن يصبحوا من 
والمجتمع  االقتصاد  تغيير  إلى  أدى  ما  الزرقاء،  الياقات  ذوي  العمال 

نتيجة لذلك.
وأماكن  أفريقيا  في  الدخل  منخفضة  البلدان  من  العديد  تأمل 
أخرى اتباع مسار مماثل في المستقبل. في حين ال تتوقع هذه الدول 
إال  قبلها،  آسيا  شرق  ودول  الصين  مستوى  على  النجاح  بالضرورة 
العالمية يعتبران عاملين  القيمة  أن التصنيع واالندماج في سالسل 
أساسيين أيضا لتحقيق النمو االقتصادي السريع -أو استعادته بعد 
نهاية جائحة كوفيد - -19 وخلق المزيد من الوظائف للشباب في 

أفريقيا.
قبل اندالع الجائحة، حققت البلدان األفريقية بالفعل بعض النجاح 
للمالبس  قطاعا  إثيوبيا  أنشأت  المثال،  سبيل  على  التصنيع.  في 
صينيين  مستثمرين  بمساعدة  التصدير،  نحو  موجها  واألحذية 
أكثر  صناعي  قطاع  بإنشاء  تنزانيا  قامت  وبالمثل،  وأوروبيين. 
واإلقليمية.  المحلية  األسواق  خدمة  على  يركز  للموارد  استخداما 
الذي  المبكر  التصنيع  قطاع  تراجع  أن  إلى  األخيرة  األبحاث  تشير 
شهدته القارة ربما توقف أو حتى انعكس بعد أوائل العقد األول من 

القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، هناك عائق أمام نهضة التصنيع في أفريقيا، حتى في 
ازدهارا ملحوظا، فقد تم خلق عدد  التصنيع  التي يعرف فيها  الدول 
التصنيع األكثر حداثة ورسمية  الجيدة في فروع  الوظائف  قليل من 

وإنتاجية.
حيث  الرسمية،  الوظائف  في  هائل  تراجع  هناك  كان  الواقع،  في 

من  الصناعة  مجال  في  العمالة  في  الزيادة  معظم  تأتي 
وغير  الصغيرة  الشركات 
هذه  تشكل  الرسمية. 
صارخا  تناقضا  التجربة 
مع تجربة الدول الصناعية 
آسيا،  شرق  في  السريعة 
(خالل  تايوان  مثل 
أو  والسبعينات)  الستينات 
تركز  حيث  (أخيرا)،  فيتنام 
الصناعية في  العمالة  نمو 

المؤسسات الرسمية.
حديثة،  دراسة  في 
وجدت أنا ومارغريت ماكميالن من جامعة تافتس، وشينشين 
السياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  من  إليس  وميا  دياو 

الشركات  مقابل  الكبيرة  الشركات  أداء  في  كبيرا  اختالفا  الغذائية، 
األكبر  الشركات  تظهر  وتنزانيا،  إثيوبيا  من  كل  في  حجما.  األصغر 
حجما أداء إنتاجيا فائقا ولكنها ال تعمل على خلق فرص عمل كافية، 
بينما توظف الشركات الصغيرة الحجم المزيد من العمال ولكنها ال 
تشهد نموا كبيرا في اإلنتاجية. والنتيجة هي أن هذه االقتصادات ال 
تخلق سوى عدد قليل من الوظائف الجيدة، بينما تظل فوائد تحسين 
العاملين في قطاع  اإلنتاجية مقتصرة على شريحة صغيرة جدا من 

التصنيع.
بيئة  االختالف، قد تفسر  التقليدية تفسير هذا  للتقارير  ال يمكن 
األعمال غير المواتية تراجع معدل خلق فرص العمل ولكن ليس نمو 
األجور  أن  الكثيرون  يعتقد  الشركات.  نفس  داخل  السريع  اإلنتاجية 
في أفريقيا مرتفعة مقارنة باإلنتاجية، لكننا نجد أن حصة الرواتب في 
إجمالي القيمة المضافة منخفضة للغاية في كل من تنزانيا وإثيوبيا.
تتمثل إحدى السمات المهمة لشركات التصنيع الكبرى، التي قد 
تساعد في تفسير هذا التناقض في اعتماد هذه الشركات على رأس 
المال بشكل مفرط. في البلدان منخفضة الدخل مثل إثيوبيا وتنزانيا، 
هناك وفرة في اليد العاملة ونقص في رأس المال (اآلالت والمعدات) 
اإلنتاج  المعيارية بأن  االقتصادية  النظرية  مما يجعله مكلفا. تتوقع 

في مثل هذه الظروف سوف يميل نحو تقنيات كثيفة العمالة.
في  التصنيع  قطاعات  في  الكبرى  الشركات  أن  نجد  ذلك،  ومع 
تنزانيا وإثيوبيا أكثر اعتمادا على رأس المال بشكل ملحوظ مما قد 
توحي به مستويات الدخل أو عوامل اإلنتاج في هذين البلدين. في 
الواقع، تعتمد هذه الشركات على رأس المال بكثافة مثل نظيراتها 
في الجمهورية التشيكية، على الرغم من أن هذه األخيرة غنية برأس 

المال بنحو عشرة أضعاف أكثر من تنزانيا وإثيوبيا.
قد يبدو من غير المنطقي استخدام الشركات لرأس المال على 
نحو متزايد (إلى جانب المدخالت التكميلية مثل العمالة الماهرة) 
في  األساسية  النسبية  الميزة  تتلخص  البلدان، حيث  في  خصوصا 
كان  إذا  ما  الواضح  من  ليس  لكن  مهارة،  األقل  العمال  وفرة 
التصنيع  تكنولوجيا  أصبحت  لقد  الخيارات.  من  الكثير  أمامها 
تدريجيا أكثر اعتمادا على رأس المال والمهارات مع مرور الوقت، 
المتقدمة  االقتصادات  في  اإلنتاج  عوامل  ألسعار  استجابة  وذلك 
من  الستينات  أو  الخمسينات  تكنولوجيا  كانت  ربما  الرئيسية. 
تساعد  لن  ولكنها  العمالة،  على  اعتمادا  أكثر  الماضي  القرن 
القائمة.  العالمية  األسواق  في  التنافس  على  األفريقية  الشركات 
العالمية  القيمة  سالسل  في  المستخدمة  التكنولوجيا  أن  ويبدو 

الماهرة. العاملة غير  متحيزة بشكل خاص ضد األيدي 
يمكن  صعب،  وضع  في  األفريقية  االقتصادات  يجعل  وهذا 
وقدرة  إنتاجية  أكثر  تصبح  أن  إما  بها  الخاصة  التصنيع  لشركات 
القيام  العمل. يبدو  المزيد من فرص  أو أن تخلق  المنافسة،  على 
باألمرين في نفس الوقت شيئا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيال.
االقتصادات  في  التكنولوجي  للتغير  الحديثة  األنماط  أن  يبدو 
الدخل  منخفضة  البلدان  على  الصعب  من  جعلت  المتقدمة 
وقد  العالم.  بقية  في  الدخل  مستويات  مع  وتتقارب  تتطور  أن 
االقتصادية  االزدواجية  تعميق  في  التغييرات  هذه  أسهمت 
اقتصادات  في  تقدما  األكثر  القطاعات  داخل  حتى  والتكنولوجية 
البلدان النامية. هذا سبب آخر يدعو إلجراء نقاش عام حول اتجاه 
إعادة  الحكومات  على  يتعين  التي  واألدوات  التكنولوجي  التغيير 

توجيهها.

تركي اقتصادي  خبير   *

داني رودريك*

قبل اندالع الجائحة.. حققت البلدان 
األفريقية بالفعل بعض النجاح في 
التصنيع، على سبيل المثال، أنشأت 
إثيوبيا قطاعا للمالبس واألحذية 

موجها نحو التصدير.
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مليون   12.91 روسيا،  بقيادة  أوبك،  خارج  من  التسعة 
في  برميل  ألف   170 قدرها  بزيادة  اليوم،  في  برميل 

اليوم.
عليه  االتفاق  تم  «أوبك +»  تحالف  اتفاق  وبموجب 
 500 بنحو  الحصص  تخفيف  تم  ديسمبر،  أوائــل  في 
ألف برميل يوميا في يناير، ما ساعد على رفع مستوى 
االمتثال الجماعي للمجموعة إلى %101 من %98.5 في 

ديسمبر.
إلى  اإلنتاج  اضطرابات  عــودة  وسط  ذلك  ويأتي 
أقصى  في  الحريقة  ميناء  نفط  ناقلة  غادرت  ليبيا،حيث 
حرس  إضــراب  نتيجة  الخام  تحميل  دون  البالد  شرق 
ناقلة  أول  كروزر»  «فرونت  وتعتبر  النفطية.  المنشآت 
أن  دون  «الحريقة»  ميناء  من  الثالثاء،  تنسحب،  نفط 
تبعا  السابق،  الشهر  اإلضراب  ابتداء  منذ  شحنة  تأخذ 

لمصدر مطلع على الوضع.
ميناء  النفطية  المنشآت  حرس  أغلق  يناير  وفي 

صرف  تأخر  على  احتجاجا  بطبرق  النفطي  الحريقة 
وفي  للنفط.  الوطنية  المؤسسة  قبل  من  رواتبهم 
بطبرق  الحريقة  سرية  أوقفت  الحالي،  يناير  مطلع 
بالمنطقتين  النفطية  المنشآت  حرس  لجهاز  التابعة 
الحريقة  ميناء  النفط من  والوسطى، تصدير  الشرقية 
 «OLYMPIC FIGHTER» الناقلة  ومنعت  النفطي، 
عناصر  رواتب  توقف  على  احتجاجا  الميناء  دخول  من 
منذ  األولى  للمرة  وذلك  سنة،  من  أكثر  منذ  السرية 
سبتمبر  في  والتصدير  اإلنتاج  استئناف  عن  اإلعالن 

.2020
عن  التصريح  عــدم  طلب  ــذي  ال المصدر،  وأشــار 
«دلتا  أخرى  ناقلة  أن  إلى  «بلومبيرغ»،  لوكالة  هويته 
«الحريقة»  إلى  المقرر  وصولها  ألغت  يوريديس»، 
في  نفطي  ميناء  أكبر  «السدرة»  إلى  طريقها  وحولت 

ليبيا.
المنشآت  حرس  جهاز  رئيس  ناقش  الثالثاء،  ويوم 

الجهاز،  بمقر  الديب،  امحمد  علي  العميد  النفطية 
الوطني،  الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  مسؤولي  مع 
المتوقفة.وقبل  الفروع  ومرتبات  الحقلية  العالوة 
أنه سيتم  النفطية  المنشآت  أكد جهاز حرس  يومين، 
إرجاع قيمة العالوة الحقلية التي خصمت من المرتب 
وتسوية  الجهاز،  مع  المتعاقدين  األفــراد  لجميع 

المقبل. مارس  نهاية  قبل  الوظيفية  ا�وضاعهم 
الفرنسي «توتال»  الطاقة  ومع ذلك، يتوقع عمالق 
استقرار إنتاج النفط في 2021 مقارنة بالعام الماضي، 
أن  ليبيا، خصوصا  في  اإلنتاج  استئناف  مستفيدة من 
النفط  شركات  قائمة  إلى  انضمت  الفرنسية  الشركة 
الدوالرات  بمليارات  خسائر  عن  أبلغت  التي  الكبرى 
القطاع  في  أمل  بصيص  قدمت  لكنها  بأكمله،  للعام 

«كورونا». بوباء  المنكوب 
لشهر  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  زادت  بالموازاة 
للبرميل،  دوالر   60.97 إلى   0.7% أو  سنتا   41 أبريل 
األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  سعر  بلغ  فيما 
لشهر مارس 58.25 دوالر للبرميل، بارتفاع 28 سنتا 

أو 0.5%.
«نعزو  مذكرة:  في  «كومرتس»  بنك  محللو  وقال 
إلى  شيء  كل  وقبل  أوالً  األسعار  في  األخير  االرتفاع 
المستثمرين  تفاؤل  مثل  المالية  السوق  عوامل 
ونتوقع  أخرى،  مرة  األميركي  الدوالر  وضعف  الكبير 
على  آمالهم  المستثمرون  ويعلق  األسعار».  تصحيح 
تعافي الطلب على النفط عندما تدخل لقاحات سارية 
ضعف  ساعد  بينما   ،«19 «كوفيد-  ضد  المفعول 

الدوالر في دعم أسعار السلع.

المنشآت  لحرس  المستمرة  اإلضــرابــات  تتسبب 
الطاقة خالل شهر  من  البالد  بتراجع صادرات  النفطية 
غلوبال  بورز  آند  «ستاندرد  وكالة  كشفت  فيما  فبراير، 
بالتس» األميركية، الثالثاء، انخفاض إنتاج ليبيا النفطي 

بـ40 ألف برميل يوميا في يناير الماضي.
من  المستثناة  الدول  من  تعد  التي  ليبيا،  وأنتجت 
 1.14 الطاقة،  من   «+ «أوبــك  إنتاج  خفض  حصص 
ا لمسح  اليوم في يناير الماضي، وفقً مليون برميل في 
أجرته الوكالة األميركية بانخفاض قدره 40 ألف برميل 
في اليوم، وهو أول تراجع في اإلنتاج على أساس شهري 

منذ شهر ديسمبر.
ويعزى االنخفاض إلى صيانة خطوط األنابيب، التي 
بعض  تعطلت  كما  «الواحة»،  نفط  حقول  على  أثرت 
بعض  في  احتجاجات  بسبب  وجيزة؛  لفترة  الصادرات 
النفط  إنتاج  ليبيا. كما انخفض  الرئيسية في  المنشآت 
مليون   1.3 يوميا من  برميل  مليون   1.14 إلى  الليبي 
إضراب  بسبب  الماضي؛  العام  أواخــر  يوميا  برميل 

مستمر من قبل حرس المنشآت البترولية.
من  معفيان  وكالهما  وفنزويال  ــران  إي وأضــافــت 
التي تستهدف  األميركية  العقوبات  بسبب  التخفيضات 
السوق  إلى  يوميا  برميل  ألف   180 الخام،  صادراتهما 
 25.70 الـــ13،  أوبك  أعضاء  ضخ  وقت  في  يناير.  في 
مليون برميل في اليوم في الشهر الماضي، بزيادة 270 
ألف برميل في اليوم عن ديسمبر، بينما أنتج شركاؤهم 

القاهرة - الوسط

●  عربة مترو فارغة في واشنطن في 15 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

ناقلة نفط غادرت ميناء الحريقة 
في طبرق دون تحميل الخام نتيجة 

إضراب حرس المنشآت

 النقل العام في الواليات المتحدة 
يحتاج 39.3 مليار دوالر لتفادي 

تسريح العمال

عمالق الطاقة الفرنسي «توتال» 
استقرار إنتاج النفط في 2021 

مقارنة بالعام الماضي

«ركود كورونا» يضرب قطاع النقل العام األميركي
تقليص كبير بشبكة الحافالت

في  المتحدة  الواليات  في  العام  النقل  قطاع  يكن  لم 
منافسة  أمام  كوفيد19-  وباء  تفشي  قبل  أيامه  أفضل 
اك، تضاعف التحدي، إذ يواجه القطاع  السيارات، لكن مذّ
مخاوف االضطرار إلى تسريح المزيد من العمال وتقليص 

عرضه.
يكون  أن  يفترض  ما  في  فبراير  من  ثالثاء  صباح  إنه 
فقط  أشخاص  أربعة  واشنطن.  مترو  في  الــذروة  ساعة 
في  الوباء  انتشار  بدأ  أن  ومنذ  القطار.  داخل  يجلسون 
مارس، لم يعد أحد مضطراً في الواقع على الوقوف داخل 
وفق  االكتظاظ،  بسبب  العادة  جرت  كما  المترو  عربات 

«فرانس برس».
العاصمة  مترو  في  التنقل  نسبة  كانت  ديسمبر،  في 
الفدرالية أدنى بنسبة %85.5 مما كانت عليه في ديسمبر 
2019. وخالل عامين، يفترض أن يكون التنقل عبر المترو 
توقعات  بحسب  سابقاً،  عليه  كان  ما  ثلث  فقط  يساوي 

هيئة النقل في واشنطن.
من أجل التأقلم مع هذا الواقع، تدرس الهيئة تقليصاً 
كبيراً بشبكة الحافالت، وتوسيع فترة الوصول بين مترو 
وآخر إلى 30 دقيقة، وإغالق 19 محطة، وتسريح موظفين. 

لكنها علّقت هذا المشروع حتى اآلن.
في كافة أنحاء الواليات المتحدة، كان للوباء «أثر كبير 
كثيراً»،  تراجع  قد  (المترو)  استخدام  الميزانيات ألن  على 
مدير  سكوتيالس  بول  بــرس»  لـ«فرانس  يشرح  كما 
العام األميركية، مشيراً إلى تراجع متوسط  النقل  جمعية 
عدد التنقالت في شبكات المترو بنسبة %76 في الفصل 

الثاني وحتى %90 في بعض الشبكات.
مهجورةً  اآلن  حتى  البالد  في  المدن  مراكز  تزال  ال 
تقريباً مع 17 مليون أميركي عاطل عن العمل ومدارس لم 
تفتح أبوابها حتى اآلن. العاصمة واشنطن، مقر السلطة 
السياسية والعديد من المنظمات الدولية، ليست إال شبح 
ما كانت عليه في السابق، بعدما خلت من آالف المحامين 
من  اآلن  يعملون  الذين  والناشطين  واالقتصاديين 

العديد من السكان  بيوتهم. في نيويورك حيث ال يملك 
سيارات، انخفض عدد من يقصدون المترو أو «السابواي» 
كما يسميه السكان، بنسبة %70 أواخر يناير مقارنةً بالعام 

الماضي، وفق بيانات هيئة النقل الخاصة بالمدينة.
انتباهاً  تلفت  الكبرى  «المدن  أن  سكوتيالس  يوضح 
نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو  أن   أكثر ال شك
وفيالدلفيا وسان فرانسيسكو، كلها تضررت بشكل كبير، 
من  بأكمله  البلد  طاول  األمر  «لكن  ويضيف  جداً».  كبير 

مدن صغرى وكبرى».
في كانساس سيتي على سبيل المثال، المدينة الواقعة 
 450 سكانها  عدد  ويبلغ  المتحدةن  الواليات  وسط  في 

ألف نسمة، لم يستخدم الترامواي إال 45780 شخصاً في 
ديسمبر 2020، أقل بالثلث عن 161.827 شخصاً قصدوا 

الترام في ديسمبر 2019، وفق هيئة النقل في المدينة.
ولتفادي تسريح عمال وتخفيض العروض، يحتاج قطاع 
مليار دوالر على   39.3 المتحدة  الواليات  العام في  النقل 

ثالث سنوات، بحسب جمعية النقل العام األميركية.
وهذا ما يوازي ضعف 20 مليار دوالر خصصها الرئيس 
جو بايدن للقطاع في خطة اإلنعاش التي يأمل أن يتبناها 
دوالر  مليار   25 على  القطاع  وحصل  سريعاً.  الكونغرس 

أصالً في مارس، ثم 14 ملياراً في ديسمبر.
وتعلق اآلمال حالياً على االستثمارات في البنى التحتية 
للنقل والطاقة الخضراء، التي وعد بها جو بايدن من أجل 
دعم االقتصاد. وتعهد وزير النقل بيت بوتجيج، وهو كان 
المسؤولين  جانب  إلى  يكون  بأن  سابق،  بلدية  رئيس 

المحليين في المدن والبلدات.
مستوياته  إلى  االزدحــام  عــودة  من  الخشية  وسط 
السابقة، يقول سكوتيالس إن «ال أحد يملك كرة سحرية» 
من   20% أن  المرجح  «من  أنه  إلى  يطمئن  لكن  للتنبؤ، 
أيام في  األشخاص قرروا العمل من المنزل، ربما لبضعة 
ضاحية  في  تقطن  التي  براين،  تيا  حال  هذه  األسبوع». 
في واشنطن. تركب المترو كل األيام للذهاب إلى مكتبها 
على  الوباء  أرغمها  ثم  مساء،  وساعة  صباحاً  ساعة  لمدة 

العمل من البيت.
بطاقة  يعمل  المترو  كان  العمل،  إلى  عــادت  حينما 
مخفضة. في المقابل، كانت حركة مرور السيارات سلسلة، 

وأصبحت مواقف السيارات مجانية موقتاً في المدينة.
وتقول براين التي تعمل مساعدة إدارية منذ 50 عاما، 
إنها بدأت عمالً جديداً اخيراً، وأصبحت بحاجة إلى سيارة 
للتنقل. هل ترى نفسها من جديد في المترو؟ تجيب المرأة 
«يمكن أن أتخيل ذلك إذا ما عادت األمور إلى طبيعتها»، 
السيارات مكلفةً  االزدحام وأصبحت مواقف  إذا ما عاد  أي 

من جديد.

إضراب «الحرس املنشآت» يعرقل مكاسب استئناف اإلنتاج
1.14 مليون برميل يوميا في يناير

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  ميناء الحريقة النفطي



اقتصاد 09

كشفت وكالة «بلومبرغ» األميركية عن حجم ثروات رجال األعمال األغنى حول العالم، 
والتي تخطت تريليون دوالر.

تصل  أعمال  رجال   10 أن  الجاري،  فبراير  شهر  مطلع  الصادر  الوكالة،  تقرير  وأظهر 
ثرواتهم إلى 1195.4 مليار دوالر.

ويأتي على رأسهم رجل األعمال صاحب شركة «تيسال» للسيارات، إلون ماسك بـ208 
مليارات دوالر، ثم المدير التنفيذي لشركة «أمازون» بـ197 مليار دوالر.

وجاء صاحب شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، في المرتبة الثالثة، بـ134 مليار دوالر، 
ثم مالك شركة «إل في إم إتش» برنار أنو بـ113 مليار دوالر، يليه الرئيس التنفيذي لشركة 

«فيسبوك» بـ101 مليار دوالر.
وانتاي»  األعمال ومالك شركة «نونغفو سبرينغ -  السادسة يحل رجل  المرتبة  وفي 
تشونغ شانشان بـ92.1 مليار دوالر، ثم رجل األعمال وأحد مؤسس شركة «غوغل»، الري 
بايج بـ89.4 مليار دوالر، وبعده صاحب شركة «بيركشاير هاثاوي»، وارن بافيت بـ88.2 
مليار دوالر، والمركز التاسع للمشارك اآلخر في تأسيس «غوغل»، سيرغي برين بـ86.5 

مليار دوالر، وأخيرا صاحب شركة «أوراكل»، الري إليسون.

«املركزي األوروبي»: إلغاء ديون كوفيد «غير مطروح للنقاش»ثروات أغنى ١٠ في العالم تتجاوز تريليون دوالر
السعر بالدوالرنوع الخام

61.36برنت

58.71غرب تكساس

59.36دبي

59.58سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع «أويل برايس»

 * أسعار األربعاء 2/10/ 2021

أكدت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد في مجلة 
«جورنال دو ديمانش» أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد19- 
للنقاش»، وسيشكل «خرقاً لالتفاقية األوروبية  أمر «غير مطروح 

التي تمنع بشكل صارم تمويالً نقدياً للدول».
ل  وأوضحت الغارد في المجلة الفرنسية أن «هذه القاعدة تشكّ
إحدى الركائز الجوهرية لليورو»، مضيفةً «سيكون من المفيد أكثر 
تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي األوروبي 
للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص 
الموضوع  هو  هذا  االستثمار؟  يجب  قطاعات  بأي  العام؟  لإلنفاق 

المهم اليوم»،.

وأطلق أكثر من 100 خبر اقتصاد الجمعة دعوةً إللغاء الديون 
المركزي  البنك  من  اليورو  منطقة  دول  اقترضتها  التي  العامة 
بعد  والبيئية  االجتماعية  البناء  إعادة  تسهيل  أجل  من  األوروبي 

مرحلة وباء كوفيد19-.
وأوضح الخبراء، من بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي 
والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض األوروبي السابق 
المجري أندور الزلو، «نحن مدينون ألنفسنا بنسبة %25 من ديوننا 
نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، ينبغي علينا الحصول عليها 
بدل  الدين  لخدمة  جديد  من  االستدانة  عبر  أي  آخر،  مكان  من 

االستدانة لالستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض النفقات».

●  حافلة في فنزويال

حافالت فنزويال .. مراكز 
صرف للعملة

تصعد امرأة على متن حافلة، تعطي السائق ورقة دوالر، ويعيد 
إليها حزمةً من البوليفار، في مشهد يلخص الوضع في كراكاس، 
حيث أصبح السكان يلجؤون إلى حافالت المدينة الخاصة للتزود 

بالنقود نتيجة النقص الحاد بسيولة العملة المحلية.
ويقول مارسيلو موريت، الذي يقود حافلةً يملكها بنفسه «لقد 

تحولنا إلى مراكز صرف عملة!»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وبسبب غياب شركة للنقل العام، تؤمن شركات تعاونية صغرى 
خدمات التنقل في العاصمة الفنزويلية، وهذا القطاع الوحيد الذي 

ال يزال يستخدم العملة المحلية نقداً بسبب غياب البديل.
تقول ليزبيث ليل البالغة 39 عاماً لـ«فرانس برس» إن «البوليفار 

يؤمن فقط رحلة في الحافلة ال يمكن شراء أي شيء آخر به».
ل ربحاً للسائق كما الركاب. وحين  هذا التبادل في العمالت يشكّ
يدفع الراكب مقابل بطاقة الحافلة البالغ سعرها 150 ألف بوليفار 
(9 سنتات من الدوالر)، يتلقى في المقابل ما يعادل 1.3 مليون 
بوليفار نقداً، يضمن بها عشرات الرحالت في الحافلة ويتجنب 

االنتظار الذي ال نهاية له أمام المصارف.
وال تعطي المصارف نقداً إال 400 ألف بوليفار في اليوم، في 
مدينة غالباً ما ال تعمل فيها الصرافات اآللية. بالنسبة للسائقين، 
ل سعر صرفهم للدوالر  وأمام صعوبة الحصول على البوليفار، يشكّ

األدنى بنحو %30 من السعر الرسمي، صفقة رابحة.
لكن، من خلف عجلة القيادة، يخشى مارسيلو موريت من أن 
نقص السيولة سيجعل من عمله أمراً مستحيالً، عاجالً أم آجالً، 
نعيد  أن  الدوالر)، يجب  فيها سعر  (يرتفع  ويقول: «في كل مرة 
(للركاب) مزيداً من البوليفار». وخسرت العملة الفنزويلية 38.14% 
في   95.7% بنسبة  تدهورت  بعدما   ،2021 مطلع  قيمتها  من 
2020. وأمام هذا التدهور المتواصل في عملتهم والتضخم الخارج 

عن السيطرة، يلجأ الفنزويليون أكثر فأكثر إلى استخدام الدوالر.
أزمة  أسوأ  جراء  المحلية  بالعملة  هذه  الثقة  أزمة  وتعززت 
اقتصادية تعيشها فنزويال في تاريخها الحديث. وانخفض إجمالي 
الناتج الداخلي في هذا البلد األميركي الالتيني، الذي كان من بين 

أكثر دول القارة ازدهاراً، إلى النصف بين 2013 و2019.
وأمام هذا الربط غير الرسمي لالقتصاد بالدوالر، يضطر التجار 
الستخدام طرق الدفع اإللكترونية حصراً لكل المبيعات بالبوليفار، 
حتى ولو كان ذلك مقابل رغيف خبز فقط. وفي التنقالت الداخلية 
في البالد، تتقاضى حافالت النقل بين المدن رسومها بالبوليفار 
عبر كل طرق الدفع اإللكترونية، خصوصاً عبر الهواتف الذكية. لكن 
هذا النوع من التحويالت المالية الذي يستلزم أن يكتب الشخص 
حافالت  في  المستحيالت  من  يبدو  مرور،  كلمة  ثم  هويته  رقم 
العاصمة المكتظة، حيث ال يزال عدد من يستقلونها كبيراً على 

الرغم من تفشي وباء «كوفيد19-».

القاهرة - الوسط

 بني وليد- الصغير الحداد

على الرغم من حالة التفاؤل الحذر التي تسود األوساط 
في  السياسي  الحوار  ملتقى  قطار  وصول  عقب  الليبية 
جنيف إلى مرحلة مهمة، باختيار مجلس رئاسي برئاسة 
للحكومة،  رئيساً  دبيبة  وعبدالحميد  المنفي،  محمد 
التي  التحديات  فإن محللين ال يخفون قلقهم من حجم 
الموقتة  التنفيذية  للسلطة  االقتصادي  الملف  يحملها 

الموحدة، حال منحها الثقة من مجلس النواب.
أقصى  حدا  يوماً   21 دبيبة  الحكومة  رئيس  وأمام 
البرلمان،  ثقة  لنيل  أخرى  يوما  و21  حكومته،  لتشكيل 
السلطة  نالت  ما  وإذا  المقبل،  مارس   19 بحلول  أي 
مرحلة  تطوي  الخطوة  هذه  فإن  النواب،  ثقة  الموقتة 
حملت تحديات اقتصادية كان عنوانها االنقسام، حسب 

متابعين للشأن الليبي.
 180 البالد  خسرت  المركزي،  المصرف  أرقام  ووفق 
مليار دوالر بسبب إغالقات المنشآت والموانئ النفطية، 
ما تسبب في وصول الدين العام إلى معدل قياسي تجاوز 
دولة  في  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  270
تعتمد ميزانيتها على إيرادات النفط بنسبة 95 %، كما 
(الناتج  البالد  اقتصاد  انكماش  إلى  األوضاع  قادت هذه 

الداخلي الخام) بنسبة 55 %.
المتحدة  األمم  لجنة  رجحت  تقاريرها،  أحدث  وفي 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» ارتفاعا في 
معدالت التضخم وفاتورة االستيراد ونسبة البطالة بين 
الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار 
النفط وانتشار جائحة «كورونا»، مقابل سيناريو متفائل 

بتحقيق نمو بـ3.1 % العام 2021.
الدولي  البنك  تحذير  مع  المخاوف  وتضاعفت 
االستقرار  تحقيق  فشل  يؤدي  أن  من  المسؤولين 
على  الليبي  االقتصادي  بالنمو  اإلضرار  إلى  السياسي 
النفط  المصدرة  البلدان  أن  إلى  الطويل، مشيرا  المدى 
كانت أقل تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا» من البلدان 
المستوردة للمحروقات، حسب تقرير نصف سنوي صادر 

في يناير الماضي.
وعقب االقتراع على اختياره رئيس الحكومة الجديدة 
كفاءات  حكومة  بتشكيل  دبيبة  تعهد  جنيف،  في 
(تكنوقراط)، وبدأ التشاور مع كل الجهات في غرب البالد 
التي  الشخصيات  أسماء وملفات  وشرقها وجنوبها حول 
رجل  يقول  االقتصادي،  الجانب  وفي  الوزارات.  ستتولى 
األعمال حسني بي لـ«بوابة الوسط»: «أتمنى من رئيس 
الوزراء المكلف تشكيل حكومة احتوائية تشمل منافسيه، 
ومن يتقاسمون ذات الرؤية للوصول لالنتخابات في 24 
ذوي  التكنوقراط،  من  تكون  أن  على  المقبل  ديسمبر 

خبرة بالحكومات السابقة مثل وزير المالية الحالي».
الحكومة  أمام  الوقت سيكون تحديا  أن عامل  ويبدو 
عملها  يتجاوز  لن  التي  االقتصادي،  الملف  في  الجديدة 
بضعة أشهر، وهو ما يرى الباحث االقتصادي علي الصلح 
الحكومة، من حيث  التي قد تواجه  التحديات  أنه «أهم 
حين  في  عملها»،  لمباشرة  الفعلي  والبدء  الثقة  نيلها 
يرى «بي» أن القوانين السارية في البالد تنظم جدول 
مواجهة  على  قادرة  وتجعلها  القادمة  الحكومة  أعمال 

التحديات الملقاة على عاتقها.
وإلى حين تشكيل هذه الحكومة وبدء عملها تتعدد 

أما حسني بي فقد رأى أن الحكومة الجديدة مدعوة 
وحل  والمالية،  االقتصادية  المؤسسات  «توحيد  إلى 
والوقود»،  والكهرباء  الدعم  وتهريب  سرقة  مشكالت 
(بواقع   27/2013 األسرة  عالوات  «قانون  وتنفيذ 
كما  للزوجة).  و150  لألبناء  شهريا  ليبي  دينار   100
بما  لألجور  األدنى  الحد  «رفع  دبيبة  على حكومة  اقترح 
(يقدر  أدنى  كحد   750 إلى   450 من  المتقاعدين  فيها 
إجمالي الزيادة 3.6 مليار دينار سنويا)، وإدخال الحكومة 
اإللكترونية من خالل منظومة بيومترية تحصر ازدواجية 
والعين  الوجه  (بصمة  المصارف  خالل  من  المرتبات 
أدنى خمسة  بحد  اإلنفاق  تخفيض  لتحقيق   ،( واألصابع 

مليارات دينار».
وبعيدا عن أي ظرف سياسي أو أمني غير متوقع، ستجد 
الحكومة الجديدة مناخا اقصاديا أفضل من سابقاتها مع 
اتفاق  بفضل  موقتة،  كانت  وإن  موحدة  ميزانية  وجود 
2014 «على ميزانية  الليبية للمرة األولى منذ  األطراف 
للسلطة  المجال  إلتاحة   2021 للعام  لشهرين  موحدة 
بشأن  قرار  التخاذ  حديثاً  المشكلة  الموحدة  التنفيذية 

الميزانية الكاملة للعام 2021».
جهود  األممية  البعثة  قادت  الماضي  العام  ومنذ 
بحكومتي  المالية  وزارتي  اتفاق  بعد  الميزانية،  توحيد 
طرابلس  في  المركزي  والمصرف  والموقتة  الوفاق 
الدولية  المالية  المؤسسات  من  وبدعم  وبنغازي، 

برلين،  عملية  من  المنبثق  االقتصادي  العامل  والفريق 
وذلك في أعقاب قرار مجلس إدارة «المركزي» في األول 
التجارية  للمصارف  فبراير «بتخصيص قرض حسن  من 
الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة»، 
ويقول «حسني بي»: «الميزانية الموحدة جاهزة تنتظر 

حكومة لتبنيها».
المركزي  ليبيا  مصرف  بدأ  الماضي،  يناير   3 وفي 
سعر  ليصبح  الليبية،  العملة  صرف  سعر  توحيد  تطبيق 
أن  أي   ،0.1555 الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  الدينار 
الدوالر األميركي يعادل 4.48 دينار، وذلك تنفيذا للقرار 
الصادر في 16 ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبرته األمم 
تفعيل  وإعادة  الميزانية  توحيد  على  (عالوة  المتحدة 
المحرز في  المركزي والتقدم  ليبيا  إدارة مصرف  مجلس 
والمؤسسة  المركزي  ليبيا  لمصرف  المالية  المراجعة 
الالزمة  لإلصالحات  حيوية  «عناصر  لالستثمار)  الليبية 

لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي».
يوصي  إيجابية،  تبدو  التي  التطورات  هذه  ورغم 
بتطبيق  بااللتزام  «الحكومة  الصلح  علي  الباحث 
دون  ومرن  متوازن  بشكل  األوضاع  ومعالجة  القوانين 
إهمال وتكاسل لضمان استمرار االستقرار»، مشيرا إلى 
التحديات  الحكومة على مواجهة  أن «اختبار مدى قدرة 
والكفاءة  والقدرة  الرغبة  على  يتوقف  األهداف  وتحقيق 

لدى أعضائها المنتظرين».

«سباق الوقت» يضاعف التحديات االقتصادية أمام «حكومة دبيبة»
عل� قائمة انتظار «ثقة النواب»

الملفات واألهداف التي تنتظرها، يرى محللون أن «هناك 
مشاكل وتحديات كبيرة في االقتصاد الليبي ومعالجتها 
ومن  كاملة»،  واجتماعية  اقتصادية  برامج  إلى  تحتاج 
«عناصر  الصلح-  علي  االقتصادي  الباحث  -ووفق  بينها 
وعالج  التضخم  في:  المتمثل  االقتصادي  االستقرار 
المعيشة  مستويات  ورفع  والخارجي،  الداخلي  العجزين 
وتقديم الخدمات، واألمن الغذائي». ويشير إلى ضرورة 
المركزي  -المصرف  النقدية  السياسة  مع  «التنسيق 
االقتصادية  السياسات  أهم  يعكس  الذي  المنقسم- 
-من  فرق  تشكيل  إلى  الحكومة  داعيا  الدولة»،  في 
االختالالت  لمعالجة  بتوازن  تعمل  المتخصصين- 

الهيكلية الناتجة عن الحكومات السابقة».

الجزائر - عبدالرحمن أميني

علي الصلح: الحكومة تحتاج إلى فريق 
عمل لمعالجة االختالالت الهيكلية 

الناتجة عن الحكومات السابقة

 القرار يسمح للتجار المرخص لهم 
بالتصدير والعبور واستغالل المعبر

●  مصرف ليبيا المركزي

●  معبر الدبداب - غدامس
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بعد مضي 7 سنوات عل� غلق الحدود

الجزائر تفتح معبر الدبداب - غدامس للتبادل التجاري
أعلن وزير السياحة التونسي، الحبيب 
عمار، اإلثنين، عن إعادة عمل تمثيلية 

بالده في ليبيا، على ضوء التطور 
اإليجابي على المستوى السياسي فيها.

وأشار الحبيب عمار في تصريحات 
لوسائل إعالم محلية على هامش زيارته 

لجزيرة جربة التونسية إلى أن وزارته 
ستعمل على ضبط استراتيجية سياحية 

متكاملة في عالقة بالسوق الليبية 
والترويج للوجهة السياحية التونسية 

هناك، معلنا عن اتخاذ قرار بإعادة 
مندوبية الديوان الوطني للسياحة في 

ليبيا.
وذكر الوزير التونسي بأن السوق 

الليبية تعد من أهم األسواق وقد تكون 
الثانية بالنسبة لعدد السياح في تونس 

وهناك عالقات كبرى بين البلدين.
وتعد السوق المغاربية خصوصا 

الليبية والجزائرية من أهم األسواق 
لسياحة تونس، لكنها تأثرت منذ العام 

الماضي بشدة باألزمة الوبائية وما 
تبعها من غلق للحدود ضمن إجراءات 

الوقاية من فيروس «كورونا».
وسجلت خالل 2019 توافد نحو 1.9 

مليون سائح ليبي ونحو 2.9 مليون 
سائح جزائري وكانت «األرقام مرجحة 

لالرتفاع في 2020 لكن جائحة كورونا 
حالت دون ذلك» حسب تعبير الوزير 

الحبيب عمار.
وكشف عن وضع خطة ترويجية 
متكاملة خاصة بالسوق المغاربية 

لحث الليبيين والجزائريين على زيارة 
تونس بأعداد كبيرة خالل فترة ما بعد 

«كورونا».
 

استئناف عمل 
مندوبية السياحة 

في ليبيا

أبلغت السلطات الجزائرية، الغرفة التجارية الليبية والتجار 
المعبر  فتح  إعادة  بقرارها  وغات  وأوباري  المعنيين في سبها 
الحدودي الدبداب - غدامس للنشاط االقتصادي في غضون 

أيام، بعد مضي سبع سنوات على غلق الحدود بين البلدين.
إيليزي  لوالية  الجزائريين  والحرفيين  التجار  اتحاد  وطلب 
الحدودية مع ليبيا، من مسؤولي المجلس البلدي بمدينة غات 
توفير اإلمكانات اللوجيستية المطلوبة لتنفيذ قرار السلطات 
المبادالت  بغرض  -غدامس،  الدبداب  الحدودي  المعبر  فتح 
من  العليا  األطــراف  جميع  بين  مشترك  اتفاق  بعد  التجارية، 
الجانب الجزائري والليبي، وفق ما كشف مصدر برلماني لـ«بوابة 

الوسط» الثالثاء.
وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تشغيل المعبر 
الحدودي «الدبداب» سيسمح بدخول البضائع المصدرة، بعد 
توفير الطرف الجزائري اإلمكانات اللوجيستية واإلدارية الالزمة 

لضمان عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت السلطات الوالئية باليزي، أن تطبيق ومرافقة هذا 
القرار سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير والعبور واستغالل 
المعبر البري بين الجزائر وليبيا، بغرض النشاط التجاري فقط، 
مؤكدة أنه من شأن هذا اإلجراء أن يساهم في ضمان انفتاح 
أكثر اقتصاديا وتجاريا على ليبيا بما يسمح بترقية النشاطات 

والتبادالت التجارية بين دول الجوار.
وربط وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، بين فتح المعابر 
الحدودية في إيليزي الحدودي مع ليبيا ووادي سوف، المجاورة 
في  والشروع  وتمنراست،  وأدرار  تندوف  جانب  إلى  لتونس 
اإل�جراءات العملية لدخول منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

النشاط الفعلي التي انطلقت في 1 يناير 2021.
مع  حدودها  الجزائرية  السلطات  تغلق   2014 مايو  ومنذ 
من  المصدرين  ويدفع  التجارية  المبادالت  يعرقل  مما  ليبيا، 
البلدين إلى دولة ثالثة وهي تونس إلدخال السلع، إذ كانت 
الجزائر ترمي من خالل قرار غلق حدودها منع تسلل السالح 
واإلرهابيين إلى أراضيها عقب الحرب الفرنسية بشمال مالي، 

وسقوط معمر القذافي في 2012.
الجزائريين  األعمال  رجال  بين  شراكة  عقد  تنفيذ  وتعثر 

من  يناير  في  عليها  االتفاق  تم  بعدما  الليبيين،  ونظرائهم 
العام الماضي بسبب استمرار غلق الحدود، والتي كانت تقضي 
بتموين السوق الليبية بالمنتجات الفالحية بشقيها الزراعية 
ذات  المنتجات  من  وغيرها  الغذائية  والصناعات  والحيوانية 

االستهالك الواسع المفقودة باألسواق الليبية.
فيما تم تسطير مجاالت التعاون االقتصادي بين الجانبين، 
ويتعلق األمر بأربع مراحل تتصدرها المرحلة األولى االستعجالية، 
وهي تزويد أسواق المدن الليبية بالمنتجات الغذائية، وال سيما 

الزراعية المتمثلة في شتى أنواع الخضر والفواكه، باإلضافة إلى 
التموين بالمنتجات الصناعية المحلية ومواد البناء إلى جانب 
إرساء شراكات وتعاون بين المؤسسات الجزائرية الليبية من 
الليبي  الشريك  ومرافقة  الجزائري  المستثمر  مساعدة  خالل 

كمرحلة رابعة.
ولطالما ألح المتعاملون بين الجانبين على فتح قنوات تجارية 
باستغالل  البلدين  بين  التبادالت  مستوى  من  للرفع  وفرص 
إعادة  عليه  يصرون  ما  أكثر  لكن  الشاسعة،  البرية  الحدود 
تنشيط الخط البحري الذي كان يربط الجزائر بميناء بنغازي، 
فضال عن إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين الجزائر وليبيا، 
بعد تعليق الرحالت الجوية بين الجانبين بداية من يناير 2016.

المبادالت  حجم  فإن  رسمية،  غير  جزائرية  أرقام  وحسب 
التجارية يقدر بـ10 ماليين دوالر سنويا، تستورد خالله ليبيا 
الزراعية  والمنتجات  والسكريات  والعجائن  والعصائر  الزيوت 

ومشتقات الحليب.

مؤسسة االستثمار توجه طلبا ملجلس 
األمن بشأن األصول املجمدة في بلجيكا

لطلب  القاطع  رفضها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أعلنت 
برفع  الدولي  األمن  مجلس  إلى  البلجيكية  الحكومة  قدمته 
التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، داعية المجلس ولجنة 

العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.
وقالت المؤسسة في بيان، األحد، إن الطلب البلجيكي «قدم 
بالنيابة عن مؤسسة بلجيكية تدعىGSDT الصندوق العالمي 
للتنمية المستدامة المملوكة لألمير البلجيكي لوران»، نافية أي 

عالقة تعاقدية مع هذه المؤسسة.
وأكدت المؤسسة الليبية لالستثمار أنها «تتمتع باالستقاللية 
القانونية  الذمة  وتملك  الليبية،  الدولة  عن  التامة  القانونية 
ضد  مطالبات  أي  عن  مسؤولة  وليست  المستقلة،  والمالية 
الحكومة الليبية»، مشيرة إلى أنه «ال توجد أسباب قانونية أو 
أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من 
الليبية األخرى عن طريق االستيالء على أموال تخص  الجهات 

المؤسسة والشركات التابعة لها».
وذكرت المؤسسة أنه سبق لألمين لوران أن قام «بمحاوالت 
مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه األصول وقد رفضت 
وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في العام 2016، 

وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في العام 2018».
في  أصولها  أن  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أكدت  كما 
فرضت  التي  المتحدة  باألمم  الجزاءات  لنظام  «تخضع  بلجيكا 
على  الليبي  الشعب  لصالح  لحمايتها  وذلك   ،2011 العام  في 
أن  معتبرة  كعقاب»،  وليس  القادمة،  لألجيال  الطويل  المدى 
الطلب البلجيكي برفع التجميد عن جزء من أصولها «يتناقض 
مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة 

بشأن ليبيا».
العقوبات  ولجنة  الدولي  األمن  مجلس  المؤسسة  ودعت 
غير  الطلب  لهذا  العاجل  «الرفض  إلى  المتحدة  لألمم  التابعة 
المبرر على اإلطالق من الحكومة البلجيكية»، مطالبة «باتخاذ 
جميع الخطوات الالزمة لمنع اإلفراج عن أي أموال تحتفظ بها 

المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية».
ثروة  كصندوق  أنها  البيان،  ختام  في  المؤسسة،  وأكدت 
لألجيال  عليها  والحفاظ  البالد  ثروة  «بحماية  ملتزمة  سيادي 
الممكنة  القانونية  السبل  ومتابعة جميع  والمستقبلية  الحالية 
لذلك»، منوهة إلى تواصلها على الفور مع الحكومة البلجيكية 
معارضتها  لتوضيح  المتحدة  لألمم  التابعة  العقوبات  ولجنة 

الشديدة لهذا الطلب.
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صالح الحاراتي

العني في املوروث الشعبي الليبي
عبدالسالم الزغيبي

العين  إلى  فيه  كنت قد كتبت موضوعا سابقا تطرقت 
والحسد في الموروث الليبي، حيث يعتبر الليبيون العين 
أقوى تأثيرا من الحسد، ألن الحسد ينقلب على الحاسد 
)زيدي جمر يا نار الحسود، نار الحسد الحاسد تعود(، أما 

العين فال يردها شيء وإصاباتها قاتلة ودمارها شامل.
خفاياها  وتفضح  النفس  أحـــوال  العين  تكشف 
التراث  في  قيل  ولذلك  الخارج،  صفحة  على  وتعكسها 
فرحة  أو  عاشقة  عين  فهذه  عيونُه(  تفضحه  )الصبُّ 
أو كسيرة وهذه عين جريئة، وتلك عين  وأخرى حزينة 
جامدة أو سارحة وما إلى ذلك من مسميات تتوافق مع 
من  أكثر  العين  حظيت  وقد  البشرية.  النفس  تقلبات 
الموروث  في  خاصة  بمكانة  اإلنسان  جوارح  من  غيرها 
هذا  وحمل  الموروثات،  من  غيره  مثل  العربي  الشعبي 
كثيرة  رمزية  مدلوالت  اإلنسان  جسم  من  الهام  الجزء 
السائر  والمثل  السائد  الشعبي  المعتقد  في  انعكست 
)مغرفة  هي  التراث  في  فالعين  والخرافة،  والحكاية 
ورمز  النفس  ومرآة  والجشع  الحسد  رمز  وهي  الكالم( 
للمناجاة في التراث الغنائي الشعبي منذ مئات السنين 
من خالل العبارة المعروفة التي يستهل بها المطربون 
)العين( كما جاء في معجم  و  يا عين(،  ليل  )يا  غناءهم 
على  أو  الحدقة  على  وتُطلق  )الباصرة  هي  المنجد 
ج  والكلمة مؤنثة  الحدقة،  فيه من  وما  الجفن  مجموع 

أعين وعيون أعيان وأعينات وتصغيرها عييِّنة(.
والعين حسب التعريفات، هي عضو اإلبصار لإلنسان 
عند  المحبوب  لرؤية  الشاعر شوقها  يبين  ومن خاللها 
بين  العقل  مع  جدالها  أو  فراقه  عند  دمعها  أو  غيابه 
وتوجيهات  المحبوب  إلى  العودة  أو  رؤيته  في  رغبتها 

العقل بنسيانه والبعد عنه.
عيون  وصــف  إلــى  وحديثا  قديما  الشعراء  وذهــب 

المحبوبة، ولعل ما قاله جرير هو من أشهر أبيات الغزل:
إن العيون التي في طرفها حور

قتلننا ثم لم يحيين قتالنا
يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

وهن أضعف خلق اهلل أركانا
العام  المعنى  كــان  وإن  حتى  األغـــراض،  وتختلف 
شاكر  بدر  العراقي  الشاعر  قال  إذ  وتأثيرها،  العين  هو 

السياب: في مطلع قصيدته »أنشودة المطر«:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
وترقص األضواء كاألقمار في نهر

وإذا نظرنا إلى موقع العين في األدب الشعبي الليبي، 
الشعري  موروثنا  من  أساسيًا  جزءا  تمثل  نراها  فإننا 

التراثي.
ويحفل الموروث الشعبي الليبي بالكثير من األمثال 
واألبيات  القصائد  إلى  باإلضافة  الشعبية،  ــوال  واألق
الشعرية التي أّلفوها في الحب والغزل والفراق، تعكس 

قيمة التراث الليبي.
وتعتبر خزانة األمثال الشعبية الليبية غنية بالحديث 
الرمزية والواقعية، ومن  العين في مختلف حاالتها  عن 

األمثلة على ذلك:
)على عينك يا تاجر( أي بصراحة ودون خوف.

يضرب  الحاجب(،  على  تعلى  ما  و)العين  ويقال 
للضعيف أمام القوي..

أي  طقها(،  ما  وأيديتك  تحقها  )عوينتك  والمثل.. 
تنظرها بعينك، لكن يديك لن تلحقاها.

)أخيه، وعينه فيه،( ويضرب في من يبدي التعفف من 
شيء، هو في الحقيقة يرغبه ويريده.

عيون(،  القفا  من  حتى  قال:  أعمى،  يا  ودك  )إيش 
رغبة اإلنسان في تحقيق الشيء الضروري الذي يحتاجه 

وتقديم األهم لديه.
)اطعم البطينة تستحي العوينة.(، تقرب من اآلخرين 

والتودد إليهم بالهبات والعطايا يتغاضون عن عيوبك.
اإلحساس  عدم  شبعانة.  والبطن  جيعانة  )العُين 

بالقناعة واالكتفاء.
لبعض  االعتراف  الحاجب(،  على  تعلى  ما  )العُين 

الناس بتفوقهم وتقدمهم من قبيل االحترام المتبادل.
العواطف  تصارع  تبكي(،  وعُين  تضحك  )عُين 

والمؤثرات في صدر اإلنسان حول أمر واحد.

إخفاء  محاولة  بالغربال(،  الشمس  عُين  )غطى 
بها  يعلم  فضيحة  على  التسًتر  أو  الواضحة  الحقيقة 

معظم الناس.
المحافظة  عدم  بالجرّه(،  وقصّها  بالعين  )سيّبها 
على ما بين اليدين حتى إذا ما فقد يقوم بالبحث عنه 

من دون جدوى.
)يقطر في عيونه الثوم(، يطلق هذا المثل عندما يريد 
شخص أن يقتص من آخر؛ حيث إن الثوم حار جدًا، ومن 
ثم فإن مفعوله قاس للغاية خصوصًا إذا كان في العين. 

ويعبر أيضا هذا المثل عن شدة التحذير والوعيد.
المنتشرة  الواحد«  البيت  »أغاني  العلم  أغاني  وفي 
التي  والغناوي،  والشتاوي  برقة..  إقليم  في  بخاصة 
والفراق  واليأس  والعشق  والهيام  العين،  إلى  تطرقت 
عينة  نختار  عديدة  أمثلة  نرى  والشوق،  واللوعة  الحب 

منها:
أغاني العلم...

حتى مِن بعيد تْرُوق ... عندي العين ُلو كان تنظرَك
العين قايلة للعقل ... نطيعك إال في نسوهم
مكتوب يا العين عليك ... اديري عزيز يفارقك
غالهم بقي للعين ... خيال يا علم في نومها

الصبر يا العين طبيب ... شكواك م الغال زادك مرض
مفيت والعزيز رفيق ... العين ما علي موح قادرة

ما تلوم ع البّكاي ... العين نار لوالف قايسة
فرّاق الزها ع الناس ... نسي العين ما جا شورها

نحسابه مغير ايام ... تما سنين يا عين ياسهم
بال جميلتك يا عين ... العقل زار لوالف ورجع

عزيز وين ما نطروه ... يسيلن رقيقات الغرض
عارف العين تحوس ... للدار جيتي ما نريدها

العين في زمان الموح ... تما حساب عامين يومها
عمر العين كمل باشواقه ... يوم وداع ويوم مالقه

الشتاوي...
عين إلى ما عمري شلته ... قاعد ياالي وما طلته

نقل من عين عزيز اجراح ... مشا عقلي مشوار وطاح
على عينك خايف م العين ...عليها نحكي لي اسنين

طول  تعيش  لو  عزيز  مع   ... تريد  العين  شرهانة 
عمرها

العين في ربيع غالك ... تطلب اهلل ما يوم تفقدك
العين من غال مرهون ... تذوح ما دباره القيه

عندي عين الموح قتلها ... تمشيلك واتسيب هلها
الليبية، نصيب كبير للعين،  وفي أغاني المرسكاوي 
ربما لم تنلها في أية أغانٍ شعبية منتشرة في الوطن 

العربي. ومن أمثلتها:
في  دنقرن  كان  يبانن...  البعيد  م  المحبة  عيون 

األرض راهن خانن
الغالي  يا مهبولة... كنك على  العين  يا  البكاء  ليش 

ايجيبه المولى
فرقى  من  عيني  أبكاها  زاد  دواهـــا...  يامرسول 

مشكاها....جيبه
عيني عل الغالي خايفة... تبكي واتقول مرايفة...

لو كان دمعك يالعين يجيبه ... نبكي على المحبوب 
ماهي عيبه

عينى بكت م الوقت مال عليها ... غبا وين هي تبكي 
ونا مخليها

ويش قالك يا عين ويش قلتيله... ريدك ضحك وأنتي 
تبسمتيله

ضليله ياعيني خلوك ... اشقيتي بأوالف ونسيوك..
بنوصيك الزم تتبعيني ... يا تنسيه يا مانكش عيني 

..
زول بغاني، إّن شاء هلل نمشيله... يصدق منام العين 

قبل الليلة
راك  عزايم  ديــري   ... ياعيني  شاريه  وانتي  باعوك 

شقيتيني
يا عيني كوني صبارة... حتى الجار يفارق جاره

الـعـين  يـا   ... هـنـيـني  خـيرلك  الـنـصـيـحة  خـوذي 
ضـلـيـتك وشـقـيـتـيني ..

يا شقا عيني يا مطراي... باعدوا عني زول مناي
عد الموت يا بوعين سوده...عد القبر واترابه ودوده

عرب جارحين العين ما هنوها ... ان وعيت خفا ... وان 
جا النوم يجوها

راك تنسي يالعين مقاله ... ريدي صادق في مواله
شق النظر ما كيف ريدي والي ... علي ما خلق موالي 

قبل وتالي
العين غرضها متقاوى ... رازيها ما هو شى ماوي

يالعين  زيدي..  يالعين  والنحيب  الدمع  كفي  عين  يا 
مصعب فراق من تريدي

يا خالق للطير قسامي سخر خزرة عين الدامي
شاطت نار يازين واللي صار صار... كالته لين الجوف 

خالته دمار
شبن فيك عيون العني اصدار... غداره يوم اعراك ما 

بين العدا
ولفتي  عيون   ... الخالي  البساط  في  الغزيل  عيون 

ماريتهن في والي.
نا عيني في شال الغالي ... تذرف ما يسكتها والي

... وال تعبتي ما لبكا  دمعك نزح يالعين وال نسيتي 
مليتي

سكب سال دمع الميامي حدايف وعقلي مرايف... ونا 
الليل ما نرقده م الزنايف

وفي أغاني المطربين والمغنيين في اإلذاعة الليبية... 
نرى ذكر العين بكثافة، وهذه بعض األمثلة:

السيد بومدين...شادي الجبل، غنى عدة أغانٍ:
للمرهون  دارت  دعية شر..   .. كابر  غرضها  عين  لي 

جرر
وضلني  مــوالهــن...رزنــي  من  وســود  اكبار  عيونك 

شقيت وراهن
حبنا  ذكرى مضت من   ... غالنا  أيام  عديهن  ياعين 

وزهانا
يا مشكاي يا مسهر عيوني . . . هجرك طال خيبلي 

ظنوني
يا عين توبي عل البكا... وانسي مدعاه اللي جفا

بخزرة عيونه دوبني... شكله ظريف ويعجبي.
يزي العين من قولت غراض ... وم التخميم في جرة 

الماضيى
كلمات  من  للعين،  صدقي  محمد  المطرب  وغنى 

الشاعر عبدالسالم قادربوه:
»في قلبي رماني رمش العين«.

وألحان  كلمات  من  أبوقرين،  محمد  المطرب  وغنى 
محمد الدهماني،

معاهم  سافر   ... هلله  تقول  وحواجب  سود  »عيون 
خاطري ما ولى«.

وغنى المطرب محمد مختار من كلمات محمد مخلوف 
اللي  واجد   .. بيا  روفي  العين  يا  دمعتك  »ليش  أغنية 

كيفك فقد غاليّهْ«..
غنى محمد مرشان أغنية »نور العين والجوبة بعيدة« 

من كلمات بنت الوطن.
كتيرة«  عيون  تتدارى  العين  »ع  سامي  أحمد  وغنى 

من كلمات أحمد الحريري.
وغنى راسم فخري »م القلب واال العين أصل الغية..« 
الجبل(،  )شــادي  مدين  أبو  السيد  محمد  كلمات:  من 
وغنى كذلك من كلمات أحمد النويري أغنية »ما حيراش 

القلب سحر جفونك.. اللي حيره معنى كالم عيونك«..
ال  والدبارة...  بالرأي  عين  يا  »لو  نجم،  محمد  وغنى 
بكاك ال عنك تواره«، كلمات عبدالمالك التهامي–ألحان 

عبدالجليل خالد.
باكية  »العين  كلماته..  من  المخزومي  عمر  وغنى 

والقلب جرحة دامي.. من غيبتك حرمت طيب منامي«.
وغنى من كلمات محمد مخلوف أغنية »اللي شقيت 
أتقول عمره  ما  النظر  واطا   ... قاني  اليوم ال  غيابه  في 

راني«.
وغنى محمد الحمري..

سيلي إن كان الدمع يرده ... هاللي طال علينا بعده
يا عيني لو الدمع يجيب ... ما فارق محبوب حبيب

 – المذبل  فرج  كلمات  من  الــزروق  سالمين  وغنت 
ألحان إبراهيم فهمي

ما تبقي يا عين لوامة ... بحر الحب يريد اعوامة
مرجع/

العين في التراث الشعبي العربي/ موقع وطن
العين .. مرآة الروح وصورة العقل/ البيان اإلماراتية

مصطلحات في أغاني العلم/ منتديات أرفاد التميمي

تكشف العني أحوال 
النفس وتفضح 

خفاياها وتعكسها 
على صفحة الخارج، 

ولذلك قيل في التراث 
)الصبُّ تفضحه 

عيوُنه( فهذه عني 
عاشقة أو فرحة 
وأخرى حزينة أو 

كسيرة وهذه عني 
جريئة، وتلك عني 
جامدة أو سارحة 

وما إلى ذلك من 
مسميات تتوافق 
مع تقلبات النفس 

البشرية.
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البيان رقم )6( الذي صدر في طرابلس في 24 .10 .2020 عن تحالف القوى الوطنية وصفت الصحيفة 
الناقلة له، التحالف بالحزب الحائز أعلى نسبة تصويت في انتخابات 2012. مبرزة التشديد باسم رئيسه 
على عدم وجود أي ممثل رسمي له على طاولة الحوارات بالمنتدى السياسي الليبي، التي بدأت برعاية 
أممية في تونس وتنقلت عبر بلدان أخرى لتتوج حواراتها في جنيف باختيار مجلس رئاسي وحكومة 

جديدة لتسيير مرحلة سياسية موقتة لتحضير البالد النتخابات مزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021.
في  مشاركًا  كان  الذي  الراحل،  التحالف  رئيس  مقعد  استبدال  كشفه  السالف  البيان  في  الالفت 
البعثة  قبل  من  خطًأ  البيان  اعتبره  ما  وهو  قبيلته.  من  اجتماعية  بشخصية  سبقت،  التي  الجلسات 
قد  ليبية  أطراف  لرغبة  وارتهانها  لالختيار،  ومحددة  واضحة  معايير  توخيها  بعدم  ليبيا  في  األممية 
تكون مدعومة من أطراف خارجية إلقصاء كل من ينادي بالتوافق على مشروع وطني ليبي كأولوية، 
ضاربين بعرض الحائط ما وصفه البيان حقيقة أن الرئيس السابق كان مؤسسًا لحزب سياسي يحوي 

كل المكونات والمناطق الليبية ولم يكن يومًا يمثل قبيلة أو منطقة معينة.
الراحل لمسمى حزب تحالف القوى  العام 2011 إلى 2020 للرئيس  من تابع السيرة الذاتية منذ 
الوطنية الليبي، يتأكد بأن موته المُريب ضحية سياسية أولى بفيروس كوفيد19-، ما كان يدور بخلده 
على اإلطالق. فكما ذكر نائبه الذي انفصل عن الحزب بعد أن حقق به مآربه! في مداخلة تلفزية يوم 
الوفاة لقناة »الوسط« أن رئيسه الراحل ذهب للكشف عن نفسه إثر ارتفاع خفيف في درجة حرارته، 
لينتهي به مصيره إلى مآل جيوفاني كورتي بطل أقصوصة الكاتب اإليطالي دينو بوتزاتي الكافكاوية 

»سبعُ طوابق«.
ر.  ت.  اإلنجليزي  االقتصاد  عالم  بجملة  الموت،  استرابة  من  المحزن  السياسي  الحدث  سنُخرج 
مالتوس. في تصحيح االقتصاد السياسي فنتجاوز مجالها العلمي، إلى مجال السياسة المبتذلة التي 
إلى  الدكتاتورية  ربقة  من  الليبي  التحرير  بإعالن   2011 العام  منذ  الثورية  ليبيا  نفقها  في  تخوض 
اليوم، حيث تقام الترشيحات لسلطة موقتة حتى موعد انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر 2021 دون 
األحزاب الليبية التي ال أحد سأل عن غيابها. وهذا ما يدفعنا إلى أن نتأمل في موت بوباء كورونا رئيس 
ما تسمى لظروف انتخابية عشوائية بحزب تحالف القوى الوطنية. فنعلم حصافة رأي مالتوس بأن ما 
هو حزب سياسي متمثاًل في شخص مؤسسه، الزائد على وليمة السياسة تأمره طبيعتها بالمغادرة 
الدكتاتور  لحساب   2014 في  صنعته  التي  الليبية  غير  المعطيات  منه  استلته  الذي  وهمه  فينتهي 
العسكري. لتبدأ الحقيقة القاسية متجلية في أوهام أتباعه أعضاء الحزب الحالمين باستمراره برئاسة 

جديدة تكرر سابقتها تكرار دقيق الطاحون.
لقد أوقف االمتداد الكاسح لوباء كورونا العالم العولمي على عَتَبة باب النظرية االقتصاد ـ سياسية 
التي تعددت تسمياتها ـ وأدقها ـ »تصحيح مالتوس« نسبة إلى عالم االقتصاد اإلنجليزي الشهير، الذي 
ألف كتابه »مبادئ االقتصاد السياسي« ليُشهره كتابه الذي يعنينا »البحث في مبدأ السكان« الذي 
رصد فيه بحصافة مدى اختالل نمط العيش اإلنساني في ظل تفاوت كبير بين معدالت اإلنتاج وعدد 
السكان. مما يؤدي إلى حتمية الفقر المدقع، والخالق للمظالم االجتماعية. في تقدير مالتوس يحصل 
التوازن بأثر تفشي األوبئة أو ظهور المجاعات أو االنتكاب بالكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى اإلنقاص 
من الزخم البشري وعودة النظام الطبيعي لألشياء. درسنا عام 1976 ـ 1977 النظرية المالتوسية في 
مادة فلسفة األخالق بكلية آداب بنغازي. فلم نستسغها، بل نتعقلها بأن تبرر المشاكل االقتصادية 
اإلبادة الجماعية، فتكون دافعا لمثل ما اقترفه وباء كورونا لسحق فئة اجتماعية يمثل معظمها كبار 
تقدم  تُبيح  التي  أي عدالة هذه  الشابة:  أرواحنا  أمراضًا مزمنة؟ وصرخنا بملء  عانوا  وأغلبهم  السن 
سفينة  ربان  بواقعية  الثاني  مؤلفه  في  يكتب  فمالتوس  نفسها؟.  البشرية  من  جزٍء  بمحق  البشرية 
إنجليزي مجتها وقتها رومنطقيتنا: »أن الرجل )اإلنسان( الذي ليس له من يُعيله وال يستطيع أن يجد 
عماًل في المجتمع، سوف يجد أن ليس له نصيب من الغذاء على أرضه، وبالتالي فهو عضو زائد في 

وليمة الطبيعة، حيث ال صحن له بين الصحون. وعليه فإن الطبيعة تأمره بمغادرة الزمن«.
الواقعي،  المعقول  الليبية،  كعادتها  تجاوزها،  بالمناسبة،  التأبين  مقاالت  في  حقيقة  أتعسني  ما 
إلى الخيال الوهمي. فافترضت تيارًا وطنيًا مدنيًا في ليبيا، مثلته الرئاسة الراحلة لحزب تحالف القوى 
الوطنية، وأهابت بالتيار أن يكون وريثًا للحزب األرمل كونه جسمًا سياسيًا قائمًا. ولكن المقاالت لم 
المتحذلق عبر طاحونة  الكالم  التلفزية منابر  القنوات  لنا أسس قيامته. هل في استوديوهات  تحدد 
الشيء المُعتاد عن ليبيا التي ال تعرفهم وال يعرفونها. أم في غابة الفوضى الليبية؟ مسكن مجتمعها 
الوحشي بالتعبير الخلدوني الذي يتكدس فيه السالح المنفلت من شرعية استخدامه بالقانون وتتغول 
المجرمة. أم في  إرهابًا دينيا والحرابية  الزعامية والمؤدجلة  الميليشيات المسلحة بكل ضروبها  فيه 
رحالت  في  األولى  الدرجات  في  أم  ليبيا؛  خراب  في  الضالعة  اإلقليم  بلدان  في  الست  النجوم  فنادق 
رئيس  منها  التقط  التي  األوهام  ومصالحها  لغاياتها  تصدق  التي  األوروبية  العواصم  إلى  الطيران 
وتمدينه  بتهذيبه  السياسي  الحزب  إنشاء  من  الغاية  فتنقلب  القاتل  الوباء  فيروس  التحالف  حزب 
الحزب  حقيقة  عدم  تستمر  لكي  الزعامة  تحنيط  إلى  الرئاسة  منصب  على  والتداول  بالديمقراطية 

واصطناعيته.
الذين مازالوا يعتقدون بأن تيارًا وطنيًا مدنيًا في ليبيا، مثلته الرئاسة الراحلة لحزب تحالف القوى 
معركة  دخل  الذي  للتيار  الحزبية  الحقيقة  على  تأكيده  فرضية  إلى  ربما  المقال  سيجرون  الوطنية، 
انتخابات المؤتمر الوطني 2012 باسم اإلسالم. ولكن هذا التيار بعد 2014 لم يُعد تيارًا حزبيًا وإن 
افتعل حزبًا سماه بـ»العدالة والبناء« رجحه أعضاؤه النتخابات المؤتمر الوطني المتقدمون كمستقلين 
التي  الدامية،  ليبيا  فجر  أحداث  وأن  العلماني،  بالتيار  صنفه  لما  سياسيًا  ومنافسًا  ثانيا،  حزبًا  ليكون 
تتوجت بأحداث العدوان على العاصمة طرابلس 2020 أحالته من تيار سياسي مصطنع إلى ميليشيات 

مسلحة مضادة لميليشيات مسمى الجيش الليبي.
من تصفح سريع ألسماء لجنة الحوار السياسي، نلحظ في القائمة ممثلين للتيار اإلسالموي نائب 
رئيس مسمى حزب العدالة والبناء وقيادي كتيبة قسورة في أحداث فجر ليبيا 2014 الدامية. بينما مثل 

مسمى حزب التحالف شخصية اجتماعية من قبيلة رئيسه الذي أصابه وباء كورنا في مقتل.

كنت في زيارة لصديق طبيب في عيادته بعد غياب دام لسنين.. كان بالعيادة معمل تحاليل، وبينما 
لصديقي  انتظارا  التحاليل  فني  مع  الحديث  أطراف  أتجاذب  كنت  مرضاه  عن  يكشف  الطبيب  كان 
لي  فقال  عليها،  أطلع  كي  استأذنته  مكتبه  على  مفكرة  نظري  لفتت  مهمته..  ينهي  حتى  الطبيب 
وأثناء  الزراعي«،  »المرشد  غالفها  على  مكتوب  عنوان  لي  وتبين  التقطها  عندها  لك..  هي  تفضل 
تفحصي لها وجدت على كل صفحة معلومة زراعية.. المحاصيل الشتوية والصيفية وكيفية االعتناء 
بالنباتات من تسميد وأدوية وخالفه، أعجبتني وشكرته على أنه أهداها لي ألن ما بها من معلومات 

أنا في حاجة ماسة لها لتساعدني في اإلجابة عن أسئلة »عبدالغفار ورجب«.
»عبدالغفار ورجب« فالحان مصريان جاءا بتوصية من أحد األصدقاء لكي نبدأ معا رحلة نضالية 

جديدة مع أرض جرداء لنجعلها منتجة وذات مردود اقتصادي، وقد كان.
عرفت من صديق أن هناك مصلحة تتبع وزارة الزراعة تختص بالبذور والشتالت واألدوية الخاصة 

باآلفات الزراعية.
ذهبت إليهم يوما وتعرفت ألول مرة على مهندس زراعي حدث بيننا القبول والتفاعل اإليجابي.. 
له  له عن حالتي وظروفي وأوضحت  استأذنته ألحكي  التقيته في ساحة خارج مكتبه،  الثانية  المرة 
أهل  من  وأنني  الغربة،  من  عائد  وأنني  الصفر،  من  أبدأ  أنني  حميم..  صديق  وكأنه  صراحة  بكل 
ولذا  جائر..  نظام  السياسي  نظامنا  أن  في  معي  اتفاقه  عن  وعبر  الرجل  معي  فتعاطف  المعارضة.. 
والمتابعة  باالستشارة  بمساعدتي  قام  وقد  فعلها..  تفعل  المشتركة  الكيمياء  كانت  أسلفت  وكما 

دون مقابل، وكان له فضل كبير في نجاح تجربتي مع الزراعة.
نأتي إلى »البراكة« 59..

فهي المكان الذي دلني عليه صديق لكي تتم عملية تسويق اإلنتاج من خالله، وهو مكان في 
يبيعه لك ويحاسبك في نهاية األسبوع بعد خصم  إنتاجك  الخضار«.. تقوم بتسليمه  »سوق جملة 

نسبة معلومة نظير تسويقه اإلنتاج.
والذي يديرها هو »الحاج بلعيد« وشريكه، وكانا يحمالن فعال صفات األمانة والنزاهة التي قيلت 

لي عنهما ممن عرفني بهما.
صوته..  بأعلى  ينادي  أن  على  بلعيد  الحاج  يصر  منتوجي  أحضر  عندما  أنه  أذكرها  التي  اللقطة 
تفضل يا دكتور.. تفضل يا دكتور.. »نوض يا ولد خوذ من الدكتور«... وكانت العيون تلتفت إليَّ 

بشكل فضولي للتعرف على هذا الدكتور الفالح!
كنت أبتسم للحاج بلعيد الذي يصر أيضا على أن يقدم لي الشاي »طاسة مربربة« ثم يسجل ما 

أحضرته وأودعه شاكرا.
كان الحاج بلعيد يقدم لي النصائح الزراعية ويذكر لي أفضل أنواع البذور وأفضل المزروعات من 
أي  للسوق  توقيت مناسب  اإلنتاج في  يأتي  للزراعة حتى  المناسب  والتوقيت  المالي  المردود  ناحية 

في بداية موسم أي نوع من المزروعات.
مدار  على  لي  بالنسبة  للخير  بابا  كانت  ألنها  خير،  بكل  الطيبين  وأهلها   59 »البراكة«  أتذكر 

سنوات، وبها تعرفت على أناس أنقياء قل أن يجود الزمان بمثلهم في القناعة واألمانة والرضا.
البسيط  اإلنسان  غاب  فقد  هناك  إلى  أذهب  أعد  ولم  اهلل  رحمه  بلعيد  الحاج  توفي  بعد سنوات 

الشهم األمين ولم يعد حال »البراكة« 59 كما كانت..
وتزامن ذلك مع تغييري مجال اهتمامي ونشاطي، ولكن الحاج بلعيد لم يغب عن الذاكرة.

بالطوب  مبنية  محالت  على  االسم  يطلق  هنا  ولكن  واألخشاب  بالصفيح  مبنية  دار  البراكة:   *
والخرسانة في سوق الخضار بالجملة.

نورالدين خليفة النمر
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ما بعد دبيبة واملنفي.. نسف الحل امللكي
عبدالكافي المغربي

تأتي  التي  الفوز  خطب  أن  شك  من  ليس 
غمرة  فــي  تغفل  انتخابية  لبرامج  تأكيدا 
إليه  ينعطف  أن  يمكن  ما  باالنطالق  التفاؤل 
الخارجية،  لإلرادة  استسالم  وفي  المستقبل. 
غير  لتفاؤل  أو  الفردية،  للطموحات  ربما 
برلمانية  انتخابات  عن  يتحدثون  موضوعي، 
من  النوع  هذا  على  وآية  العام.  آخر  ورئاسية 
أشد  هو  ممن  نطلب  الخطورة،  حاد  التفاؤل 
شؤوننا،  في  يتدخلوا  أال  جمعا  وأكثر  قوة  منا 
أن  على  المكلف،  الحكومة  رئيس  بحسب 
ينقصه هوان  ال  حال  في  بالمثل،  نحن  نتعهد 
المهيضة«  »إيطاليا  كانت  الذي  الهوان  من 
في عهد دانتي تنكسر فيه أمام ممالك أوروبا.

المصالح،  فيه  تتصالح  مشهد  مقابل  وفي 
يراود سؤال ملح الليبي الذي ال يكتفي بالرجاء 
هل  والعباد،  البالد  يصلح  من  يأتيهم  أن 

ستدوم مصالحة المصالح؟ وأين هذا من قول
الرعاة الدوليين الفصل في المسألة الليبية؟

في  التشكيك  مــوضــوعــي  أي  يــســع  ال 
ومبدد  للنزاعات  معقول  كحل  الديمقراطية 
بين  القائمة  للفوارق  السلبية  للطاقات 
األيديولوجيات المختلفة. غير أن الديمقراطية 
جذور  أعمق  إلى  تتسرب  ال  التي  السطحية 
الحل.  تصنع  ــن  ول لــم  الليبية  المشكلة 
أسس  على  والقائم  الــدائــم  االســتــقــرار  إن 

التعليمية  األزمة  معالجة  يتطلب  ديمقراطية 
باب  من  كان  البالد.  في  والخطيرة  الخانقة 
تصديقا  مصيره  الشعب  يصنع  أن  أولــى 
األمانة  إرجاع  عن  اإلنشائية  الشطحات  لتلك 
الفاضح  الجهل  أن  بيد  الحق ألصحابه،  وإعادة 
الشعب  أبعد  الجمعي  العقل  في  المعشش 
نسف  من  ذلك  ونفهم  القرار.  صنع  عن  حقا 
لليبيا،  الدستوري  الملكي  الحكم  عودة  خيار 
يكونوا  أن  يفترض  ممن  استنتاجية  قفزة  في 

ممثلين للشعب بكليته.
مع  متوازيا  يكون  ال  الجيد  التعليم  أن  لو 
فالسفة  اتفق  لما  الديمقراطي،  النظام  عافية 
عند  الفالسفة  دكتاتورية  ومشروع  ــوار  األن
فيه  يستشهد  ديمقراطيا  نظاما  أن  أفالطون، 
نظام  ألفضل  نموذجا  يصلح  ال  سقراط  أمثال 
يكاد  ال  التعليم  انحطاط  إن  ممكن.  حكم 
يريده  الذي  الرئاسي  النظام  مثالب  لنا  يبين 
الديموغرافيا  أن  وبخاصة  جنيف،  مجتمعو  لنا 
أو لفزان العمالقين  الليبية قد ال تسمح لبرقة 
بالمنصب  الفوز  بالموارد  والغنيين  جغرافيا 
سوء  بعض  مع  ويمكن  الــبــالد.  في  األعلى 
الطالع -ولدينا منه وفرة- أن ننحدر في هاوية 
تمزيق  حل  إزاء  مجددا  أنفسنا  ونجد  ظلماء، 

البلد.

عبدالسالم  فــرج  والكاتب  المترجم  كتب 
مديح  »في  بعنوان  موضوعيا  مقاال  الترهوني 
جدلياته  تزال  وال  أعوام،  ستة  قبل  الملكية« 
صالحة لهذا اليوم. وال نعرف حقا أسباب إبعاد 
الحوار،  ملتقيات  من  الدستوريين  الملكيين 
إلى  يعود  نهائيا، هل  الملكي  الحل  أو تصفية 
ضعف أداء الكيانات الملكية أو انعدام التمويل 
أم أنه عائد إلى تأثير عناصر أخطر، ربما تريد 
المشؤوم  للمسار  موازيا  مسارا  ليبيا  تتخذ  أن 
الشيعة  رفــض  بعد  الــعــراق  اتخذته  الــذي 
شك  ال  للحكم.  الهاشميين  عــودة  واألكــراد 
دوما  المهددة  بلجيكا  مملكة  على  اإلبقاء  أن 
ل  بالتقسيم واستعادة ملكية إسبانيا التي تُظِّ
األعــراق  من  متناقضة  إنما  غنية  فسيفساء 
أنه  غير  »نوستالجية«،  أهواء  وليدة  تكن  لم 
منقسمة  أمة  في  الرئيس  فراغ  الملك  مأل  إذا 
الستقرار  ضمان  بمثابة  كــان  نفسها،  على 
ليبيا،  عهد  ولي  ابن  من  خير  وليس  أطــول. 
الطرابلسية  ابن  الرضا،  الحسن  محمد  األمير 
قبضتها  في  تجمع  شخصية  من  والبرقاوي، 
البرلمان  ينتخب  فيما  األعلى،  المنصب  سلطة 
بشكل مباشر من األمة، ونفرغ أخيرا للنظر في 
مشكلة التعليم، األخطر في نظري، من أزمات 

التضخم أو البطالة.

لو أن التعليم الجيد 
ال يكون متوازيا 

مع عافية النظام 
الديمقراطي، 

ملا اتفق فالسفة 
األنوار ومشروع 

دكتاتورية الفالسفة 
عند أفالطون، أن 

نظاما ديمقراطيا 
يستشهد فيه أمثال 

سقراط ال يصلح 
نموذجا ألفضل 

نظام حكم ممكن.
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مدير التحرير
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دستور معاٍد لإلنسانية

في مقاله »ما فوق الدستورية(« يسلط الهادي بوحمرة ضوءا كاشفا على المأزق الفعلي الذي يكتنف 
الدستورية«  فوق  »ما  يسمى  لمبدأ  الليبي«  »االختراع  في  يتمثل  المأزق  وهذا  حاليا.  الليبي  الشعب 
ويقصد به أن ثمة مبدأ، يختلف محتواه من طرف آلخر، يعتبر متعاليا على الدستور وحاكما عليه، وثابتا 

ال يُمس على أي نحو.
»فمن يدفع بالعودة إلى الملكية يراها )فوق الدستورية(، وأن ال منجاة إال بها، وال استقرار إال معها، 
ومن يقول بالفيدرالية يضعها فوق الدستورية، ويعدها من أسس وجود الدولة، ويرفض إعادة البناء 
لحقوق  الدولية  بالشرعة  يؤمن  ومن  أوطانا،  الوطن  ولكان  دوال،  الدولة  لكانت  فبدونها  عليها،  إال 
ومن  عليها،  تحفظ  أي  ويرفض  وعهودها،  ووثائقها  إعالناتها  بكامل  دستورية(  )فوق  يرها  اإلنسان 
يتمسك بالشريعة اإلسالمية يقطع بأنها دستور الدستور، ويذهب إلى أبعد من الثابت منها، ويوجب 

االلتزام بالوقوف عن اجتهادات فقهائها«.
وهذا مأزق حقيقي ال يمكن إنكاره، أو االستهانة به. وهو مأزق يتعلق بالمجتمعات االنقسامية التي 
ينفلت فيها، في ظروف معينة، عقال االنقسام والمعاضلة وتنشط فيها بحدة »الهويات دون الوطنية« 
َقبَلِيَّة(، ومدينية وجهوية. ويطرح هؤالء   =( رأسمالية  قبل  اجتماعية  من جماعات عرقية ومؤسسات 
الفرقاء مطالب متطرفة يؤدي التمسك بها ومحاولة تحقيقها، غالبا، إلى حروب أهلية مهلكة ومدمرة 

تعمق هوة االختالفات وتورث األحقاد التي تظل تستعر في النفوس عبر أجيال عديدة.
المطالبة  بوحمرة  يضع  حيث  أعاله،  أوردنــاه  الذي  االقتباس  في  نقطة  على  إشكال  لدينا  أنه  إال 
بتطبيق »الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان« على نفس مصاف المطالب األخرى. إذ نرى أن المسألة هنا 
الشرعة »)فوق دستورية( بكامل إعالناتها ووثائقها وعهودها« دون أي تحفظ  باعتبار هذه  ال تتعلق 
)بالمعنى  عصري  دستور  أي  روح  الشرعة  هذه  تشكل  أن  ضرورة(  )نعم،  بضرورة  يتعلق  وإنما  عليها، 
الزمني(.  بالمعنى  وليس  المجال،  هذا  في  تطور  من  اإلنسانية  أنجزته  وما  العصر  لروح  الجوهري 
اإلسالم  وحركات  اإلسالمية  الدول  لدى  بخصوصها  التحفظ  عليها. ألن  تحفظ  أي  دون  أيضا:  ونعم، 
تعترض  إذ ثمة أصوات  ثانوية.  المعتقد« وليس على مسألة  يتعلق بجوهرها، وهو »حرية  السياسي 
على مبدأ حرية االعتقاد وتقبل بحرية الرأي، وهي مغالطة كبرى تستغفل العقول. إذ ال يعود للقبول 
بحرية الرأي معنى وأثر إذا حجبت حرية المعتقد. وهذا، بالضبط، مفعول المادة السادسة من مشروع 
اإلسالمية  »الشريعة  أن  على  تنص  التي  عليه،  لالستفتاء  الشعب  على  المزمع عرضه  الليبي  الدستور 
مصدر التشريع«. فمهما حوى هذا المشروع، في حالة صيرورته دستورا، من حقوق غاية في اإلنسانية 
والديمقراطية، فستظل النصوص على هذه الحقوق مجرد »تحلية« ال تضيف أية قيمة حقيقية واقعية 

فاعلة.
إن االلتزام »بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ]...[ بكامل إعالناتها ووثائقها وعهودها، ]دون[ أي 
تحفظ عليها« هو ما يجعل الفرد »مواطنا« في دولة وظيفية له حقوق وعليه واجبات، دون أي تمييز 
بالعنصرية  تتسم  »راعية«  لدولة  رعية  أو  تابعا  وليس  لونه،  أو  جنسه  أو  عرقه  أو  دينه  بسبب  ضده 
لحقوق  نافية  استبدادية«  »دولة  وبالمجمل  الجهوية.  أو  المدينية  أو  القبلية  أو  العرقية  أو  الدينية 

اإلنسان.
فمن يدفع بالعودة إلى الملكية ومن يقول بالفيدرالية ومن يتمسك بالشريعة اإلسالمية ويوجب 
أو  السالح  بقوة  إما  اآلخرين،  على  شيء  فرض  إلى  يسعى  فقهائها،  اجتهادات  عن  بالوقوف  االلتزام 
بحكم األغلبية غير المراعي مبادئ الديمقراطية. أما الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان فال تفرض شيئا. 
أو  وأديانهم  تغيير معتقداتهم  الناس، وال حتى تطلب منهم،  الفرض. فهي ال تفرض على  إنها ضد 
تغيير  على  الناس  تجبر  وال  عليه،  والحض  له  والدعاية  والتدين  األديان  ضد  تقف  وال  عنها.  التخلي 
بحماية  يفعل ذلك  أن  له  رأيه  التعبير عن  أراد  بالتعبير عنها. فمن  آرائهم، بل هي ال تطالبهم حتى 
تسعى  الذي  الوحيد  الشيء  لعل  الحق.  هذا  له  يكفل  الصمت  التزام  يختار  ومن  والقانون،  الدستور 
الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان إلى فرضه هو أن يحترم الناس حقوق بعضهم البعض، وتنظيم سير 
هذه الحقوق المتقاطعة، تماما مثلما تنظم إشارة المرور الضوئية انسياب حركة السيارات عند تقاطع 

الطرقات.

http://alwasat.ly/news/opinions/309508?author=1 *

جريدة  ونشرته  القاهرة،  من  صالح  هبة  الصحفية  أعدته  قصير،  تقرير  باستثناء 
السبت  يوم  الصادرة  الرئيسية  البريطانية  الصحف  بقية  تجاهلت  تايمز«،  »فايننشال 
السابق،  اليوم  الجمعة، أي  ُأنجز في مدينة جنيف، في يوم  الذي  الليبي،  الحدث  الماضي، 
ستفاني  السيدة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  نائبة  ورعاية  إشراف  تحت 
الرسمي  البريطاني يعكس، بال شك، تدني مستوى االهتمام  الصحفي  التجاهل  ويليامز. 
البريطاني بليبيا، خالل السنوات الفارطة، مقابل تزايد االهتمام الفرنسي بشكل ملحوظ. 
عوامل  بريطانية.  تعد  تاريخيًا  نفوذ  منطقة  في  فرنسي  تمدد  يقابله  بريطاني  انكماش 
تركه  الذي  والفراغ  وخارجية.  داخلية  بليبيا،  البريطاني  االهتمام  تناقص  وراء  كثيرة 
البريطانيون أتاح الفرصة لثالث عواصم هي باريس وموسكو وأنقرة للتمدد في منطقة 
لها، وفي منطقة جغرافية مؤثرة، وفي بالد بمساحة شاسعة، معروفة  تعد جديدة  نفوذ 

بما تحويه من مصادر ثروات.
نجاح  على  وييامز  السيدة  ولنهنئ  جانبًا،  بليبيا  البريطاني  االهتمام  تناقص  لندع 
أنزلقت  الذي  المطب  من  الليبية  األزمة  وحلحلة  صلب،  جدار  في  ثغرة  فتح  في  جهودها 
إليه، ونأمل أن تتكامل الظروف لكي تتاح للحكومة الجديدة، وللمجلس الرئاسي الفرصة 
إلى  بالقاطرة  والوصول  المراد،  تحقيق  من  يتمكنا  كي  المقبلة  القليلة  األشهر  خالل 

جهتها المقصودة، بسالم وآمان.
وسالم.  وئام  تحقيق  إلى  النهاية  في  تقود  أنها  عمومًا  الحروب  عن  معروفًا  ليس 
والحروب األهلية، على وجه الخصوص، غير معروف عنها سوى سوء السمعة، لما تحدثه 
من تصدعات وتمزقات في األنسجة االجتماعية في البلدان التي تندلع بنيرانها فيها. وما 
الثروة  على  لالستحواذ  الليبية  األهلية  والحرب  األصعدة.  كافة  على  تداعيات  من  تسببه 
بالوكالة  حربًا  بكونها  متميزة  الماضية  العشر  السنوات  خالل  عشناها  التي  والسلطة، 
ونتمنى  أحد،  على  بخافٍ  ليس  وبالدنا  حياتنا  في  ومآٍس  أحدثته من شروخ  وما  بامتياز. 

على اهلل أن يؤدي اتفاق جنيف األخير إلى تخليصنا من شرورها.
سبقوها،  الذين  األممين  المبعوثين  من  بغيرها  مقارنة  وليامز،  السيدة  أنجزته  ما 
أبدته من  بذلته من جهود، وما  ما  والشكر، وعلى  التهنئة  أمر ليس هينًا، تستحق عليه 

تصميم وعزم، مع أعضاء البعثة، وبرعاية وتشجيع من األمين العام لألمم المتحدة.
الطريق المؤدي إلى سالم دائم في ليبيا، كما أبانت التجربة الصعبة، تعرض للتجاهل 
خالل السنوات السابقة، حتى كاد ينمحي تحت هول نيران المعارك. لكنه رغمًا عن ذلك 
قطعها  ليبيا  في  الصراع  أطراف  كافة  على  المتوجب  والمسافة  االنتظار.  في  هناك،  ظل 
وواقعيًا،  فعليًا  ممكنًا  كان  بانتخابات  تنتهي  انتقالية  فترة  إلى  يقود  اتفاق  إلى  للوصول 
قبل اتفاق جنيف، لوال العصي األجنبية التي كانت دومًا في المتناول لتوضع في الدواليب 
بهدف عرقلة السير نحو بر أمان، وبغرض تحريف المسار بما يتماشى مع ما صممته من 

خطط تؤدي إلى حماية ما تحقق لها من مكاسب على األرض، وما قد تحققه مستقباًل.
وبالطبع، امتناننا بما ُأنجز، وسرورنا بما تم الوصول إليه عبر الحوار واالتفاق، ال ينفي 
حدوث  من  نفوسنا  في  كامن  خوف  مبعثها  أسئلة  من  دواخلنا  في  جنيف  اتفاق  ولده  ما 
األسرة  جهود  تتضافر  لم  ما  أخرى،  حروب  أو  حرب،  نيران  اشعال  إلى  تؤدي  انتكاسة 
يقوض  طرف  أي  ردع  على  قادرة  ضمانات،  بتوفير  المتحدة،  األمم  رعاية  تحت  الدولية، 
من  تعلمنا  كما  ذلك،  عهده.  سابق  إلى  الليبي  بالوضع  العودة  بغرض  السالم،  اتفاق 
التاريخ، أن ما يعد نصرًا للبعض، يعده آخرون خسارة لهم. ونحن على علم بأن االتفاق، 
المسرح  تمأل خشبة  كانت  قيادات وشخصيات،  اختفاء  إلى  يؤدي  تنفيذه، سوف  حالة  في 
السنين،  عبر  حولها،  تحلقت  بل  لوحدها،  ليست  والشخصيات  القيادات  وتلك  بحضورها. 
خالل  ومكاسب  نفوذ  من  لها  تحقق  ما  بتسليم  ترضى  ال  وقد  عديدة،  مصالح  شبكات 
مقاومة.  ابداء  دون  من  المكتسبات،  تلك  عن  بالتخلي  ترضى  ال  وقد  الماضية،  األعوام 
انتاج  في  الماضية،  السنوات  عبر  تخصصت،  ماكينات  من  لديها  ما  بتحريك  تبدأ 
الشائعات، وفي التشكيك في قدرة االتفاق على الصمود، وتحقيق ما يصبو إليه من سالم 
التقويض  المحليين خوض مغامرة  الوكالء  بوسع  ليس  الوكالة،  لكن في حروب  نهائي. 
والمالي  السياسي  بالدعم  تمولهم  التي  األجنبية  القوى  موافقة  على  يتحصلوا  مالم 
بصمت  االتفاق  مقابلة  على  األجنبية  العواصم  تلك  حرصت  اآلن،  حد  وإلى  والعسكري. 
عالمة  ليس  والوضعية،  الحالة  هذه  في  والصمت،  اآلن.  حتى  حذر،  بترحيب  أو  مريب، 
وتوضع  حسابات،  فيه  تراجع  مراجعة،  وقفة  مختلف،  صمت  لكنه  المثل،  يقول  كما  رضا 
القوى مالم  بالقول إن تلك  خالله حسابات جديدة. وال أظنني أجانب الصواب إن تجرأت 
تتفق فيما بينها، وتصدر بيانًا مشتركًا تؤكد فيه على موافقتها ودعمها لالتفاق، ولسالم 

نهائي في ليبيا، يظل احتمال العودة إلى المربع األول قائمًا.
»اللحظات  إن  ساراماجو  جوزيه  البرتغالي  الكاتب  يقول   ،1998 »البصيرة«  رواية  في 
الرائعة، خاصة عندما تالمس الرفعة، عادة ما تعاني من عدو يسمى قصر المدة، على أن 

العدو األكبر هو معرفة ما سيحدث بعدها«.
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• لكل قارئ قراءة
القصاب جاري، من كنت زبونه، كان لحوحًا لمعرفة متى ستستقر 
مني  يريد  ما  والــده،  من  سمعه  بيقين  مرة  جاءني  وقد  البالد؟، 
والحنكة،  الخبرة  والدي، صاحب  لقد طلبت من  قال  التشكيك فيه، 
التخفيف من غلوائه، دخلت معه في أخذ وعطاء، لكنه لم يتزحزح عن 
توقعاته، مؤكدًا رفضه لهذه التوقعات: تصور لقد قال البالد بعد ما 
يحدث، تحتاج لعشرة، »حول ينطح حول«، وهذا على األقل، طالبته 

أن يقول خمسة، رافعًا كفه في وجهي: كافية أليس كذلك؟
جاري  كان  فبراير2011م.   17 لثورة  األولى  الشهور  في  ذلك  حدث 
القصاب، عادة ما يستعين بوالده لتفسير ما يغمض عليه، فوالده 
عنده من كابد الجوع والفقر، ومن كان جنديًا خاض الحرب العالمية 
مارس  وقد  بعدها،  وما  االستقالل  معارك  في  شارك  ثم  الثانية، 

التجارة في تربية الماشية وبيعها جملة، وله أكثر من محل قصاب.
المشهد التلفزيوني التظاهرات في تونس، مدعاة تداعي سيناريو ما 
بعد سنوات عشر،  ووالده.  القصاب  الجار  بين  دار  الذي  فبراير  بعد 
مثلما  التلفزيون،  يعرض  ما  العربي،  للربيع  األول  المشهد  كأنما 
العربي،  والربيع  تونس  لياسمين  العشرية  بالمناسبة  برامج  يقدم 
بسقوط  يطالب  الشعب  الساعة:  يحدث  ما  تتناقل  األخبار  نشرات 

النظام.
ثمة في المشهد تظاهرات في طرابلس لبنان، وسقط النظام في 
السودان وفي الجزائر، وما يحدث في العراق وبلدان أخرى عربية وإن 
بصيغ مختلفة. وما حدث ما حذره القصاب الوالد، حدث في البالد، 
عقد  في  االستقرار  عدم  جاء  لقد  واليمن،  سورية  في  يحدث  كما 
األهلية  وبالحرب  بلدان،  في  الساخنة  األهلية  بالحرب  الزمان،  من 
والده،  تحذير  إن  للقصاب:  حينها  أقل  لم  أخرى.  بلدان  في  الباردة 
بالربيع  المنطقة  في  الثورات  نعت  يثيرها  خلفية،  على  مبني  عله 
انتهى  ما  براغ«،  الصبا »ربيع  العربي، فقد عايش كما عايشت في 
بدخول الدبابات السوفياتية براغ، وأسر دوبتشيك زعيم ذاكم الربيع 
1989م، ليتضح أن ما ردمَ  العام  القادة، ما نسي حتى  وغيره من 
االتحاد  قبر  حتى  العالم  زلزل  رذاذ،  استنهضها  بذور  التراب  تحت 

السوفياتي.
قال السوفيايت وأتباعهم، عن ربيع براغ، إنه مؤامرة إمبريالية، وقد 
ردد فحوى قولهم فيما بعد، رئيس اإلمبريالية ترامب، عن فشله في 

االنتخابات، كان هذا لسان حال العجز في كل زمان ومكان.

• السؤال الجاري: هل تنجح ليبيا؟
لكن سؤال جاري اللحوح باٍق، رغم ما تقدم وما تأخر، فمتى تستقر 
البالد، أجابة والد القصاب ما لم تعجب القصاب االبن قالت مكابدة 
لسنوات عشر عجاف، لكن الزيادة أهم: على األقل!. وعود على بدء 
فـ»ربيع براغ« ما قبر في عامه األول 1968م، لم يستنهض بصورة 
أخرى حتى العام 1989م، فهل كان القصاب الوالد مثل ابنه، يعرف 
أن معاناة براغ، ضعف تقديره لمعاناة البالد؟، لكنه مثل ابنه يريدها 

أقل.
المشهد التلفزيوني التظاهرات في تونس، يؤكد ليس بعد، وأخبار 
األممية  المندوبة  وليامز  ستيفاني  األميركية  نجاحات:  تردد  البالد 
الليبية،  المسألة  أربعة تخص  في مسارات  لليبيا،  باإلنابة  السامية 
 ،5+5 لجنة  المسارالعسكري  ثانيًا  واالقليمي،  الدولي  المسار  أواًل 
ومؤسساتها،  والميزانية  والنقدي  النفطي  االقتصادي  المسار  ثالثًا 
لمجلس  رئيس  منه  رئاسي  مجلس  بإعالن  السياسي  المسار  رابعًا 
يعتبرها  النجاحات  هذه  موحدة.  تنفيذية  سلطة  يمثل  ما  الــوزراء، 
بأنها  يوصمها  آخر  بعض  فيما  بالربيع،  ينبئ  الذي  الباب  البعض 

الصخيرات 2، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات سيئ السمعة والفعل.
وشرق  العربي  الخليج  في  توافقات  أيضًا،  التلفزيوني  المشهد  في 
السودان  في  األفريقي،  الشرق  في  منزلقات حربية  المتوسط، كما 
الثورة وأثيوبيا الديمقراطية، وانقالب في شرق آسيا، ورئاسة جديدة 
في الدولة العظمى خرجت من غزوة الكابيتول. هذه الخلفية الدولية 
العربي،  الربيع  ضمن  جاءت  فبراير   17 ثورة  أن  تذكر  واإلقليمية، 
وعلى ذلك فإن النجاحات في العام العاشر لثورة فبراير، جاءت أيضًا 

في لحظة مماثلة، فيها من التوافقات كما فيها من المنزلقات.
استقرار  مكنة  عن  فبراير،  ثورة  نجاح  عند  تساءل  الهلوع،  القصاب 
البالد، السؤال اآلن نفسه بعيد هذه النجاحات عن: هل البالد عند 
باب االستقرار أم عند الصخيرات 2؟، المتغيرات تجيب أن نجاح ليبيا، 
صفحة  طي  تصورنا  لو  الجمع،  بصيغة  مفردًا  المرة  هذه  سيكون 
الدولي  الثالوث  بهمة  السالم،  حرب  وخوض  العجاف،  السنوات 
»على  األب  القصاب  قولة  أن  يعني  هذا  فإن  والمحلي،  واإلقليمي 
األقل« صحيحة، من حيث أن المبتدأ ليبيا باب الربيع: االستقرار في 
العالم، وما تعتبره  المنطقة، ما تحدث عنه مسؤولو المنطقة وفي 
اإلدارة األميركية هدفها، هذه اإلدارة ابنة الجائحة كورونا، ما وحدت 

العالم في المأساة وتكاليفها.

التلفزيوني أيضًا، وعلى األرض، ثمة حرب دولية ضد  المشهد  في 
عدو واحد شرس، الكورونا ما كشفت عن االنقسامات/ البريكست، 
تهدد  جائحة  تجتاحه  ما  السبراني،  العصر  في  العالم  تجتاح  التي 
التي  بريطانيا  وليبيا مهددة في وجودها، كما  يحدث  وجوده، هذا 

البريكست رفع من حالة مكنة انقسامها.
• عود على بدء

فقد  االنقسام،  خطر  وحدها  ما  أن  نجد  ليبيا،  ماضي  إلى  بالعودة 
ودستورها  بعلمها  1949م،  مستقلة  كدولة  برقة  دولة  أواًل  أعلنت 
وبرلمانها وجيشها وأميرها. وفي هذه اللحظة االستثنائية، ومراجعة 
كل ما أشرنا إليه، استقرار ليبيا المفتاح لالستقرارفي المنطقة. لكن 
هذا في لحظة جائحة، كورونا الفيروس ما يتم تناسيه، يفعل فعله 
في  تتم  الموقتة،  الليبية  النجاحات  كذلك  منه،  الشفاء  عند  حتى 

اللحظة التي فيها ليبيا منقسمة على نفسها.
ما  األميركية،  النكهة  ذات  وليامز،  طريق  خارطة  أن  تقديري  وفي 
واعتبرت  أواًل،  االنتخابات  لبنتها غسان سالمة، وضعت هدف  وضع 
في  السير  مكنة  يرطب  ما  الزيت  البالد،  أهالي  أوضاع  تحسين  أن 
الطريق لتحقيق هدف الخارطة. لكن كل تمترس عند نقطة فائتة، 
غائصة  أيدي  كسبت  بما  تشبث  وكل  المرحلة،  عن  قفز  كل  كما 
االنقسام ليس  للحاصل، جائحة  فات، سيعني تكريسًا  ما  في وحّل 
البالد  ثروة  أياديهم  تحت  من  ويبتغيه،  يريده  التكريس  وهذا  إال. 
الذين  االنفصاليون،  هؤالء  مكاسب شخصية،  من  حقق  ومن  أواًل، 

يتقنعون باتهام الغير باالنفصال.
أو  وطرابلس،  وفزان  برقة  سميتها  سواء  ثالثة،  أقاليم  بالد  ليبيا 
والمحافظات  الغربية  والمحافظات  الشرقية  المحافظات  سميتها 
كذا  بالفعل،  الوحدة  ولكن  بالقوى  االنقسام  بنيتها  في  الجنوبية، 
الدولة،  تأسيس  وفي  الوطني  النضال  في  وفعل من ساهموا  تنبه 
إلى  تحتاج  وقت،  كل  وفي  الطاولة،  على  الوحدة  المهمة  وهذه 
إلى  تحتاج  ضعيف،  كيان  الديمقراطية  أن  كما  أجلها.  من  النضال 
الذود عنها، وهي المهمة التي لن ينته الربيع العربي وبالتالي ثورة 
األقل«،  »على  العشرية  هذه  في  ليس  تحقيقها،  حتى  فبراير،   17
لكن ما ردمَ تحت التراب بذور كما أكد القصاب األب، ما لم يقبله 

القصاب االبن.

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

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

وسُمح بتداول بعض المصطلحات من باب ذر الغبار في العيون.
مع بداية حراك فبراير كان الشعار األقوى يتعلق بالديمقراطية 
من  أنفسهم  الكبير  الشعار  هذا  حَمَلة  أن  غير  اإلنسان،  وحقوق 
لحقوق  وحشية  أكثر  بانتهاكات  الجديد  مشروعهم  بدأوا  الثوار 
ثقافتهم  من  جــزءًا  تكن  لم  القيمة  هذه  ألن  والسبب  اإلنسان، 
المدركة  النخب  بين  مغلق  أفق  في  تدور  وكانت  فيها  يتربوا  ولم 
أعده  ــذي  ال الجديد  الوطنية  التربية  منهج  إن  بل  لقيمتها، 
أكاديميون وقانونيون ومثقفون يعرفون أهمية توطين هذه القيم 
ُأوقِف  المراحل،  جميع  في  المناهج  تدخل  أن  وأهمية  الثقافة  في 
تدريسه، والبعض الذي أراد تعديله وضع خطوطًا تحت مفردات أو 
مصطلحات مثل: الوطن، المواطنة، الديمقراطية، حقوق اإلنسان، 
الدولة المدنية، االنتخابات، الدستور، وغيرها، ولم تكن هذه المرة 

أنها  بذريعة  ولكن  فقط،  االستالب  أو  باالغتراب  تتعلق  الحجة 
مصطلحات كفرية.

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

الضاغطة أو متطلبات االعتراف والدعم الدولي.
األغلبية  »حكم  مقالته  في  الككلي  عمر  الكاتب  تطرق  وقد 
هذا  إلى  الوسط«  »بوابة  بموقع  المنشورة  اإلنسان«  وحقوق 
األغلبية  »حكم  أن  إلــى  مشيرًا  طبيعته،  في  األخالقي  المأزق 
وجوبًا،  مقترنًا،  يكن  لم  ما  الخالف(  )يرفع  أن  يمكن  ال  المنتخبة 
الدستور  هذا  نقد  على  الجاهز  الرد  وألن  اإلنسان«.  حقوق  بمبدأ 
الفيصل  بكون  لها  المكبلة  المواد  بعض  أو  الحقوق  يخص  فيما 
بهذا  الواعية  القلة  رأي  يعتبر  عليه  الشعب  استفتاء  األمــر  في 
الككلي  يأتي  ما  وبقدر  اإلحصاء،  في  له  قيمة  ال  الجوهري  الخلل 
على  حكمًا  بالضرورة  ليست  األغلبية  كون  عن  أخالقية  بأمثلة 
لو  أن  مفاده  مثاًل  ويضرب  ــ  بشأنها  المستفتى  المسألة  صواب 
األقلية  تهجير  أو  إبادة  بشأن  بورما  أو  الصين  في  استفتاء  طرح 
المسلمة فسينال أغلبية ــ بقدر ما يشير الككلي إلى ظروف خاصة 
رغم  الدستور  لتمرير  األغلبية  توفر  قد  الليبي  المجتمع  بها  معني 

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

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

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

اإلنسان يوميًا وبشكل سافر.

اتفاق جنيف.. هل يصمد؟

حقوق اإلنسان وإشارات 
املرور الضوئية



أمسية  الخميس،  بالظهرة،  باكير  بزنقة  أقيمت 
الفنان  أحياها  العبارة«  »عبدالرزاق  بيت  احتضنها 
سلط  الذي  بـ»قزقيزة«،  الشهير  الغرياني  يوسف 
اإلمتاع«  إلى  اإلبداع  »من  بعنوان  له  ورقة  في 
والفنية  الشخصية  الحياة  من  جوانب  على  الضوء 
وذكرياته  الحريري  أحمد  الراحل  والشاعر  للكاتب 
ملمحا  وثالثين سنة،  لخمس  استمرت  التي  معه، 
عبر  تنويري  وشاعر  طليعي  ككاتب  دوره  إلى 
الساكنة  النمطية  وضعيتها  من  الليبية  باألغنية 

إلى أفق مغاير من التجدد والنضوج.
عبدالرزاق  المسرحي  خاللها  حيا  كلمة  وعقب 
في  دريرة  مختار  الباحث  تطرق  الحضور،  العبارة 
سيرة  من  مالمح  إلى  بالمحاضر  تعريفي  حديث 
المدينة  وحواري  أزقة  شهدت  الذي  »الغرياني« 

على  متحصال  بالجامعة  يلتحق  ثم  طفولته،  منابت  القديمة 
مشيرا  الفن،  عوالم  دخوله  حتى  االجتماع،  بعلم  بكالوريوس 
إلى تجربته في فن المونولوج واتصاالته بمسرح قرطاج، وعمله 
العديد من األعمال  إلى تقديمه  الفنان محمد حقيق، إضافة  مع 
محطة  النصر  سينما  مثلت  وكيف  الغزالة،  بمسرح  الركحية 
للسينما  الكالسيكية  باألعمال  تأثره  خالل  من  حياته  في  أخرى 

المصرية بألوانها األبيض واألسود.
وتوقف الممثل يوسف الغرياني عند محطات من حياة الكاتب 
أجبرته  الذي  القديمة،  بالمدينة   ،1943 المولود  الحريري  أحمد 
العمل متدرجا  إلى سوق  ليتجه  الدراسة  ظروف أسرته على ترك 
األحذية  خائط  مع  للعمل  الصدف  قادته  حتى  ألخرى  حرفة  من 
الموسيقية،  المقامات  فن  الحريري  علم  الذي  برخاني،  اليهودي 
وأعضاء  فنانين  على  تعرف  الفضاء  هذا  اكتشافاته  بدايات  ومع 
كالرائد  تشجيعه  على  عملت  ثقافية  ورموز  موسيقية،  فرق 

الراحل فؤاد الكعبازي.
وهو  الحريري  حياة  في  مهم  منعطف  إلى  الغرياني  وأشار 
دخوله عالم السلطة الرابعة إثر تعرفه على الصحفي عبدالسالم 
المسالتي، الذي قدمه لألديب عبدالقادر بوهروس، ثم تتواصل 
الصادق  الكاتب  فيه  اكتشف  أن  بعد  المجال  هذا  في  رحلته 
لينضم  الهوني  هاشم  الصحفي  إلى  وقدمه  موهبته  النيهوم 

إلى أسرة جريدة الحقيقة ببنغازي.
لنصوص  نماذج  الخاص  أرشيفه  من  »قزقيزة«  عرض  كما 
وكذا  إلخ،  والرائد..  والحرية  الميدان  بجرائد  للحريري  نشرت 
الشاعر  عمل  تفاصيل  من  بعضا  تبين  وجماعية  شخصية  صور 
األعمال  ألحد  التجهيز  أثناء  االستوديو  حجرات  داخل  الراحل 
على  عزفا  األمسية  ختام  في  الغريب  بشير  الفنان  وقدم  الفنية. 
في  إسهاماته  الحريري ضمن  ألفها  األعمال  من  عددا  العود  آلة 

مجال األغنية مثل »الديس وتعدينا« و»يا سيد الحلوين«.

ما المعيار الذي تبني عليه اختياراتك 
المعجمية؟

االختصاص  هو  األعمال  هذه  مثل  في  المعيار 
زمن  أو  بلد  أو  محدد،  بمجال  يرتبط  إطار  وتحديد 
خصصت  مثال  الشعر  المثال  سبيل  فعلى  معين، 
األولى  طبعتين،  في  صدر  الليبيين  للشعراء  معجما 
ثالثة  في  والثانية  2001م  عام  واحــد  مجلد  في 
بالشعراء  إطــاره  وحــددت  2008م،  العام  أجــزاء 
من  الفترة  خــالل  ــن  دواويـ لهم  صــدرت  الــذيــن 
مــارس  وحــتــى  ليبي  شــعــري  ــوان  ديـ أول  صـــدور 
كان  وهكذا  المعجم«،  ــدور  ص »تــاريــخ  2008م 
األولى  طبعتين  في  »القصاصين«  معجم  والدة 
2008م،  العام  والثانية  مجلد،  في  2001م  العام 
طبعتها  صــدرت  فقد  الليبي  المسرح  مدونة  أمــا 
أنني  بمعنى  أيضا،  2008م  العام  أجزاء  ثالثة  في 
بمجاله  بل  المنجز  بجودة  يتصل  معيارا  اتخذ  لم 
بحصر  تتصل  المعاجم  طبيعة  أن  ذلك  وطبيعته، 
النقاد  مسؤولية  قيمته  تقدير  تبقى  فيما  النوع، 
ــدى،  واألجـ نــظــري  فــي  الرئيسة  المهمة  ــي  وه
في  يساعد  لعله  زمنيا  ترتيبا  لذلك  واتــخــذت 
من  لــون  كل  شهده  ــذي  ال التطور  على  التعرف 
فقط  بدعا  ليس  وهــو  اإلبــداعــيــة،  األلـــوان  هــذه 
النسق  هذا  على  قبلي  من  مماثلة  أعمال  صدرت 
التطور  مدى  تتبع  الباحث  على  فعال  يسهل  الذي 
يقدمه  ما  جانب  إلــى  المشهد،  في  حــدث  ــذي  ال
في  لهم  المترجم  وتراجم  سير  عن  معلومات  من 

المعجم.
هناك من يرى إجحافك في المساواة بين من 

ألف كتابا وآخر صدر له أكثر من مطبوع؟
مع  انتقائية،  هناك  تكون  عندما  ذلــك،  يصح 
القيمة  حيث  مــن  يتجاوز  قــد  ــدا  واحـ مؤلفا  أن 
اختالف  االعتبار  في  ــذ  األخ »مــع  مؤلفات  عشرة 
»معجم  هو  المتواضع  عملي  لكن  الموضوعات«، 
صاحب  يجمع  بطبيعته  أي  الليبيين«،  المؤلفين 
أيضا  يضم  وهــو  كتاب،  والمئة  الواحد  اإلصــدار 
والمحرر  والمصنف  والمحقق  المترجم  النتاج 
المشترك،  التأليف  ذات  الكتب  جانب  إلى  والمعد، 
ألف  مــن  كــل  يتناول  المصنف  ــذا  ه أن  بمعنى 
أهمية  أو  قيمة  إلى  النظر  دون  الليبيين  من  كتابا 
قيمة  في  المفاضلة  وتبقى  مؤلفه،  أو  الكتاب 
هذا  في  مسؤوليتي  خــارج  ذكــرت  كما  أنجزوه،  ما 
عدم  بحكم  تقييمها  مستوى  في  فلست  المعجم 

اختصاصي.
هل يعتمد المعجم على تجميع المادة فقط.. 

أين تكمن بصمة اإلعداد؟
من  المؤلفين  وتراجم  سير  تجميع  هو  نعم، 
اهلل  »أمــد  منهم  باألحياء  المباشر  االتصال  واقــع 
المتوفين  أقــارب  مع  والتواصل  أعمارهم«  في 
صلة  لهم  من  أو  عليهم«  اهلل  »رحــمــات  منهم 
التي  المعلومات  على  الحصول  أجــل  مــن  بهم 
عليهم  التعرف  حيث  من  بحقهم  تفي  أن  يمكن 
ومساهماتهم  ومؤلفاتهم  الذاتية  سيرهم  وعلى 
ــداد  أمــا عــن بصمة اإلعـ الــمــعــرفــة،  فــي مــجــال 
من  والتحقق  األسماء  وترتيب  تصنيف  في  فتكمن 
مؤلفاتهم  عناوين  بضبط  المتصلة  المعلومات 
من  أمكن  ما  جانب  إلى  نشرها،  وأماكن  وتاريخ 
في  خاصة  بحوثهم،  نشر  وتواريخ  أماكن  ضبط 
والمراكز  الجامعات  عن  الصادرة  العلمية  الدوريات 
المقاالت  أهمية  إلى  اإلشــارة  تجدر  وهنا  البحثية، 
التي  العلمية  المجالت  في  المنشورة  والبحوث 
وخصوصية  لدقتها  الكتب  أهمية  منها  كثير  يفوق 
المؤلفين  بعض  هناك  فــإن  ذلــك  موضوعاتها، 
عشرات  لديهم  بينما  واحــدا  كتابا  إال  ينشروا  لم 

ــات،  ــدوري ال تلك  أعـــداد  بين  الموزعة  األبــحــاث 
والــدارســيــن،  للبحاث  كبيرة  أهمية  ذات  وهــي 
التي  االستمارة  من  خاصا  قسما  لها  أفردت  لذلك 
عناوين  في  الدقة  مراعيا  المعلومات،  لجمع  أعدتها 
ورقــم  تــاريــخ  وتوثيق  نشرها  وأمــاكــن  األبــحــاث 
واجهتني  وقد  إليها،  الوصول  يسهل  حتى  العدد 
كل  توفر  لعدم  وفــرزهــا  عليها  االطــالع  معضلة 
المأساة  وهي  واحــد،  مكان  في  العلمية  الدوريات 
الباحثين،  من  غيري  ويعانيها  كثيرا  أعانيها  التي 
المأساة  بهذه  الجميع  سيشعر  ســنــوات  وبعد 
نحو  على  يهتمون  كانوا  من  الزمان  يطوي  حينما 

شخصي بالتوثيق واألرشفة.
قاعدة البيانات أمر مربك في المشهد الليبي 

وال يبدو االكتفاء بمراسلة الكتاب مرضيا 
لطموح الباحث.. كيف تعاملت مع هذه المسألة؟

الذين  قــدره..  ويعطى  يحترم  أن  بد  ال  الكاتب 
أتعامل  كيف  جيدا  يدركون  قرب  عن  يعرفونني 
ومقاماتهم  أعمارهم  اختالف  على  الكتاب  مع 
عبر  أو  الودية  لقاءاتي  في  ســواء  واتجاهاتهم، 
اإلذاعــيــة  برامجي  ــار  إط ضمن  معهم  تواصلي 
أثناء  الصحافة  عالم  يخص  فيما  أو  والتلفزيونية، 
في  »الشمس«  بصحيفة  الثقافي  للقسم  رئاستي 
لتحرير  رئاستي  ثم  التسعينات،  مطلع  بداياتها 
وكذا  الثقافي«  »الفتح  وصحيفة  ــة«  »اإلذاع مجلة 
كان  »الجليس«.  ومجلة  »المشهد«  صحيفة 
يوميا  يتشرف  الــمــواقــع  ــذه  ه كــل  فــي  مكتبي 
القيام  معها  يتعذر  لدرجة  ويــزدحــم  بزياراتهم 
كنت  الــحــاالت  من  كثير  في  ضيافتهم،  بواجب 
مقابل  األرض،  على  جالسا  أو  بينهم  واقفا  أظل 
ولم  معهم،  الحديث  في  أطــول  وقتا  أكسب  أن 
مقال  بسبب  منهم  أي  مع  مطلقا  مشكلة  تحدث 
من  واستفدت  منهم  تعلمت  ذلــك،  نحو  أو  نشر 
مع  أتــواصــل  تقديرهم...  محل  وكنت  تجاربهم 
مع من  وأتراسل  القريب  وأزور  هاتفيا  منهم  البعيد 
مع  تواصلت  مباشر،  بشكل  معه  التواصل  يتاح  ال 
ووهبي  سيالة  فريد  ومحمد  أبوهروس  عبدالقادر 
المهدوي،  كما  ومصطفى  الساحلي  وعلي  البوري 
كنت  منذ  مكتبه  ودخلت  بيته  في  التليسي  وزرت 
المصراتي  وصادقت  وصاحبت  الثانوية،  في  طالبا 
خالل  حريصا  كنت  لــذلــك  ــزواوي،  ــ والـ وخشيم 
والمؤلفين  والقصاصين  الشعراء  لمعاجم  اإلعــداد 
وبال  مباشر  بشكل  الجميع  مع  التواصل  على  حاليا 
أرفض  لذلك  منهم،  كل  قدر  أعرف  ألنني  وسيط، 
حتى  الذاتية،  بسيرته  لي  ليبعث  أحدهم  مراسلة 
وعلى  عمال  أعد  بأنني  أعلن  أن  في  أفكر  لم  اآلن 

أرفضه  أســلــوب  هــذا  ســيــرهــم...  إرســـال  الكتاب 
بعضهم  أفعله...ليت  لن  وبالتالي  فعله  وأستهجن 

وهم قلة يدركون ذلك!
الطبيعة المزاجية للكتاب الليبيين ربما تضعك 

أمام تحد صعب في الحصول على سيرهم 
الذاتية؟

هذا  سؤالك  عن  اإلجابة  في  بالحقيقة  البوح 
الناس  وأمــزجــة  للغاية،  ومحرجة  جــدا،  صعبة 
الحقيقة  وسرد  ذلك«،  أقدر  »وأنا  مختلفة  بالطبع 
ــل جــدا  ــوي هــنــا يــحــتــاج إلـــى حــديــث طــويــل وط
اكتماله..  حــال  قــادم  عمل  مقدمة  في  وسيكون 
تواصلت  من  المؤلفين  بين  من  هناك  أن  تصور 
عن  يجيبني  أن  ــل  أم على  ســنــوات  لثالث  معه 
نهاية  وفــي  فــائــدة،  دون  سيرته  حــول  أسئلتي 
صحة  من  تحمل  ال  صفحة  نصف  لي  أرســل  األمــر 

تاريخ  عن  يجب  لم  فهو  فقط،  اسمه  إال  المعلومة 
وال  نالها  التي  العلمية  الشهادات  عن  وال  مولده 
كتبه  كل  يذكر  أن  ودون  عليها  حصوله  تواريخ 
،ومــع  نشرت  متى  وال  أيــن  يذكر  لــم  ــره  ذك ومــا 
يعطي  مــن  هناك  ــدة..  ــائ ف وال  إليه  أعــود  ــك  ذل
كتب  قد  كــان  عالية  علمية  شهادة  عن  معلومة 
وال  جامعة  أي  مــن  ال  تفاصيل،  دون  نالها  أنــه 
يرد  ال  ذلــك  عن  لتسأل  إليه  تعود  وعندما  متى 
إال  الشهادات  من  يملك  ال  العقاد  أن  »متناسا 
عددا  أن  عن  ناهيك  العقاد«،  لكنه  االبتدائية 
من  هناك  تصور  أصــال....  بالرد  يكترث  لم  منهم 
على  بالرد  عليه  ألح  ألنني  الفيس  على  حضرني 
أستاذ  وهو  له،  أرسلتها  التي  المعلومات  استمارة 
كثيرا  يسأل  الذي  الطالب  أن  ذلك  »معنى  جامعي 
مراسالت  لدي  بمصيره«،  أعلم  اهلل  محاضراته  في 
لعامين  إجابتهم  وأرتجي  ظللت  ألسماء 
أظفر  ولــم  اهلل  رحمة  إلــى  انتقلوا  حتى 
يمكن  كتاب  أي  فــي  عنهم  بمعلومة 
لو  جدا  تستغرب  وقد  بــه...  أستعين  أن 
الجامعات  أســاتــذة  من  هناك  لك  قلت 
الثمانينيات  مواليد  من  المؤلفين  من 
على  التقنيات  أبسط  مــع  يتعامل  وال 
االســتــمــارة  بـــأن  ويتعلل  ــوب،  ــاس ــح ال
لــديــه، وهــنــاك أصــنــاف أخــرى  لــم تفتح 
معها،  معاناتي  عن  الحديث  يؤسفني 
األسماء  ضمن  وليسوا  المعجم  صدر  وإذا 
وعموما  سيقولون،  ما  سترى  فيه  الواردة 
ألنني  ــوال  ــ األق ــذه  ه مثل  يهمني  لــن 
بمن  قائمة  المعجم  ضمن  أنشر  سوف 
وقد  يستجيبوا،  ــم  ول معهم  تواصلت 
المراسالت  المعجم  خاتمة  فــي  أنشر 
يعرف  حتى  وبينهم،  بيني  تمت  التي 
يصدفوا  ولن  المعاناة  تلك  حجم  القراء 
اهلل  حينها...أشهد  سيقال  ما  بأنفسهم 
الجميع  مع  التواصل  في  أقصر  لم  أنني 
توجهاتهم  بــاخــتــالف  اســتــثــنــاء  دون 
فقط  قليلون  ومشاربهم...  وأفكارهم 
ودقــيــق،  ســريــع  وبشكل  استجاب  مــن 
أســاس  هــو  الــمــؤلــف  يبقى  ذلــك  ومــع 
وفهم  أمزجتهم  تحمل  بالتالي  وعلي  العمل،  هذا 

ظروفهم.
وهي  مهمة  مالحظة  لــي  سمحت  لــو  هناك 
ثالثة  مــن  أكثر  مــع  أتعامل  اللحظة  حتى  أنني 
صفحتى  في  ال  أعلن  لم  اآلن  ــى  وإل مؤلف  آالف 
أو  بــي  االتــصــال  طلب  ــرى  أخ وسيلة  أي  فــي  وال 
عن  بالبحث  المعني  أنا  لبريدي،  المعلومات  إرسال 
يعرض  قد  أنه  العلم  مع  بها،  واالتصال  األسماء 
لصديق  االستمارة  من  نسخة  إعطاء  األصدقاء  أحد 
في  لي  قال  من  هناك  أن  حتى  المؤلفين  من  له 
لكنني  استمارة،  إلعطائه  بجانبه  فالنا  إن  اتصال 
احتراما  شخصيا  به  يتصل  من  أنا  وبشدة،  أرفض 
بالعناية  إكراما  اإلكرام  أال يستحق هذا  له،  وتقديرا 

واالهتمام.
قابلت الكثير من الشخصيات األدبية الليبية 

وكتبت حولها.. ولكن تبقى هناك أسماء 
تستوقفك تجربتها؟

وينبغي  اهتمام  إلى  تحتاج  كثيرة  ليبية  أسماء 
األقل  على  عنها  كتب  ما  تجميع  أو  عنها  الكتابة 
العلمي،  البحث  مستوى  على  األنظار  إليها  لتلفت 
الباحث  ما نشر عنهم مجمعا مهمة  حيث سيسهل 
تاريخهم  في  المهمة  الجوانب  على  االستدالل  في 
عن  كتب  ما  جمع  لي  سبق  وقــد  حياتهم،  وسير 
الليبي  الثقافي  المشهد  في  الفاعلة  األسماء  بعض 
األسماء  من  اآلن مجموعة  ولدي  عدة سنوات،  منذ 
التي شارفت على إعداد ملفات كبيرة حولها لتنشر 
على  ومنهم  لذكراهم،  إحياء  كتب  شكل  على 

التكبالي«  و»خليفة  األجدابي«  »ابن  المثال  سبيل 
ألهميتهم  الــجــواب«  و»بشير  الرقيعي«  و»علي 
أبوهروس«  و»عبدالقادر  سيالة«  فريد  و»محمد 
و»أحمد  الليبية  الثقافة  تــاريــخ  فــي  لريادتهم 
القيادي«  و»شريفة  العويتي«  و»نــادرة  الحريري« 
الرغم  وعلى  بأنه  وأشعر  قرب،  عن  عرفتهم  ألنني 
يلقوا  لم  الليبية  الثقافة  تاريخ  في  أهميتهم  من 
المهم  من  كان  لذلك  يستحقونه،  الذي  االهتمام 
جهودا  ليست  وهــذه  ــواء،  األض عليهم  تسلط  أن 
المحررات  ضمن  تدخل  هي  بحثية،  وال  ابتكارية 
ــداد وســتــقــدم خــدمــة مهمة  ــ وضــمــن إطـــار اإلع
والنقدي  العلمي  االهتمام  على  وستشجع  للباحثين 

بهم.
لو حددنا السؤال أكثر عن شخصيات كان لها 

أثر اإللهام في مسيرتك الكتابية؟
والشاعر  الصحفي  مع  النور  رأت  األدبية  حياتي 
التنكر  يمكنني  ال  السوكني،  بشير  محمد  األستاذ 
بالوسط  عرفني  مــن  فهو  الــرجــل،  هــذا  لفضل 
الصحفيين  ــن  م شخصياته  ــرز  ــأب وب الثقافي 
محمد  الكبير  الصحفي  نزور  بمعيته  كنت  والكتاب، 
الغرب«  تحرير صحيفة »طرابلس  رئيس  فخرالدين 
في  الشاوش  محمد  الكبير  والصحفي  بيته  في 
أحمد  بالكاتب  تعرفت  طريقه  وعــن  إيضا،  بيته 
لتحرير  كمدير  بعد  فيما  معه  عملت  الذي  الحريري 
على  السوكني  األســتــاذ  وعرفني  اإلذاعـــة  مجلة 
غالب  الدين  نجم  والناقد  ــزوي  ال محمد  الكاتب 
محمد  والشاعر  موسى  بن  تيسير  والكاتب  الكيب 
وكان  وغيرهم،  عليهما«  اهلل  »رحمات  المطماطي 
دراستي  مواصلة  على  ويحثني  للقراءة  يوجهني 
األديب  تأثير  كان  الحق  وقت  في  والعليا،  الجامعية 
في  اهلل  »أطــال  المصراتي  مصطفى  علي  الكبير 
قيم  الهرم  هذا  رفقة  من  تعلمت  كبيرا..  عمره« 
واالهتمام  الصغائر  عن  والترفع  والنبل  الوطنية 
خشيم  فهمي  علي  الدكتور  ورموزه،  الوطن  بتراث 
والجلوس  العلمية  المنهجية  ومعلمي  أستاذي 
للماجستير  رسالتي  على  إشرافه  خالل  من  للبحث 
المعلم  ــذا  ه شجعني  لــلــدكــتــوراه،  وأطــروحــتــي 
والجلوس  الصبر  يقتضي  الذي  البحث  على  الكبير 
العلمي  اإلنجاز  وأن  والمراجع  المصادر  إلى  طويال 
إنجاز  على  عملي  خــالل  مني  وطلب  األبقى،  هو 
أن  أردت  إذا  سواها  شيء  كل  أترك  أن  الدكتوراه 
التونسي  الكاتب  من  تعلمت  كما  عليها،  أحصل 
والنظام  الدقة  اهلل  رحمه  كرو  أبوالقاسم  الكبير 
زرت  كلما  كنت  ــجــاز،  اإلن فــي  الــوقــت  واستثمار 
بأن  أحسست  توفي  عندما  ولذلك  أقابله  تونس 
من  لي  البد  وكان  تغير،  قد  لتونس  زيارتي  طعم 
وأتواصل  فيها  ألتقيته  التي  األماكن  بتلك  المرور 
المي  محمد  كاألديب  وتالميذه  محبيه  كبار  مع 
به  دائما  يذكرني  والذي  بيننا  المشترك  الصديق 
في  خطاه  على  وسيره  ونشاطه  وحيويته  لدأبه 
في  أما  وآدابها،  التونسية  للثقافة  التأريخ  مجال 
أتجاوز  أن  يمكن  ال  فإنني  باإلذاعة  عملي  مجال 
بها  عملي  مسيرة  دعما  قد  كانا  عزيزين  راحلين 
وجهني  الــذي  المصراتي  مصطفى  الفنان  وهما 
أحمد  الكبير  والفنان  اإلذاعــي  العمل  مسالك  إلى 
في  رئاسته  تحت  بالعمل  تشرفت  الــذي  الغزيوي 
اهلل  يا  طويلة،  لسنوات  المسموعة  البرامج  إدارة 
طرق  كل  أمامي  فتح  معي.  كريما  سخيا  كان  كم 
فرصة  رئاسته  خــالل  ومنحني  النجاح  ووســائــل 
أتجاوز  أن  على  حريصا  وكان  العليا  دراستي  إكمال 
بالغ  أسجل  أن  يفوتني  ال  كما  التمهيدية،  مراحلها 
األستاذ  الرقيق  والشاعر  العزيز  للصديق  تقديري 
وقتها  العمل  مصلحة  خاطب  الذي  الحميدي  نوري 
لها،  مديرا  كان  حين  باإلذاعة  تعييني  بخصوص 
توليه  حين  الثقافي  ولمشروعي  لي  داعما  وكــان 

أمانة الثقافة.

عمل  بافتتاح  اإلثنين،  الليبي،  التشكيلي  الوسط  احتفى 
اللوحات  أكبر  يعد  والذي  السوكني،  اسكندر  للفنان  تشكيلي 
للبنات  العسكرية  الكلية  مسطح  على  وعربيا،  أفريقيا  األرضية 

»سابقا« بمساحة تتجاوز األلفي متر.
للفنانين  البيانو  ــة  آل على  ــزف  ع االحتفائية  وصــاحــب 
بمقطوعات  منصور،  والصيد  الفرجاني  عائشة  الدكتورة 
إعجاب  القت  ومــوزارت«  وشوبار  لـ»بيتهوفن  مختارة  عالمية 
الفرجاني  إلهام  الدكتورة  التشكيلية  خالله  وقدمت  الجمهور، 
التفاعلي  للمشهد  محاكاة  واألســود  باألبيض  مباشر  برسم 

مستندة بمخيلتها إلى أنغام البيانو وسحر الفضاء المفتوح.
اللون والحركة

واألحمر  واألزرق  األصفر  بين  األلوان  فيها  تنوعت  األرضية 
وكأنها  المجاور،  الفضاء  أبعاد  تالمس  وتموجات  دوائــر  في 
كما  نهاية،  ماال  إلى  تمددها  في  ماضية  االنحناءات  بهذا 
النص  المالبس  وألــوان  الحركة  عبر  الزائر  الجمهور  مثل 
حديث  في  السوكني  يسميها  كما  »التحدي«  للوحة  المكمل 
مشيرا  »البهجة«،  اسم  لها  الجمهور  واختار  لـ»الوسط«،  له 
من  بتكليف  متر   2500 مساحة  على  أنجزت  لوحته  أن  إلى 
مع  بالمشاركة  األمــل  لبث  تهدف  المركز،  طرابلس  بلدية 
اللون  يصبح  بحيث  عليها،  ارتكزت  التي  الفكرة  وهي  الناس، 
أو  البشري  العنصر  لحركة  مطواع  معين  هندسي  بشكل 
نفسي  جــدار  بناء  إلى  يخلص  أنه  كما  خطواته،  مع  يتناغم 

ضد العنف والحرب ولغة الرصاص.
المزج  استطاع  السوكني  أن  الترهوني  أحمد  الفنان  وأكد 

جمالي  نثار  إلــى  األفــق  بهذا  وعبر  والحركة،  الريشة  بين 
مرموزاته  في  وبثها  التشكيلي،  خياله  إيقاعات  من  يمتاح 
المكلومة  ــذاكــرة  ال بين  الفجوة  رتــق  ــى  إل ينحو  بتداخل 

والتذوق البصري.
عن  بازينة  ومريم  العابد  نادية  الفنانتين  من  كل  وعبرت 
التي  الفنان  وأحاسيس  مكامن  عن  التعبير  في  اللون  أهمية 
العملية  في  األســاس  العنصر  باعتباره  المتلقي  مع  تتشابك 
يؤكده  وكذا  التحدي،  أو  البهجة  لوحة  في  نموذجها  مقدمة 
أرضية  سحر  مع  العمرية  شرائحهم  باختالف  الجمهور  تفاعل 
االلتفافات،  تلك  تطارد  األطفال  عيون  خاللها  نرى  اللوحة، 
بالحياة،  الصارخة  البقع  تمظهرات  مع  تتواصل  وقفات  وكذا 
ينحت  وهــو  اإلنساني  اإليــقــاع  وصخب  البحر  ــة  زرق تــجــاور 

يومياته المخضبة باأللم واألمل.

رواد  من  يعد   ،)1877  –  1819( كوربييه  جوستاف 
في  وُلد  أقطابها.  من  ويعد  بل  الواقعية،  المدرسة 
إلى   1840 سنة  ذهب  مزارع،  ألب  الفرنسية،  أورفا 
تركها،  ما  سريعًا  ولكنه  الحقوق  لدراسة  باريس 
مغرمًا  كان  التي  الجميلة،  الفنون  دراسة  إلى  وأتجه 
سويسرا،  في  الحرة  المراسم  في  الرسم  تعلم  بها، 
هي،  كما  الطبيعة،  تمثل  وأعمااًل  موديالت  رسم 
الواقعية،  المدرسة  بــدايــات  من  أعماله  فكانت 
من  يريد  محددة،  جوانب  على  األضــواء  مسلًطا 
الحياة  فصوَّر  للمتلقي  إيصالها  فنان  رؤية  خالل 

اليومية بصدق وأمانة، دون أن أي تدخل منه.
الفن،  صالونات  من  عــدد  في  أعماله  عرضت 
بالرفض  غيرها  وقوبل  الثناء،  القت  منها  بعض 
أما  العاطفة،  من  الخالي  الجامد  أسلوبها  بسبب 
وصفها  فقد  أورنـــان«  فــي  العشاء  »بعد  لوحته 
لتعرفه  وكان  ثوري.  عمل  بأنها  »ديالكروا«  الفنان 
)شانفلوري(  خصوصًا  ــرودون(،  )بـ األديبين  على 
مجموعة  كتب  والــذي  معه،  بصداقة  ارتبط  الــذي 
لها  كان  »الواقعية«  1857عنوانها  سنة  مقاالت 

األثر الكبير في تغيير مساره الفني نحو الواقعية.
على  الواقعية  أطلق  من  أول  هو  و)شانفلوري( 
الذي  األســلــوب،  في  المتمثل  التشكيلي،  الرسم 
أعماله.  معظم  وصبغ  »كوربييه«  الحًقا  ــوره  ط
الفنانين  من  مريديه  يوصي  »كوربييه«  وظــل 
أعمالهم  في  صادق  بشكل  يرونه  ما  بنقل  الشباب 
ينبغي  الفن  بأن  مقتنعًا  وظل  مبالغة.  دون  من 
ــاس  ــن ال ــور  ــص ي أن 
بواقعية  ــداث  ــ واألح

وأمانة.
أن  ــة  ــق ــي ــق ــح وال
ــه خــلــق  ــيـ ــيـ ــوربـ كـ
جــداًل   1850 ســنــة 
عرض  عندما  كبيرًا 
لــوحــتــيــن مــن أهــم 
»جنازة  هما:  لوحاته 
و»كساري  ــان«،  أورنـ
ــا  ــم الـــحـــجـــر«. وه
ــوِّران  ــص لــوحــتــان ت
وضعه  في  الريفي  المجتمع 
الفالحين  تبرز  أورنـــان«  »جنازة  لوحة  الطبيعي. 
الوقت  ذلك  ففي  الطبيعي.  بالحجم  والقساوسة 
أبرز  ولذلك  مهمة.  سياسية  قوة  الفالحون  أصبح 
الجنازة  في  الفالحين  كوربييه  تصوير  فكرة  النقاد 
هذه  إلــى  باالنتباه  كإيماءة  الطبيعي،  بحجمهم 

القوة الجديدة.
موهوب،  ولكنه  ومــغــرورًا،  عنيدًا  كوربييه  كان 
أن  استطاع  لديه  »المتأصل«  المزيج  هذا  خالل  ومن 
الفن األكاديمي في عصره  يحدث انقالبًا في مسيرة 
بل  بنفسه  اعتداده  رآهــا.  كما  »الواقعية«  ويفرض 
واإلعجاب بها، بلغ حد جعل البعض يصنفه نرجسيًّا. 
من  ــى  األول السنوات  »أمضى  أنــه  عنه  كتب  ومما 
عشرات  مالمحه  من  يستلهم  وهو  الفنية،  مسيرته 
مختلف  وفــي  األحــجــام  مختلف  من  الذاتية  الصور 
المعروضة  بداياته  سنوات  لوحات  ومن  ــاع،  األوض
بينها تلك  اعتزازه بنفسه، ومن  الكبير تمثل  بالقصر 
للمرة  فيها  شارك  التي  األسود،  كلبه  مع  تمثله  التي 

األولى العام 1842«.
على  التأكيد  في  استمر  الطبيعة  نحو  اتجه  ولما 
لوحته  تمثله  ما  متنوعة  بوسائل  قوته،  مظاهر 
المسيطرة  العمالقة،  فالجى«  »سنديانة  الشهيرة 
من  وهي  الصغيرات..  السنديانات  من  حقل  على 

مقتنيات »متحف موراشي الفني« بطوكيو.
كوربييه  دفعت  بالنفس  واالعتداد  التمرد،  سمة 
فرنسا  إمبراطور  الثالث،  نابليون  طلب  رفض  إلى 
ذلك  وتم  طلبه،  حسب  لوحة  له  يرسم  أن  آنــذاك، 
بنقل  الجميلة  الفنون  كلية  مدير  تكليف  خالل  من 
الرجل  »أنــا  قائاًل:  عليه  فرد  كوربييه،  إلى  طلبه 
ال  فرنسا،  في  غرورًا  واألكثر  بنفسه  اعتدادًا  األكثر 
رفض  سنوات  عدة  وبعد  شــيء«  أي  برسم  أؤتمر 
في  األعلى  الشرف«  »رسام  قبول  كوربييه  غوستاف 

بالده، فقد فاز بجوائز عديدة.
محاولته  في  اتضح  واقعيًّا  رسامًا  اعتباره  ولعل 
العادلة..  العمال  بقضايا  التزامه  عــن  التعبير 
»كــســاري  لــوحــاتــه:  فــي  الواقعية  ــذه  ه وتتضح 
الشحاذ«،  و»صدقة  القرية«  و»فقيرة  الحجارة« 
للبؤساء  وتنكر  طبقته،  خــان  بأنه  اتهم  ولكنه 
المتع  عن  والبحث  البرجوازية  ــواء  أج في  ليغرق 

الفردية بعيدًا عن أي التزام.
عشت  ما  ودائمًا  عمري  من  الخمسين  في  »أنا 
حــرًّا؛  حياتي  أنهي  دعوني  الحرية؛  من  جو  في 
ألي  أنتِم  لم  أنني:  لساني  على  قولوا  أموت  عندما 
أي  وال  مؤسسة،  أي  وال  كنيسة،  أي  وال  مدرسة، 

أكاديمية، وال ألي نظام عدا نظام التحرر«.
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عرضت أعماله في 
عدد من صالونات 

الفن، بعض منها 
القت الثناء وقوبل 

غيرها بالرفض

ذاكرة الغرياني تسرد مالمح من سيرة الحريريالسوكني يجتاز في لوحته »التحدي« أعتاب الخراب

صنعنا لعنتنا بأنفسنا حني ولينا الثقافة 
من ليست له صلة بها )1 - 2(

القاهرة - الوسط

حوار - عبدالسالم الفقهي

»الوسط« تحاور الدكتور عبدالله مليطان:

أكبر اللوحات األرضية أفريقيًا وعربيًا

بعض المؤلفين لم ينشروا 
إال كتابا واحدا بينما لديهم 

عشرات األبحاث الموزعة 
بين الدوريات

● أمسية تسلط الضوء على جوانب من الحياة الشخصية والفنية للكاتب الشاعر الراحل أحمد الحريري.
● الجمهور يشاهد اللوحة األرضية

يشكل العمل المعجمي في تتابعه وتراكمه رصيدا مهما في ذاكرة المشهد الثقافي 
والفكري، وهو ينهض على أسئلة تعنى بتتبع سيرة النص عبر رحلة كاتبه والعكس، وهو 

يرسم المسار العام لتاريخ النتاج األدبي الذي يجسد زمن ظهوره تشخيصا ببلوغرافيا ألبعاد 
التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمع. ولكن ما المعايير الحاكمة في 

التصنيف المعجمي للنصوص، وكذا العراقيل التي تواجه مسارات هذا التوثيق، وكيف تبدو 
طبيعة العمل األرشيفي لهذا الفضاء، أسئلة كانت مرتكز حوار أجرته »الوسط« مع الكاتب 

الدكتور عبداهلل مليطان حول مسيرته مع التأليف المعجمي.

نسخة عربية من مهرجان 
مصراتة للشعر الفصيح

العامة  الهيئة  رئيس  أونيس  حسن  استقبل 
الثقافة،  العامة  الهيئة  بديوان  بمكتبه  للثقافة 
للثقافة  سيكلما  مؤسسة  إدارة  مجلس  الخميس، 
ضم  اجتماع  في  عفط،  يوسف  برئاسة  والفنون، 

عددا من المسؤولين بالهيئة.
»فيسبوك«،  على  الهيئة  صفحة  وحسب 
في  الراهن  الثقافي  الوضع  المجتمعون  ناقش 
الهيئة  بين  الثقافي  التعاون  ومجاالت  ليبيا 

سسات المجتمع المدني. ومؤ
سيكلما  مؤسسة  مع  اتفاًقا  الهيئة  ووقعت 
وفق  الثقافية،  عمال  االٔ من  حزمة  بتنفيذ  يقضي 
الثقافي  العمل  تفعيل  في  الهيئة  استراتيجية 
جميع  في  التدريب  مجاالت  في  يتها  رؤ وتعزيز 

المدن الليبية.
مصراتة  »مهرجان  إلى  االجتماع  وتطرق 
االتفاق،  بنود  أبرز  يعد  الذي  الفصيح«  للشعر 
المهرجان  من  الثانية  الدورة  قامة  إ تقرر  إذ 
وجهة  ليكون  الهيئة،  ورعاية  المؤسسة  بتنظيم 
وليس  العربية  الدول  مختلف  من  الشعراء  برز  الٔ
رئيس  أهدى  االجتماع،  ختام  وفي  ليبيا.  فقط 
عمال  االٔ من  مجموعة  للثقافة  العامة  الهيئة 

عضاء المؤسسة. الفنية الٔ
رئيس  زيارة  خلفية  على  االجتماع  ويأتي 
والفنون  للثقافة  سيكلما  مؤسسة  مقر  الهيئة 
التعاون  وجه  بأ وترحيبه  مصراتة،  مدينة  في 

كافة.

● الدكتور عبداهلل مليطان



أصل  مــن  مسعود  مينا  العالمي  الممثل  غـــادر 
وذلك  نيوزيلندا،  إلى  متجها  القاهرة،  أخيرا  مصري، 
 »the royal treatment« فيلمه  تصوير  أجل  من 
الفترة  في  »نتفيلكس«  منصة  عبر  طرحه  المقرر 

المقبلة.
خــال  مــصــر  إلـــى  مينا  ــودة  عـ الــمــتــوقــع  ومـــن 
عز  »في  األول  المصري  فيلمه  تصوير  لبدء  شهر 

الضهر«.
كواليس  صحفية،  تصريحات  في  مينا  وكشف 
الضهر«  عز  »في  اختياره  وأسباب  المصري  فيلمه 
فيلم  قصة  علي  عرضت  »عندما  قائا:  تحديدا، 
أبدأ  أن  ــررت  وق بشدة،  أعجبتني  الضهر(  عز  )في 
نبدأ  أن  المفترض  من  وكــان  مصر،  في  عملي  به 
للسفر  واضطررت  تأخرنا  لكننا  فترة،  منذ  التصوير 
أعود  أن  على  آخــر،  فيلم  على  بالتعاقد  اللتزامي 

بعد شهر لمواصلة العمل في الفيلم«.
مسعود:  أشـــار  للشخصية،  تحضيراته  ــن  وع
وليس  المصرية،  اللهجة  إجادة  على  حاليا  »أتدرب 
الفيلم  في  باألكشن  يتعلق  فيما  صعوبات  هناك 
خال  التدريبات  من  العديد  وتلقيت  سبق  ألنــي 
 ،)reprisal( ومسلسل  الدين(،  )عاء  فيلم  تصوير 

وهو ما سيوفر أيضا في وقت التحضير للفيلم«.
للعمل  يفكر  كان  وهل  المصرية  السينما  وعن 
فيلم  عرض  تلقيه  بعد  مصادفة  جاء  األمــر  أم  بها 
أخطط  بالفعل  »كنت  مينا:  قال  الضهر«،  عز  »في 
أحام  أحد  وكانت  المصرية،  السينما  في  للعمل 
أشاهدها  وأنا  نشأت  التي  السينما  فهي  طفولتي، 

وكنت  أبدا،  مصادفة  األمر  يكن  لم  لذلك  وأتابعها، 
المصريين،  ــام  األف صناع  مع  دائــم  تواصل  على 
بعد  مصر  في  األدوار  من  العديد  علي  وعرضت 
مع  الدين(  )عــاء  فيلم  حققه  الــذي  الكبير  النجاح 
إنتاج  ومن  سكوت  وناعومي  سميث  ويل  النجوم 
مليار  من  أكثر  بلغت  ــرادات  إي حقق  والــذي  ديزني، 

دوالر حول العالم«.
في  شخصيته  عن  مينا  العالمي  الممثل  وكشف 
وسيط  وهو  حمزة،  شخصية  »أجسد  قائا:  الفيلم، 
ترتكب  دولية  عصابة  رئاسة  يتولى  دولــي،  مافيا 
يرتكب  يظل  العالم،  حــول  الجرائم  من  العديد 
وسيتم  أحواله،  وتتغير  مصر  إلى  يأتي  حتى  جرائمه 
هذا  أن  وشعرت  تقريبا،  دول   4 في  الفيلم  تصوير 
فيما  خاصة  التفاصيل  بعض  في  يشبهني  الشخص 

يتعلق بنشأته في الخارج وعودته لمصر«.
»عــاء  فيلم  مــن  الثاني  الــجــزء  فــي  دوره  وعــن 
مرحلة  في  يزال  ال  الفيلم  إن  مسعود  قال  الدين«، 
يكون  أن  بمجرد  فيه  العمل  وسيبدأ  الكتابة، 
غيرت  الحالية  »كورونا«  ظروف  أن  وأضــاف  جاهزا، 
الصعب  من  وأصبح  العالم،  في  السينما  وضع  من 
في  تحققها  كانت  التي  اإليــرادات  األفام  تحقق  أن 
وال  جيدة،  أفاما  نقدم  أن  المهم  لذلك  الماضي، 

ننظر إلى اإليرادات.
 the« فيلم  فــي  مشاركته  إن  مسعود  وقـــال 
له  يعرض  عمل  أول  ليس   »royal treatment
في  تساعد  المنصات  وإن  إلكترونية،  منصة  عبر 
في  مختلفة  ألماكن  أوسع  نطاق  على  األفام  عرض 
جائحة  مثل  كبرى  أزمــة  وجــود  مع  وخاصة  العالم، 

»كورونا«.

األميركية  »الكاونتري«  موسيقى  ملكة  ــزال  ت ال 
الخامسة  بلوغها  رغم  جدا  نشيطة  بارتون  دوللي 
رفضت  أنها  كشفت  التي  المغنية  إن  إذا  والسبعين، 
ترامب  ــد  ــال دون السابق  الرئيس  ــرض  ع مرتين 
في  أخيرا  ظهرت  الرئاسية،  الحرية  ميدالية  منحها 
القدم  لكرة  النهائية  المباراة  بمناسبة  عرض  إعان 

األميركية )سوبر بول(.
إلى   5« إلى   »5 إلى   9« أغنيتها  كلمات  بتحويلها 
عرضته  إلعان  زخما  األميركية  المغنية  وفرت   ،»9
مواقع  في  المتخصصة  سبيس«  »سكوير  شركة 
التي  بــول  السوبر  مبارة  قبل  خصيصا  اإلنترنت 
بالنسبة  األهمية  بالغ  حــدث  وهــو  ــد،  األح أقيمت، 
استعانت  بارتون  وكانت  التجارية.  العامات  إلى 
ــن أجــل  بــخــدمــات شــركــة »ســكــويــر ســبــيــس« م
)عطر  أباف«  فروم  »سنت  الجديد  لعطرها  التسويق 
خال  االستراحة  وقــت  في  تطلقه  الــذي  فــوق(  من 

المباراة المنتظرة، األحد.
 1980 ــعــام  ال ــى  إل  »5 ــى  إل  9« أغنية  وتــعــود 
حمل  الذي  السينمائي  للفيلم  بارتون  غنتها  عندما 
أفضل  أوسكار  لجائزة  عنها  ورشحت  نفسه،  العنوان 
منها  فازت  »غرامي«  جوائز  وألربع  فيلم،  موسيقى 
نشيد  بمثابة  األغنية  ــذه  ه وأصبحت  باثنتين. 

لموظفي المكاتب في الواليات المتحدة.
ــي«  س ــي  بـ »إن  شــبــكــة  ــع  مـ ــة  ــل ــاب مــق ــي  ــ وف
اإلعــان  إن  بــارتــون  قالت  اإلثنين،  التلفزيونية، 
بكلمات  األغنية  تلك  لتحديث  رائعة  طريقة  »كــان 
سبيس«  ــر  »ســكــوي ــان  ــ إع ويــظــهــر  ــدة«.  ــديـ جـ
جنب  إلــى  جنبا  هواياتهم  يمارسون  أعمال  رواد 
أن  ــون  ــارت ب واعــتــبــرت  المكتبية.  أعمالهم  مــع 
هؤالء  يفعله  ما  »إبــراز  في  أيضا  يساهم  ــان  اإلع

األشخاص«.
كشفت  اإلعــانــيــة،  الحملة  ــذه  ه مــن  وبــعــيــدا 

لجوائز  آخر  ترشيح  على  حصلت  التي  بارتون  دوللي 
أنها  نوفمبر،  في  المرموقة  الموسيقية  »غرامي« 
عرضه  الذي  الرئاسي  الحرية  وسام  مرتين  رفضت 
الواليات  في  مدني  وسام  أعلى  وهو  ترامب،  عليها 
المحطة  إلى  حديثها  في  بارتون  وقالت  المتحدة. 
)من  الميدالية  هــذه  قبول  أستطع  ــم  »ل نفسها 
جــاؤوا  ثم  مريضا  كــان  زوجــي  ألن  ترامب(  دونالد 
السفر  أستطع  لم  لكنني  عنها  ليسألوني  أخرى  مرة 

بسبب جائحة كوفيد19-«.
تولى  التي  الفترة  خــال  ترامب  دونــالــد  ومنح 
ألربــع  الرئاسية  الحرية  ميدالية  الــرئــاســة  فيها 
إلفيس  الراحل  المغني  بينها  من  شخصا،  وعشرين 
جو  الرئيس  إدارة  أن  إلى  بارتون  وأشارت  بريسلي. 
الرفيع،  الوسام  هذا  منحها  في  أيضا  ترغب  بايدن 
ستقبل  أنها  أيضا  المؤكد  غير  من  إن  قالت  لكنها 

بتسلمه.
نجمة  الراهن  الوقت  في  وهي  بارتون،  وأضافت 
كبيرة  بشعبية  تحظى  )بودكاست(  صوتية  مدونة 
)من  الميدالية  تسلمت  إذا  بأنني  اآلن  »أشــعــر 
موضحة  السياسة«،  أمارس  بذلك  فسأكون  بايدن( 
ستقبل  أنها  من  متأكدة«  »غير  السبب  لهذا  أنها 

بتقليدها هذا الوسام.
للكونغرس،  الذهبية  بالميدالية  يتعلق  في  أما 
األشقر  بشعرها  الشهيرة  بارتون،  دوللي  فكانت 
أعمل  ال  »أنا  قالت  إذا  جوابها،  في  جازمة  الطويل، 

من أجل )الحصول على( هذا النوع من الجوائز«.
دوللي  على  األميركية  اإلعــام  وسائل  وأطلقت 
أميركا«  »منقذة  لقب  األخيرة  ــة  اآلون في  بارتون 
مليون  بمبلغ  الفائت،  أبريل  في  تبرعها  إلى  نظرا 
إليجاد  أبحاثا  تجري  تينيسي  في  لجامعات  دوالر 

لقاح لفيروس »كورونا«.
 19 في  الشهيرة  »جولين«  أغنية  صاحبة  وقالت 
بعيد  فيه  احتفلت  الــذي  اليوم  وهو  الفائت،  يناير 
أن  أريــد  العام  »هــذا  والسبعين  الخامس  ميادها 

يكون عيد ميادي دعوة إلى الطيبة«.

مهرجان  تحكيم  لجنة  ضمن  درة  التونسية  الفنانة  تشارك 
والوطن  مصر  في  »أونالين«  مهرجان  أول  »أفلمها« 
التحكيم،  في  لها  األولى  التجربة  ليست  أنها  ورغم  العربي، 
»القاهرة«  مهرجانات  تحكيم  لجان  في  شاركت  أن  سبق  إذ 
و»أبوظبي«  و»تونس«  و»األقصر«  و»اإلسكندرية« 
المهرجان  هذا  في  مشاركتها  اعتبرت  أنها  إال  وغيرها، 
السينما  صناع  دعم  في  وفريدة  رائدة  تجربة  تحديدا 

المستقلة في ظل الظروف والمتغيرات الحالية.
تحكيم  لجنة  في  مشاركتها  كواليس  وعن 
تصريحات  في  قالت  »أفلمها«  مهرجان 
الكبيرة  الفنانة  من  باتصال  »فوجئت  صحفية: 
المهرجان  تفاصيل  عن  وحدثتني  أنور،  سماح 
التحكيم،  بلجنة  مشاركتي  في  ورغبتها 
وطاقة  كبيرا  حماسا  صوتها  في  ووجدت 
وحديثها  صوتها  من  لي  انتقلت  إيجابية 
في  أتردد  ولم  بشدة  ورحبت  المهرجان،  عن 

الموافقة«.
الفنية  لخبرتي  كثيرا  يضيف  »التحكيم  وأضافت: 
داخل  مهرجانات  تحكيم  في  شاركت  أن  وسبق  ويصقلها، 
بداية  بالتفاصيل  كثيرا  أستمتع  وكنت  وخارجها،  مصر 
لجان  أعضاء  مع  بالمناقشات  مرورا  األفالم  مشاهدة  من 
أساتذة  مع  بوجودي  وسعيدة  للنتائج،  ووصوال  التحكيم 

كبار في الصناعة أتعلم منهم وأستفيد من خبراتهم«.
جدا  قريبة  القصيرة  »األفالم  وقالت: 
بانطالق  جدا  سعيدة  وأنا  لقلبي، 
لصناع  فرص  تعطي  منصة 

الوقت  في  جماهيريا  أفالمهم  لعرض  القصيرة  األفالم 
التجارية،  األفالم  على  أكثر  الصناعة  فيه  تعتمد  الذي 
السينمائي  المشروع  هذا  من  جزءا  كوني  جدا  وسعيدة 
الدعم  القصيرة  األفالم  صناع  يجد  أن  وأتمنى  الكبير، 
مع  يتواكب  اإلنترنت  عبر  األعمال  طرح  أن  كما  المناسب، 
كورونا  وضع  مع  وكذلك  نعيشه،  الذي  التكنولوجي  التطور 

وما فرضه علينا من متغيرات«.
جهد  بها  المهرجان  في  المشاركة  األفالم  أن  وأوضحت 
وأفكارهم  مستوياتهم  اختالف  على  صناعها،  من  كبير 
بمشاهدة  »استمتعت  مشيرة:  وبالدهم،  وإمكاناتهم 
أن  وأتمنى  المهرجان،  في  المتنافسة  األفالم  من  العديد 
أهدافه،  تحقيق  في  المهرجان  يستمر 

وأن يكتب له نجاحا كبيرا«.
مع  بالتواصل  تهتم  أنها  درة  وأكدت 
بردود  تهتم  كما  وتشجيعهم،  الشباب 
النقد  إلى  وتستمع  الجمهور  أفعال 
لمن  اهتماما  تعير  ال  لكنها  كبير،  باهتمام 
يسعون  أو  االنتقاد،  أجل  من  ينتقدون 
واألفضل  اآلخرين،  من  والسخرية  للهدم 
إهدار  من  بدال  به  يلحقون  وحلم  شغف  عن  يبحثوا  أن  لهم 

وقتهم في الهدم ونشر الشائعات على مواقع التواصل.
في  مشاهدها  تصوير  درة  تواصل  أخرى،  ناحية  من 
تجربة  بأنه  فيه  دورها  وصفت  التي  »الكاهن«،  فيلم 
أدوارها  عن  مختلف  شكل  في  ويقدمها  مميزة  سينمائية 
كما  »فيروز«،  تدعى  فتاة  شخصية  تجسد  حيث  السابقة، 

أن العمل بشكل عام يحمل فكرة جديدة ومميزة.
حميدة  محمود  النجوم  بطولة  من  »الكاهن«  فيلم 
ومن  عبدالوهاب،  وفتحي  نصار  وإياد  فهمي  وحسين 

إخراج عثمان أبولبن.

فن 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السالدسة
العدد 273 

11 فبراير 2021 م اخلميس
29 جمادى اآلخرة 1442 هـ

ملكة موسيقى »الكاونتري« 
دوللي بارتون نشيطة جدا

حميد الشاعري يدعم ابنته حميد الشاعري يدعم ابنته 
نبيلة في أولى أغانيهانبيلة في أولى أغانيها

وفاة الفنان إسماعيل العجيلي 
أحد أشهر فناني الكوميديا بليبيا

مينا مسعود وسيط مافيا دولي في أول أفالمه املصرية

درة: »أفلمها« فرصة لصناع 
السينما املستقلة

رغم بلوغها الخامسة والسبعين
رغم بلوغها الخامسة والسبعين

متأثرا بإصابته بـ»كورونا«

يبدأ تصويره قريبا

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● مينا مسعود

● إسماعيل العجيلي

● درة

● دوللي بارتون

تشارك في عضوية لجنة التحكيم

تغني باإلنجليزية

القاهرة - محمد علوش

تجربة  »الكاهن« 
مختلفة أشهر سينمائية  أحــد  بـ»سمعة«  المعروف  العجيلي  إسماعيل  الفنان  توفي 

»كورونا  بفيروس  بإصابته  متأثرا  الثاثاء،  ليبيا،  في  الكوميديا  فناني 
المستجد«، على ما أفاد أحد أصدقاء الفنان »الوسط«.

برامج  عبر  الماضي  القرن  سبعينات  في  الراحل  الفنان  نجم  وبــرز 
الغرياني  يوسف  الفنان  مع  وشكل  الليبي،  التلفزيون  عرضها  منوعات 
على  حازت  التي  المنوعة  البرامج  عديد  في  كوميديا  ثنائيا  »قزقيزة« 

متابعة كبيرة من قبل الجمهور خال مواسم شهر رمضان.
وبدأ   ،1974 العام  طرابلس  في  التمثيل  معهد  من  العجيلي  وتخرج 
القومية  بالفرقة  والتحق  الماضي،  القرن  ستينات  أواخر  الفني  مشواره 

للتمثيل، وذلك قبل أن يبدأ مشواره عبر التلفزيون.
عن   ،2018 العام  »الــوســط«  مع  ــوار  ح في  الــراحــل  الفنان  وعبر 
والغرب  الشرق  من  فنانين  يجمع  وطني  فني  عمل  تقديم  في  أمنياته 
و»حلم  الوطن  عن  تعبر  التي  األعمال  إلى  ليبيا  حاجة  مؤكدا  والجنوب، 
على  ــادر  وق متطور  واحــد  وطن  المنغصات،  من  خال  بوطن  فنانيها 

مواجهة كل الصعاب«.

الشاعري  نبيلة  الشابة  المطربة  طــرحــت 
أولــى  الشاعري  حميد  الليبي  الفنان  ابنة 
باللغة   »better than me« بعنوان  أغانيها 
الشهير  الفيديوهات  موقع  عبر  اإلنجليزية 

»يوتيوب«.
حميد  ــع  ــوزيـ وتـ ــان  ألـــحـ مـــن  ــة  ــي ــن األغ
كما  الشاعري،  نبيلة  كلمات  ومن  الشاعري، 
الشاعري  نــوح  شقيقها  األغنية  بإخراج  قــام 

ومدير تصوير ابن عمها علي الشاعري.
هي   »better than me« أغنية  وتعد 
عشقته  والــذي  الغناء،  في  نبيلة  تجارب  أولى 
وأشقائها  والدها  عمل  بسبب  الطفولة  منذ 
سواء  المجال  هذا  في  عائلتها  أفــراد  وجميع 

الغناء أو األلحان والتوزيع.
نبيلة  تدعم  أن  الشاعري  ــرة  أس وقـــررت 
في  ومساعدتها  الغنائية  أعمالها  أول  في 
يقومون  جعلهم  ما  وهــو  موهبتها،  تنمية 

بمساندتها في عملها األول.
مواقع  عبر  ــرات  مـ عــدة  نبيلة  وظــهــرت 
ــف«  »الي تغني  ــي  وه االجتماعي  الــتــواصــل 
إال  الشهيرة،  األجنبية  األغاني  من  لمجموعة 
بشكل  الغناء  الحتراف  تسعى  تكن  لم  أنها 

أساسي.



في
املرمى

األولمبية  األكاديمية  بقاعة  األربعاء،  بدأت 
القدم؛  كرة  مدربي  دورة  طرابلس  بالعاصمة 
للحصول الرخصة »C« والمعتمدة من الكاف، وهي 

األولى التي تقام خالل ثالث سنوات.
المدير  عليها  يشرف  التي  الدورة  في  ويشارك 
مع  بالتعاون  الشارف  محمد  الليبي  لالتحاد  الفني 
االتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، 30 مشاركًا 

بينهم رياضيون قدامى ومدربون عاملون.
الدورة  برنامج  عن  أعلن  الفرعي  االتحاد  وكان 
تشمل  والتي  أسبوعين،  مدى  على  تتواصل  التي 

محاضرات نظرية وعملية في عالم التدريب.
وكشفت تقارير صحفية، أن الدورة يشارك فيها 
الحارس الدولي األسبق مفتاح غزالة، ومدافع األهلي 
باألهلي  وزميله  القعيد،  سامي  األسبق  طرابلس 

أونيس، كما  التريكي، إضافة لالعب عثمان  عماد 
يشارك بالدورة المدرب ناصر بوديا مدافع االتحاد 
العسكري في التسعينات، ومدرب أواسط الظهرة 
الشط،  مدافع  اشتيوي  معاذ  جانب  إلى  حاليًا، 

والمدرب بمدرسة نادي الشط للناشئين.
االتحاد  أجندة  عن  المدربين  دورات  وغابت 
الليبي طوال السنوات الماضية لعدة أسباب، بينها 
توقف النشاط عمومًا في كافة أرجاء البالد، إضافة 

النتشار فيروس الكورونا.
للمشاركين  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  ويمنح 
في نهاية الدورة رخصة »C« معتمدة من االتحاد 
الليبي واالتحاد األفريقي، وتسمح لهم بالتدريب، 
ثم   »B« للرخصة  بالتقدم  كذلك  لهم  وتسمح 

.»E« رخصة

مالعب 14

وفد الكاف ورفع الحظر 
واملعاناة عن منتخباتنا

الحدث

زين العابدين بركان

التفتيش  لجنة  وفد  األيام  هذه  بالدنا  يزور 
لكرة  األفريقي  االتحاد  قبل  من  الموفد 
انتظرها  لطالما  زيارة  في  الكاف،  القدم 
وترقبها الجميع، وهي األولى من نوعها منذ 
األوضاع  وتفقد  المالعب  لمعاينة  سنوات 
الحظر  رفع  ملف  لحسم  والصحية  األمنية 
 ،2014 العام  منذ  مالعبنا  عن  المفروض 
أقيمت  رسمية  دولية  مباراة  آخر  شهد  الذي 
حاشدة  جماهير  بحضور  طرابلس  بملعب 
الليبي  المنتخب  تفوق  على  شاهدة  كانت 
تصفيات  ضمن  توغو  منتخب  على  وقتها 
كأس العالم وأفريقيا لتتأزم األوضاع وتتعقد 
الوضع  وانفالت  الحرب  اشتعال  عقب  بعدها 

األمني في كافة ربوع الوطن.
ومنتخباتنا  المحلية  فرقنا  جعل  مما 
الثمن  وتدفع  ذلك  تبعات  تتحمل  الدولية 
غاليا وتتكبد مشاق السفر والتنقل والمعاناة 
وفنيا، حيث  ومعنويا  ماديا  وتنهك  وتستنزف 
الدولية  ومنتخباتنا  فرقنا  كل  اإلخفاق  طال 
المنافسة  في  كبيرة  صعوبة  وجدت  التي 
عن  بعيدًا  مبارياتها  جميع  خوضها  نتيجة 
حظوظها  أفقدها  مما  ومالعبها  جماهيرها 

المنافسة. في  وفرصتها 
جديدة  أمل  بارقة  الحت  أن  بعد  واآلن 
تزامنت  الذي  الكاف  وفد  بزيارة  األفق  في 
األمني  الجانب  في  االنفراج  حالة  مع  زيارته 
واإلعالن عن سلطة موحدة وحكومة جديدة 
حالة  لتنهي  البالد  شؤون  إدارة  ستتولى 
اآلن  واألجواء  الظروف  أن  أعتقد  االنقسام 
مواتية  والفرصة  مضى  وقت  أي  من  أفضل 
االستقرار  حالة  على  الزائر  الوفد  إلطالع 
تحقق  الزيارة  هذه  من  يجعل  مما  والهدوء 
إيجابية  نتائجها  وتكون  المرجو،  النجاح 
وفرقها  الليبية  الكرة  مصلحة  في  تصب 
نجاح  فمسؤولية  وجماهيرها،  ومنتخباتها 
الليبي  االتحاد  يتحملها  ال  الزيارة  هذه 
تضامنية  المسؤولية  بل  وحده  القدم  لكرة 
وقطاعات  مؤسسات  كافة  تهم  تعاونية 
الزيارة بداية  فالجميع معني بهذه  المجتمع، 
أن  ينبغي  الذي  والمواطن  الشارع  رجل  من 
ليسهم  بالده  عن  االنطباعات  أجمل  يعطي 
الزيارة من أجل عودة مالعبنا  في نجاح هذه 
غياب  طول  بعد  الدولية  الواجهة  إلى 

وترقب. وانتظار 
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30 العبًا ومدربًا في دورة الحصول على الرخصة »C« لكرة القدم
حملت مواجهة إي سي ميالن وضيفه كروتوني، 
في  نظيفة  برباعية  األول  بفوز  انتهت  والتي 
ملعب »سان  على  األحد  أقيمت  التي  المباراة 
من  الـ21  الجولة  منافسات  ضمن  سيرو«، 
عمر بطولة الدوري اإليطالي بالموسم الجاري 
للمحترف  سارة  غير  أنباء   ،2021-2020
الليبي أحمد بن علي الذي يلعب في صفوف 

كروتوني.
ميالن  تقدم  شهد  الذي  اللقاء  وخالل 
علي  بن  أحمد  تعرض  نظيفة،  برباعية 
الكشف  يتم  لم  إلصابة  كروتوني  نجم 
عنها، وغادر ميدان المباراة في الدقيقة 
عنه  بداًل  ليحل  المباراة،  من  الـ72 

إدواردو هنريكي.
النجم  طريق  عن  المباراة  أهداف  وجاءت 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش »هدفين« في 
الدقيقتين )31، 64(، بينما سجل الكرواتي أنتي 
على   )70  ،69( الدقيقتين  فى  هدفين  ريبيتش 
صدارة  ميالن  استعاد  النتيجة  وبهذه  التوالي. 
 3 إضافة  استطاع  بعدما  اإليطالي  الدوري  ترتيب 
49 نقطة بفارق نقطتين  إلى  نقاط لرصيده ليصل 
عن إنتر ميالن، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل 
في 4 والخسارة في لقاءين، وسجل 45 هدفًا وتلقى 23 
بفارق 22 هدفًا لصالحه. فيما واصل كروتوني معاناته 
استطاع  حيث  اإليطالي،  الدوري  ترتيب  ذيل  في 
مثلها  في  والتعادل  مواجهات   3 في  الفوز 

وخسارة 15 مباراة بالكامل.

الحالي  الكرة  الرياضي، نادر كارة، اتحاد  انتقد الالعب السابق والمحلل 
السنوات األخيرة. الليبية في  الكرة  واعتبر مرحلته غير موفقة في تسيير 
وقال كارة في تصريحات لقناة »سالم«، إن المسؤولين على االنتخابات 

قاموا بتفصيلها على مقاسهم كي يضمنوا  الكرة،  اتحاد  حاليًا في 
الكرة  العام التحاد  انتقد استمرار األمين  االستمرار في مناصبهم. كما 

الحالي في منصبه منذ عشر سنوات، واعتبره إحدى مشاكل الكرة 
الليبية.

الليبي ◆ االتحاد  رئاسة  من  المستبعد  المرشح  الطشاني،  أنور  قال 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  بشكوى  إنه سيتقدم  القدم،  لكرة 

االتحاد  رئيس  لمنصب  الترشح  من  استبعاده  خلفية  على  )فيفا( 
القدم. لكرة  الليبي 

بسبب  إبعاده  أن  »سالم«  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  وأوضح 
الكرة  التحاد  سابًقا  ا  رئيسًَ بصفتي  واالستالم  التسليم  عدم  »حجة 

باللوائح«. موجود  غير  وهذا  الليبي، 

◆
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● محمد الشارف

حصاد ختام الجولة االفتتاحية للدوري الليبي هذا الموسم

بختام المباريات المؤجلة يوم السبت الماضي، من 
منافسات الجولة االفتتاحية لبطولة الدوري الليبي 
لكرة القدم في نسخته التي تحمل الرقم 46 هذا 
الموسم، تكون قد طوت منافسات األسبوع األول 
جوالت  ثاني  انطالق  انتظار  في  األولى  صفحتها 

مرحلة ذهاب المجموعتين األولى والثانية.
جولة االفتتاح وضربة البداية للمباريات المؤجلة 
استؤنفتا بقمة األسبوع لحساب المجموعة األولى، 
وفيها تفوق فريق األهلي بنغازي على جاره فريق 
الهالل بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية األهلي 
أجمل  أحرز  الذي  بودبوس،  إبراهيم  مهاجمه 
لفريقه،  الثاني  الفوز  هدف  وهو  األسبوع،  أهداف 
مدافع  للهالل  الفارق  تقليص  هدف  سجل  فيما 

األهلي حامد الثلبة عن طريق الخطأ في مرماه.
وتواصلت مباريات األسبوع يوم الجمعة بإقامة 
طرابلس  بملعب  الثانية،  المجموعة  مباراتي 
الدولي حيث انتهى لقاء االتحاد والخمس بالتعادل 
لالعبه  بهدف  االتحاد  تقدم  هدف،  مقابل  بهدف 
ربيع الشادي، وعدل النتيجة لفريق الخمس العبه 
أيوب عمارة، وفي لقاء السويحلي وضيفه المدينة 
اكتفى الفريقان بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف، 
من  التهامي  محمد  العبه  المدينة  لفريق  سجل 
النيجيري  محترفه  السويحلي  ولفريق  جزاء،  ركلة 

اكيندي أدوالي.
السبت  يوم  األسبوع  مباريات  اختتمت  فيما 

فرق  منافسات  صعيد  على  المؤجالت  آخر  بإقامة 
النسخة  بطل  تمكن  وفيها  األولى،  المجموعة 
تحقيق  من  النصر  فريق  اللقب  وحامل  األخيرة 
دون  بهدفين  أجدابيا  نجوم  ضيفه  على  الفوز 
ركلة  من  بوعجيلة  مهند  العبه  أحرزهما  مقابل، 

جزاء، وعزالدين العقوري.
مباريات  وضمن  الدولي  طرابلس  وبملعب 
طرابلس  األهلي  فريق  تفوق  الثانية،  المجموعة 

سجل  هدف،  مقابل  بهدفين  المحلة  فريق  على 
األهداف معتز المهدي، وعزز النتيجة أحمد كراوع 
فيما  جزاء،  ركلة  من  الثاني  الهدف  أضاف  الذي 
ذلل الفارق لفريق المحلة العبه عمر بالحاج. وكان 
انطالق  بداية  شهد  الماضي  األسبوع  منتصف 
أولى مباريات الموسم الكروي الجديد الذي شهد 
تعادل األولمبي مع جاره رفيق دون أهداف، وفوز 
الشط  المصراتي خارج دياره على حساب  االتحاد 

األنوار بهدف  التحدي على  بهدفين لهدف، وفوز 
لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  ساد  فيما  لصفر، 
لقاء دارنس وشباب الجبل، وفوز خليج سرت على 
الوحدة  وفوز  لصفر،  بهدفين  التعاون  مستضيفه 
بثالثية على حساب أبوسليم، واألخضر على جاره 

الصداقة بهدفين لصفر.
حصيلة  بلغت  األسبوع  مباريات  انتهاء  وعقب 
وحصاد األهداف على صعيد مباريات المجموعتين، 
حيث  مباراة،   12 في  هدًفا،   25 وتسجيل  إحراز 
شهدت منافسات المجموعة األولى إحراز 12 هدفا 
 6 بينها  من  الثانية،  المجموعة  في  هدفا  و13 
أهداف سجلت من على عالمة الجزاء، فيما أهدرت 
الالعب جمعة بورقيعة العب  أهدرها  ركلة واحدة 

أبوسليم أمام الوحدة.

الرحيل المبكر لمدربي الصداقة واألخضر
ومن أبرز أحداث األسبوع نادي الصداقة يفسخ 
مجدي  الجزائري  المدرب  مع  عقده  بالتراضي 
بملعبه  األول  األسبوع  لقاء  بعد خسارته  الكردي، 
المهدي  المدرب  مع  ويتعاقد  األخضر  فريق  أمام 
المدرب  مع  تعاقده  األخضر  نادي  وأعلن  بوشاح. 
التونسي سمير شمام، خلفًا لمدربه الوطني طاهر 
للفوز  االفتتاح  الفريق في جولة  قاد  الذي  جبريل، 

على حساب الجار فريق الصداقة.
التونسي  تعيين  »دارنس«  نادي  أعلن  فيما 
القدم،  لكرة  األول  للفريق  مدربًا  نصيبي،  هشام 
من  استقال  الذي  العامري،  مكرم  لمواطنه  خلًفا 
منافسات  بداية  من  واحد  أسبوع  قبل  منصبه 

الصفحة  وحسب  القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري 
الجديد  التونسي  المدرب  فإن  للنادي،  الرسمية 
بدأ  عامًا،   59 العمر  البالغ من  »دارنس«،  لفريق 
 ،1977 التونسي  الملعب  مع  الكروي  مشواره 
إلى   1985 من  قرطاج  لنسور  لعب  وأن  وسبق 
الليبي،  الكرة  اتحاد  رئيس  أن  يذكر   .1990
سيتم  أنه  قبل  من  أكد  الشلماني،  عبدالحكيم 
اإلذن  إعطاء  بعد  للدوري،  الفنية  اللجان  تشكيل 
وأن  »كورونا«،  لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من 
لجميع  جاهزة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لجان 
»الدوري  الشلماني:  قال  حيث  الدوري،  مباريات 
سينتهي في شهر يوليو 2021، بدأنا بشكل فعلي 
للحكام  دورة  تنظيم  وسيتم  األوراق،  ترتيب  في 

المشاركين حتى يكونوا جاهزين للمسابقة«.
فيفا  مع  تنسيق  هناك  »سيكون  أنه  أكد  كما 
الفار،  تقنية  على  لتجهيزهم  للحكام  دورة  إلقامة 
اللجان جاهزة  العريضة، وجميع  الخطوط  ووضعنا 
للدوري، وسنكون أول المتحدين لهذا الوباء، ونريد 
يكون  بأن  طالبت  لذا  األندية؛  مع  التعاون  فقط 
الدوري لمدة أربعة أشهر وال نريد أي تأجيل، ويجب 
وضع االستحقاقات للمنتخبات والفرق المشاركة في 
البطوالت القارية بعين االعتبار، نحن ال نفرق بين 
أحد  اعتذار  حال  وفي  والصغيرة،  الكبيرة  األندية 
تطبيق  سيتم  الدوري  في  المشاركة  عن  األندية 
اللوائح عليه، ولن أخالف القوانين واللوائح وليس 
هناك فرق بين األندية، فالمجاملة أنا بعيد عنها، 
واإلعالم  األندية  تعاون  حاليًا  منا  األمر  ويتطلب 

الرياضي مع االتحاد الليبي لكرة القدم«.

حامل اللقب النصر يستهل مشواره بفوز على نجوم أجدابيا.. وتسجيل 25 هدفًا في 12 مباراة

● مباراة النصر ضد نجوم أجدابيا في الدوري

● مباراة بين األهلي طرابلس والمحلة في الدوري● مباراة االتحاد والخمس في الدوري

سبع ركالت جزاء وأربعة تعادالت في األسبوع األول.. وبداية مبكرة لرحيل وإقالة للمدربين

الوسط - زين العابدين بركان

● بن علي

الطائرة،  للكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد 
باالتحاد  العام  البكباك، واألمين  عدنان 
اجتماعا  الثالثاء،  الطائرة،  للكرة  الليبي 

رئيس ومقرر  بالعاصمة طرابلس مع 
اللعبة. وحضر  باتحاد  العامة  الحكام  لجنة 

بالمنطقة  المسابقات  لجنة  رئيس  االجتماع 
التحكيم  لجنة  ومقرر  ورئيس  الثالثة، 

الطائرة  للكرة  الفرعي  باالتحاد  الفرعية 
طرابلس.

وتم خالل االجتماع مناقشة عدد من 
عامة،  اللعبة بصفة  التي تهم  المواضيع 

وتم  الثالثة بصفة خاصة،  والمنطقة 
التي تواجه حكام  العراقيل  إلى  التطرق 

الثالثة. بالمنطقة  اللعبة 
التي  والعقبات  الصعوبات  تذليل  وتم 

إلى جانب  التحكيمية،  تواجه عمل األطقم 
الحكام،  الفرص لكل  التأكيد على تكافؤ 

الذين تخرجوا خالل  الجدد  الحكام  خصوصا 
الدرجة األولى. الماضية وحكام  المدة 

الليبي للكرة  يذكر أن رئيس االتحاد 
الطائرة، عدنان البكباك، أصدر قرارا في 

وقت سابق باعتماد سبعة حكام جدد على 
الكرو وخليفة  الثالثة وهم: مختار  الدرجة 

الجندي وأحمد شعيب وأسامة عقيل وأيمن 
أبوجرادة. أبوطارق ومحمود شلغوم ومحمد 

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 

رئيس االتحاد الليبي 
للكرة الطائرة يسعى لحل 

أزمات المنطقة الثالثة

التفاصيل الكاملة الجتماع رابطة أكاديميات الكرة باملنطقة الغربية
ومدارس  أكاديميات  رابطة  الماضية،  األيام  خالل  اجتمعت 
الالعبين  من  عدد  مع  القدم،  كرة  لناشئي  الغربية  المنطقة 

لألكاديميات. الليبي  المنتخب  لتمثيل  اختيارهم  وقع  الذين 
التي  النقاط  من  مهمة  مجموعة  االجتماع،  هذا  وتناول 
المبكر  والتحضير  القادم،  اإلعداد  معسكر  في  توفيرها  يستوجب 
العربية،  البلدان  بعض  في  إقامتها  المقرر  الدولية  للبطوالت 
مشاركة  أول  ستكون  حيث  والمغرب،  والجزائر  تونس  بينها  من 
لم  التي  الشقيقة،  المغربية  بالمملكة   ،2006  -  2005 لفئة 

البطولة. المنظم لهذه  البلد  يحدد موعدها بعد من قبل 
اللجنة  رئيس  المشمر  حسن  محمد  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
إن  الغربية  المنطقة  ومدارس  أكاديميات  لرابطة  اإلعالمية 
األثرية،  صبراتة  لمدينة  الشباب  بيت  في  كان  الذي  االجتماع 
 ،2006  -  2005 لفئة  الليبي  المنتخب  في مشاركة  النظر  هدفه 

المقبلة. القريبة  المدة  الذي سيقوم بمشاركة خارجية خالل 
وجميع  المنتخبات  لجنة  رئيس  االجتماع  هذا  حضر  وقد 
بعض  توضيح  بهدف  المنتخب،  بهذا  كلفوا  الذين  المدربين 
محمد  وأوضح  السنية.  الفئة  بهذه  المعسكر  خاصة  النقاط، 

االستعداد  أن  لـ»ريميسا«،  وفًقا  صحفية،  تصريحات  في  حسن، 
المعسكرات  من  أفضل  نتيجته  تكون  للبطوالت  المبكر 
المشاركة  خالل  من  الجميع  إليه  يسعى  ما  وهو  المتأخرة، 
المملكة  في  ستكون   ،2006  -  2005 مواليد  لمنتخب  األولى 
لهذه  الرسمي  الموعد  أن  ذاته  الوقت  في  مؤكدًا  المغربية، 
المنظم  بالبلد  مرتبط  أنه  بما  بعد،  تحديده  يقع  لم  البطولة 
كورونا  فيروس  من  الوقائية  استعداداته  ودرجة  للمسابقة 

المستجد.
ومدارس  أكاديميات  لرابطة  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  ووفق 
 20 إلى  سيتقلص  المنتخب  العبي  عدد  فإن  الغربية،  المنطقة 
أفضل  اختيار  إطار  في  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل  فقط،  العبًا 

المغرب. الليبة في  الكرة  التي ستمثل  العناصر 
الرئيسي  الدور  على  حسن  محمد  أكد  تصريحه،  ختام  وفي 
الغربية،  المنطقة  ومدارس  أكاديميات  رابطات  به  تقوم  الذي 
خالل  المهمة  البرامج  من  مجموعة  بلورة  ستقع  أنه  مضيفا 
األكاديميات  جميع  داخل  العمل  تطوير  بهدف  المقبلة،  الفترة 

الجميع. بالفائدة على  يعود  بما  ● مباراة كرة قدم للناشئين

اتحاد بناء األجسام باملنطقة الشرقية ينهي دورة املدربنياللجنة الباراملبية تكرم مراسل جريدة »الوسط« في بنغازي
أبرز  من  نخبة  بتكريم  الثالثاء،  البارالمبية  اللجنة  قامت 
قدموا  الذين  بنغازي،  بمدينة  الرياضيين  اإلعالميين 
البارالمبية  اللجنة  لنشاطات  داعمين  خير  وكانوا  الكثير 
األولى  مراحلها  بداية  وعاصروا  المعاقين،  وشريحة 
المحلية  المحافل  مختلف  في  الزاهية  الذهبية  وفتراتها 

والدولية.
األطفال  لحقوق  الدولية  المنظمة  بمقر  التكريم  وتم 
البارالمبية،  اللجنة  رئيس  الرقيبي  خالد  بحضور  ببنغازي 
الذي حضر لمدينة بنغازي وقام بتكريم هذه الشخصيات 

المتميزة. اإلعالمية 
والزميل  الزوي،  عياد  من  كال  الرقيبي،  خالد  وكرم 

والزميل  الوسط«،  »بوابة  محرر  بركان  العابدين  زين 
أبوشوفة،  محمد  المصورين  والزمالء  الفيل،  عبدالمجيد 
والمصور الرياضي طارق الهوني، كما تم تكريم المصور 

الشاب عمر جابر.
وحضر االحتفالية التكريمية البطل العالمي عبدالرحيم 
اإلعاقة  ذوي  لرياضة  الفرعي  االتحاد  رئيس  الزوي، 
اللجنة  باسم  اإلعالمى  الناطق  السليني  ومحمد  ببنغازي، 
البارامبية، ورمضان أبوعزيزة، مستشار اللجنة البارالمبية 
واألندية،  الفرعية  االتحادات  ورؤساء  الشرقية،  بالمنطقة 
وعدد من الشخصيات الرياضية المهتمة بقطاع وشريحة 

والمدعوين. الضيوف  ببنغازي وعدد من  المعاقين 

على  الحصول  دورة  على  الثالثاء  مساء  الستار  أسدل 
الرخصة التدريبية »C/B« في لعبة بناء األجسام والطاقة 
بنغازي  مدينة  في  تنظيمها  على  أشرف  التي  البدنية، 

الشرقية. بالمنطقة  األجسام  لبناء  الفرعي  االتحاد 
األجسام،  لبناء  الشرقية  المنطقة  اتحاد  رئيس  وقال 
اليوم  هو  كان  الثالثاء  إن  الوسيع،  مصطفى  محمد 
الرخصة  على  للحصول  المدربين  لدورة  الختامي 
من  واسعة  مشاركة  الدورة  شهدت  حيث   ،»B/C«
الدكاترة  من  مجموعة  وبحضور  اللعبة  مدربي 
مستوى  على  أثنوا  الذين  المجال،  في  المختصين 
وسيكون  للمدربين،  المقدمة  المواد  خالل  من  الدورة 

وتوعية  لتثقيف  المجال  هذا  في  أخرى  نشاطات  هناك 
بناء األجسام. المدربين في 

الشرقية،  المنطقة  اتحاد  رئيس  نائب  قال  جانبه  من 
تخللتها  الدورة  إن  الهاجر،  محمد  عبداهلل  الدولي  البطل 
وأساسيات  التغذية  عن  المحاضرات  من  مجموعة 
علم  في  ومحاضرة  الدولي  القانون  وتحديث  التحكيم، 
الحضور  وكان  دوليا،  الممنوعة  والهرمونات  التشريح 
وبإشراف  اللعبة،  مدربي  من  كبيرة  بمشاركة  جيدا 
الذين  للمدربين  ويحق  المجال.  في  متخصصين  دكاترة 
مزاولة   »B/C« الرخصة  على  وحصلوا  الدورة  اجتازوا 

المقبلة. الفترة  التدريب في األندية خالل  نشاط 

● الطشاني
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ضرب تحت الحزام

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

االتحاد  لرئاسة  المترشحين  بين  التنافس 
رياضيًا  تنافسًا  يعد  لم  القدم  لكرة  الليبي 
الجمعية  في  الترشح  صندوق  يحكمه 
ومجلس  رئيس  الختيار  القادمة؛  العمومية 
إدارة جديد ألربع سنوات قادمة. وبعد إبعاد 
الطشاني  أنور  الرئيس  لمنصب  المرشح 
األعضاء،  وبعض  أبوزريدة  سالم  والمرشح 
من  وقوية  جديدة  مرحلة  الصراع  دخل 

الضرب تحت الحزام، إن صح التعبير.
الرئيس  الطشاني،  أنور  تهديد  وبعد 
باللجوء  الليبي،  الكرة  التحاد  السابق 
خطيرًا  منعرجًا  الصراع  يدخل  للفيفا، 
ليس  إبعاده  أن  يرى  أنه  خاصة  وجديدًا، 
خوفًا  وإبعاده  حجة  إلى  واليستند  قانونيًا 
من قدرته على المنافسة القوية وأنه ُأبعد 

قصدًا وبسوء نية.
الترشح النتخابات  لم يعد  ومنذ سنوات 
أخالقيات  على  يبنى  الليبي  الكرة  اتحاد 
شيء  كل  فيه  أصبح  بل  شريف،  وتنافس 
وغير  مشروعة  أشياء  وهناك  مباحًا، 
تحكم  بسبب  الستار؛  وراء  ولعب  مشروعة 
مجموعة محددة في اللعبة االنتخابية منذ 
فوق  أحيانًا  مصالحها  ترى  وهي  سنوات، 

مصلحة كرة القدم الليبية.
اتحاد  لعضوية  الترشح  معايير  أن  كما 
تسهم  وال  قوية  ليست  ورئاسته  الكرة 
إن  حيث  ومقنع،  قوي  كرة  اتحاد  إيجاد  في 
سمحت  وربما  سهلة  والشروط  المعايير 
يكون  أن  ما  يوم  في  أصاًل  يفكر  لم  لمن 
الكرة، وكل هذه الفوضى  عضوًا في اتحاد 
غير  مخرجات  األحيان  بعض  في  أنتجت 
القدم  كرة  على  سلبيًا  وانعكست  جيدة، 
لهم  من  بعض  صمت  ووسط  الليبية، 
القيادات  التغيير،خاصة  على  القدرة 
في  المسلسل  هذا  ويستمر  الرياضية، 
نظام  تعديل  بإعادة  قوية  مطالبات  ظل 
الليبية  األندية  جميع  إن  حيث  االنتخابات، 
الكبيرة والصغيرة وحديثة اإلنشاء تتساوى 
انتخاب  عند  واحد  بصوت  األصوات  في 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  رفض  بسبب 
وعجز  األصوات،  تعديل  القدم  لكرة  الليبي 
هذه  كل  ومع  التغيير.  عن  الكبيرة  األندية 
الليبي  الجمهور  مازال  السلبية  األشياء 
يطالب بنتائج إيجابية لكرة القدم في ظل 

إخفاقات متواصلة منذ سنوات.

عانت من ويالتها كرة القدم الليبية طيلة العقد 
األسود من األلفية الجديدة حسب تعبيرها.

المسابقات  لجنة  بيانها  في  الرابطة  وحذرت 
تستند  ال  التي  اإلجراءات  هذه  مثل  من  العامة 
للقوانين واللوائح وتعتبر إخالال مع سبق اإلصرار 
األندية،  جميع  بين  المساواة  بمبدأ  والترصد 
غير  التأجيالت  باب  سيفتح  الذي  األمر  وهو 
المبررة على مصراعيه، ويفسد روح المنافسة في 
الدوري الذي استبشرت الجماهير الرياضية خيرا 

بعودته.
النادي  الرابطة بيانها بأن جماهير  واختتمت 
لن  أنها  تؤكد  الوطن  ربوع  كل  في  األهلي 
التجاوزات،  هذه  مثل  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف 
وستدافع بكل الوسائل التي كفلها القانون ولن 
تصمت عن المساس بحقوق ناديها مهما كلف 

األمر.
على  فوزا صعبا  األهلي طرابلس حقق  وكان 
جاره المحلة بهدفين مقابل هدف، خالل المباراة 
التي جمع بينهما مساء السبت بملعب طرابلس 

األول  األسبوع  من  مؤجل  لقاء  في  الدولي 
القدم.  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  لمسابقة 
بالهدف  الجديد  الوافد  المهدي  معتز  وتقدم 
الدقيقة  في  طرابلس  األهلي  لفريق  األول 
الثاني  الهدف  كرواع  أحمد  وأضاف  العاشرة، 
والثالثين،  الثالثة  الدقيقة  في  جزاء  ضربة  من 
وسجل المحلة هدفه الوحيد بواسطة العبه عمر 
المستحق  الفوز  وبهذا   .92 الدقيقة  في  بلحاج 
أول  رصيده  في  طرابلس  األهلي  فريق  وضع 
ثالث نقاط في المجموعة الثانية، وبقي المحلة 
يواجه  أن  المقرر  النقاط. ومن  خاٍل من  برصيد 
الفريق نظيره أبوسليم، ضمن منافسات الجولة 

الثانية من بطولة الدوري الليبي الممتاز.
والمحلة  األهلي طرابلس  مباراة  تأجيل  وجاء 
الوطني  المنتخب  مشاركة  بسبب  الدوري،  في 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  في  القدم  لكرة 
 ،2021 الكاميرون  »شان«  المحليين  لالعبين 
مالعبها  المتوسط«  »فرسان  فيها  غادر  والتي 

ومنافساتها سريعا ومبكرا من الدور األول.

أصدرت رابطة مشجعي النادي األهلي طرابلس، 
تأجيل  بشأن   ،1 رقم  البيان  الماضي  اإلثنين 
مرحلة  من  الثاني  األسبوع  مباريات  إحدى 

الذهاب للمجموعة الثانية لفرق الدوري الممتاز.
وقالت الرابطة في بيانها إنها تتأمل أن تسير 
مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم الذي توقف 
الريبة  تثير  قرارات  أي  دون  سنتين  منذ  قسرًا 
والشك. وعبّرت الرابطة عن تنديدها بما قامت 
الليبي  باالتحاد  للمسابقات  العامة  اللجنة  به 
تأجيل  مفاجئ  بشكل  أعلنت  التي  القدم،  لكرة 
والمدرجة  الثانية  المجموعة  مباريات  إحدى 
مرحلة  من  الثاني  األسبوع  مباريات  ضمن 
سبب  ودون  الممتاز،  من  الدوري  من  الذهاب 
مقنع وهو ما يُمثل مساسًا مباشرًا بمبدأ تكافؤ 
ضمن  المنافسة  األندية  جميع  بين  الفرص 

المجموعة الثانية.
وكانت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم قررت تأجيل مباراة االتحاد والمدينة، التي 
 19 الجمعة  إلى يوم  األربعاء  إقامتها  كان مقررا 

الثاني  األسبوع  مباريات  ضمن  الجاري،  فبراير 
الممتاز.  الليبي  الدوري  من  الثانية  للمجموعة 
وبذلك تؤجل المباراة إلى ما بعد الجولة الثالثة، 
الفريقين،  مندوبي  مع  اتفاق  على  بناء  وذلك 

بسبب انتخابات رئاسة نادي االتحاد.
لموقع  وفًقا  بيانها،  في  الرابطة  وأضافت 
»ريسميا«، أن بند االتفاق بين األندية هو سند 
لتأجيل  مشجعًا  ويكون  القرارات  عليه  تُبنى 
وبداية  المنافسة،  بروح  واإلضرار  المباريات 
معلن  غير  وتصريح  للدوري  الفوضى  لعودة 
قلة  أو  النتائج  سوء  مشاكل  تواجهه  من  لكل 
بناء  مباراته  تأجيل  بطلب  بالتقدم  االستعداد 

على اتفاق مع منافسه.
تُعد  اإلجراءات  أن مثل هذه  الرابطة  وأكدت 
فئة  لضغوطات  المسابقات  لجنة  من  خضوعًا 
اإلخالل  سابقة  سنوات  في  اعتادت  متعصبة 
لظروف  وفقًا  وتطويعها  المنافسة  بجوهر 
لجنة  سيضع  اإلجراء  أن  كما  استعدادها، 
التي  القرارات  هذه  مثل  مأزق  في  المسابقات 

رابطة األهلي طرابلس تحذر من بداية عودة الفوضى للدوري الليبي املمتاز

● فريق األهلي طرابلس

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  استقبل 
هيئة  عن  وممثل  الشلماني،  عبدالحكيم 
الشباب والرياضة، مساء اإلثنين، وفد االتحاد 
وصل  الذي  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي 
من  طرابلس،  بالعاصمة  معيتيقة  مطار  إلى 
استضافة  الحظر عن  رفع  إمكانية  دراسة  أجل 
منذ  البالد  على  المفروض  الدولية  المباريات 
األمنية  األوضاع  أكثر من سبع سنوات بسبب 

الماضية. السنوات  ليبيا خالل  عاشتها  التي 
وضم وفد »كاف« الذي وصل إلى ليبيا كالًّ 
حميدو،  جبريل  النيجري  الوفد،  رئيس  من 
رئيس  إيميروا،  كريستيان  النيجيري  وعضوية 
والتونسي  بالكاف،  والسالمة  األمن  لجنة 
التحاد  التنفيذي  المدير  الهمامي  محمود 
سيداد  محمد  والموزمبيقي  أفريقيا،  شمال 
والمصري  األندية،  تراخيص  لجنة  رئيس 

أحمد أنعام من لجنة األمن والسالمة.
في  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  وقال 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر  نشره  بيان 
تهدف  الوفد  زيارة  أن  »فيسبوك«  االجتماعي 
استضافة  عن  الحظر  رفع  إمكانية  لدراسة 
منذ  البالد  على  المفروض  الدولية  المباريات 

7 سنوات بسبب األوضاع األمنية. أكثر من 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  بيان  وكشف 
بزيارة  الثالثاء  صباح  مهامه  باشر  الوفد  أن 
بغرض  الدولي؛  طرابلس  لملعب  تفقدية 
مدى  وتحديد  الملعب،  جاهزية  على  الوقوف 
رافق  وقد  مرافقه.  في  السالمة  شروط  توفر 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  األفريقي،  الوفد 
العام  واألمين  الشلماني،  عبدالحكيم  القدم 
الزيارة؛ قام  اللجنة المشتركة. وعقب  وأعضاء 
والمهاري،  البحر  باب  فندقي  بمُعاينة  الوفد 
كورنثيا،  بفندق  أمني  اجتماع  بعقد  واختتم 

المسؤولين. بعض  تخلله 
يوم  وهو  الموالي  اليوم  في  الوفد  وتحول 
خاصة  طائرة  متن  على  بنغازي  إلى  األربعاء، 
فنادق  وبعض  بنينا  شهداء  ملعب  لمعاينة 

المدينة.
األفريقية  اللجنة  تختتم  أن  المقرر  ومن 
بإقامة  الخميس،  اليوم  عملها  برنامج 
النهائي،  القرار  اتخاذ  التخاذ  صحفي،  مؤتمر 
كان  التي  زيارتها  وطبيعة  نتائج  وتوضيح 
قد  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  خالل  اقرها 
كأس  بطولة  انطالق  هامش  على  األفريقي 
بالكاميرون،  المحليين  لالعبين  أفريقيا  أمم 

إنفانتينو. جياني  الفيفا  رئيس  بحضور 
وعضو  الليبي  االتحاد  رئيس  وأكد  وسبق 
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 

إنفانتينو. جياني 
دراسة  هدفها  »الزيارة  الشلماني:  وقال 
وما  الرياضية  والمرافق  المالعب  أوضاع 
فتح  وعودة  المنافسات  باستضافة  يتعلق 
القارية  المنافسات  الحتضان  الليبية  المالعب 
المنتخبات واألندية من  لتتمكن  الحظر،  ورفع 
وأكمل  غياب«.  طول  بعد  مالعبنا  على  اللعب 
وملعب  ملعبنا  في  اآلن  »الكرة  الشلماني: 

والرياضة،  الشباب  هيئة  عبر  الليبية  الحكومة 
كونها المسؤولة عن ملف المنشآت الرياضية 
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« 
وفي وقت سابق وفي ذات السياق استقبل 
بشير  الدكتور  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس 
مدير  الطبال  عبدالباسط  العميد  القنطري، 
وفد  لزيارة  للتنسيق  وذلك  الرياضي،  األمن 
بالكامل،  البرنامج  لتأمين  ليبيا  إلى  »كاف« 
الرياضي  األمن  قبل  من  التأمين  ويأتي 
المختصة  والجهات  األمنية  األجهزة  بمشاركة 
والرياضة  للشباب  العامة  والهيئة  الدولة  في 
ووزارة  الرياضي  واإلعالم  القدم  كرة  واتحاد 
بالفندق  لإلقامة  المطار  من  وصواًل  الداخلية 

الصحفي. والمؤتمر  الزيارة  لبرنامج 
واألندية  الوطنية  المنتخبات  أن  يذكر 
مسابقاتها   ،2013 العام  منذ  تخوض  الليبية 
الدول  في  ليبيا،  خارج  الدولية  الرياضية 
والجزائر  وتونس  مصر  دول  بين  المجاورة 
الدولي  االتحاد  فرض  بعد  المغرب،  وحتى 
إقامة  على  حظرًا  )فيفا(  القدم  لكرة 
الليبية  المالعب  على  الدولية  التظاهرات 

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

القـدم في توحيـد الجماهير الليبية. ●  الشلماني يستقبل وفد االتحاد األفريقي لكرة القدم

●  وفد االتحاد في زيارة إلى ملعب طرابلس الدولي

الوسط - الصديق قواس

وفد االتحاد األفريقي في ليبيا من أجل فك قيود الحياة الكروية املفروض منذ 7 سنوات
عبدالحكيم الشلماني استقبل الوفد برئاسة جبريل حميدو ولجنة األمن والسالمة بـ»الكاف«

أمال في رفع الحظر عن المالعب..

بعد تأجيل إحدى المباريات..

● تدريبات األهلي بنغازي

● صورة تجمع الحكم الدولي الحاج عبدالله باله ومحمد أبوختالة

القدم  لكرة  األول  بنغازي  األهلي  فريق  استأنف 
تدريباته وتحضيراته بتحوله للقاهرة إلقامة معسكر 
بقياده  الماضي،  السبت  يوم  منذ  انطلق  تدريبي 
ويتواصل  يستمر  الصربي،  الفني  وجهازه  طاقمه 
ملحق  ذهاب  ضمن  األولى  مواجهته  موعد  حتى 
الكونغولى  أمام ضيفه فريق موتيمبا  الكونفدرالية 
يوم األحد المقبل بالقاهرة ضمن الدور الـ32 مكرر 

من كأس الكونفدرالية األفريقية.
وتحول الفريق عقب خوضه أولى مبارياته ضمن 
الدوري  لبطولة  األولى  االفتتاحية  الجولة  ذهاب 
التي  الماضي،  الخميس  يوم  القدم،  لكرة  الليبي 

تفوق فيها على جاره الهالل بهدفين لهدف.
الدور  بملحق  التحق  بنغازي  األهلي  فريق  وكان 
عقب  الكونفدرالية  لبطولة  مكرر  والثالثين  الثاني 
الثاني  الدور  ضمن  التونسي  الترجي  أمام  خروجه 
لدوري أبطال أفريقيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب األول 
بالقاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما حسم 

لصالحه  رادس  بملعب  العودة  مباراة  الترجي  فريق 
بثالثة لهدفين في آخر الدقائق بخطأ تحكيمي. بينما 
عقب  الدور  لهذا  الكونغولي  موتيمبا  فريق  تأهل 
إقصائه بطل أنغوال فريق أونزي برافوس بعد فوزه 
لهدف.  بهدفين  إيابا  فوزه  جدد  ثم  بهدف  ذهابًا 
وكان فريق موتيمبا حل في المرتبة الثالثة لبطولة 
المركز  وهو  الماضي،  الموسم  الكونغولي  الدوري 
الكونفدرالية،  بطولة  في  بالده  لتمثيل  أهله  الذي 

التي يشارك في منافساتها للمرة الرابعة تواليا.
بنغازي  األهلي  فريق  الليبية  الكرة  ممثل  ويأمل 
في  حظوظه  عن  والدفاع  إيجابية  نتيجة  لتحقيق 
في  الفريق  تريح  بالقاهرة،  األولى  الذهاب  مباراة 
وتجنب  بكينشاسا،  الشهداء  بملعب  الحسم  مباراة 
عنها،  غنى  في  هو  وحسابات  مفاجآت  أي  الفريق 
ملعب  على  سيدور  الحاسم  العودة  لقاء  أن  خاصة 
الشهداء بكينشاسا في الواحد والعشرين من شهر 

فبراير الجاري.

األيام  خالل  الليبية  الرياضية  األسرة  ودعت 
ورموزا  وقيادات  شخصيات  ثالث  الماضية 
عبر  الكثير  للرياضة  قدموا  كبيرة،  رياضية 
يوم  كان  حيث  بالعطاء،  الزاخرة  مسيرتهم 
الرياضة  تاريخ  في  الحزينة  األيام  من  اإلثنين 

رموز  أبرز  أحد  وفقدت  ودعت  التي  الليبية 
الحكم  ليبيا  في  التحكيم  ورواد 

كما  باله،  عبداهلل  الحاج  الدولي 
تحكيمية  شخصية  توديع  تم 

وهو  دنيانا،  غادرت  أخرى 
سليمان  البطل  المالكم 

مصطفى الشويهدي.
الرياضية  اأُلسرة 
ُظهر  ودعت  والتحكيمية 

يوم اإلثنين، الحكم الدولي 
يناهز  عمر  عن  باله  عبداهلل 

طويلة،  معاناة  رحلة  بعد   ،92
منذ  عاجل  بشكل  نقله  تم  حيث 

سرير   1200 مستشفى  إلى  قليلة  أيام 
الدولي  والحكم  الحياة.  فارق  حتى  ببنغازي 
حكام  أقدم  من  باله  عبداهلل  الحاج  الراحل 
األول في هذا  الرعيل  الليبية ومن  القدم  كرة 
وهو   1928 العام  مواليد  من  وهو  المجال، 

مدرس التربية البدنية وحكم الكرة الدولي.
الراحل لعب لفريق الطليعة كحارس مرمى، 
الثالثة  الدرجات  في  مبكرًا  التحكيم  وزاول 
والثانية منذ أن كان العبًا، وبعد اعتزال اللعب 
 ،1959 العام  بداية من  التحكيم  لمجال  تفرغ 
مهمة  إليه  وأسندت  كبيرة  نجاحات  وحقق 
حيث  المحلية،  المباريات  وإهم  أصعب  إدارة 

كان ضمن طواقم التحكيم 
نهائيات  أبرز  أدارت  التي 
القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
أدار  الستينات، كما  خالل مواسم 
أول بطولة على مستوى كأس  نهائي 
العام  واألخضر  طرابلس  األهلي  بين  ليبيا 
الحاسمة  المباريات  من  العديد  وأدار   ،1976
الخروج  المحلية، ونجح في  الليبية  الفرق  ألبرز 

بها إلى بر األمان.
وفيما بتعلق بإدارته المباريات الدولية، تم 
العام  البادج   - الدولية  الشارة  لنيل  ترشيحه 
العسكري  المنتخب  مباراة  أدار  حيث   ،1968
القائمة  على  واستمر  واأللماني،  الجزائري 
الدولية حتى موسم 73 – 74، وهو أكثر حكم 
ليبي تواجد بالمالعب على مدى 32 عاما، وادار 
والجزائر  بمصر  الدولية  المباريات  من  العديد 

وتونس والسودان، كما أدار مباريات دولية في 
وكان   ،1965 العام  بالقاهرة  العربية  الدورة 
أدار  الذي  التحكيم  طاقم  وضمن  خط  مراقب 
المباراة النهائية بين منتخبي مصر والسودان.
كما عمل فقيد الرياضة الراحل عبداهلل باله 
حيث  الطائرة،  الكرة  بلعبة  اإلداري  المجال  في 
كان ضمن عضوية االتحاد الليبي للكرة الطائرة 
ورافق  الطائرة،  للكرة  الفرعي  لالتحاد  ورئيسًا 
البطوالت  من  العديد  في  الوطني  المنتخب 
العربية، كما تراس االتحاد الفرعي لكرة القدم 
ببنغازي لسنوات عديدة، وتراس لجان التحكيم 
ألجيال  خبرته  تقديم  في  وساهم  المختلفة 

عديدة تتلمذت على يديه وتحت إشرافه.
قبل  من  بالتكريم  مسيرته  الراحل  وتوج 
والقطاعات  الرياضية  المؤسسات  من  العديد 
الطويلة  ورحلته  الكبير  عطائه  نظير  الخاصة 

بالمجال الرياضي والتحكيمي. كما ودعت أسرة 
وأبطالها  رموزها  أبرز  أحد  المالكمة  رياضة 
البطل  المالكم  وهو  الكثير  لها  قدم  الذي 
سليمان مصطفى الشويهدي الذي مثل رياضة 
المحافل  من  العديد  في  الليبية  المالكمة 
أبرز  وكانت  السبعينات،  سنوات  خالل  الدولية 
في  العسكري  الليبي  المنتخب  مع  مشاركاته 
بطولة العالم العسكرية بفنزويال العام 1979.

التدريب،  مجال  إلى  اتجه  االعتزال  وعقب 
حيث ساهم بخبرته الكبيرة في إعداد وتقديم 
كما  اللعبة،  ومواهب  نجوم  من  جيد  جيل 
ببنغازي،  األهلي  النادي  مالكمي  تدريب  تولى 
ببنغازي،  للمالكمة  الفرعي  االتحاد  وتراس 
وكان  للعبة،  العام  االتحاد  لرئيس  ونائبًا 
بعد  اللعبة  نشاط  إحياء  على  الحريصين  من 
العديد  تنظيم  على  إشرافه  من خالل  عودتها 

من المسابقات والبطوالت المحلية.
وعمل بطل المالكمة الليبي الراحل باالتحاد 
ألعاب  رياضة  في  ومثله  العسكري  الرياضي 
المحلية،  البطوالت  من  العديد  في  القوى 
في  العسكرية  المنتخبات  تدريب  على  وأشرف 
كما  البدنية،  واللياقة  البدني  اإلعداد  مجال 
أسهم في اإلشراف على تدريب فرق المعاقين، 
الرياضي  باالتحاد  اإلداري  بالمجال  عمل  كما 
العسكري واالتحاد الفرعي لرياضة ألعاب القوى 

ببنغازي. 
ولم يتوقف الوداع على رحيل أحد أبرز رموز 
الحاج  الدولي  الحكم  ليبيا  في  التحكيم  ورواد 
عبداهلل باله، بل تم توديع شخصية تحكيمية 
أخرى غادرت دنيانا الفانية بهدوء، وهو الحكم 
والمربي الفاضل محمد أبوختالة، وهو أحد أبرز 
السبعينات  سنوات  خالل  األولى  الدرجة  حكام 

والثمانينات.

ممثل الكرة الليبية الوحيد األهلي بنغازي يتطلع 
للتعويض وتخطي عقبة موتيمبا الكونغولي

األسرة الرياضية الليبية تودع ثالث شخصيات ورموزا في يوم واحد
الوسط - زين العابدين بركان

أبرزهم الحكم الدولي الحاج عبدالله باله

في دور الـ32 ببطولة »الكونفدرالية«
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ماذا: يمكن أن يقدم للسلطة الجديدة؟

من: يضمن عدم عرقلته تنفيذ مقررات جنيف؟

أين: دوره في طي صفحة االنقسام؟

متى: يتخلى أعضاؤه عن روح المحاصصة والقبلية؟

كيف: يجنب السلطة الجديدة تباعات انقسام أعضائه ؟

لماذا: لم يلعب دور إيجابي في توحيد الجبهة الداخلية ؟

مجلس النواب
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الطويل طه  عبدالقادر 
53 عاما، مررنا كالعادة، كلما وجدنا  لعله في مثل هذا اليوم، منذ 

)الريبورتاج( األستاذ عبدالقادر  فرصة على مكتب رئيس تحرير جريدة 
الليبية، عندما  الجامعة  الطويل. كنا نعرج عليه، من بعد مغادرتنا  طه 

المنار بشارع االستقالل ببنغازي. كان مكتبه في  كانت تشغل قصر 
االستقالل  الليبية بشارع  للجامعة  المقابلة  الناحية  في  أرضي  محل 
ببنغازي. ثالثة منا كنا طلبته، عندما كان مدرسا في مدرسة األمير 

الماضي. وكان متميزا عندنا طلبة تلك  القرن  في منتصف خمسينات 
الضحك. أحيانا  تثير  التي  الالذعة،  الذكية  بتعليقاته  المرحلة، 

في ذلك اليوم ناكفه، أحد الرفاق، بغية إثارته بسبب مقاالت كان 
الملك إدريس السنوسي. ما زلت أذكر  المرحوم  يكتبها مفخما بها 

رده: »يطفى الضي وتعرفوا قيمتا«. لم يطل الزمن حتى سقط 
الثورية، قال كلمته  المحكمة  أمام  الملكي، ولما وقف  النظام 

الفيلة!«. رحمه اهلل كان  البراغيث وتتركون  الشهيرة: »تحاكمون 
الليبية، يوم  الركاب  ممن استشهدوا يوم أسقطت إسرائيل طائرة 

.1974/2/22

ليبيا األمسليبيا األمس

إليزابيث هيد فيتر )1904-1972( كاتبة أميركية، كتبت في بداياتها تحت اسم مستعار 
وهو )حنا ليز( من اهتماماتها العالقات اإلنسانية. ومنذ ثالثينات القرن الماضي حتى 
السبعينات كتبت القصة القصيرة والروايات، والعديد من المقاالت لعدد من المجالت 
والطبيعة  والسفر  الزوجية  الحياة  ومشاكل  والطب  العقلية  الصحة  موضوعات  حول 
واألمراض االجتماعية. كتابها األكثر رواجا هو: »ساعدي زوجك على البقاء حيا« صدر 
سنة )1957( وما زال يُسوق حتى اآلن. ولعل ذلك نتيجة تجربتها المبكرة في الحياة، 
فحتى 26 أغسطس 1920 لم تنل المرأة في أميركا حق التصويت، وحتى بعدما نالته 
ظلت طويال تحت سلطة الرجل، ولم تتحرر تماما من هذه السلطة إاّل سنة 1940، وقد 

يكون ذلك هو السبب الرئيسي في كتاباتها تحت اسم مستعار.
فهمتُ، للوهلة األولى، من عنوان كتابها أنه لمساعدة »الزوج في البقاء حيا« وأيضا 
الستمرار الزواج، ولكنني وجدت أنه أعد ليساعد الزوجة في التعامل مع زوجها لتجعله 
حيا بالفعل! وبالتأكيد هذا لصالحها، فليس هناك زواج من دون بقاء الزوج زوجا، وليس 

هناك زوجة من دون زوج حي بالمعنى العملي للحياة!
ولقد لفت انتباهي أن نصائحها، قد تساعد بالتأكيد أية زوجه ليبية، أو عربية في 
صمود زواجها أمام مسببات انهياره، ألن الزوج العربي في تقديري غير قابل لالنهيار 
ألسباب كثيرة أقواها السلطة الذكورية، التي استمدت قوتها من »قوامة الرجال على 

للطالق،  الخاطئة  الرؤية  القوامة  هذه  أبشع  ولعل  النساء«، 
فما زال هناك آباء يدقون أقدامهم في األرض ويعلنون: »أن 
مشوار البنت من بيت الزوجية إلى القبر مباشرة!«. وبالطبع 
من العبث أن تقنع صاحب هذه النظرية التي ال عالقة لها، 
على اإلطالق، بالدين؛ بغير ما نقش في دماغه! ولذلك رأيت 
في هذا الكتاب تفسيرات ونصائح تخدم الزوجة قبل الزواج، 
وبالتالي ال تمنح فرصة لتلك العقول المنغلقة، التي ترفض 
والحياة،  االنتقاء  حرية  من  به  اهلل  خلقنا  وما  ديننا،  أقره  ما 
وأيضا يخدم تلك التي ال تملك كيف تتقي مغبات دق األقدام. 
فدعونا نرى سويا رؤية الكاتبة ليظل الزوج، وبالتأكيد الزوجة 

أيضا، على قيد الحياة.
تقول الكاتبة: إن الطفل يكون في أحسن صحته البدنية 
ويتميز  فيبدع  له،  أمه  حب  على  يشب  عندما  والنفسية، 
ويتفوق، وبالطبع الحب هنا ال يعني الدالل المفرط. وبسبب 
فتمضي  يتنفس من خالله،  حياته  يستمر طوال  الحب  هذا 
بالجانب  ترتبط  والثقة، وال  واالمتنان  بالهناء  حياته مفعمة 
الجنسي فقط. الرجل يتطلع إلى حب دافئ، كالذي ناله من 

كذلك  ليظل  يلزمه  ما  إن  إذ  حالته،  أحسن  في  ويكون  صفات أمه،  اكتمال  هو 
الرجولة، مع الجاذبية البدنية، والكثير من الحب، وليس الجنس، ألنه باختصار شديد 
يتحقق بقدر ما يناله من حب واهتمام، والسبب هو تكوينه من والدته ومراحل طفولته 

حتى صباه، بما تغدقه عليه أمه من عطف وحنان ومحبة.
تقول الكاتبة إن لسيدة تعرفها ابنا يحبها حبا عميقا، وإن كان تبعده عنها، أحيانا، 
مشاغله الدراسية، ولعبه، واهتماماته. تقول هذه السيدة، إنه خالل المرحلة اإلعدادية، 
حزنه  سبب  تعرف  أن  حاولت  ولما  حزينا،  المدرسة  من  يوما  جاءها  بلوغه  بداية  مع 
أخبرها أاّل تقلق وقال لها: »كنت حزينا وأردت المجيء إليك« ولم يقترب منها، وإنما 
يريد؟  ماذا  كعادتها،  هي،  تعرف  أن  إلى  متطلعا  واكتئاب،  برود  في  إليها  ينظر  ظل 
ونقلت الكاتبة عن هذه السيدة، التي انتبهت إلى أن ابنها يريد من يحنو عليه، ولكن 
ما  يعطيه  أن  يمكن  الذي  الوحيد  الشخص  »إن  لها:  وقالت  فضحكت،  هي!  ليست 
البعيد  الحب  هذا  ومنحته  وجدها  إن  الزوجة،  هي  بها،  جاءني  التي  الحالة  في  يريد، 
عن الجوانب البيولوجية، سوف يعود سعيدا كطفل! ولكن يتعين أن توازن بين الحب 

األموي وبين التقتير فيه«.
والحب، ال يثمر إن ضُيق الخناق عليه، بمعنى أنه إن أحس أنها ال تريده أن يخرج 
إلى مقهى، أو ناد، أو لرفقة أصدقاء في رحلة أو سهرة. ولكن إن ودعته بابتسامة فإنه 

سيعود أكثر حبا لها.
على  بالتأكيد  تعود  الحركة،  حرية  ومنحهم  األزواج،  عن  الحصار  سبل  إبعاد  إن 
زوجاتهم بالهناء والراحة. خصوصا إن عرفنا أن الرغبة الجنسية بين الطرفين مد وجزر، 

وأيضا االنتباه إلى اختالف القدرات في التعبير عن هذا الحب.
الذي تقوم  إلى حد كبير ذلك »القمع«  الزوجة لتحركات زوجها تشبه  ولعل حصار 
الدولة، أليست المرأة هي »الحكومة« كما يصطلح على ذلك الكثير من األزواج؟ وما 
ينتج عن القمع إاّل االنفجار والتطلع إلى الحرية التي قد تأتي بنتائج عكسية، وتنتهي 

بما ال تحمد عقباه، و»تيجي على خشمه أو خشمها، أو خشميهما معا«!

محمد عقيلة العمامي

 حتى ال تدق األقدام

يتواصل مشروع تحويل السلبيات الزجاجية 
والبالستيكية والورقية إلى رقمية، والذي ينفذه منذ 

سنوات مكتب المسح والتوثيق األثري واألرشفة 
بمراقبة آثار شحات، وأنجزت منه عشرات اآلالف من 

الصور والخرائط ذات األهمية الكبيرة.
والسلبيات الزجاجية والبالستيكية والورقية هي 

مواد تشبه »نيجاتيف« شرائط الصور الفوتوغرافية 
المستخدمة في الكاميرات القديمة.

ويتكون فريق عمل المشروع، بمركز األرشفة والتوثيق 
والتسجيل بمراقبة شحات، من مدير المكتب فوزي 

عبدالسالم الرعيض، وموظفي المكتب منصف نصر 
خطاب وداوود إدريس وربيع جمعة.

وعبر مدير المكتب عن شكره لكل الجهات الداعمة 
ولمصلحة اآلثار ومراقبة آثار شحات، مشيرا إلى 

مشاركة المكتب في معظم الدورات وورش العمل 
والزيارات الميدانية.

والمقر الحالي للمشروع، هو نتاج عمل مشترك بين 
البعثة األميركية - جامعة أوبرلن والمجلس البلدي 

شحات، وأنجز المبنى سنة 2014.

أهال بك
في منزل السفاح
سيفتح منزل السفاح »بافالو بيل« في 

فيلم »سايالنس أوف ذا المبس« )صمت 
الحمالن(، أمام الراغبين في النزول لليلة 

في إحدى غرفه، وزيارة الموقع حيث صورت 
عدة مشاهد من الفيلم. ويقع البيت الذي 

شيد عام 1910 في بيريوبوليس بضواحي 
بيتسبورغ في والية بنسيلفانيا األميركية، 

وُأبقي على ترتيبه الداخلي كما يظهر 
في فيلم جوناثان ديم الذي حاز خمس 

جوائز أوسكار، مع اختالف طفيف في ورق 
الجدران. وبيع البيت، البالغة مساحته 216 

مترًا مربعًا، قبل خمس سنوات بسعر 
195 ألف دوالر، قبل أن يشتريه مصمم 

الديكورات في السينما كريس روان أخيرًا 
لقاء 290 ألف دوالر بهدف تحويله إلى 

موقع سياحي، مع إمكانية استئجار غرفة 
فيه الحًقا هذه السنة، على ما أوضحت 

الناطقة باسمه. وسيكون بإمكان النزالء 
زيارة المنزل وتفقد القبو، حيث كان جايم 

غامب يحبس النساء اللواتي يخطفهن، 
وحيث صورت عدة مشاهد من الفيلم الذي 

عرض في الصاالت العام 1991.

قياس ضربات 
القلب هاتفيا

أعلنت »غوغل« أن مستخدمي »بيكسل« 
سيتمكنون من قياس معدل ضربات 

القلب ووتيرة التنفس، من خالل كاميرات 
هواتفهم الذكية.

وسيتاح للمستخدمين االطالع على 
هذه المعلومات عبر تطبيق »غوغل 

فيت« الصحي، اعتبارا من مارس، 
بفضل خطوات توازي ببساطتها 

صورة الـ»سيلفي«، ومن دون الحاجة 
إلى معدات طبية أو ساعات متصلة 
باإلنترنت،. وبفضل تقنية »التعلم 
اآللي« )ماشين ليرننغ( التي توصل 
إليها مهندسو »غوغل«، لن يحتاج 

المستخدمون سوى إلى فتح تطبيق 
»غوغل فيت« فترصد الكاميرا حركات 

الصدر الخفيفة ارتفاعا وانخفاضا، ومنها 
تستشف وتيرة التنفس.

أما معدّل نبضات القلب، فيقاس 
استنادًا على التغيرات غير الظاهرة 

للعيان في لون الجلد، وهي تنجم عن 
تدفق الدم المؤكسج حديًثا من القلب 

إلى بقية الجسم. 

حصار الزوجة 
لتحركات زوجها 

يشبه إلى حد 
كبير ذلك 

»القمع« الذي 
تمارسه الدولة، 

وقد يأتي 
بنتائج عكسية، 

وينتهي بما ال 
تحمد عقباه!

أقوالهمأقوالهم

»نؤكد استعداد روسيا للتفاعل البناء 
مع اإلدارة االنتقالية لليبيا بهدف 

التغلب على األزمة الليبية التي طال 
أمدها في أقرب وقت ممكن«.

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»تهانينا لألشقاء الليبيين بنجاحهم 
في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، 

ونؤكد دعم تونس
 تثبيت الحل السلمي«.

وزير الخارجية التونسي
 عثمان الجرندي

» االتحاد األوروبي مستعد لدعم 
خارطة الطريق التي وضعها ملتقى 

الحوار السياسي الليبي، وكذلك 
االنتخابات«.

سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا 
خوسيه ساباديل

»جاهزون للعمل والتعاون مع 
السلطة التنفيذية الجديدة لبناء ليبيا 

موحدة مستقرة وذات سيادة«.

الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

آالء بليحة.. 
سبع أرواح

على  شهرة  قليلة  أشهر  خالل  بليحة  آالء  الشابة  األردنية  حققت 
تابعها  طريفة  مقاطع  بفضل  بلدها،  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لتقمص  وجهها  ومالمح  مظهرها  تعديل  على  قدرتها  تظهر  اآلالف 

اإلغالق  فترات  خالل  الملل  ولمواجهة  وأجانب.  عرب  مشاهير 
في  موهبتها  عامًا(   27 ( بليحة  سخّرت  »كورونا«،  فيروس  بسبب 

مالمح  تشكيل  إلعادة  التبرّج  مساحيق  فيها  استخدمت  فيديوهات 
األردنية  الجامعة  في  البصرية  الفنون  الشابة  ودرست  وجهها. 

للعودة  تضطر  أن  قبل  البحرين  في  للتجميل  خبيرة  لفترة  وعملت 
الجائحة. بسبب  عملها  فقدت  بعدما  بالدها  إلى 

عشرات  اآلن  حتى  وقلدت 
الرئيس  منها  الشخصيات 

السابق  األميركي 
وملكة  ترامب  دونالد 

إليزابيث  بريطانيا 
والممثلة  الثانية 

جولي  أنجلينا 
البوب  وملك 

جاكسون  مايكل 
كرة  والعب 

البرتغالي  القدم 
رونالدو. كريستيانو 

هنا.. رقمنة تاريخ ليبياهنا.. رقمنة تاريخ ليبيا
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