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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

وجوه من يوم الطفولة المغاربي
ص16

خفض طوعي

فضاء

إنتاج  أن  »رويترز«  لوكالة  أظهر مسح 
فبراير،  في  تراجع  النفطي،  أوبك 
إذ عزز خفض طوعي من جانب 

عليها  المتفق  التخفيضات  السعودية، 
زيادات  سبع  منهيًا  حلفاء،  منتجين  مع 

إلى  المسح  وخلص  متتالية.  شهرية 
للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  أن 
13 عضوًا، ضخت  التي تضم  )أوبك(، 

فبراير،  في  يوميًا  برميل  مليون   24.89
عن  يوميًا،  برميل  ألف   870 بانخفاض 

انخفاض شهري  أول  يناير. وهذا هو 
 .2020 يونيو  منذ 

مليار2.5
شخص

حول العالم سيعانون مشاكل 
في السمع بحلول العام 2050.

)منظمة الصحة العالمية(

نفط

كل شيء

غيوم صناعية

قريبا في ليبيا
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خالف على »األولويات الدستورية« في املرحلة االنتقالية: االستفتاء أم االنتخابات أوال؟

المنافس
كما عديد من دول القارة األفريقية، فإن 
أجواء التوتر والغموض تخيم على سباق 

االنتخابات الرئاسية في تشاد المقرر 
إجراؤها يوم 11 أبريل المقبل، التي يسعى 

فيها الرئيس إدريس ديبي الذي يحكم 
البالد منذ 30 عامًا إلى الترشح لوالية 

سادسة. قبل أشهر من االنتخابات، قرر 
ائتالف معارض تقديم مرشح رئاسي 

لمنافسة ديبي البالغ من العمر 68 عامًا، 
والذي يحكم البالد بيد من حديد منذ 

عقود، فيما الغموض يكتنف مصير المرشح 
الرئاسي يحيى ديلو بعدما تمكن من 

مغادرة منزله في العاصمة،رغم الطوق 
األمني المفروض عليه من طرف وحدة 

من قوات األمن الرئاسي. حسابات 
المجتمع الدولي تختلف في رؤية 

هذا السباق، أن ديبي يحظى 
بدعم المجتمع الدولي الذي 
يرى فيه حليفًا أساسيًا في 

مكافحة الجماعات المسلحة، 
فيما تحيط ببالده دول 

تعاني أزمات عميقة مثل 
ليبيا وأفريقيا الوسطى 

والسودان. بيد أن 
رهانات التوتر قد تطرح 

تغيرات غير متوقعة، 
خصوصًا بعد حادث 

»ديلو« الذي قد 
يعيد مسلسل 

االنقالبات العسكرية 
في تشاد مرة أخرى.

كشفت وكالة »ناسا« مؤخرًا تجربة 
إطالق صاروخ صغير في الغالف الجوي 
العلوي ثم فجرته إلنشاء غيوم صناعية 

متوهجة. وتُعرف الغيوم التي تحلق 
على ارتفاع عاٍل، وتتألق في الظالم فوق 

القبب القطبية، باسم غيوم الغالف الجوي 
القطبية، وهي في األساس أسراب من 
بلورات الجليد عالية في الغالف الجوي، 
التي تلتقط ضوء الشمس بطريقة غير 

عادية. وشرع أعضاء البعثة في إنشاء 
PMC الخاصة بهم.

بين من يؤكد على خطورته ومن يقلل من تأثيره

إحياء اليوم الوطني للتراث تحت شعار »صنعة اليد وال مال الجد«

الليبيون في انتظار 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

السلطة الجديدة في مهب تقرير »الرشى«

االنفراجة السياسية تفتح شهية »اإلعمار« في الجوار الليبي

في  المستثمرين  كبار  من  عــدد  يجري 
تحالفات  لتشكيل  مفاوضات  الجوار  دول 
خاصة  ليبيا،  إعمار  إعــادة  في  للمشاركة 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  نجاح  بعد 
في انتخاب محمد المنفي رئيسا للمجلس 
رئيسًا  دبيبة  وعبدالحميد  الرئاسي 

للحكومة.
الجانب  على  متسارعة  جاءت  التحركات 
االقتصادية  الغرفة  كشفت  إذ  المصري، 
الليبية–المصرية المشتركة، أن ليبيا بدأت 
المختصة  الجهات  مع  االتفاق  في  رسميًا 
القوى  وزارة  في  المتمثلة  مصر  في  سواء 
العاملة أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات 
الخاصة. وأضافت أن ليبيا تبحث مع مصر 
التبادل التجاري بين البلدين والتوسع في 

التنقل لألفراد والبضائع.
من  ألكثر  تحتاج  ليبيا  أن  إلى  وأشارت 
مليوني عامل مصري إلعمار المدن الليبية 
المتضررة، وقالت: »نسعى لعودة العمالة 
وقدرت  التخصصات«،  كل  في  المصرية 
الغرفة االستثمارات التي تحتاج إليها ليبيا 
بنحو 100 مليار دوالر إلعادة إعمار المدن 
والصراعات  الظروف  جراء  من  المتضررة 

التي مرت عليها.
الغرفة  ــيــس  رئ بــحــث  جــهــتــه،  ــن  م

المشتركة  المصرية  الليبية-  االقتصادية 
عن الجانب الليبي هاني سفراكس، عودة 
العمالة المصرية إلى ليبيا بشكل نظامي، 
بالعمالة،  االتــجــار  عمليات  عــن  بعيدًا 
جاء خالل  ما  القانونية. وهو  غير  والهجرة 
مدينة  في  التجارية  بالغرفة  عقد  اجتماع 

الجيزة المصرية.
تبدو  التحركات  ــإن  ف المقابل،  فــي 
أزمــة   تعيش  الــتــي  تــونــس،  فــي  أبــطــأ 
السياسية  الطبقة  انشغال  بفعل  سياسية 
بالصراعات الداخلية، بيد أن سفير االتحاد 
األوروبي بتونس ماركوس كورنارو يقول: 
وتنشط  الفرصة  تونس  تستغل  لم  »إذا 

غيرها  سيأتي  طرابلس،  باتجاه  موانئها 
ليفتك منها الفرص والمشاريع«.

التي  أن من حق تونس  ويرى محللون 
تحملت أعباء كبيرة جراء األزمة الليبية أن 
المرحلة،  في هذه  اقتصاديًا  تكون شريكًا 
سنوات  ـــ10  ال خــالل  تونس  تكبدت  إذ 
دوالر،  مليارات   5 ناهزت  خسائر  الماضية 
أكثر  أن  أي  رسمية،  ليبية  بيانات  بحسب 

من 11 مليار دينار تونسي.
سلبية  انعكاسات  الرقم  هذا  ويحمل 
التونسيين  فقدان  مستوى  على  للغاية 

لمواطن شغلهم في ليبيا.
تفاصيل ص8

طرابلس: الوسط

فيما كان الجدال يدور بين البرلمانيين حول موعد 
ومكان انعقاد جلسة »منح الثقة« لحكومة الوحدة 
األمم  خبراء  لجنة  لتقرير  تسريب  فاجأ  الوطنية، 
المتحدة حول مزاعم رشى تتهم شخصيات بملتقى 
الذي  السياق  أوحى  الجميع، حين  السياسي  الحوار 
أسماء  ــورود  ب الفرنسية  الصحافة  وكالة  بثته 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  في  بعينها  شخصيات 
ضمن التقرير األممي، ما أربك المشهد السياسي 
الليبي، حيث قفز كثيرون إلى التشكيك في شرعية 
ما  إلى  الثقة  منح  وتأجيل جلسة  الجديدة  السلطة 
بعد صدور التقرير رسميًا، فيما يلح الرعاة الدوليون 
القائمة،  السياسية  العملية  في  قدمًا  المضي  على 

واإلسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
بتأخير  يهدد  آخر  عاماًل  الرشى  قضية  وأضافت 
منحها  إجراءات  وتعطيل  الموقتة  الحكومة  اعتماد 
بالمناخ  يذكر  ما  النواب،  مجلس  قبل  من  الثقة 
الذي ولدت فيه حكومة الوفاق الوطني عقب اتفاق 
الصخيرات، لكن البعثة األممية في ليبيا دعت إلى 
انعقاد جلسة منح الثقة في موعدها يوم 8 مارس 
لعقد  واألمنية  اللوجستية  باالستعدادات  مرحبة 

الجلسة في مدينة سرت.
المسرب من  السياسية مع  الطبقة  جاء تجاوب 
العملية  حساسية  مقدار  ليظهر  الخبراء  تقرير 
السياسية، حيث رجح رئيس مجلس النواب عقيلة 
»تايمز«  جريدة  مع  صحفي  حديث  في  صالح 
الجلسة  تأجيل  إمكانية  الثالثاء،  يوم  البريطانية 
لمنح  الجاري  الشهر  من  الثامن  يوم  المقررة 
التقرير«، مضيفا:  نشر  »إلى حين  للحكومة  الثقة 
ارتكب  من  استبعاد  فيجب  رشى،  تلقي  ثبت  »إذا 
نائبًا   29 الرأي  هذا  إلى  وانضم  الجريمة«،  هذه 
قبل  التقرير  من  بنسخة  المتحدة  األمم  طالبوا 

الجلسة. عقد 
حكومة  رئيس  مكتب  فيه  وصــف  وقــت  وفــي 
عملية  تقويض  بمحاوالت  األمر  الوطنية  الوحدة 
المجلس  مع  طالب  التنفيذي،  الجهاز  تشكيل 
الرئاسي الجديد لجنة خبراء األمم المتحدة بسرعة 
الكشف عن نتائج التحقيق، أما البعثة األممية فردت 
بأن عملها منفصل عن لجنة الخبراء التي تتبع لجنة 
التعليق،  يمكنها  وال  األمــن،  بمجلس  العقوبات 
مشددة على توجيه أية استفسارات في هذا الصدد 
إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن. وشددت 
على ضرورة المضي نحو عقد جلسة مجلس النواب 

كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة.
مواقع  عبر  الليبيين  من  كبير  قطاع  ويرغب 
التقرير  نشر  في  بالتعجيل  االجتماعي  التواصل 
التسريبات  تستغل  ال  الحقيقة، كي  لتوضيح  كاماًل 
أو  ــة  وزاري حقائب  على  الحصول  بهدف  لالبتزاز 
الغموض يكتنف  أن  فرض أسماء معينة، خصوصًا 

أسباب تعثر إعالن الدبيبة عن أسماء حكومته.
ليبيا  إلى  السابق  األميركي  المبعوث  ويحذر 
)2013 و2016( جوناثان وينر، في تحليل له، من 
خلق مزاعم الرشوة المتداولة المزيد من المخاطر 
فشل  مع  حتى  ليبيا،  في  االنتقالية  المرحلة  على 
دبيبة في الوفاء بالموعد النهائي المحدد لتقديم 

حكومته إلى البرلمان للموافقة عليها.
الرشوة  مزاعم  تتسبب  أن  وينر  يستبعد  وال 
من  لعدد  والمستمرة  المحققة  غير  والطموحات 
في  الرئيسيين  والعسكريين  السياسيين  الفاعلين 
ومع  المقبلة.  القليلة  األسابيع  خالل  عسير  انتقال 
ذلك، يظل الحفاظ على الزخم لالنتخابات الوطنية 
في 24 ديسمبر 2021 ضروريًا لتأمين الشرعية لما 

بعد المدى القصير ألي حكومة ليبية.

وفي األثناء يحتدم النقاش حول االلتزام بفرص 
إجراء االنتخابات بحلول نهاية السنة وسط توقعات 
رئيس  تصريحات  على  بناء  أخرى  ألشهر  بتأخيرها 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عماد السايح، 
ستكون  الدستور  تمرير  حال  في  إنه  قال  الــذي 
ألسباب   2021 وليس   2022 نهاية  االنتخابات 

التأسيسية  الهيئة  وفد  اقتراح  مع  موازاة  تقنية، 
األممي  المبعوث  على  الدستور  مشروع  لصياغة 
مشروع  على  االستفتاء  عقد  كوبيش  يان  الجديد 
الدستور يوم 24 ديسمبر وإجراء االنتخابات بعدها.

ولم يتوقف اإلعالن عن الدعم الدولي للسلطة 
بهدف  جنيف  حوار  ولمخرجات  الجديدة  التنفيذية 
آخره  وكان  القادمة،  االستحقاقات  إلى  الوصول 
محمد  المنتخب  الرئاسي  المجلس  رئيس  تلقي 
السفير  من  هاتفيًا  اتصااًل  الثالثاء  يوم  المنفي 
أكد  هوبتون،  نيكوالس  ليبيا  لدى  البريطاني 
أجل  من  الكامل  الدعم  بتقديم  بالده  التزام  فيه 
هاتفي  اتصال  بعد  ذلك  جاء  لالنتخابات،  الوصول 
األميركي  القومي  األمن  مستشار  بين  جرى  آخر 
لرئيس  الدبلوماسي  والمستشار  سوليفان،  جيك 
على  فيه  اتفقا  ماتيولو،  لويغي  اإليطالي  الــوزراء 
التعاون في مجموعة من القضايا بما في ذلك ليبيا 

وشرق البحر األبيض المتوسط.
الجديد،  األممي  المبعوث  يواصل  األثناء  في 
والدولي  اإلقليمي  الدعم  لحشد  كوبيش، مساعيه 
الثالثة  مساراته  ضمن  الليبي  الحوار  لمخرجات 

في  اإلسراع  بغية  والعسكرية،  واألمنية  السياسية 
ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة  تنفيذ  وتيرة 
وقف  واتفاق  تونس،  في  الليبي  السياسي  الحوار 
فيما  وتركيا،  إيطاليا  كوبيش  وزار  النار،  إطالق 
اإلقليميين  الشركاء  من  عدد  مع  مشاورات  أجرى 
دول  من  دبلوماسيون  بينهم  من  والدوليين، 
اليونان والمغرب ومصر وروسيا وفرنسا واإلمارات 

وحلف األطلسي.
على  الخالفية  المسائل  حلحلة  نحو  توجه  وفي 
المستوى الدولي ذات العالقة بالملف الليبي، تحادث 
ماكرون  إيمانويل  والتركي  الفرنسي  الرئيسان 
محادثات  أول  في  الفيديو  عبر  إردوغــان  ورجــب 
في  وأكد مصدر  الماضي،  منذ سبتمبر  نوعها  من 
كان  »النقاش  أن  فرنسية  إعالم  لوسائل  اإلليزيه 
صريحًا إلى حد ما مع الخالفات حول بعض النقاط 
والتقدم في الموضوع األمني، خصوصًا في مكافحة 
بـ»توضيح«  أخرى  مرة  ماكرون  وطالب  اإلرهاب«. 

دور أنقرة في ليبيا وشرق المتوسط.
خبراء  تقرير  تسريبات  أن  إلى  اإلشــارة  تبقى 
التباسات  جــدل  من  رافقه  ومــا  المتحدة  األمــم 
كل  األطراف  بعض  قبل  من  توظيفها  ومحاوالت 
المهمة  األسئلة  عديد  أثــارت  أجندته،  لمصلحة 
حول مستقبل العملية السياسية بما فيها مخرجات 
تقرير  أظهر  لو  ماذا  األسئلة،  رأس  وعلى  جنيف، 
خبراء األمم المتحدة تورطًا ألسماء موجودة ضمن 
السلطة التنفيذية الجديدة في قضية الرشى؟ وهل 
العودة  ثم  ومن  أنجز  ما  نسف  إلى  ذلك  سيؤدي 
أن  األممية  للهيئة  يمكن  وهل  األول؟  المربع  إلى 
المخرجات  إلى  أوصلت  التي  الجهود  بكل  تضحي 
قريبًا  ستتوافر  أم  خبرائها،  تقرير  بسبب  الحالية، 
مخارج سياسية لهذا الجدل؟ كل هذا جدد مخاوف 
الليبيين من أن يتسبب ذلك في موجة إحباط في 
الشارع الليبي، الذي عاش أجواء من األمل بانفراج 
التنفيذية  السلطة  اختيار  إلى  التوصل  بعد  األزمة 
على  مؤشرًا  ذلك  يكون  أن  يأمل  وكان  الجديدة، 
من  المعيشية،  وأزمــاتــه  معاناته  نهاية  قــرب 
التيار  وانقطاع  النقدية  السيولة  نقص  مشاكل 
من  اآلن  الموظفون  يعاني  حين  في  الكهربائي، 
تأخر حكومة الوفاق في صرف رواتب 1.85 مليون 
موظف حكومي للشهرين السابقين، حيث أرجعت 
ليبيا  التأخير لرفض مصرف  مالية »الوفاق« سبب 
باالقتراض  الخزانة  حسابات  تمويل  المركزي 
الثقة  منح  بعد   ،2021 موازنة  اعتماد  حين  إلى 

للحكومة الجديدة.

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

هي  سابقة  نحو  الطريق  القذافي  معمر  العقيد  نظام  رسم 
رئيس  حق  في  الفرنسية  العدالة  تشهدها  نوعها  من  األولى 
فرنسية  محكمة  دانــت  أن  بعد  وذلــك  للجمهورية،  سابق 
بتهم  ساركوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي  الرئيس  اإلثنين 
الفساد واستغالل النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثالث سنوات 

بينها اثنتان مع وقف التنفيذ
مجرم،  كأي  السجن  يدخل  لن  ساركوزي  كان  وإن  وحتى 
بـ»سوار  ولكن  منزله  في  نافذًا  سجنًا  سنة  سيقضي  أنه  إال 
إلكتروني« لمنع مغادرته ضمن حكم أثار سخطًا في األوساط 
السياسية اليمينية في فرنسا، حيث اتهم ساركوزي بمساعدة 
قاٍض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول 

تحقيق بشأن قضايا تمويل حمالته االنتخابية.
الفرنسيون  المحققون  بدأ  عندما  القضية  تفاصيل  وتعود 
من  كجزء   2013 سبتمبر  في  ساركوزي  اتصاالت  مراقبة  في 
معلن  وغير  قانوني  غير  تبرعًا  تلقى  أنه  مزاعم  في  تحقيق 
الرئاسية  لتمويل حملته  القذافي  يورو من  مليون   50 بقيمة 
المسجلة  المحادثات  من  سمعوه  وما   .2007 للعام  الناجحة 
أن  وكشفوا  متوقع  وغير  جديد  اتجاه  إلى  المحققين  وجه 

الرئيس السابق وهيرتسوغ كانا يتواصالن »سرًا« باستخدام 
هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

واستخدم الرئيس السابق اسم بول بيسموث، فيما يتعلق 
والتقطت  هيرتسوغ.  مع  للتواصل  يستخدمان  هاتف  بجهازي 
التنصت اإلضافية على هذه الهواتف محادثات تشير  عمليات 
إلى أن ساركوزي كان على اتصال مع القاضي بمحكمة النقض 
الفرنسية أزيبرت، الذي كان وقتها عضوًا في محكمة النقض- 
هيرتسوغ  ساركوزي  محامي  عبر  فرنسا-  في  محكمة  أعلى 
ساركوزي  ونفى  بيتنكور.  قضية  حول  سرية  معلومات  لطلب 
المتورط في عدة قضايا قانونية مرارًا االتهامات بارتكاب أية 

مخالفات في جميع التحقيقات السابقة والحالية.
المحكمة  أمام  السابق  الرئيس  يمثل  أن  المتوقع  ومن 
أخرى، هي »قضية  الشهر في قضية  في وقت الحق من هذا 
على  اإلنفاق  في  باإلفراط  فيها  اتهم  التي  بيجماليون«، 
للتحقيق  يخضع  كما   .2012 العام  انتخابه  إلعادة  مساعيه 
بأنشطة استشارية  تتعلق  التي  النفوذ  استغالل  بشأن مزاعم 
عندما  القذافي  يتذكر  ساركوزي  سيظل  لكن  روسيا،  في 

يتحسس معصمه.

وينر ال يستبعد أن تتسبب مزاعم الرشوة 
والطموحات غير المحققة لعدد من الفاعلين 

السياسيين والعسكريين في تعثر انتقال السلطة

الليبيون يترقبون بحذر نتائج إثارة قضية 
الرشى على مسار العملية السياسية وتكرار 

سيناريو عرقلة حكومة الوفاق الوطني
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مهرجان »سانريمو 
الغنائي« اإليطالي 
يستقطب اهتمام 

املاليني

بن علي يعتزل دوليًا.. 
والشلماني يحاول 

إقناعه بالعدول

الكرة الليبية تترقب 
رفع الحظر الدولي

تترقب كرة القدم الليبية خطوة 
جديدة في مشوار رفع الحظر عن 

مالعبها، الذي امتد ألكثر من سبع 
سنوات، بعد قرار االتحاد األفريقي 

»كاف« رفع الحظر بشكل جزئي، 
ليتبقى قرار آخر مماثل من قبل 
االتحاد الدولي »فيفا«. ويتزايد 
الطموح لرفع الحظر الدولي بما 

يؤدي الستقبال المالعب الليبية 
مباريات المنتخب الوطني في 
التصفيات المؤهلة نحو كأس 

العالم المقبلة بقطر 2022، إال أن 
األمر بات مرهونًا بخطوات مهمة 

التخاذ »فيفا« قراره، بعد أن 
أنهى وفد »كاف« زيارته لمدينتي 

بنغازي وطرابلس.
وسجل وفد »كاف« مالحظات 

على المالعب الليبية، ووعد 
بزيارة سريعة مجددًا لملعب 
بنينا ببنغازي لمتابعة عمل 
المالحظات المطلوبة، كونه 

األقرب الستقبال المباريات في 
الوقت الحالي، في حين استبعد 
تمامًا ملعب العاصمة طرابلس 

بسبب تواضع مستواه.
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  لعنة القذافي تكبل ساركوزي بـ »سوار إلكتروني«

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

> ساركوزي
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أغنية »ليه« لفضل شاكر تحقق مليون مشاهدة

مشاهدة عروض »السينما« مشاهدة عروض »السينما« 
في السودان من السياراتفي السودان من السيارات

من  الخبراء  من  عدد  حذر  الطلب،  ــار  وازده بالجائحة  تتعلق  ألسباب 
العام  هذا  ترتفع  قد  و»آيــفــون«  ستايشن«  »بــاي  أجهزة  أسعار  أن 
بسبب  اتخذت  التي  اإلقفال  فتدابير  الموصات،  أشباه  في  نقص  بسبب 
األجهزة  أو  الكمبيوتر  أجهزة  إلى  يلجؤون  المستهلكين  جعلت  الجائحة 

تعمل  التي  األلعاب  في  التحكم  ــدات  وح أو  اللوحية 
بواسطة الرقائق.

العماقة  »هـــواوي«  شركة  عمدت  ــمــوازاة،  ال في 
المتفاقمة  التجارية  الحرب  ضــوء  في  للتكنولوجيا، 
أشباه  تخزين  إلى  المتحدة،  والــواليــات  الصين  بين 
الكمية  على  الضغط  زاد  مما  الفائت،  العام  الموصات 
السوق  في  التوترات  هذه  وقفزت  للعرض،  المتوافرة 
إلى  السيارات  إنتاج  شركة  سعت  عندما  الواجهة  إلى 
فأدركت  الموصات،  أشباه  من  المزيد  على  الحصول 
األولــويــة  تعطي  الــرقــائــق  المصنعة  الــشــركــات  أن 

لإللكترونيات االستهاكية.
الضحية  اليوم  إلى  السيارات  صناعة  قطاع  ويشكل 
عماقة  شركات  اضطرت  إذ  الرقائق،  لنقص  ــرز  األب
اإلنتاج،  خفض  إلــى  و»فولكسفاغن«  »فــورد«  منها 
المدير  والحــظ  أيضا،  تأثرت  األخــرى  القطاعات  لكن 
االستشارية  أناليتيكس«  »ستراتيجي  لشركة  التنفيذي 

»عاصفة  أن  بــرس«  »فرانس  وكالة  إلى  تصريح  في  ماوستون  نيل 
التجارية،  الحرب  بسبب  المخزون  ارتفاع  على  معطوفة  كورونا  فيروس 
التي »تتسبب  العوامل  العمل عن بعد«، هي  المتمثل في  التحول  وعلى 

على  يحتوي  شيء  كل  »يتأثر  أن  وتوقع  الموصات«.  أشباه  نقص  في 
اللوحية  واألجهزة  األلعاب  وأجهزة  الذكية  والهواتف  كالسيارات  شريحة، 

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة«.
اإللكترونية  السلع  من  المنتجة  الكميات  أعــداد  »تتراجع  أن  ورجح 
ارتفاعا  أسعارها  تشهد  وأن  والمركبات، 
وكــالــة  ــارت  ــ وأشـ  ،»2021 ســنــة  ــال  خـ
الطرازات  بعض  كميات  أن  إلى  »بلومبرغ« 
محدودة  كانت   »12 »آيــفــون  هاتف  مــن 
عزيت  بينما  الــمــكــونــات،  نقص  بسبب 
»باي  جهاز  على  الحصول  في  الصعوبات 
»إكس  وجهاز  »سوني«  من   »5 ستايشن 
إلى  »مايكروسوفت«  من  األخير  بوكس« 

النقص في بعض الرقائق.
أشباه  المصنعة  الشركات  من  عدد  وحذر 
األميركية  »كوالكوم«  كشركة  الموصات، 
من  دي«  إم  ــه  »إي ومنافستها  العماقة 
أشباه  توريد  سلسلة  وتتسم  متنامية،  أزمة 
األميركية  فالشركات  بالتعقيد.  الموصات 
المصنعة  الشركات  ــزود  ت التي  العماقة 
الشرائح،  بهذه  االستهاكية  اإللكترونيات 
من  المقاولون  ويدير  تصنعها.  ال  الغالب  في  ولكن  المكونات  تصمم 
شركة  أو  التايوانية  سي«  إم  إس  »تي  شركة  مثل  اآلسيويون،  الباطن 

»سامسونغ« الكورية الجنوبية معظم خطوط اإلنتاج.

تعتزم شبكة »إنستغرام« أن تلتحق بموجة 
المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على 

المنصات االجتماعية، حاذية بذلك حذو 
شركتها األم »فيسبوك« وتطبيقات التواصل 

الصاعدة كشبكة »كلوب هاوس«، وأطلقت 
»إنستغرام«، اإلثنين، »الغرف الحية« التي 

تتيح للمستخدم تصوير نفسه والبث الحي 
للمحادثات مع آخرين، بحد أقصى هو أربعة 

أشخاص، وأوضحت »إنستغرام« في بيان أنها 
تأمل من ذلك في »فتح الباب لمزيد الفرص 

اإلبداعية، كإنشاء برنامج حواري، وعزف 
الموسيقى، وتنفيذ أعمال مع فنانين آخرين، 

وتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة أكثر حيوية، أو 
تمكين المستخدم من إعطاء دروس خصوصية 

لمتابعيه«.
وكانت الشبكة االجتماعية التي استندت 

في نجاحها إلى الصور ومقاطع الفيديو تحظى 
أساسا أداة للبث المباشر، لكن المشاركة فيها 
كانت متاحة لمستخدمين اثنين فحسب، إال أن 
الزيادة الكبيرة في االستخدامات الرقمية بفعل 

جائحة »كوفيد19-«، حدت بها إلى إضافة 
ميزات جديدة في اآلونة األخيرة، على نحو ما 

فعلت تطبيقات عدة منافسة، وشهد استخدام 
البث المباشر خصوصا نهضة واسعة على 

مختلف المنصات. وعلى غرار تطبيق »زوم« 
للمؤتمرات المرئية.

»إنستغرام« تعزز خيار 
البث الحي للمحادثات

»فيسبوك« تطلق خدمتها 
اإلخبارية في أملانيا قريبا

#افتحوا_مطار_األبرق
أطلق مواطنون هاشتاغ »#افتحوا_مطار_

األبرق« وذلك من أجل الضغط على 
السلطات الليبية في شرق البالد لفتح مطار 

األبرق الدولي بمنطقة الجبل األخضر بعد 
صيانته بشكل جيد.

وتفاعل رواد الصفحات الليبية بمواقع 
التواصل االجتماعي مع هذا الهاشتاغ، حيث 

أكد المعلقون ضرورة فتح هذا المرفق 
الخدمي الحيوي وإعادة الرحالت الجوية 

سواء الداخلية أو الخارجية.
ويخدم مطار األبرق الدولي منطقة 

جغرافية شاسعة تمتد من مدينة المرج غربا 
وحتى بلدة مساعد شرقا والكفرة جنوبا.

ارتفاع متوقع في أسعار هواتف »آيفون«

CINEMA
CINEMA

أجبرت ظروف جائحة كورونا عشاق السينما السودانيين على مشاهدة األفام من داخل 
سياراتهم عبر شاشات ضخمة تم تثبيتها في ساحة المعرض، حيث انطلقت بساحة مقر 

المعارض الدولية بضاحية بري شرق الخرطوم في السودان، فعاليات النسخة الحادية عشرة 
لمهرجان الفيلم األوروبي، لكن على غير العادة، كانت السيارات هي نجمة المهرجان هذه 

المرة.
ويهدف المهرجان، الذي نظمته مجموعة من المراكز الثقافية األوروبية من خال »مشروع 

شاشة«، إلى بناء قدرات صناع السينما والترويج للسينما السودانية واألوروبية عبر عروض 
مختلفة، وقالت مديرة االتصاالت بالمجلس الثقافي البريطاني في السودان، نهلة سليمان، 

لقناة »سكاي نيوز« إن سينما السيارات تعتبر تجربة جديدة تم ابتكارها تماشيا مع ظروف 
الجائحة، وهي النسخة األولى في السودان بعد عشر نسخ سابقة نظمت بطابع المهرجانات 

التقليدية.
وللمرة األولى في تاريخ المهرجان، الذي تستمر فعالياته 7 أيام، تعرض أفام سودانية إلى 

جانب األعمال األوروبية، وشهد اليوم األول عرض فيلمين، األول سوداني بعنوان »ظال في 
الظام« هو فيلم روائي قصير، أما الثاني فهو إيطالي بعنوان »إذا كان ال بد لي من الموت، 

أريد أن أموت على طريقي«.
واعتبرت سليمان دخول أفام سودانية في المهرجان »فرصة جيدة لتقديم األعمال 

السينمائية السودانية في المحافل دولية«، وكان للشباب حضور قوي في األفام السودانية 
المقدمة، وفي هذا الصدد، أشارت السينمائية سارة جاد اهلل وهي عضو مشروع »شاشة« إلى 

أن إنتاج أفام الشباب في السودان يتطور بشكل سريع وذلك بسبب االنفتاح الكبير الذي حدث 
في الباد خال الفترة األخيرة، األمر الذي أتاح مزيد الحريات في مجاالت التصوير واإلخراج.
وبدا الجمهور الذي عانى قلة الفعاليات الجماهيرية خال فترات إغاقات جائحة كورونا 

سعيدا بالحدث، وقالت المشاهدة آالء الزبير إن فكرة المتابعة من داخل السيارات شجعتها على 
الحضور دون خوف من عواقب ومخاطر التجمعات المباشرة في القاعات التقليدية المغلقة.

خدمات من »تويتر« مدفوعة قريبا

كلمة1000

أعلنت شبكة »فيسبوك«، اإلثنين، إطالق 
منصتها اإلخبارية »فيسبوك نيوز« في ألمانيا 

اعتبارا من مايو، وستبث من خاللها مقاالت 
من نحو مئة وسيلة إعالمية محلية وافقت على 

العرض المالي المقدم من الشبكة العمالقة، 
وأعلنت المجموعة المملوكة لمارك زاكربرغ أن 
»فيسبوك نيوز، وهي مكان مخصص للمحتوى 
الصحفي، ستنطلق في مايو 2021 في ألمانيا«.

وترتكز الخدمة التي أطلقت نهاية 2019 
في الواليات المتحدة، ثم نهاية يناير في 

بريطانيا، على شريط إخباري مؤلف حصرا من 
محتويات لناشرين صحفيين يتلقون تمويال 
مباشرا من »فيسبوك«، ومع هذا المشروع، 

تظهر المجموعة رغبتها في الترويج للصحافة 
والتصدي لالتهامات الموجهة لها بالتلكؤ في 

مواجهة التضليل اإلعالمي.
وتعاونت »فيسبوك« مع »أكثر من مئة 
مؤسسة إعالمية« في ألمانيا، بينها أسماء 

بارزة من أمثال »دير شبيغل« و»فرانكفورتر 
ألغيماينه تسايتونغ«، إضافة إلى جريدة 

»هاندلسبالت« االقتصادية.

خدمات  إطــاق  »تويتر«  شبكة  تــدرس  مداخيلها،  لتنويع  كوسيلة 
النموذج  أن  يبدو  ــت  وق فــي  ــك  ذل يأتي  لمستخدميها،  مدفوعة 
تحديات  يواجه  اإلعانات،  على  القائم  اإلنترنت،  لمنصات  االقتصادي 
لوكالة »فرانس برس«: »ندرس  المجموعة  باسم  ناطق  وقال  متزايدة. 
سماه  ما  استحداث  مثا  منها  المستخدمين«،  بواسطة  للتمويل  فرصا 

للمصممين  تتيح  التي  المميزة«(  »االشتراكات  )أو  فولوز«  »سوبر 
متابعيهم  من  مباشر  دعم  على  »الحصول  اإلعــام  ووسائل 

يحبه  محتوى  إنــشــاء  فــي  االســتــمــرار  على  لتشجيعهم 
فولوز«  »سوبر  برنامج  »تويتر«  وعرضت  جمهورهم«، 

أن  المتوقع  ومن  للمستثمرين،  السنوي  االجتماع  خال 
خال  الجديد  المنتج  هذا  عن  إضافية  تفاصيل  تعلن 

المقبلة. األشهر 
ما  جهة  أو  شخصية  لمتابعي  البرنامج  هذا  ويتيح 
مقابل بضعة دوالرات  االشتراك في حسابها،  فرصة 
أو حسم  محتوى حصري  على  الحصول  نظير  شهريا، 

أو  إخبارية  نشرات  على  أو  مشتقة  منتجات  على 
شبكة  وتسعى  خاصة،  مجموعة  إلى  االنضمام  حتى 

 192 نحو  معدله  ما  يوميا  يرتادها  التي  التغريدات 
إقناع  إلى  منهم،  دخل«  تحقيق  »يمكن  مستخدم  مليون 

وتنويع  المستخدمين  مزيد  جذب  على  بقدرتها  السوق 
كلمة  في  دورســي،  جاك  المجموعة  مؤسس  وقــال  إيراداتها. 

أسباب:  لثاثة  لانتقاد  »نتعرض  الخميس:  االجتماع  خال  افتتاحية 
هذه  على  ورد  بنا«،  ثقة  ال  وألن  مبتكرين،  غير  وألننا  بطيئون،  ألننا 
األخيرة،  السنوات  في  »تويتر«  عمل  فرق  جهود  بتفنيد  االنتقادات 
مستخدم  مليون   315 بلوغ  في  يتمثل  هدفا  عينيه  نصب  واضعا 

.2023 »يمكن تحقيق دخل منه« بحلول سنة 
نفسه  الموعد  بحلول  السنوية  اإليرادات  رفع  دورسي  يعتزم  كذلك 
التي  ــرادات  اإلي ضعف  من  أكثر  أي  األقــل،  على  دوالر  مليار   7.5 إلى 

المرة  وهذه  دوالر،  مليار   3.7 البالغة  الفائت،  العام  المجموعة  حققتها 
التفاؤل  المدى، وقد أدى هذا  األولى تعلن »تويتر« أهدافا مالية بعيدة 

إلى ارتفاع قيمة األسهم في »وول ستريت«.
كبيرة  استثمارات  تستلزم  واقع  إلى  الطموحات  هذه  ترجمة  أن  إال 
نموذج  المدني  والمجتمع  الناظمة  والجهات  المعلنون  ينتقد  وقت  في 
خدمات  تــقــدم  الــتــي  الكبيرة  اإلنــتــرنــت  منصات 
الذين  المستخدمين  بيانات  مقابل  في  مجانية 
تدفع  إذ  منهم«،  الدخل  تحقيق  »يمكن 
الملفات  الستهداف  التجارية  العامات 
واسع  نطاق  على  المناسبة  الشخصية 
السلطات  لكن  شخصية،  وبطريقة 
تنظم  تــشــريــعــات  وضــع  ــي  ف ــدأت  بـ
وتتبع  الشخصية  المعلومات  سرية 

تصفحهم. في  اإلنترنت  مستخدمي 
التي  »آبل«  فإن  اإلطــار،  هذا  وفي 
التشغيليين  النظامين  ــد  أح تــديــر 
المحمولة  لــلــهــواتــف  ــيــن  األســاســي
»آي  ألجهزة  أس«  أو  »آي  نظام  )وهــو 
ستفرض  خــصــوصــا(  بـــاد«  و»آي  فـــون« 
طلب  التطبيقات  نــاشــري  على  الــعــام  هــذا 
واعترف  بياناتهم،  لجمع  مستخدميهم  من  إذن 
التحول  هذا  بأن  »تويتر«  في  اإليرادات  مسؤولي  كبير 
جاهزة  شركته  أن  مؤكدا  برمته،  القطاع  على  سيؤثر  النموذج  في 
وسيليكون  فرانسيسكو  سان  في  عدة  شركات  أغضب  الذي  للتحديث 
تشكل  وال  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  شبكة  مقدمها  في  فالي، 
العالمية،  الرقمية  اإلعانات  سوق  من   %  0.9 سوى  »تويتر«  حصة 
 )%  30( »غوغل«  عن  بأشواط  تتخلف  وهي  ماركتر«،  »إي  لشركة  وفقا 

.)24%( و»فيسبوك« 

حققت أغنية الفنان فضل شاكر، 
الجديدة »ليه« مليون مشاهدة 

بموقع الفيديو األشهر»يوتيوب«، 
حيث طرحت بقناة شاعرة اإلمارات 

جنان، التي كتبت كلمات األغنية.
أغنية »ليه«، التي غناها الفنان 
فضل شاكر باللهجة الخليجية من 

ألحان زياد يوسف، توزيع غصين 
سيبروس، مكس وماستر مصطفى 

كمال.
ويذكر أن الفنان فضل شاكر يواجه 

أحكاما بالسجن تصل إلى 22 سنة 
بعد ما أصدرت المحكمة العسكرية 
اللبنانية، في 16 ديسمبر من العام 

الماضي، حكمين غيابيين على فضل 
شاكر، األول بسجنه 15 عاما بجرم 

التدخل في أعمال اإلرهاب التي 
اقترفها إرهابيون مع علمه باألمر عن 
طريق تقديم خدمات لوجستية لهم، 
أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 

7 سنوات، وتغريمه 5 مايين ليرة 
بجرم تمويل مجموعة أحمد األسير 

المسلحة واإلنفاق عليها وتأمين ثمن 
أسلحة وذخائر لها.

شعر الحكمة
لـم الـشـمـل للعـاقـل وظـيـفـــة *** كــبـيــر الـســـن رسـوه للـخـفــاف

كـيف اتـلوم من يـده خـفـيـفـــــة *** أنـجــاك الـغـــر مـن غـافـر الـكـــاف
عـد الموت وأطـلــبها ظــــــريفـه *** وحـسن أخـتام في أخـتام المطاف

الشاعر: عبدالسالم بوجالوي

● طالبة ليبية تحتفل بتخرجها مع والدتها وتكرمها بارتداء زي حفل التخرج بجامعة بنغازي.

ستطلق  أنها  األربعاء،  »يوتيوب«،  شبكة  أعلنت 
للمراهقين  تتيح  حسابات  المقبلة  األشهر  في 
األهل،  يفرضها  قيود  إطار  في  المنصة  استخدام 
التجريبية  نسختها  في  الخدمة  هذه  وستوفر 
»غوغل«  على  حسابهم  استخدام  إمكانية  لألهل 
لغوغل(  )التابعة  »يوتيوب«  إلى  أطفالهم  إلدخال 
وفق  لهم،  المتاحة  المضامين  على  اإلشراف  مع 

المنصة  في  العائلية  المنتجات  مسؤول  أعلن  ما 
جيمس بيسر.

»سمعنا  مدونة:  على  منشور  في  بيسر  وكتب 
األشخاص  أن  سنا،  األكبر  واألطفال  األهل  من 
الشباب  والمراهقين  المراهقة  قبل  ما  سن  في 
منتجاتنا  تلبيها  ال  مختلفة  حاجات  لديهم 
لألهل  جديدا  خيارا  »نعلن  وقال:  بالكامل«، 

ما  سن  في  األشخاص  بأن  قرروا  الذين 
لديهم  الشباب  والمراهقين  المراهقة  قبل 
حساب  خالل  من  يوتيوب  الستكشاف  مستعدون 

خاضع لإلشراف«.
سيتمكن  »االستكشاف«،  خاصية  وبفضل 
مصنفة  فيديوهات  على  االطالع  من  األهل 
وما  التاسعة  سن  في  لألطفال  مالئمة  أنها  على 

ألعاب  ومبارزات  تعليمية  مقاطع  بينها  من  فوق، 
تثقيفية  ومحتويات  موسيقية  ومقاطع  الفيديو 
لألطفال  أخرى  خاصية  وستتيح  وإخبارية، 
مناسبة  مصنفة  فيديوهات  على  االطالع 
مع  فوق  وما  عشرة،  الثالثة  سن  في  لألطفال 

إمكان متابعة جلسات بث مباشر.

»يوتيوب« ستطلق حسابات للمراهقني مع إشراف من األهل
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أعضاء في هيئة صياغة الدستور يطلبون »االستفتاء أوالً«

محاوالت لتأجيل انتخابات ديسمبر.. والبعثة األممية 
تتمسك باملوعد وتدعو لعقد جلسة »النواب« في 8 مارس

دعا أعضاء في الهيئة التأسيسية إلى اعتبار يوم 24 
ديسمبر المقبل موعدا لالستفتاء على مشروع الدستور 
تأجيل  يعني  ما  االنتخابات،  في  االقتراع  عن  بدال 
االنتخابات، وهو ما يهدد الخط المحدد والمتفق عليه، 

ويضر بشكل المرحلة االنتقالية برمتها.

دعم المسارات الثالثة
األممي  المبعوث  فيه  يعمل  وقت  في  ذلك  يأتي 
على  كوبيش  يان  ليبيا  في  األممية  البعثة  ورئيس 
حشد »الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار 
سياسية  أي  الثالثة«،  بمساراتها  الليبية–الليبية 
هيئة  وفد  أما  البعثة.  وفق  واقتصادية،  وعسكرية 
مشروع الدستور فقد اقترح في لقائه كوبيش »اعتبار 
يوم 24 ديسمبر المقبل، موعدا إلجراء االستفتاء على 
مشروع الدستور، باعتبار أن هذا التاريخ قد تم تحديده 
موعدا لالستحقاق الديمقراطي، وقطع الطريق أمام أي 
ذرائع يدفع بها بقصد تجاوز االستحقاق الدستوري«، 
حسب الوفد. وأعلنت البعثة األممية في وقت سابق 
أن 24 ديسمبر سيكون موعدا لالنتخابات العامة في 
ليبيا، لتنتهي مهمة السلطة االنتقالية المشكلة من 
مجلس رئاسي ورئيس حكومة مختارين من ملتقى 

الحوار السياسي الليبي بداية فبراير الماضي.
على  مقترحات  ثالثة  ضمن  الوفد  أعضاء  واقترح 
رئيس البعثة األممية، اعتماد مخرجات اللجنة الدستورية 
المتفق عليها بالغردقة، وبرعاية بعثة األمم المتحدة 
كونها تمت وفق اإلطار الزمني المحدد بخارطة الطريق 
للمرحلة التمهيدية، واعتبارها أساسا إلجراء االنتخابات 

العامة المقبلة، بحسب بيان لهم أمس.

اقتراح تأجيل االنتخابات
كما اقترحوا إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
لن  مدة  »في  الدستور،  مشروع  على  االستفتاء  بعد 
بقرار  لها  اإلعــداد  يتم  معدودة  أشهر  عدة  تتجاوز 
صادر عن مجلس إدارة المفوضية العليا لالنتخابات 
اعتبارات  أي  عن  بعيدة  محددة  فنية  تصورات  وفق 
سياسية، وتخضع في ذلك لمتابعة وتقييم مجلسي 

النواب واألعلي للدولة«.
ورد الوفد في بيان على مقترحات كوبيش حول 

ما تطرحه  أن  لقائه، معتبرا  أثناء  الدستوري  المسار 
البعثة األممية اآلن »مجرد تحول من مرحلة انتقالية 
إلى أخرى ال تختلف عنها سوى بتغير الشخوص، أو 
تبديل مواقعهم«، مضيفا: »الوضع الليبي »سيستمر 
مخاطره  وتظل  االنتقالي،  الوضع  وصــف  تحت 
التقى  الذي  الهيئة  وفد  وضم  قائمة«.  ومفاسده 
كوبيش، يوم 21 فبراير الماضي، كال من: الجياللي 
الشريف،  محمد  والــبــدري  ارحــومــة،  عبدالسالم 
والهادي علي بوحمرة، وسالم محمد كشالف، وأحمد 

علي عثمان قوني، واعتماد عمر المسالتي.
وتابع البيان أن »البعثة تغوص في متاهة إدارة 
األزمة الليبية«، دون أن تتجه بشكل جدي إلى وضع 
من  الخروج  نحو  الدفع  يستلزم  ما  وهو  لها؛  حل 
»كلما  أنه  على  الدائم، مشددا  إلى  الموقت  الوضع 
ليبيا  دولة  ومؤسسات  سلطات  بناء  بداية  تأخرت 
المستقبل، بناء على مرجعية دستورية، يقرها الشعب 
عبر استفتاء عام، تعمقت األزمات وتعددت الخالفات 

وتكاثرت أسباب الفشل، وتعقدت اإلشكاليات«.
إلى  إحاطة  الماضي  فبراير   25 في  كوبيش  وقدم 
المتابعة  للجنة  المستوى  رفيع  الرسمي  االجتماع 
الدولية المعنية بليبيا، عن التقدم المحرز في الحوار 
التي  الجارية  الجهود  وعن  الثالثة،  المسارات  ذي 
تنفيذ  في  قدمًا  للمضي  المتحدة  األمــم  تبذلها 
السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة 
الليبي. وأكد المشاركون في لجنة المتابعة الدولية 
المعنية بليبيا دعم بلدانهم الكامل للبعثة وقيادتها 
على  الليبيين  لمساعدة  الدولية  الجهود  تيسير  في 
أنفسهم،  الليبيين  بأيدي  لمشكالتهم  حلول  إيجاد 
العملية  المحافظة على زخم  مشددين على ضرورة 
»حكومة  تشكيل  باتجاه  والدفع  الليبية  السياسية 
عليها  المصادقة  وعلى  وموحدة«،  شاملة  موقتة 
إجراء  ضرورة  على  شددوا  كما  النواب،  مجلس  من 

انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر 2021.
للجنة  دعمها  الدولية  المتابعة  لجنة  وجــددت 
باتجاه  الدفع  في   )5+5( المشتركة  العسكرية 
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الموقع في 23 أكتوبر 
أهمية  على  الخاص  المبعوث  شدد  فيما   ،2020
من  ذلك  في  بما  بالتزاماته،  الدولي  المجتمع  إيفاء 
واحترام  والمرتزقة  األجانب  المقاتلين  إخراج  خالل 

حظر التسليح الذي تفرضه األمم المتحدة، واحترام 
السيادة الليبية. في سياق متصل، حضر يان كوبيش 
اجتماع مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية 
برلين، وتضمنت الجلسة إحاطتين قدمهما كل من 
رئيس المجلس الرئاسي المختار في الحوار السياسي 
عبدالحميد  المكلف  الوزراء  ورئيس  المنفي،  محمد 
دبيبة. كما أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع دبيبة، 
على  وشدد  صالح.  عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس 
أهمية المضي قدمًا في عقد جلسة رسمية لمجلس 
النواب في 8 مارس الجاري، لمناقشة التصويت على 
الوزراء  رئيس  سيقترحها  التي  للحكومة  الثقة  منح 
المكلف، كما شجع رئيس الوزراء المكلف على تقديم 

تشكيلة الحكومة على وجه السرعة.
شهدت  الماضية،  القليلة  األيام  أن  البيان  وأكد 
مواصلة المبعوث الخاص »جهوده المستمرة لحشد 
الليبي«  الحوار  لعملية  والدولي  اإلقليمي  الدعم 
في  زمامها  ويمتلكون  الليبيون  بها  يضطلع  التي 
والسياسية،  والعسكرية،  األمنية  الثالثة  مساراتها 
والمالية واالقتصادية بغية اإلسراع في وتيرة تنفيذ 
السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة 

الليبي واتفاق وقف إطالق النار.

زيارة كوبيش إلى تركيا وإيطاليا
والتقى  وتركيا  إيطاليا  من  كال  كوبيش  وزار 

والتركي  مايو  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزيري 
أوغلو. كما أجرى مشاورات مع عدد  مولود شاووش 
من الشركاء اإلقليميين والدوليين، من بينهم وزير 
الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، ونائب وزير الخارجية الروسي 
الخارجية  السياسة  ومستشار  بوغدانوف،  ميخائيل 
هاكر،  يان  الدكتور  األلمانية  بالمستشارية  واألمن 
ومساعد وزير الخارجية المصري نزيه النجاري، ونائب 
جيوانا،  ميرسيا  األطلسي  لحلف شمال  العام  األمين 
والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك ديزانيو، وسفير 

اإلمارات العربية المتحدة في ليبيا سالم الزعبي.

مراقبون دوليون في طرابلس
الفرنسية  األنباء  وكالة  قالت  األثناء،  تلك  في 
عشرة  نحو  تضم  دوليين  مراقبين  فريق  طليعة  إن 
لإلعداد  الثالثاء،  طرابلس،  إلى  وصلت  أشخاص 
النار المطبق منذ  لمهمة اإلشراف على وقف إطالق 
أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود األجانب 

في  دبلوماسي  مصدر  وقال  البالد.  في  المنتشرين 
المكونة من ممثلين عن  الطليعة  إن هذه  تونس، 
أعضاء بعثة األمم المتحدة في ليبيا، وخبراء من مقر 
طرابلس،  إلى  وصلت  نيويورك،  في  المتحدة  األمم 
الثالثاء، عبر العاصمة التونسية. وأشارت الوكالة إلى 
سرت  مدينة  المراقبون  يزور  أن  المفترض  من  أنه 
والغرب،  الشرق  بين  الطريق  منتصف  في  الواقعة 
هذه  ومهمة  )الشرق(.  وبنغازي  )الغرب(  ومصراتة 
أسابيع، هي  أن تستمر خمسة  يفترض  التي  البعثة 
وقف  مراقبة  آلية  في  الحًقا  مراقبين  لنشر  التحضير 
مصدر  وذكــر  نفسه.  المصدر  حسب  النار،  إطــالق 
دبلوماسي في نيويورك، أن هذه البعثة ستقدم إلى 
مجلس األمن في 19 مارس تقريرًا عن وقف إطالق 

النار وآلية مراقبة القوات األجنبية.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأعلن 
األمن  مجلس  أن  الماضي،  الشهر  غوتيريس، 
النار  إطالق  وقف  مراقبة  وحدة  طليعة  نشر  يعتزم 
السابقة  المتحدة  األمم  مبعوثة  وأكدت  ليبيا.  في 

»خفيفة«  قوة  سيمثل  الفريق  أن  وليامز،  ستيفاني 
و»قابلة للتطوير«، وتتألف من مراقبين مدنيين غير 

مسلحين.
ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« في 
جنيف برعاية األمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، 
اتفاًقا لوقف إطالق النار بشكل دائم في أنحاء البالد.

القوات  رحيل  على  االتفاق  بنود  أهم  وتقضي 
األجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا، انتهت 
دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها األراضي 
ديسمبر  مطلع  المتحدة،  األمم  وكشفت  الليبية. 
األجنبية  »الــقــوات  من  ألًفا   20 وجــود  الماضي، 
والمرتزقة« في ليبيا، وأشارت إلى وجود عشر قواعد 
عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات 
موزعة  الغالب  في  القوات  وهذه  ومرتزقة.  أجنبية 
منتصف  منذ  الجبهة  خط  يقع  حيث  ســرت،  حول 
زال  رئيسية،  جوية  قواعد  في  الجنوب  وإلى  يونيو، 
سيما في الجفرة، على بعد 500 كلم جنوب طرابلس 
الغرب  وإلى  العامة،  القيادة  لقوات  الموالين  لصالح 
قاعدة  أكبر  الوفاق(،  لحكومة  )الموالية  الوطية  في 

عسكرية على الحدود التونسية.
من جانبه، قال السفير األلماني لدى ليبيا، أوليفر 
كبييرة«  »فرصة  لديه  النواب  مجلس  إن  أوفتشا، 
الوحدة  في  الليبيين  رغبة  ودعــم  الشمل  لجمع 

والمصالحة.
في طرابلس، حسب  نوابًا  لقائه  ذلك خالل  جاء 
التواصل  موقع  في  الشخصي  حسابه  على  تغريدة 

االجتماعي »تويتر«، األربعاء.
»عملية  النواب  مع  مناقشته  إلى  أوفيتشا  وأشار 
االنتقال السياسي الجارية، والدور الحاسم للبرلمان 
الثالثاء، أصدرت بعثة األمم المتحدة  اآلن«. وأمس 
»بشدة«  النواب  مجلس  فيه  شجعت  بيانًا  للدعم 
 8 االجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في  على 
الثقة  منح  على  التصويت  لمناقشة  الجاري،  مارس 
للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة 
المكلف عبدالحميد دبيبة. وجاءت دعوة البعثة بعد 
مشاورات مع شركائها الدوليين بشأن االستعدادات 
الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، 
حسب بيان للبعثة شجع دبيبة على تقديم التشكيلة 

الحكومية »على وجه السرعة«.

بينما تمضي بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا نحو تطبيق خارطة 

الطريق المرسومة لحل األزمة 
الليبية، والمتضمنة انتهاء المرحلة 
االنتقالية في ديسمبر المقبل بإجراء االنتخابات 

وانتهاء مهمة السلطة المكلفة من ملتقى الحوار 
السياسي الليبي بال تردد؛ تحاول بعض األطراف 
اللعب في هذه الخارطة وتعديلها، خاصة الهيئة 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وتؤكد البعثة أهمية المضي قدمًا في عقد جلسة 

رسمية لمجلس النواب في 8 مارس الجاري، 
لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي 

سيقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد 
دبيبة، كما شجعت على تقديم تشكيلة الحكومة 

على وجه السرعة.

القاهرة - الوسط

المرحلة االنتقالية في مفترق طرق

خالف على »األولويات الدستورية«: االستفتاء أم االنتخابات أوال؟
القاعدة  حسم  دون  مكانه  الدستوري  المسار  ــراوح  ي
المقرر  االنتخابي  االستحقاق  إجراء  لها  الموكل  القانونية 
جدل  بذلك  مجددًا  أساسها،  على  المقبل  ديسمبر   24 في 
كان  إن   ، السياسية  العملية  مستقبل  أولويات  تحديد 
تبني خيار االستفتاء أو االلتزام بموعد صندوق االقتراع أو 
وقوانينه،  الدستور  إعداد  االنتهاء من  يتم  ريثما  تأجيلهما 

أخرى. انتقالية  الدخول في مرحلة  المخاوف من  يثير  ما 
جلسة  البرلمان  عقد  وتوقيت  بمكان  االنشغال  وأمام 
مهلة  انقضت  الجديدة  التنفيذية  للحكومة  الثقة  منح 
الدولة  ومجلس  النواب  لمجلس  المحددة  يومًا  الـــ60 
القانونية  للجنة  السياسي  الحوار  ملتقى  من  الممنوحة 
بعد  تتسلم  لم  فيما  الدستور،  على  االستفتاء  قانون  إلقرار 
الوثيقة،  مارس   2 غاية  إلى  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
يتسنى  حتى  النواب  من  معتمدًا  انتخابات  قانون  وتنتظر 
المجلس  رئيس  تعهد  وقت  في  االستفتاء.  إجــراء  لها 
الليبي محمد  السياسي  الحوار  المختار من ملتقى  الرئاسي 
دبيبة  الحميد  عبد  المكلف  الحكومة  ورئيس  المنفي، 
السلطة  وتسليم  االستحقاقات  إجراء  بمواعيد  بااللتزام 

الطريق. خارطة  وفق 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  وفد  يشكك  عليه  وبناء 
الخاص  المبعوث  على  طــرح  ــذي  ال الدستور  مــشــروع 
يان  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ورئيس  لألمين 
لم  ما  االنتقالية«  المراحل  »إنهاء  في  مقترحاته  كوبيش، 
للبالد،  الدائم  الدستور  أحكام  وفق  العامة  االنتخابات  تجر 
مطالبين في بيان لهم صدر يوم الثالثاء باعتماد مخرجات 
المتحدة  األمم  برعاية  عليها  المتفق  المصرية  الغردقة 
اإلطار  في  جرت  كونها  المقبلة  االنتخابات  إلجراء  أساسًا 
التمهيدية.  للمرحلة  الطريق  بخارطة  المحدد  الزمني 
على  االستفتاء  عقد  أعضاء   6 من  المكون  الوفد  ويقترح 
االنتخابات  ــراء  وإج ديسمبر   24 يوم  الدستور  مشروع 
التاريخ  في  االستفتاء  إلجراء  مقترحه  أن  مضيفًا  بعدها، 
الديمقراطي،  لالستحقاق  محددًا  كان  باعتباره  المذكور 
بها  يدفع  ذرائــع  أي  أمام  الطريق  قطع  أجل  من  وأيضًا 

تعبيرهم. وفق  الدستوري  االستحقاق  تجاوز  بقصد 
تقييم مجلسي النواب والدولة

وقال األعضاء إن إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بعد 
عن  صادر  بقرار  لها  يعد  أشهر،  عدة  يتجاوز  لن  االستفتاء 
تصورات  وفق  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  إدارة  مجلس 
في  وتخضع  سياسية،  اعتبارات  أي  عن  بعيدة  محددة  فنية 
إلى  وأوكل  والدولة.  النواب  مجلسي  وتقييم  لمتابعة  ذلك 
التأسيسية إعداد دستور جديد بعد  الهيئة  أو  لجنة الستين 
أقاليم  بين  مقسمة  وهي  سنوات  عشر  قبل  فبراير  أحداث 

ليبيا الثالثة بالتساوي، وال تتبع أي سلطة.
الماضي  فبراير   12 في  الغردقة  اجتماعات  ونصت 
على  تقوم  مــواد،  بـ4  الدستوري  التعديل  صــدور  على 
تنفذ  ــزان(  وف برقة،  )طرابلس،  الثالث  الــدوائــر  نظام 
ثقة  المشروع  ينال  وأن  الدستور،  على  االستفتاء  عملية 
 )1+50( المطلقة  األغلبية  بـ)نعم(  صوت  إذا  الشعب 

للهيئة  يعاد  رفض  إذا  أما  دائــرة،  بكل  المقترعين  من 
في  وورد  يومًا،   30 خالل  االستفتاء  على  وعرضه  لصياغته 
مشروع  على  االستفتاء  إجراء  تعذر  إذا  أنه  الرابعة  المادة 
مجلس  من  إقــراره  بعد  نافذًا  ويكون  الدائم،  الدستور 
تجرى  الحالة  هذه  وفي  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب 
القاعدة  هــذه  وفــق  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
والمجلس  النواب  مجلس  وفدي  اتفاق  ورغم  الدستورية. 
المفوضية  رئيس  استبعد  تنظيمه،  على  للدولة  األعلى 
نهاية  إجراءها  السايح  عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
مسودة  على  »االستفتاء  إن  تصريح  في  قائاًل  العام،  هذا 
تمهيدية– كمرحلة  شهرًا   11 أمام  يضعنا  بنعم  الدستور 

أحد  وإذا صوت  وتنفيذه  االنتقالية–العتماده  المرحلة  بعد 
األقاليم الثالثة بـ)ال( فإن األمر قد يتطلب سنوات أخرى«. 
ستكون  الدستور  تمرير  حــال  في  أنــه  السايح  ــل  وواص
ضيق  بسبب   ،2021 وليس   2022 نهاية  االنتخابات 
بأكبر  وصفها  التي  االنتخابية  العملية  وصعوبة  الوقت 

الحروب. بعد  اللوجستية  العمليات 
انقسام في وفد النواب

ويؤكد مراقبون وجود انقسام داخل وفد مجلس النواب بين 
من يدفع نحو االستفتاء ومن يؤيد التعجيل بإجراء انتخابات 
وفد  أعضاء  جل  وقت  في  محددة  دستورية  قاعدة  وفق 
الدستور  على  االستفتاء  إجراء  على  متفقون  للدولة  األعلى 
يعزز  تباين  وهو  والبرلمانية  الرئاسية  االستحقاقات  قبل 
إمكانية تعثر المسار االنتقالي مرة أخرى. وضمن خيار الدفع 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  يكشف  االستفتاء  نحو 
الثامنة والخمسين  افتتاح الجلسة  المشري في كلمة له في 
للمجلس يوم اإلثنين أن »عبد الحميد دبيبة يقول إنه يحتاج 
إلى سنتين ونصف الستكمال خارطة طريق الحكومة؛ وهذا 
ديسمبر  شهر  في  عقدها  المقرر  االنتخابات  موعد  سيؤجل 
المقبل، ونحن نطالب إما بتعديل خارطة الطريق أو االلتزام 
حوار  بشأن  وأضــاف  تجاوزها«.  وعدم  االنتخابات  بموعد 
الغردقة  في  قدموا  المجلس  ممثلي  إن  الدستوري  المسار 
اإلعالن  تعديل  الدستور،  على  االستفتاء  هي  خيارات  أربعة 
حول  الدستور  مشروع  من  الثالث  الباب  اعتماد  الدستوري، 
االنتخابات،  عليها  تُجرى  دستورية  كقاعدة  الحكم  نظام 
التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية، 
األخير.  المقترح  هذا  المبدأ  حيث  من  قبوله  إلى  مشيرًا 
نظر  وجهة  له  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  أن  غير 
أخرى، حيث أبلغ خالل اجتماعه قبل أيام مع عدد من أعيان 
مختصة  لجنة  تكليف  يرى  كان  أنه  برقة،  إقليم  في  القبائل 
يسمح  ال  الوقت  أن  غير  لالستفتاء،  وعرضه  الدستور  إعداد 
بذلك، مفضاًل االستناد إلى اإلعالن الدستوري من أجل إجراء 
االنتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في العام 
2014 انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وفق قوله.

بدائل دستورية أخرى
اجتماعات  كواليس  في  ــدور  ي االنقسامات  ولتجاوز 
أقل تكلفة تنص  أخرى  الدستوري توجه نحو بدائل  المسار 
الهيئة  باعتبار  استفتاء  دون  الدستور  مسودة  تمرير  على 
المنتخب  البرلمان  ليقوم  الشعب  من  منتخبة  التأسيسية 
الوثيقة  المطلوبة على  التعديالت  بإدراج  له  أول جلسة  في 

والتبو  األمازيغ  من  الليبي  المجتمع  مكونات  جميع  بإشراك 
فإن  ذلك  ومع  وغيرهم.  الجنسية  ومزدوجي  والفيدراليين 
أكبر  عليه  مستفتى  دستور  إلى  التوصل  عدم  من  المحاذير 
من مخاوف تأخر العملية االنتخابية برمتها، إذ أن أي قاعدة 
دستورية قد ال تكون مثار احترام من المنتخبين فيذهبون 

إلى تمديد فترة حكمهم لسنوات أخرى.
ويعد تنظيم االنتخابات في موعدها أهم بند في خارطة 
نوفمبر  في  السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق 
السلطات  مسؤوليات  تحديد  أساسها  على  وتم  الماضي، 
التنفيذية المنتخبة في جنيف في فبراير الماضي، ما يجعله 
األممي  الحراك  أن  خصوصًا  عنه،  التراجع  صعب  خيارًا 
الذكرى  مع  متوافقًا  ليكون  بتثبيته  يتمسك  والــدولــي 
الخاصة  الممثلة  طالبت  وقد  ليبيا.  الستقالل  السبعين 
ستيفاني  سابقًا  باإلنابة  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
فيلتمان  جيفري  السابق  األميركي  والدبلوماسي  وليامز، 
األميركي،  »بروكينغز«  معهد  نشره  مشترك  مقال  في 
المفوضية  دعم  الدولي  والمجتمع  الجديدة  الحكومة  من 
مساعدة  إلى  لحاجتها  بقوة  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
إضافية إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 
من  الفنية  المساعدة  وتلقيها  التقنية  قدرتها  رغم  المقبل 
األمم المتحدة منذ العام 2012. كما أوصى معهد واشنطن 
لألبحاث األميركي إدارة الرئيس جو بايدن بدعم االنتخابات 
لليبيا،  الديمقراطية  مجال  في  مساعدتها  من  كجزء  الليبية 
برنامجًا  الدولية  للتنمية  األميركية  الوكالة  تمتلك  حيث 
العليا  الوطنية  المفوضية  لدعم  دوالر  ماليين   10 بقيمة 
فعلت  كما  الحكومية،  غير  المنظمات  وبعض  لالنتخابات 
حين  في   ، ولكن  البالد.  في  السابقة  االنتخابات  خالل 
المعهد  أن  إال  الفنيين،  المستشارين  هؤالء  عن  غنى  ال 
الوقت  في  االنتخابات  إجراء  لضمان  كافين  غير  يعتبرهم 
إلى  واشنطن  دعا  هذه  التصويت  لدورة  وبالنسبة  المحدد. 
العام  في  فعلت  كما  الدبلوماسي  التنسيق  بدور  االضطالع 
2012. وجنبًا إلى جنب مع شعبة المساعدة االنتخابية لألمم 
المتحدة شديدة الفعالية، يجب أن تجتمع بانتظام مع جميع 
المتعلقة  المهام  أن  لضمان  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
االقتراع  بطاقات  إنتاج  من  عليها،  العمل  يتم  باالنتخابات 

إلى التخطيط األمني.

الوسط - عبدالرحمن أميني

كوبيش: متمسكون بالدعم الوطني 
والدولي للدفع بعملية احلوار الليبي 

عبر مساراتها الثالثة

الوكالة الفرنسية: طليعة فريق 
مراقبني دوليني وصلت إلى طرابلس 

لإلشراف على وقف إطالق النار

> املبعوث األممي يان كوبيش يف لقائه مع رئيس احلكومة املكلف عبد احلميد دبيبة
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الليبيون في انتظار 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا
تم اإلعالن عن التعاقد عليها رسميًا..

البكوش: »اإلغالق األوروبي« وراء التأخير وتعاقدنا مع 4 شركات الستيراد اللقاحات التي تصل نهاية مارس

لقاح مضاد  لتوفير  بالتزامن مع مساع رسمية 
إجمالي  بلغ عدد  المستجد،  لفيروس كورونا 
الثالثاء من األسبوع  اإلصابات بالوباء، حتى 

 10 135 ألفًا و585 حالة، منها  الجاري، في ليبيا 
آالف و363 نشطة، و123 ألفًا و3 متعافين، بينما 

2219، منذ بدء انتشار الوباء في البالد  توفي 
الماضي. العام  مارس 

خليفة  واالستشارية  العلمية  اللجنة  رئيس  وأعلن 
12 مليون جرعة لقاح  التعاقد على  البكوش، 

ضد فيروس كورونا، فيما ستصل الدفعة األولى 
بنهاية شهر مارس. وقال البكوش، خالل مؤتمر 

الجاري، بحضور مدير  صحفي مطلع األسبوع 
المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين 

12 مليون جرعة على  النجار »سنستلم قريبًا نحو 
للوقاية من فيروس كورونا«، مضيفًا:  دفعات 

اللقاحات، فيما  4 شركات الستيراد  »تعاقدنا مع 
ستصل الدفعة األولى في نهاية شهر مارس«، 

للجنة. بيان  بحسب 
بقرب وصول  الليبيين  وتابع: »نطمئن 

التأخير في جلب  أن  التطعيمات«، مؤكدًا 
التطعيمات بسبب اإلغالق الذي ُفرض من 

االتحاد األوروبي.

وبحسب البكوش، تم االتفاق على أن يقوم المركز 
الوطني لمكافحة األمراض بالتطعيمات لما يتمتع 
به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة 
أنه  مؤكدًا  الصحة،  ووزارة  االستشارية  العلمية 
ضد  التطعيمات  بمنظومة  التسجيل  فتح  سيتم 

كورونا في بداية شهر مارس.
في  الصحة  وزير  بحث  نفسه،  السياق  في 
الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، الثالثاء، مع 
ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث 
زيارات  عدة  بعد  ليبيا  في  الصحي  الوضع  هوف، 
الصحي  السريري  العزل  مراكز  من  لعدد  أجرتها 
ركز  اللقاء  أن  عقوب  وأكد  العام.  الموقف  لتقييم 
الدعم  على  الضوء  تسليط  إلى  الحاجة  »على 
المقدم من شركاء ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام 
الصحي؛  القطاع  في  القدرات  وتنمية  الصحي، 
للتطعيمات  الوطنية  الحملة  تطبيق  لضمان 
المستجد«، وفق  انتشار فيروس كورونا  لمكافحة 
بوزارة  اإلعالم  إدارة  صفحة  على  منشور  بيان 

الصحة في موقع »فيسبوك«.
الصحية  »األوضاع  إلى  االجتماع  وتطرق 
وضمان تحسين اإلجراءات المتخذة بشأن مواجهة 
إلى  إضافة  ليبيا«،  في  العامة  الصحية  التحديات 
»آلية النهوض بالرعاية الصحية األولية بالبلديات، 
والمضي قدمًا مع الشركاء في البالد الذين يعملون 

في قطاع الصحة«.
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  جهته،  من 
األمراض، اإلثنين، انطالق منظومة التطعيم ضد 
فيروس كورونا في ليبيا، حيث يمكن للراغبين في 
الحصول على التطعيم تسجيل بياناتهم من خالل 

موقع مخصص لذلك.
فإن  للتسجيل،  المخصص  الموقع  ووفق 
المستهدفين بالحملة كمرحلة أولى هم: األطقم 
الصحية، وكبار السن، وأصحاب األمراض المزمنة. 
الليبيين  المواطنين  لجميع  التطعيم  ويقدم 
والمقيمين فوق سن 18 عاما في الوقت الحالي. أما 
والمرضعات،  والحوامل  والرضع  لألطفال  بالنسبة 
المرحلة  في  بالتطعيم  مستهدفين  غير  فهم 

الراهنة.
فروع  مديري  مع  المركز،  عام  مدير  وناقش 
والعراقيل  الصعوبات  ليبيا،  مستوى  على  المركز 
التي تواجه الفروع واالتفاق على إيجاد الحلول لها 
والتنسيق والتواصل الدائم مع اإلدارة العامة، كما 
تمت مناقشة المواضيع المهمة إلنجاح سير العمل. 
جاء ذلك خالل اجتماع، الثالثاء، بقاعة االجتماعات 
الدكتور  العام  المدير  نائب  حضره  المركز،  في 
مكافحة  إدارة  ومدير  عُثمان،  ابن  محمد  حسين 
الفرجاني،  فرج  محمد  والدكتور  والجذام،  الدرن 
محمد  والخدمات  اإلدارية  الشؤون  إدارة  ومدير 
المالية  الشؤون  إدارة  ومدير  القنطري،  خليفة 
رجب عبداهلل الزواوي، ومدير مكتب شؤون الفروع 
اإلدارات  مديري  وبعض  القبائلي،  عامر  الصديق 

والمكاتب بالمركز.
لمديري  شكر  بكلمة  االجتماع  النجار  وافتتح 
الفروع، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات 
تمر  التي  الظروف  ظل  في  للمواطنين،  الصحية 
اإلدارات  مع  تواصلهم  على  وكذلك  البالد،  بها 
التبليغ  في  المعنية  والجهات  بالمركز  المختصة 
وتعقب ومتابعة ورصد األمراض، كما شكرهم على 
دورهم الفعال والكبير في مواجهة جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
وعلى هامش االجتماع تم تكريم مديري الفروع 
على  المركز  إدارة  من  تذكارية،  تقديرية  بدروع 
جهودهم المبذولة لتكون لهم حافزًا لبذل المزيد 

من الجهد والعطاء.
التربية  قطاع  مراقب  أكد  قريب،  سياق  في 
الدراسة  تعطيل  جواد  سالم  طبرق،  في  والتعليم 
في إحدى مدارس البلدية ليومين كإجراء احترازي 
بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد 
أمور  وأولياء  المواطنين  مطمئنا  بالمدرسة، 
تدعو  وال  جيدة  »األمور  بأن  والمعلمين  الطلبة 
للقلق«. وجاء اإلعالن بعدما طالب رئيس المجلس 
التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مراقب 
قطاع التربية والتعليم في البلدية بضرورة إقفال 
بعد  العاص  بن  وعمرو  الكبرى  خديجة  مدرسة 
المستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  حالة  اكتشاف 

بالمدرسة.
وجاء في رسالة بوالخطابية التي اطلعت عليها 
»الوسط« اإلثنين، أنه »نظرا لظهور حالة كورونا 
بن  وعمرو  الثانوية  الكبرى  خديجة  بمدرستي 
العاص األساسية يُرجى منكم إيقاف الدراسة لمدة 
ومتابعة  بالخصوص  بإجراءاتكم  وإفادتنا  أسبوع 
باقي المؤسسات التعليمية األخرى صحيًا خوفا من 
تفشي فيروس كورونا«. وقال مراقب قطاع التربية 
إن  لـ»الوسط«  جواد،  سالم  طبرق،  في  والتعليم 
التسييري  المجلس  رئيس  خاطب  تلقت  المراقبة 
الدراسة خالل هذا  إيقاف  الذي طلب فيه  للبلدية 
األسبوع كإجراء احترازي، ردا على ما جرى تداوله 
مصابة  حالة  وجود  بشأن  التواصل  مواقع  على 
المشتركة  المدارس  بإحدى  كورونا  بفيروس 

بالبلدية.
وطمأن جواد أولياء أمور الطالب والمعلمين بأن 
مؤكدا  والخوف«،  للقلق  تدعو  وال  جيدة  »األمور 
عمرو  بمدرسة  إدارية  »هي  المصابة  الحالة  أن 
بن العاص، وقد ظهرت عليها األعراض منذ أكثر 
من أسبوع وقامت بحجر نفسها، وعندما تبين أن 

حالتها موجبة تم قفل مكتبها وتعطيل العاملين 
معها، وتمت عملية التعقيم وإبالغ مراقبة الصحة، 
وتبين أن المعنية حالتها جيدة وخرجت من العزل 
وتتماثل للشفاء بمنزلها«. وأكد جواد أنه تواصل 
ورئيس  للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  مع 
الرئيسية لمكافحة وباء كورونا و»تقرر أن  اللجنة 
توقف الدراسة بالمدرسة المذكورة يومي اإلثنين 
والثالثاء لغرض النظافة والتعقيم، على أن يكون 

يوم األربعاء دراسة عادية بالمدرستين«.
التعليمية، حيث استؤنفت،  العملية  ونبقى مع 
الثالثاء، الدراسة للعام الدراسي الجديد في مدرسة 
»القدس« للتعليم األساسي التابعة لمراقبة تعليم 
تاجوراء، عبر  تاجوراء. وقالت مراقبة تعليم  بلدية 
افتتاح  إعادة  إن  »فيسبوك«،  بموقع  صفحتها 
المدرسة جاءت بعد »جهود متواصلة خالل األشهر 
وزارة  مع  ومراسالت  زيارات  عدة  وبعد  الماضية، 

التعليم ومصلحة المرافق التعليمية«.
مراقب  المدرسة  افتتاح  إعادة  مراسم  وحضر 
التعليم المبروك الرشراش، ومدير مكتب التعليم 
مكتب  ومدير  عكريم،  عبدالناصر  األساسي 
قسم  ورئيس  زاوية،  حاتم  واإلعالم  التواصل 
المالي  القسم  ورئيس  عثمان،  إبراهيم  المتابعة 
شادي،  عبداهلل  المدرسة  ومدير  الشريف،  سامي 
الطالب.  أمور  وأولياء  التدريس  هيئة  وأعضاء 
وتسلمت مراقبة تعليم تاجوراء في فبراير مجموعة 
الخاصة بمدرسة  المتنقلة  الدراسية  الفصول  من 
جهود  ضوء  في  األساسي،  للتعليم  »القدس« 

تأهيل المدرسة الستئناف الدراسة بها.
وفي 13 فبراير، أعلنت وزارة التعليم في حكومة 
مؤسسة   2415 في  الدراسة  استئناف  الوفاق 
إذن  على  المؤسسات  هذه  حصول  بعد  تعليمية 
بفتحها »دون شروط«، مع متابعة تنفيذ اإلجراءات 
المستجد«  »كورونا  فيروس  لمواجهة  االحترازية 
من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية 

في مراقبات التعليم المختلفة.
حكومة  في  التعليم  وزارة  وكيل  وجه  وبدوره، 
عادل  العالي  والتعليم  الديوان  لشؤون  الوفاق 
تفتقر  التي  التعليمية  المؤسسات  بحصر  جمعة، 
أو  نفسيين  مرشدين  أو  صحيين  مُسعفين  إلى 
اجتماعه،  خالل  ذلك  جاء  اجتماعيين.  إخصائيين 
بالوزارة،  المعنية  اإلدارات  مديري  مع  األربعاء، 
حسب  الدراسة،  عودة  مستجدات  آخر  لمتابعة 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان 
التقيد  إلى  جمعة  ودعا  »فيسبوك«.  االجتماعي 
التعليمية،  المؤسسات  في  االحترازية  باإلجراءات 
ورصد أي مالحظات في أي منها، وإحالتها لإلدارات 
المعنية لتذليل الصعاب، موضحًا أن فتح وإغالق أي 
مؤسسة تعليمية ال بد أن يستند إلى إلطار الوبائي 

الذي أعدته اللجنة االستشارية العلمية بالوزارة.
إليقاف  الضغط  البعض  محاوالت  إلى  وأشار 
اإلطار  تطبيق  متابعة  لجنة  أن  مؤكدًا  الدراسة، 
الوبائي لن تتوانى عن قفل أي مؤسسة تعليمية 
باإلجراءات  تلتزم  وال  الشروط  فيها  تتوافر  ال 
مركز  مدير  طمأن  له،  كلمة  وفي  االحترازية. 
الدكتور  التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج 
المدرسي  الكتاب  وصول  إلى  حبيب،  الطاهر 
المقررات  من  أي  في  عجز  وال  الوزارة،  لمخازن 
ألي من الصفوف الدراسية. وطالب رئيس اللجنة 
عبدالمنعم  الدكتور  بالوزارة  العلمية  االستشارية 
من  التعليمية  غير  األنشطة  بإيقاف  أبوالئحة 
حفالت التكريم والتخرج، مؤكدًا أن مخاوفهم من 
عودة الدراسة دون االستناد للضوابط االحترازية 
تتقيد  لم  تعليمية  مؤسسة  أي  وأن  تبددت،  قد 

بالتهوية والتباعد الجسدي لن تفتح.
ولم تحل تداعيات فيروس كورونا، دون تنظيم 
الليبية  بالشركة  التدريب  قاعة  في  تكريم  حفل 
بالطالب  لالحتفاء  السبت،  والصلب،  للحديد 
المتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والدينية 
-2017 السنوات  خالل  المتوسطة  والمعاهد 

على   ،2020-2019  ،2019-2018  ،2018
مستوى بلدية مصراتة. ونظمت االحتفالية شركة 
البلدي  المجلس  إشراف  للتدريب، تحت  »المنال« 
لبلدية مصراتة، وهدفت إلى »تشجيع المتفوقين 
التعليمية  بالعملية  والرقي  علميًّا،  والمبدعين 
بالبلدية«، حسب بيان منشور على صفحة البلدية 

وحضر  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع 
االحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل 
الديوان ببلدية مصراتة، ومستشار وزير التعليم في 
المتوسطة  المعاهد  إدارة  ومدير  الوفاق،  حكومة 
بالوزارة، ومراقب التعليم مصراتة، ومدير المعاهد 
المتوسطة مصراتة، ورئيس مجلس إدارة الشركة 
إدارة  مجلس  ورئيس  والصلب،  للحديد  الليبية 
المنطقة الحرة مصراتة، والمدير العام للمنطقة، 

وعدد من  التربوي،  التفتيش  إدارة  وممثلون عن 
مسؤولي قطاع التعليم بالبلدية.

وفي بني وليد؛ حذرت اللجنة الصحية بالمدينة، 
لديها  الطبي  بالمختبر  العمل  توقف  من  األحد، 
بتحاليل  الخاصة  التشغيل  مواد  نقص  بسبب 
الجهات  مناشدة  المستجد،  كورونا  فيروس 
اإلعالمي  الناطق  وقال  توفيرها.  المختصة سرعة 
محمد  وليد،  بني  بمدينة  الصحية  اللجنة  باسم 

أبوالنيران لـ»الوسط«، إن المختبر الطبي الخاص 
بتحليل فيروس كورونا المستجد في المدينة يعاني 
الفيروس.  عن  الكشف  مشغالت  في  كبيرًا  نقصًا 
المتواجدة  المشغالت  أن  أبوالنيران  وأوضح 
العمل  أيام من  لعشرة  بالمختبر »ال تكفي سوى 
يوميا،  تؤخذ  التي  المسحات  أعداد  ارتفاع  بسبب 
والتي قد تصل إلى 200 مسحة لحاالت مخالطة«.

وناشد أبوالنيران وزارة الصحة والمركز الوطني 
وليد  بني  البلدي  والمجلس  األمراض  لمكافحة 
وقت  أقرب  في  المشغالت  تلك  توفير  ضرورة 
أخذ  مواصلة  من  المختبر  يتمكن  حتى  ممكن 
العينات وتحليلها. وأشار أبوالنيران إلى أن الوضع 
الصحي في بني وليد »يزداد سوءًا يومًا بعد يوم 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  بسب 
المستجد في ظل إهمال المواطنين لتدابير الوقاية 

والحماية«.
والناطق  المتطوع  أكد  حيث  الجنوب،  وإلى 
الخدمات  إلدارة  التابعة  التنفسية  العيادة  باسم 
إيواء  األربعاء،  السعيدي،  الصحية في سبها، علي 
خمسة مصابين بفيروس كورنا المستجد »كوفيد 
19-« بالعيادة خالل الـ24 ساعة الماضية، تتراوح 
والحرجة.  المتوسطة  بين  ما  الصحية  حاالتهم 
وأضاف السعيدي لـ»الوسط« أن العيادة التنفسية 
الماضية  ساعة  الـ48  خالل  استقبلت  سبها  في 
بفيروس  مصابة  حالة  الـ20  قرابة  من  اتصاالت 
الطبي  األكسجين  تستخدم  المستجدة  كورونا 
هناك  أن  إلى  مشيرا  الطبية،  االستشارات  لطلب 
بعض الحاالت المصابة تتلقى العالج في المنازل 

وحالتها مستقرة.
وأرجع السعيدي سبب كثرة اإلصابات بالفيروس 

االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  عدم  إلى  سبها  في 
من قبل المواطنين مثل ارتداء الكمامة وااللتزام 
من  محذرا  التعقيم،  وعملية  االجتماعي  بالتباعد 
زيادة  إلى  التهاون سيؤدي  االستمرار في هذا  أن 
حاالت اإلصابة بالفيروس وامتالء مراكز العزل، ما 
قد يتسبب في انهيار النظام الصحي في المدينة. 
مرتفعة  إصابة  معدالت  سبها  مدينة  وتسجل 
بفيروس كورونا المستجد حسب النشرات اليومية 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  يصدرها  التي 

حول الوضع الوبائي في ليبيا.
الوباء،  تفشي  حدة  من  للتقليل  محاولة  وفي 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  مكتب  طلب 
مدينة  في  الموقتة  للحكومة  التابعة  اإلسالمية 
سبها، الثالثاء، من اللجان اإلدارية بالمساجد قفل 
نطاق  داخل  المقبلة  الجمعة  صالة  في  المساجد 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  زيادة  بسبب  البلدية، 
األوقاف  المستجد. كما طلب مكتب هيئة  كورونا 
اطلعت  الذي  كتابه،  في  اإلسالمية  والشؤون 
فقط  باألذان  القيم  »يكتفي  أن  »الوسط«،  عليه 
مع إضافة صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم 
لألوقاف  العامة  الهيئة  مكتب  وأشار  اآلذان«.  مع 
والشؤون اإلسالمية في سبها إلى أن هذا اإلجراء 
ذي  سبها  البلدي  المجلس  كتاب  على  بناء  يأتي 
الرقم اإلشاري )190( المؤرخ في 28 فبراير الماضي 

بشأن توقف صالة الجمعة.
الصحة  وزارة  أعلنت  متصل،  صعيد  على 
التونسية تشديد إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين 
ُأعلن  بعدما  اجدير،  رأس  معبر  عبر  الوافدين 
»كورونا  فيروس  من  المتحورة  الساللة  اكتشاف 
الوقائية  الصحة  مدير  وقال  ليبيا.  في  المستجد« 
»ستتم  الغنز:  زيد  التونسية  مدنين  والية  في 
مراقبة الوافدين، عبر المعبر بمعتمدية بن قردان 
في الوالية، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون 
لها للعالج«، حسب تصريح صحفي، الثالثاء، نقلته 

وكالة األنباء الليبية في بنغازي.
إلى رفع درجات االستعداد من قبل  الغنز  ودعا 
األطقم الطبية في المنفذ الحدودي، وبالمصحات 
الوافدين  تجاه  سواء  والحذر،  و»االنتباه  الخاصة، 
بسياراتهم الخاصة أو المرضى القادمين على متن 
الخاصة  المصحات  نحو  الليبية  اإلسعاف  سيارات 
إدارة  أعلنت  الماضي،  فبراير   28 وفي  بالجهة«. 
ظهور  أجدابيا،  العسكري  الميداني  المستشفى 
الساللة الجديدة من فيروس كورونا المتحور في 
المدينة، وهي التي ُأعلن اكتشافها ألول مرة في 

بريطانيا مطلع العام الجاري.
العلمية  اللجنة  أوصت  فبراير؛  شهر  وخالل 
االستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بشكل 
المخالفين  على  مالية  غرامات  بفرض  مستعجل 
الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ  االحترازية،  لإلجراءات 

وتعزيزها في المناطق ذات المعدالت العالية.
كما أوصت بوضع القيود والضوابط من طرف 
االحترازية  اإلجراءات  لتطبيق  المختصة  الجهات 
العمل  بالمصارف خاصًة، ومواقع  التجمعات  ومنع 
واألفراح  والمآتم  واألسواق  والمقاهي  والمطاعم 
والمعارض والمؤتمرات وغيرها من األنشطة، مع 
توفير التحاليل الالزمة للمعامل المعتمدة، وإدخال 
الصحة  منظمة  من  المعتمد  السريع  التحليل 
جاء  بالمختبرات.  الحاصل  العجز  لتغطية  العالمية 
ذلك خالل اجتماع اللجنة، مع لجنة الوبائيات، التي 
للوضع  األسبوعية  لدراستها  مرئيًّا  عرضًا  قدمت 
الوبائي  الوضع  أن  مؤكدة  بالمنطقة،  الوبائي 
معدل  ومازال   ،)15points الرابع  )المستوى 

االرتفاع طفيف في الحاالت الموجبة.
معدالت  في  زيادة  الوبائيات  لجنة  وتوقعت 
والنشاطات  الحاالت  عدد  زيادة  نتيجة  الوباء 
للتحاليل  التقريبية  النسبة  زالت  وما  المجتمعية، 
اإلحصاءات  حسب   ،16% للمسافرين  الموجبة 

)المختبر المرجعي - مختبر التقنيات الحيوية(.
المدن تشهد  أن بعض  دراسات  أظهرت  فيما 
تصاعدًا في الوضع الوبائي وقتها، ومنها )جنوب 
طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، 
المرقب،  بلدية  جنوب  المعمورة،  العزيزية، 
ومناطق الجبل(، مؤكدة أنه ما لم تطبق اإلجراءات 
لجميع  الدقيقة  والمتابعة  والجهوزية  االحترازية 
قطاعات الدولة، فإن الوضع »سيكون قلقًا« ويحتاج 
ذات  الجهات  من  ومتابعة  صارمة  إجراءات  إلى 

االختصاص.
ومنذ أواخر يناير الماضي، قرر رئيس اللجنة العليا 
لمكافحة وباء كورونا رئيس األركان العامة التابعة 
للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، فرض 
االحترازية  التدابير  المخالفين  على  مالية  غرامات 
والوقائية التي تمنع انتشار الجائحة باالستناد إلى 
القانون الصحي رقم )160( لسنة 1973. وبحسب 
بالحكومة  الصحة  بوزارة  اإلعالم  إدارة  نشرته  ما 
الموقتة عبر صفحتها على »فيسبوك« فإن رئيس 
اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرر فرض »50 
دينارا كغرامة على كل شخص ال يرتدي الكمامة 
في األماكن العامة«. كما قرر أيضا فرض »عشرة 
نشاط  صاحب  كل  على  غرامة  ليبي  دينار  آالف 
نشاطه  لمقر  بالدخول  لألشخاص  يسمح  تجاري 
دينار  آالف  وفرض »عشرة  الكمامة«،  ارتداء  دون 
غرامة على األندية الرياضية التي تسمح لجمهورها 

بحضور األنشطة«.
وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  رئيس  وقال 
بجباية  معني  البلدي  الحرس  »جهاز  إن  كورونا 
من  المعدة  للنماذج  وفقا  المالية  الغرامات 
بوزارة  اإلعالم  إدارة  وفق   ،»)5 ح  )م  الدولة 

الموقتة. بالحكومة  الصحة 

● مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض د.بدر الدين النجار● رئيس اللجنة العلمية االستشارية العليا التابعة لحكومة الوفاق الدكتور خليفة البكوش

● وزير »صحة الموقتة« د. سعد عقوب وممثلة »الصحة العالمية« إليزابيث هوف

● طواقم طبية تتبع المركز الوطني لمكافحة األمراض

● خالل عملية تحضير لقاح كورونا

طرابلس، بنغازي- الوسط

»تعليم الوفاق«: لجنة متابعة 
تطبيق اإلطار الوبائي لن تتوانى 

عن قفل أي مؤسسة تعليمية 
ال تتوافر فيها الشروط

»مكافحة األمراض« أطلق موقعاً 
لمنظومة التطعيم على شبكة 

اإلنترنت لتسجيل الراغبين 
في تلقي اللقاح

حذرت اللجنة الصحية بمدينة 
بني وليد من توقف العمل 

بالمختبر الطبي لديها بسبب 
نقص مواد التشغيل

تعطيل الدراسة في إحدى 
مدارس طبرق ليومين كإجراء 

احترازي بعد تسجيل حالة 
إصابة فيها
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تحذير إيطالي من تدفق »إرهابيني« عبر قوارب الهجرة
شبكات تهريب تقف خلفها..

أرقام وزارة الداخلية اإليطالية أظهرت تدفقاً هائالً للمهاجرين إلى إيطاليا في الشهرين األولين من 2021

وسط أصوات تحذير متصاعدة من مخاطر الهجرة غير 
الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، يتزايد الحديث بين يوم 

وآخر حول آليات عمل شبكات التهريب واإلتجار في 
البشر داخل البالد، وما يتبع ذلك من كوارث ال تنتهي 

بشأن أوضاع المهاجرين بمقار االحتجاز، أو أولئك 
الذين يتعرضون لعمليات احتيال خالل محاولتهم 

عبور مياه المتوسط نحو القارة العجوز، فيجدون 
أنفسهم ينتقلون من مأساة إلى أخرى.

ورغم المساعي الحثيثة لتحجيم حركة الهجرة 
من ليبيا إلى الخارج؛ أظهرت أرقام وزارة الداخلية 
اإليطالية تدفقًا هائاًل للمهاجرين إلى إيطاليا في 

الشهرين األولين من العام 2021 أغلبهم قادمون 
من ليبيا بإجمالي 5306 وافدين، محذرًا في المقابل 
تقرير استخباراتي من تدفق »إرهابيين« عبر قوارب 

الهجرة.
وعرضت منظمة »ميديترانيا سيفينغ هيومنس« 

غير الحكومية، األربعاء، تقريرًا لها عن »زيادة مقلقة 
في عمليات الصد من ليبيا من قبل خفر السواحل«. 

وأضافت أنه »منذ بداية العام وحتى األول من مارس، 
تم اعتراض 4029 شخصًا وإعادتهم إلى االحتجاز 

التعسفي، و222 قاصرًا، وما ال يقل عن 142 في عداد 
المفقودين، وانتشال 28 جثة في البحر«.

ال  والتحذيرات،  التداعيات  تلك  مع  بالتزامن 
األوروبي  االتحاد  دول  دعوة  من  نشطاء  يمل 
سريعة  إنزال  آللية  مستدام  حل  »إيجاد  إلى 
األوروبية  الساحلية  الدول  ودعم  )للمهاجرين(، 
مثل إيطاليا ومالطا، والعمل على احترام القانون 
السواحل  وعلى  منطقتنا  في  الدولي  البحري 
الناشطة  وقالت  أوروبا«.  جنوب  المشتركة 
اإلنقاذ  بعمليات  منسقة  تعمل  والتي  اإلنسانية 
ألبيرا،  لويزا  فايكينغ«  »أوشن  سفينة  متن  على 
صعبين  كانا  يومين  شهد  الماضي  الشهر  إن 
ليبيا،  من  بقارب  انطلقوا  مهاجرًا،   373 على 
عانوا  حيث  والرضع،  األطفال  من  الكثير  بينهم 
البحر،  دوار  إلى  إضافة  الجوية  األحوال  سوء 
اإليطالية  األنباء  وكالة  نقلته  تصريح  حسب 
»آكي« وقتها. وتابعت: »كنا نخشى مأزقًا طوياًل 
آخر، كما حدث في الماضي«، مضيفة أنهم بعد 
حكايات  منهم  »سمعوا  المهاجرين  هؤالء  إنقاذ 
تعرضوا  التي  الالإنسانية  المعاملة  عن  مروعة 
لها في ليبيا«. وأصرت ألبيرا على أن جعل جهود 
االتحاد  بعودة  مرتبط  فاعلية«  »أكثر  اإلغاثة 
»األمر  معقبة:  الجهود،  هذه  لقيادة  األوروبي 
الضروري في منطقة وسط البحر المتوسط، ألن 

عديد األرواح تعتمد على هذا«.
المبيدوزا  عمدة  أعرب  ذاته  السياق  وفي 
الليبي  الطريق  بشأن  قلقه  عن  اإليطالية 
واستمر  إيطاليا.  إلى  متزايد«  بشكل  »النشط 
السبت  أيام  الجزيرة  إلى  المهاجرين  وصول 
 400 من  أكثر  وصل  حيث  واإلثنين،  واألحد 
المبيدوزا  عمدة  وقال  الجزيرة.  إلى  شخص 
عندما  سيحدث  ماذا  أعرف  »ال  مارتيلو:  توتو 
لإلبحار«،  مالءمة  أكثر  البحرية  الظروف  تصبح 
تزداد  عندما  المقبلة،  األسابيع  »في  متسائاًل: 
في  أحد  يتدخل  لم  إذا  سيحدث؟  ماذا  األعداد، 
في  فسنستمر  الهجرة،  تدفقات  منشأ  بلدان 
حسب  أخرى«،  إلى  طوارئ  حالة  من  االنتقال 

فرنسية. إعالم  وسائل 
وافقت  اإليطالية  تيمبو«  »إل  جريدة  ووفق 
أنقذتهم  كانت  مهاجرًا   363 إنزال  على  روما 
أن  بعد  موانئها،  في   ،»3 ووتش  »سي  سفينة 
التابعة  والسفينة  البحر.  في  عدة  أيامًا  قضوا 
لمنظمة ألمانية تحمل االسم نفسه في طريقها 
إلى ميناء »أوغستا« في صقلية، ومن المفترض 
»سي  منظمة  وفق  األربعاء  ظهر  بعد  تصل  أن 

ووتش« غير الحكومية.

أكثر طرق الدخول حساسية
روما  المهاجرين  تدفقات  عودة  ودفعت 
تقرير  أحدث  ففي  الخطر،  ناقوس  دق  إلى 
وصول  فإن  السنوي  اإليطالية  لالستخبارات 
اإلنزال  وعمليات  البرية  الحدود  عبر  المهاجرين 
السواحل  من  أو  أفريقيا  شمال  من  الوهمية 
حساسية  الدخول  طرق  أكثر  اليونانية  التركية 

من حيث األمن.
المرتبطة  الصحية  المخاطر  أن  وأضاف 
بفيروس  المصابين  األشخاص  انتشار  باحتمال 
»كورونا المستجد« على األراضي الوطنية تضاف 
أن  الوثيقة  في  وجاء  اإلرهابي.  التسلل  لخطر 
باالشتراك  لالستخبارات  المكثف  النشاط  نتائج 
األجهزة  مع  وبالتعاون  الشرطة  قوات  مع 
قنوات  إلى  الممنهج  اللجوء  تستبعد  األجنبية 
»الجهاديين«،  لحركة  الشرعية  غير  الهجرة 
نضوج  باحتمال  مرتبطة  مخاطر  وجود  مؤكدة 
استقبال  أو  التقاء  مراكز  في  التطرف  عمليات 
المهاجرين، وأن هناك اهتمامًا معلوماتيًا لقطاع 
بين  التفاعل  غالبًا  يرى  حيث  المزيف،  التوثيق 
نقلته  لما  وفقًا  واإلرهابية،  اإلجرامية  الدوائر 

وكالة »نوفا« اإليطالية.

دبيبة يدعو لدعم ليبيا
أكثر  لقي  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  ووفقًا 
األبيض  البحر  في  حتفهم  شخص  ألف   20 من 
2014. في حين كان أكثر  المتوسط منذ العام 
17 ألفًا من هؤالء في وسط البحر األبيض  من 
بأنه  المتحدة  األمم  وصفته  الذي  المتوسط، 
استنكرت  كما  العالم.  في  للهجرة  طريق  أخطر 
تم  الذين  األشخاص  عودة  الدولية  الوكاالت 
الفوضى  بسبب  ليبيا  إلى  البحر  في  اعتراضهم 
في  السيئة  والظروف  البالد  تعيشها  التي 
المكلف  الحكومة  رئيس  وقال  االحتجاز.  مراكز 
أواخر  صحفي  مؤتمر  في  دبيبة  عبدالحميد 
تعني  ال  الهجرة  »مشكلة  إن  الماضي  الشهر 
العالم  تهم  عالمية  مشكلة  إنها  وحدها،  ليبيا 
على  قادرة  ليست  ليبيا  أن  من  وحذر  بأسره«. 
مضيفًا  بمفردها،  المهاجرين  أزمة  مع  التعامل 
دعمه  زيادة  الدولي  المجتمع  على  يتعين  أنه 

ُأريد لعمليات المراقبة واإلنقاذ أن تنجح. إذا 
في  الداخلية  وزير  قال  قريب؛  سياق  في 
أمن  مديرية  إن  باشاغا  فتحي  الوفاق  حكومة 
على  بالقبض  كبيرًا«  »انتصارًا  حققت  غريان 
من  عدد  قتل  واقعة  في  الرئيسي  به  المشتبه 
»تابعنا  وتابع:  مزدة.  مدينة  في  المهاجرين 
مايو  منذ  الجريمة  هذه  مرتكبي  كثب  عن 
أن  األمن  رجال  يثبت  أخرى  ومرة  الماضي، 
نواجه  وأننا  مجهول،  ضد  تسجل  لن  الجرائم 
الجريمة  وعصابات  والمهربين  البشر  تجار 

على  تغريدة  وحزم«، حسب  قوة  بكل  المنظمة 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه 

الثالثاء.
وتقدم باشاغا بالتعازي إلى عائالت الضحايا، 
المحلية  والمنظمات  الحقوقيين  على  أثنى  كما 
إحالة  مؤكدًا  الملف،  لمتابعتها  والدولية 
اإلثنين،  ويوم  العامة.  النيابة  إلى  المتهم 
في  به  المشتبه  ضبط  الوفاق«  »داخلية  أعلنت 
يحملون  قتياًل   21 ضحيتها  راح  التي  الجريمة، 
الوزارة  وقالت  واألفريقية.  البنغالية  الجنسيات 
في  المشروع  بمنطقة  حدثت  التي  الواقعة  إن 
مقتل  على  انتقامي  كرد  »جاءت  مزدة  بلدة 
في  بوسيف  أ أوالد  منطقة  من  أ(  أ  )ي  المدعو 
26 مايو الماضي، الذي قتل في ظروف غامضة 

بالبشر«. باالتجار  في ضلوعه  والمشتبه 
ليبية،  حقوقية  منظمات  تطالب  ذلك،  إلى 
المهاجرين. وفي ذلك  بوضع حلول فعالة لملف 
بليببا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعربت 
لتوطين  مشروع  أي  رفضها  عن  أسابيع،  قبل 
ليبيا،  في  األفارقة  والالجئين  المهاجرين 
االتحاد  ودعت  لهم.  بديل  وطن  إلى  وتحويلها 
تتعاون  مشروع  بقيادة  المبادرة  إلى  األوروبي 
أجل  من  والوجهة  والعبور  المصدر  دول  فيه 
معالجة ظاهرة الهجرة، بما يحمي حمي الحقوق 
منهم  والالجئين  عامة  للمهاجرين  األساسية 
إحياء  مع  بالتزامن  صدر  بيان  حسب  خاصة، 

اليوم الدولي للمهاجرين.
النظر  بإعادة  األعضاء  ودوله  االتحاد  وطالب 
قدرة  من  الحد  إلى  »الرامية  جهودهم  في 
أوروبا؛  شواطئ  إلى  الوصول  على  المهاجرين 
هذه  على  المترتبة  البشرية  للخسائر  نظرًا 
السياسات  إن  المنظمة  وقالت  السياسات«. 
وللقانون  اإلنسانية  للقيم  »منافية  األوروبية 
للجوء«،  الدولي  وللقانون  اإلنساني  الدولي 
األوروبي  االتحاد  دول  على  »يتعين  متابعة: 
الالجئين  ألزمة  اإلنسانية  الطبيعة  إغفال  عدم 
بالدنهم  من  الفارين  أوروبا  إلى  والمهاجرين 
التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة 

وعدم االستقرار واعمال العنف«
مصير  حيال  تخوفها  اللجنة  أبدت  كما 
العائدين  األفارقة  والالجئين  المهاجرين 
من  له  يتعرضون  و»ما  أوروبا،  من  ليبيا  إلى 
وسوء  ونفسي  جسدي  تعذيب  من  انتهاكات 
االستغالل  إلى  باإلضافة  والتعنيف،  المعاملة 
قبل  من  بهم  واالتجار  الخاصة  األعمال  في 
الحين  بالبشر«. وبين  عصابات وشبكات االتجار 
واآلخر، تعلن المفوضية السامية لألمم المتحدة 
شرعيين  غير  مهاجرين  إعادة  الالجئين  لشؤون 

إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر.
الماضي،  الشهر  نيوز«،  »مهاجر  موقع  ونشر 
التهريب  شبكات  نشاط  آليات  حول  تحقيقًا 
في  وجاء  للحدود.  العابرة  وعالقاتها  ليبيا  في 
التي  الموت«  »رحلة  أحداث  وراء  التحقيق: 
الكثير  تكمن  ليبيا،  في  المهاجرون  يخوضها 
من التفاصيل التي تشكل أسبابًا رئيسية لتراكم 
منذ  الحروب،  تمزقه  الذي  البلد  في  معاناتهم 
ال  التفاصيل  تلك  القذافي.  معمر  نظام  إطاحة 
المقاالت  عدد من  أو  مقال  في  تلخيصها  يمكن 
على  اإلضاءة  لكن  هناك،  لألحداث  المتابعة 
أيدي  بين  ليكون  واجب  منها  الرئيسية  األجزاء 
أن  يمكن  عما  للهجرة مستقباًل صورة  الساعين 

يتعرضوا له هناك.
يمكن  ال  وأدوارها  التهريب  شبكات  ولعل 

عالقتها  بسبب  محدد  كتفصيل  تصنيفها 
ليبيا  إلى  المهاجرين  جلب  بعملية  العضوية 
لذلك  وما  األوروبي،  بالفردوس  وعدهم  مقابل 
واألهوال  معاناتهم  في  أساسية  مسؤولية  من 

التي سيمرون بها.
بتفاصيل  نيوز«  »مهاجر  زود  الذي  المصدر 
الوثائق  مزيد  كشف  تلك،  الموت  رحلة 

والمعلومات حول آلية عمل تلك الشبكات، بدءًا 
إلى  المحتملين،  المهاجرين  »اصطياد«  من 
على  »تكديسهم«  هناك  ومن  ليبيا  إلى  جلبهم 
المعلومات  أوروبا.  إلى  المتجهة  القوارب  متن 
مدينة  في  الشبكات  تلك  عمل  بآلية  مرتبطة 
من  الجزء  هذا  خالل  سنتطرق  لكننا  زوارة، 
تختلف،  التي  أخرى،  مدن  في  ألدوارها  المقال 

المهاجرين  مع  التعاطي  بطرق  للمصدر،  وفقًا 
معهم. المصداقية  ونسبة 

االصطياد
من  هائل  بكم  تلك  الشبكات  عمليات  تتسم 
اكتسبتها  التي  المركبة،  والهيكلية  التنظيم 
مجال  في  العمل  من  طويل  وقت  مدى  على 
من  أي  أم  البشر  تهريب  كان  سواء  التهريب، 
زوارة  في  شبكة  كل  رأس  وعلى  الممنوعات. 
ما  وغالبًا  الشبكة.  زعيم  وهو  »الحاج«،  هناك 
يكون من األشخاص المعروفين أو ممن يحتلون 
هو  هنا  بذكره  الجدير  معينًا.  اجتماعيًا  مركزًا 
وليد  ليس  زوارة  في  التهريب  شبكات  عمل  أن 
السنوات،  عشرات  إلى  يعود  بل  الحالية،  الحرب 

إلى أيام النظام السابق.
بـ»الكبران«،  لكل »حاج« هناك موظف يلقب 
بالمهاجرين  االعتناء  األساسية  مهمته 
يتولى  من  وهو  المستودعات،  في  المتواجدين 
الرحالت  أمور  في  »الحاج«  مع  التواصل  مهمة 
الكبران  ويتولى  وغيرها.  المهاجرين  واحتياجات 
الوسيلة  وهي  التواصل،  مواقع  مسؤولية 
تنشر  حيث  الشبكات،  لتلك  الرئيسية  اإلعالمية 
من خالل تلك الصفحات أخبارها وتقدم تفاصيل 
تحت  الصفحات  تلك  تعمل  طبعًا  خدماتها.  عن 
أسماء وهمية، وال تأتي على ذكر نوع أو طبيعة 
وبين  بينها  خاصة  رسائل  عبر  إال  أنشطتها 

المحتملين. المهاجرين 
تلك  على  عرضها  يتم  التي  األشياء  من 
الرحلة  خالل  لمهاجرين  فيديوهات  الصفحات 
في البحر أو لحظة وصولهم الشواطئ األوروبية. 
المصورة  القاطع  تلك  خالل  المهاجرون  يتحدث 
إلى  أوصلهم  الذي  المهرب  جودة  مدى  عن 
هناك وكيف أن خدماته مضمونة. المسؤول عن 
التواصل مع المهاجرين وجمع تلك الفيديوهات 
استغالل  يتم  طبعًا  الكبران.  هو  ونشرها 
المقاطع،  تلك  تصوير  أجل  من  المهاجرين 
أنه فقط يريد االطمئنان عليهم  فهم يعتقدون 
يعرفوا  أن  دون  للبر،  وصولهم  من  والتأكد 
وجهة استخدام تلك الفيديوهات أو الصور، وفق 

تحقيق الموقع نفسه.

عالقات عابرة للحدود
اصطياد  في  نجاحها  أثبتت  الطريقة  تلك 
أوروبا،  إلى  بالوصول  الراغبين  المهاجرين 
خاصة أولئك القادمين من المغرب أو الجزائر أو 
يمكن  التي  الهواتف  ألرقام  بالنسبة  أما  مصر. 
من  الشبكات  تلك  مع  التواصل  للمهاجرين 
انطلقوا  خاللها، فهي غالبًا ما تكون لمهاجرين 
برحالتهم إلى أوروبا، وتمت مصادرتها من قبل 
القوارب.  متن  على  صعودهم  قبل  المهربين 
من  هواتف  على  موصولة  األرقام  تلك  وتكون 

الجيل األول، أي غير موصولة بشبكة اإلنترنت.
يجب  المهاجرين،  جنسيات  عن  وبالحديث 
تخصصًا  زوارة  في  شبكة  لكل  أن  إلى  اإلشارة 
الكبيرة  الشبكات  وتشتهر  معينة،  بجنسيات 
الجنسيات  مع  بعملها  الالمع«  »الصيت  ذات 
القادمين  المهاجرين  كون  سابقا،  ذكرت  التي 
أو باليورو، وبالتالي  من هناك يدفعون بالدوالر 

يعتبرون من الفئات المهاجرة األكثر حظًا.

شبكات التهريب
السمعة بين  الشبكات بنفس  وال تتمتع كافة 
بات  الوقت،  هذا  كل  فبعد  المهاجرين.  أوساط 

بنسبة  وسجل  خالله  من  تعمل  اسم  منها  لكل 
أحد  نفذتها.  التي  الناجحة  التهريب  عمليات 
نيوز«  لـ»مهاجر  قال  التشاديين  المهاجرين 
مثاًل  الزاوية  في  الشبكات  تلك  من  الكثير  إن 
»تنصب« على المهاجرين، تتقاضى منهم أموااًل 
لخفر  تسلمهم  أو  قوارب  تسير  ال  إما  ثم  ومن 
أحد  أخرى.  لشبكات  تبيعهم  أسوأ  أو  السواحل، 
بتهريبهم  المهاجرين  من  عددًا  وعد  المهربين 
إلى أوروبا. تقاضى منهم مبالغ بآالف الدوالرات، 
ثم عند موعد انطالق رحلتهم أبلغ خفر السواحل 
مراكز  أحد  في  وإيداعهم  عليهم  القبض  فتم 

االحتجاز.
زوارة  في  التهريب  شبكات  سمعة  أن  وأضاف 
تعمل  كونها  نسبيًا،  جيدة  بسمعة  تتمتع  مثاًل 
المهاجرين  من  األموال  تتقاضى  وال  »بضمير« 
قبل ضمان رحلتهم بكافة تفاصيلها. وال يقتصر 
فقط،  الليبية  األراضي  على  الشبكات  تلك  دور 
فالكبرى منها بات لها عالقات متينة مع شبكات 
وتونس  والجزائر  كالمغرب  الحدود،  عبر  أخرى 
وإندونيسيا  بنغالدش  إلى  وتصل  والسودان، 
حول  والحديث  وفرنسا.  وإيطاليا  مالطا  إلى  كما 
هذه النقطة يطول لكن وجب التنويه إلى أن تلك 
هائاًل  مصدرًا  الليبية  للشبكات  أمنت  العالقات 
تهريبهم  طرق  حول  وللمعلومات  للمهاجرين 

واستغاللهم وسرقتهم.
واألحد الماضي، وقعت مأساة جديدة شهدتها 
السواحل الليبية، حيث أنقذت دوريات تابعة لخفر 
تعرض  بعد  مهاجر،   100 نحو  الليبي،  السواحل 
قاربهم لصعوبات مالحية قبالة السواحل الغربية 
 20 اعتبر  برس«،  »فرانس  لوكالة  ووفقًا  للبالد. 
خفر  سفن  ونقلت  المفقودين.  عداد  في  شخصًا 
إلى  أفارقة،  وغالبيتهم  المهاجرين،  السواحل 
طرابلس،  العاصمة  من  بالقرب  بحرية  قاعدة 
المنظمة  من  فرق  باستقبالهم  كانت  حيث 

الدولية للهجرة.
من  المهاجرين  غالبية  فإن  للمنظمة،  ووفقًا 
نساء  ست  وبينهم  ومالي،  والسودان  الكاميرون 
حالة  في  شخصين  نقل  تم  حين  في  وطفالن، 
حرجة إلى مستشفى في طرابلس. وقالت الناطقة 
صفاء  جنيف  في  الدولية  الهجرة  منظمة  باسم 
»المأساة  برس«:  »فرانس  لوكالة  مسيحلي 
مجهود  هناك  الحاالت،  معظم  في  أنه  اإلضافية 
أن  وتابعت  الغرقى«.  جثث  النتشال  للغاية  قليل 
بات  السواحل  إلى  الحقًا  الجثث  وصول  »مشهد 

مألوفًا جدًا«.
مسيحلي  قالت  »تويتر«  على  تغريدة  وفي 
»المآسي والخسارات في األرواح التي من الممكن 
سياسة  فيه  تسود  وقت  في  مستمرة  تفاديها 
إحصاءات  وحسب  المبادرة«.  وعدم  الصمت 
1200 مهاجر  أكثر من  األممية، قضى  المنظمة 

في المتوسط في 2020.
والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  وأعربت 
إلعادة  إدانتها  عن  بانتظام  الحكومية  غير 
البحر  في  اعتراضهم  يتم  الذين  المهاجرين 
في  يعيشونها  التي  المزرية  وللظروف  ليبيا،  إلى 
التي يتم إيداعهم فيها. وطالبت  مراكز االحتجاز 
تلك المنظمات مرارًا بعدم اعتبار ليبيا ميناء آمنا، 

وتأمين بدائل إلنزال المهاجرين.
تشهد  التي  ليبيا،  تحولت  التحقيق:  ويختم 
معمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة  منذ  فوضى 
رئيسية  عبور  نقطة  إلى   ،2011 في  القذافي 
الصحراء،  جنوب  دول  من  خصوصًا  للمهاجرين، 
سعيًا للوصول إلى حياة أفضل في اوروبا. ويستغل 
تمزق  التي  االنقسامات  البشر  وتجار  المهربون 
المزيد  وإرسال  أنشطتهم  توسيع  أجل  البالد من 

من القوارب المحملة بالمهاجرين عبر المتوسط.
رسالة  أوصت  األكاديمي،  المستوى  على 
زيد،  أبو  محمد  إمحمد  محمد  للباحث  ماجستير 
على  وأثرها  الشرعية  غير  »الهجرة  بعنوان 
على  العمل  بـ»ضرورة  الليبي«،  القومي  األمن 
الكريم،  العيش  ووسائل  القومي  األمن  توفير 
ومواجهة الدوافع التي تسهم في ازدياد الهجرة 
مثل  أوطانهم  عن  األفراد  ورحيل  الشرعية  غير 
خالل  من  الحدود  على  األمنية  العناصر  تفعيل 
مشتركة  وجوية،  وبحرية،  برية،  دوريات  تسيير 
يقصدها  التي  والدول  )ليبيا(،  العبور  دولة  بينن 
في  المتورطة  الجماعات  لتعقب  المهاجرون 
القومي  األمن  حماية  أجل  من  البشر،  تهريب 
االقتصادية  األوضاع  تحسين  أجل  من  الليبي، 

والسياسية واألمنية«.
بالمبادئ  »االلتزام  على  بالعمل  أوصت  كما 
الحاكمة لمكونات األمن القومي الليبي من خالل 
وسيادتها  والترابية  الوطنية  ليبيا  وحدة  حماية 
حدودها  على  التامة  وسيطرتها  واستقاللها، 
الشؤون  في  أجنبي  تدخل  أي  ورفض  الدولية 
بالعملية  الكامل  وااللتزام  الليبية،  الداخلية 
الديمقراطية  مبادئ  على  المبنية  السياسية 
والتداول السلمي للسلطة، وكذلك تكثيف التعاون 
ظاهرة  لمكافحة  األمنية  المصالح  جميع  بين 
المجاورة  الدول  ومصالح  الشرعية،  غير  الهجرة 
من خالل تبادل الخبرات حول كيفية التعاطي مع 
من  تحد  التي  اإلجراءات  وتشديد  الظاهرة،  تلك 
محاوالت التسلل للدولة الليبية«. رابع التوصيات 
السياسي،  الحل  لـ»إنجاح  السعي  في  تمثلت 
وتحقيق المصالحة الوطنية، وإبداء النوايا الحسنة 
الشراكة  يحقق  توافق  إلنجاز  الكافية  والمرونة 
الدولة، ويفتح  الوطنية، ويوقف استنزاف مقدرات 

آفاق المستقبل للنهوض والتقدم«.

● رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة● قارب مهاجرين في مياه »المتوسط«

● سيارة تقل مهاجرين بًرا

● مهاجرون في أحد مقار االحتجاز

● يبيتون في العراء خالل محاولتهم الوصول إلى الفردوس المفقود في أوروبا

القاهرة - الوسط

عمليات التهريب تتسم بكم هائل 
من التنظيم والهيكلية المركبة 
التي اكتسبتها »الشبكات« على 

مدى وقت طويل من العمل

المنظمة الدولية للهجرة: 
لقي أكثر من 20 ألف شخص 

حتفهم في البحر األبيض 
المتوسط منذ 2014
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العراق يستعد الستقبال البابا رغم الوباء والصواريخ واالحتجاجات

دعوات لمعاقبة ولي العهد

توتر العالقات السعودية األميركية على خلفية مقتل جمال خآشقجي

تستهدف  لم  بأنها  لواشنطن  متزايدة  انتقادات  وسط 
مباشر؛  بشكل  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد  ولي 
ضغطت الواليات المتحدة، اإلثنين، على السعودية من 
الصحفي  مقتل  خلفية  على  اإلجراءات  مزيد  اتخاذ  أجل 

جمال خاشقجي.
والجمعة رفع الرئيس األميركي جو بايدن السرية عن 
تقرير استخباري خلص إلى ضلوع ولي العهد السعودي 
في  خاشقجي  قتل  جريمة  في  سلمان  بن  محمد  األمير 

العام 2018، وفق »فرانس برس«.
وكان خاشقجي مقيمًا في الواليات المتحدة، حيث كان 
يكتب مقاالت في جريدة »واشنطن بوست« إلى أن قتِل 
إسطنبول  في  بالده  قنصلية  في   2018 أكتوبر   2 في 
أنه تم  الجمعة  الذي نشر  التقرير  وقطعت أوصاله. وأكد 
بينهم  تركيا،  في  15 شخصًا الستهداف خاشقجي  إيفاد 
عناصر »نخبة في فريق الحماية الشخصية« لولي العهد، 
في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكلت »من أجل 

حماية ولي العهد« و»تتصرف بموجب أوامره فقط«.
»قمنا  برايس:  نيد  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
بحض السعودية على حل هذه المجموعة، ومن ثم تبني 
توقف  لضمان  منهجية  مؤسساتية  وضوابط  إصالحات 
النشاطات والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام«. وقال 
برايس إن »القتل الوحشي لجمال خاشقجي هو سلوك غير 

مقبول، قلناها بكل وضوح ومستمرون في ذلك«.
خطوات  اتخاذ  على  السعودية  »نحض  برايس:  وقال 
سراحهم  المطلق  عن  السفر  حظر  لرفع  إضافية 
المتعلقة  كتلك  قضايا  وحل  عقوباتهم  خفضت  بعدما 
وغيرها«  النساء  حقوق  عن  المدافعين  بالناشطين 
خصوصًا الناشطة لجين الهذلول التي أطلق سراحها في 

يناير بعد ثالث سنوات في السجن.
التدخل  قوة  على  عقوبات  بايدن  إدارة  وفرضت 
سيعتبر  معها  أميركي  تعامل  أي  أن  يعني  ما  السريع، 
سعوديًا   76 دخول  ستحظر  أنها  وأوضحت  جريمة، 
ضد  جديدة  سياسة  بموجب  المتحدة  الواليات  إلى 
المعارضين.  يستهدفون  الذين  األجانب  المسؤولين 
وشدد برايس على أن الواليات المتحدة ستحافظ على 
تحالفها التاريخي مع السعودية لكنه أوضح أن »التصدي 
مع  شراكة  عبر  إال  ممكن  غير  الكبرى  التحديات  لهذه 

مملكة سعودية تحترم القيم األميركية«.
وكانت إدارة بايدن أعلنت إنهاء الدعم األميركي للعمليات 
الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن منذ 2015، 
فيما أكد الرئيس األميركي أن الحرب في اليمن »تسببت 

بكارثة إنسانية واستراتيجية«. لكن اإلدارة األميركية لم 
تصل إلى حد استهداف ولي العهد البالغ من العمر 35 عامًا 

والرئيس الفعلي للبالد ووزير دفاع البالد، شخصيًا.
إجراء ضد  أي  اتخاذ  وردًا على سؤال حول سبب عدم 
جين  األبيض  البيت  باسم  الناطقة  قالت  العهد،  ولي 
على  عقوبات  تفرض  ال  المتحدة  الواليات  إن  ساكي، 
القادة األجانب عادة، رغم اإلجراءات األميركية المتكررة 
ضد كبار المسؤولين في دول معادية. لكنها لمحت إلى 
مستبعدة  ليست  سلمان  بن  محمد  األمير  معاقبة  أن 
إجراء،  أي  اتخاذ  بالحق في  قائلة »بالطبع نحن نحتفظ 
عندما نرى ذلك مناسبًا وبالطريقة التي نختارها«. وأشار 
من  »تستعرض«  لن  المتحدة  الواليات  أن  إلى  برايس 
علم  على  »لست  مضيفًا:  المستقبل  في  حظره  سيتم 

بأي خطط لولي العهد للسفر إلى الواليات المتحدة في 
المدى المنظور«.

معاقبة من دون تأخير
إن  جنكيز،  خديجة  التركية  خاشقجي  خطيبة  وقالت 
ولي العهد فقد شرعيته بعد نشر التقرير االستخباراتي. 
يعاقب  أن  الضروري  »من  تويتر«:  على  جنكيز  وكتبت 
ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من 
دون تأخير«. وأضافت »لن يؤدي هذا األمر إلى تحقيق 
العدالة التي كنا نسعى إليها لجمال فحسب بل قد يمنع 

أيضًا تكرار أعمال مماثلة في المستقبل«.
المُقررة  مسامع  إلى  جنكيز  تعليقات  أصداء  ووصلت 
خارج  اإلعدام  بحاالت  المعنية  المتحدة  لألمم  الخاصة 
تقاعس  وصفت  التي  كاالمار  أغنيس  القضاء  نطاق 
الواليات المتحدة عن محاسبة األمير محمد بن سلمان 
بأنه »مقلق جدًا«. وقالت للصحفيين »من الخطر جدا، 
إخبار  ثم  ما  شخص  بذنب  االعتراف  نظري،  وجهة  من 

ذلك الشخص بأننا لن نفعل أي شيء ضده«.
وتابعت »أدعو حكومة الواليات المتحدة إلى التصرف 
بناء على نتائج التحقيقات ومعاقبة محمد بن سلمان على 
ما فعله«. كما دعا حلفاء بايدن في الكونغرس إلى اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة. ووصف السناتور الديمقراطي رون 
األمير  التقرير،  عن  السرية  رفع  حملة  قاد  الذي  وايدن 
شنيعة«.  جريمة  عن  مسؤول  أخالقي  غير  »قاتل  بأنه 
محمد  تستهدف  عواقب  هناك  تكون  أن  »يجب  وقال 
المالي  الصعيد  على  ذلك  في  بما  بن سلمان شخصيا، 
والسفر والقانوني، ويجب أن تواجه الحكومة السعودية 
عواقب وخيمة طالما أنه موجود في الحكومة«. ورفضت 
الحكومة السعودية ما ورد في التقرير األميركي. وتصر 
يتورط  ولم  فردية  عملية  كان  خاشقجي  مقتل  أن  على 

فيها ولي العهد.

●   جدارية عليها صورة للبابا قرب كنيسة سيدة النجاة في حي الكرادة ببغداد.

●  أصدقاء خاشقجي يحملون صورة له في الذكرى الثانية الغتياله في اسطنبول●   ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

تحذير أممي من »حكم باإلعدام« على الشعب اليمني

●  ممرضة تعالج طفال يعاني سوء التغذية في صنعاء.●  طفلة يمنية تبلغ 10 سنوات وتعاني من سوء التغذية الحاد في حجة.

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حذر  حادة،  بنبرة 
اليمنيين  على  باإلعدام«  »حكم  من  اإلثنين،  غوتيريس، 
ما  نصف  من  أقل  الدوليين  للمانحين  مؤتمر  جمع  بعدما 

يحتاجه البلد الغارق بالحرب لتجنب حدوث مجاعة.
التبرع  المانحة  الدول  ناشدت  األممية  المنظمة  وكانت 
بسخاء لجمع مبلغ 3.85 مليار دوالر لتمويل عمليات اإلغاثة 
في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن مجموع التعهدات 

بلغ في النهاية نحو 1.7 مليار دوالر، وفق »فرانس برس«.
أنطونيو غوتيريس  للمنظمة األممية  العام  وقال األمين 
في بيان: »يحتاج ماليين األطفال والنساء والرجال اليمنيين 
قطع  الحياة.  قيد  على  للبقاء  المساعدات  إلى  بشدة 
المساعدات هو حكم باإلعدام«. وأعرب غوتيريس عن خيبة 
الماضي  العام  عن  تراجعًا  تشكل  التعهدات  إن  قائاًل  أمله، 
المتحدة  األمم  تلقتها  التي  المساعدات  مجموع  بلغ  حين 
والمنظمات اإلغاثية العاملة في اليمن 1.9 مليار دوالر في 
ظل أزمة فيروس كورونا، وأقل بنحو مليار عن العام 2019.

وتابع: »أفضل ما يمكن أن يُقال عن اليوم هو أنه يمثل 
دفعة أولى. أشكر أولئك الذين تعهدوا بسخاء، وأطلب من 
اآلخرين التفكير مرة أخرى في ما يمكنهم فعله للمساعدة 
في تجنب أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود«. وشاركت 
الذي  االفتراضي  المؤتمر  100 دولة وجهة مانحة في  نحو 
نظمته األمم المتحدة والسويد وسويسرا، الذي انعقد على 
وقع محاولة المتمردين التقدم نحو مدينة مأرب، آخر معقل 

للسلطة المعترف بها دوليًا في شمال البلد الفقير.
السالم هو  لتحقيق  الوحيد  أن »الطريق  ورأى غوتيريس 
من خالل وقف فوري شامل إلطالق النار )...( ومجموعة من 
تدابير بناء الثقة، تليها عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية 

تحت رعاية األمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي«.
األمم  أن  على  مشددًا  آخر«،  حل  هناك  »ليس  وقال: 

المتحدة »ستواصل تضامنها مع الشعب اليمني الجائع«.

كارثة
تعهد  ذلك  في  بما  الرئيسية،  التعهدات  بعض  وجاءت 
والسعودية  دوالر،  مليون   191 بمبلغ  المتحدة  الواليات 
الماضي  العام  تبرعات  من  أقل  دوالر،  مليون   430 بمبلغ 
من الدول ذاتها. ومع ذلك، قدمت ألمانيا 240 مليون دوالر 

مقارنة بنحو 140 مليون دوالر العام الماضي.
حاالت  في  واإلغاثة  اإلنسانية  الشؤون  منسق  وحذر 
انتهاء  عقب  صحفي  مؤتمر  في  لوكوك،  مارك  الطوارئ 

االجتماع، من أن »األموال التي تلقيناها اليوم ال تكفي لوقف 
المجاعة. سنحتاج إلى مزيد المال«. وأدى نقص التمويل في 
2020 إلى وقف برامج إنسانية رئيسية، فيما تراجعت نسبة 
أكثر  في  الصحية  الخدمات  وُأوقفت  الغذائية  المواد  توزيع 
سيواجه  المتحدة،  األمم  وبحسب  صحي.  مرفق   300 من 
الجوع  مليونًا   29 بين  من  شخص  مليون   16 من  أكثر 
يمني  ألف   50 من  يقارب  ما  وهناك  العام،  هذا  اليمن  في 

»يموتون جوعًا بالفعل في ظروف تشبه المجاعة«.
 400 أن  المتحدة من  لألمم  تابعة  كذلك، تحذر وكاالت 
جراء  الموت  خطر  يواجهون  الخامسة  سن  تحت  طفل  ألف 
سوء التغذية الحاد في 2021، في زيادة بنسبة 22 بالمئة 
عن العام 2020. وقالت منظمة المجلس النرويجي لالجئين 
في بيان تعليقًا على مخرجات مؤتمر المانحين إن »النقص 
فيما  أرواح«،  فقدان  سيقابله  اإلنسانية  المساعدات  في 
لمن  ظهره  أدار  »العالم  أن  تشيلدرن«  ذي  »سيف  اعتبرت 

يعانون« في اليمن.
اليمن  وجاء في بيان لمدير مكتب منظمة أوكسفام في 

فرصة »لتبييض« صفحة الدول التي تدعم الحكومة وبينها 
السعودية.

تغريدة  في  السالم  عبد  محمد  باسمهم  الناطق  وكتب 
أجل  اإلنساني من  الطابع  ذات  »المؤتمرات  »تويتر«:  على 
اليمن في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار ال تساعد 
لها  الفرصة  بإتاحة  العدوان  دول  تساعد  ما  قدر  اليمن 

لتبييض صفحتها«.
المتمردين  صفوف  في  السياسي  المسؤول  قال  كما 
العدوان  إيقاف  لليمنيين  منحة  »أكبر  الحوثي:  علي  محمد 
وفك الحظر الجوي والحصار القاتل«، مطالبًا بوقف مبيعات 
على  المؤتمر  وانعقد  للحكومة.  الداعمة  للدول  األسلحة 
في  الحرب  إلعادة  الجديدة  األميركية  لإلدارة  تحركات  وقع 
الدبلوماسية،  مسار  إلى  العربية  الجزيرة  شبه  دول  أفقر 
خصوصًا بعدما أنهت دعمها للتحالف العسكري الذي تقوده 
السعودية في هذا البلد منذ 2015 دعمًا للحكومة المعترف 

بها.
عسكري  تصعيد  وقع  على  كذلك  يلتئم  االجتماع  لكن 

كبير على األرض مع مقتل مئات المتمردين وعناصر القوات 
مأرب،  مدينة  قرب  طاحنة  معارك  في  للحكومة  الموالية 
الحوثيين  وتكثيف  اليمن،  شمال  في  السلطة  معاقل  آخر 

هجماتهم ضد السعودية.
وحث وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، المتمردين 
على وقف هجومهم في شمال اليمن في كلمته أمام مؤتمر 
على  هجومهم  »وقف  الحوثيين  على  إن  وقال  المانحين. 
مأرب )...( واالنضمام إلى السعوديين والحكومة في اليمن 
من  بلينكن  وحذر  السالم«.  نحو  بناءة  خطوات  اتخاذ  في 
بين  سياسي  حل  إيجاد  يتم  حتى  تتوقف  لن  المعاناة  أن 

الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا.
يمكننا  ال  الصراع.  تنهي  لن  وحدها  »المساعدة  وقال: 
ولذا  الحرب...  بإنهاء  إال  اليمن  في  اإلنسانية  األزمة  إنهاء 
الدبلوماسية  المتحدة تعيد تنشيط جهودها  الواليات  فإن 
إلنهاء الحرب«. وفي هذا السياق، اعتبر لوكوك أن السياسة 
في  تقدم  إلحراز  فرصة  أفضل  »تشكل  لواشنطن  الجديدة 

اليمن على مستوى السالم والوضع اإلنساني«.

واشنطن - وكاالت

الجزائر - وكاالت

بغداد - وكاالت

مع تراجع تعهدات المانحين

محسن صديقي أن »اليمن بحاجة ماسة لزيادة المساعدات 
وليس تقليصها«.

إنهاء الحرب
مجرد  المانحين  مؤتمر  فإن  المتمردين،  إلى  وبالنسبة 

البابا  الستقبال  يستعدون  بينما  كبرى،  تحديات  العراقيون  يواجه 
وباء  من  ثانية  موجة  من  األسبوع،  نهاية  في  بالدهم  في  فرنسيس 
صاروخية  هجمات  ووقوع  الخدمات  في  نقص  الى   19  - كوفيد 

واحتجاجات دامية.
وقال أحد المسؤولين المكلفين من قبل رئاسة الجمهورية تنظيم 
مراسم الزيارة: »نحن سعداء بقدوم البابا فرنسيس لكنه سيصل في 

وقت لحد ما معقد«، وفق »فرانس برس«.
وبدأت هذه »الفترة المعقدة نوعًا ما«، مع ارتفاع معدالت اإلصابة 
أربعة اآلف حالة يوميًا  بفيروس كورونا قبل أسابيع وبلغت أكثرة من 
بينهم سفير الفاتيكان في العراق المونسينور ميتيا ليسكوفار، بعدما 
كانت بضع مئات. ويثير تزايد معدالت اإلصابة مخاوف من أن تصبح 

التجمعات مصدرًا لتفشي المرض.
ومسؤولي  الصحفيين  وعشرات  عامًا(   84( البابا  تلقى  جهته،  من 
العراق بعد  اللقاح كإجراء وقائي، فيما لم يبدأ  له  المرافقين  الكنيسة 
حملة تلقيح لمواطنيه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. وحدد منظمو 
ستخصص  التي  األماكن  عدد  شديد،  حرص  وسط  البابوية  الزيارة 
إلقامة الصلوات في ظل عدم تقيد غالبية العراقيين بوضع الكمامات 
الف   20( أربيل  الجسدي. وسيستقبل ملعب  التباعد  وإرشادات  الواقية 
منظمي  وفق  األحد،  قداس  لحضور  فقط  شخص  اآلف  أربعة  مقعد( 
الزيارة. كما لن يسمح للبابا بالتجول بين حشود الجماهير كما يفعل 
عادة. على الصعيد ذاته، بدأت السلطات منذ أسبوعين فرض إجراءات 
السبت واألحد  الجمعة  أيام  التجول خالل  صحية مشددة شملت حظر 

وفقًا  البابا،  زيارة  خالل  إضافي  ليوم  ستمدد  لكنها  أسبوع،  كل  من 
لمصدر رسمي.

»الترحيب بالبابا«
وقال نائب وزير الخارجية العراقي نزار خير اهلل، إن إجراءات اإلغالق 
كما  االثنين،  حتى  الجمعة  من  البابوية«  الزيارة  طوال  »ستستمر 
التنقل  التدابير منع  الطرق«. وستشمل  لتأمين  أمنية  »ستنتشر قوات 

بين محافظات البالد.
أكبر  ثاني  بغداد،  مدينة  في  خصوصًا  واضحة  اإلغالق  أثار  وبدت 
عواصم الدول العربية من حيث عدد السكان مع عشر ماليين نسمة. 
وغاب االزدحام اليومي من شوارع المدينة لتحل مكانه فرق التنظيف 
واإلعمار وإعادة تأهيل الكنائس، كما ُأزيلت ملصقات كبيرة لسياسيين 

واستبدلت بأخرى مرحبة بالبابا.
برس«  لـ»فرانس  الخصوص  بهذا  معن  عالء  بغداد  أمين  وقال 
»هناك توجيهات لكافة دوائر البلدية لتكثيف الجهد البلدي والخدمي 
للمدينة«. وأضاف »هذه المدينة، حاضرة المدن وعاصمة من عواصم 
التاريخية الكبرى في الحضارة االنسانية تستقبل قداسة البابا«. ومن 
المقرر أن يقطع البابا األرجنتيني خالل رحلته التي تستمر ثالثة أيام، 
أكثر من 1645 كيلومترًا جوًا على متن مروحية أو طائرة فوق مناطق 

ما زالت تضم مخابىء لعناصر تنظيم الدولة اإلسالمية.
وسيزور البابا فرنسيس الزعيم الروحي لنحو 1,3 مليار كاثوليكي في 
العالم، بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الشمالي، 
أميركية،  مواقع  استهدفت  صاروخية  هجمات  مؤخرًا  شهدتا  واللتان 
األمر الذي يشكل قلقًا لفريقه األمني وحراسه السويسريين المرافقين 

له خالل الزيارة.

تنقل البابا
ومن المرجح أال تكون سيارته المكشوفة الشهيرة )باباموبيل( التي 
يستخدمها عادة للتنقل محاطًا بنوافذ مدرعة، معه خالل زيارته للعراق. 
وتسعى السلطات العراقية الستغالل هذه الزيارة للقيام بأكثر ما يمكن 

من التحسينات للخدمات العامة.
فقرب مدينة أور التاريخية مولد النبي إبراهيم، والواقعة في محافظة 
تعبيد  بينها  استعدادات  تجرى  السبت،  البابا  سيزورها  والتي  قار  ذي 
وضعت  كما  األهالي،  عليه  يعتاد  لم  بشكل  أرصفة  وطالء  الطرق 
للمرور  أرصفة خشبية عند برك مياه ومظالت شمسية ولوحات داللة 
في الموقع. وقد شهدت محافظة ذي قار في األسابيع الماضية عودة 
متظاهرين.  ستة  مقتل  الى  أدى  ما   ،2019 عام  أكتوبر«  »احتجاجات 

وكان البابا قد أدان في وقت سابق عمليات القمع ضد المتظاهرين.
كانت  التي  التاريخية  المدينة  الموصل،  الى  بعدها  من  وسيتنقل 
التي  للفظائع  مسرحًا  وأصبحت  والغرب،  الشرق  بين  تجاريًا  مركزًا 
ارتكبها متطرفو تنظيم الدولة اإلسالمية الذين أعلنوها عاصمة »دولة 
2014. وسيزور في نفس اليوم قرة قوش، البلدة  الخالفة« في العام 
اعادة تأهيل، قام  الماضية حملة  األيام  التي شهدت خالل  المسيحية 
خاللها رهبان بطالء صلبان على أسطح كنائس. وما زالت بعض الطرق 
فرنسيس  البابا  على  سيصعب  الذي  األمر  وعرة،  المناطق  هذه  في 
شهر.  قبل  الوركي  العصب  بالتهاب  إصابته  بسبب  بسهولة  التنقل 
ال  البابا  بأن  أخبرنا  »الفاتيكان  بأن  العراقية،  الرئاسة  مسؤول  وذكر 
يستطيع السير أكثر من عشر خطوات - متواصلة - ، وال ندري بالحقيقة 
ما نفعل«. لكن رغم التحديات، تبقى الزيارة رسالة دعم للعراق. وأضاف 
المسؤول »لم يعد أمام أي مسؤول أجنبي مبرر لرفض زيارة العراق بعد 

أن يقوم البابا بزيارته«.

وسط تحديات كبرى

دبي - وكاالت

غوتيريس: ماليين األطفال والنساء 
والرجال اليمنيين يحتاجون بشدة إلى 

المساعدات للبقاء على قيد الحياة

رغم منع المسيرات

مظاهرات طالبية 
في الجزائر مجددا

ومواطنون،  أساتذة  ومعهم  طالب  ألفي  من  يقرب  ما  تظاهر 
المسيرات  منع  ورغم  الشرطة  لقوات  مكثف  انتشار  وسط  الثالثاء، 
وكالة  مراسل  شاهد  ما  على  »كوفيد19-«،  وباء  انتشاء  بسبب 

»فرانس برس«.
مسيرة،  في  الطالب  فيها  يخرج  التي  الثانية  المرة  هي  وهذه 
مارس  في  النظام  ضد  الحراك  تظاهرات  تعليق  من  عام  نحو  منذ 
2020. وسار الطالب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم 
محاولة الشرطة منعهم فإنهم تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر 

الشوارع الضيقة لحي القصبة.
الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  الرابطة  ورحب نائب رئيس 
ابتكر  »اليوم  تغريدة:  في  وكتب  الطالب  بخروج  صالحي،  سعيد 
والقيام  الشرطة  لتجاوز  الضيقة  األزقة  السير في  الطالب من خالل 
الحراك«.  إلى  تؤدي  الطرق  كل   )...( نجحوا.  لقد  سلمية،  بمسيرة 
وديمقراطية«  حرة  »جزائر  المعتادة  شعاراتهم  المتظاهرون  وردّد 
يوم  كل  ذلك  على  اعتادوا  كما  عسكرية«،  وليس  مدنية  و»دولة 

ثالثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير2019.
كذلك خرجت تظاهرة في بجاية، بحسب صور نشرها مدنون على 
مواقع التواصل االجتماعي، وانتهت من دون تسجيل حوادث. وفي 
العاصمة أجبرت الشرطة الطالب على ركوب حافالت النقل الخاصة 
بهم من أجل مغادرة وسط المدينة وإنهاء التظاهرة. وفي الذكرى 
11 شهرا من  بعد  المسيرات  اآلالف الستئناف  خرج  للحراك  الثانية 
إن  تبون  الجزائري عبدالمجيد  الرئيس  قال  اإلثنين  توقفها. ومساء 
مع  حوار  في  جاء  كما  تلبيتها«،  تم  األصلي  الحراك  مطالب  »أغلب 
وسائل إعالم محلية بثه التلفزيون الحكومي. وأضاف: »نحن اليوم 
في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه 
المناسبة... بمطالب الحراك األصلي الذي تم تقريبا تلبيتها«. ولكن 
»رحيل  هو  مسيراته  في  عنه  عبر  كما  للحراك  األساسي  المطلب 

النظام الحاكم« منذ استقالل البالد في 1962.
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دعوات عاملية إلعفاء لقاحات »كورونا« من حقوق امللكية الفكرية
لجعلها متاحة أكثر

وسط انتقادات إقليمية

وسط مساٍع متفاوتة للتصدي للوباء، أصبحت غانا وساحل 
العاج اإلثنين أول دولتين تستخدمان لقاحًا مضادًا لفيروس 
وقت  في  العالمية،  »كوفاكس«  آلية  إطار  في  »كورونا« 
تستعد الفرق الصحية األميركية لتوزيع لقاح »جونسون آند 

جونسون«.
شخص  مليون   2.53 بوفاة  »كورونا«  فيروس  وتسبب 
برس«  »فرانس  وكالة  أجرته  تعداد  حسب  العالم،  في 

اإلثنين. إلى مصادر رسمية  استنادًا 
منذ  التطعيم  حمالت  الغنية  الدول  أغلب  بدأت  وفيما 
أول  اإلثنين،  أكوفو-أدو،  نانا  غانا  رئيس  أصبح  أشهر، 
شخص في العالم يتلقى لقاح »أسترازينيكا« في إطار آلية 
الرئيس: »من المهم أن أعطي المثل  »كوفاكس«. وقال 
يتلقاه،  شخص  أول  أكون  بأن  آمن،  اللقاح  هذا  أن  على 
من أجل أن يشعر كل شخص في غانا بارتياح إزاء تلقيه«.

باتريك  للرئاسة  العام  األمين  تلقى  العاج،  ساحل  وفي 
تطعيم  تمم  ثم  »كوفاكس«  آلية  ضمن  اللقاح  أتشي 
كوفاكس  آلية  وتسعى  واألمن.  الدفاع  قوات  من  عناصر 
من  الفقيرة  الدول  استبعاد  عدم  لضمان  أنشئت  التي 
الغنية  الدول  استئثار  وسط  كوفيد19-  ضد  اللقاحات 

العام. بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية 

لـ»كوفيد« العالمية  التجارة  منظمة  أولوية 
وفاقم الوباء الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة، وحذر 
وباء  أن  من  االثنين  بريطانية  إغاثة  وكاالت  تحالف يضم 
»كوفيد19-« يعمق األزمة »اإلنسانية المروعة« في دول 
هشة مشيرين إلى مخاطر حدوث مجاعة بما في ذلك في 

اليمن.
التجارة  منظمة  إلى  األصوات  من  العديد  وانضمت 
الجديدة  المديرة  االثنين  استقبلت  التي  العالمية، 
العالجات  إلعفاء  أوكونجو-إيويال،  نغوزي  النيجيرية 
الملكية  حقوق  من  كوفيد  لفيروس  المضادة  واللقاحات 

أكثر. متاحة  لجعلها  الفكرية 
يزال  ما  أفريقيا،  وجنوب  الهند  اقترحته  الذي  المقترح 
قيد النقاش في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، 
التوافق.  غياب  قرار في ظل  اتخاذ  المرتقب  غير  لكن من 
 123 في  تطعيم  عملية  مليون   244 من  أكثر  ونُفذت 
وكالة  جمعتها  وطنية  معطيات  بحسب  األقل،  على  بلدًا 

»فرانس برس«.
مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  تلقى  كذلك 
اإلثنين لقاحا مضادا للفيروس، رغم خلل في نظام الحجز 
من  البالد  أنحاء  في  المستشفيات  منع  االنترنت  على 

من  أخضر  ضوء  على  الحصول  في  األخرى  اللقاحات  إلى 
الهيئات الناظمة األميركية. ومن شأن نشر لقاح »جونسون 
بايدن  جو  الرئيس  لخطة  الدعم  يوفر  أن  جونسون«  آند 
للسيطرة على الفيروس الذي أودى بأكثر من مليون أميركي 

وجعل الواليات المتحدة أكثر الدول المتضررة.
الجرعة  ذو  جونسون«  آند  »جونسون  لقاح  وينضم 
إلى  الثالجة  حرارة  درجات  في  للتخزين  والقابل  الواحدة 
لقاحي شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا في حملة التطعيم 

ينوي  الذي  البلد،  وبدأ في هذا  االشخاص.  آالف  استقبال 
برنامج  يونيو،  نهاية  بحلول  شخص  مليون   300 تطعيم 
 60 التطعيم االثنين لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
أمراضًا  ويعانون  عامًا   45 عن  أعمارهم  تزيد  ومن  عامًا 
بلقاح  اإلثنين  التطعيم  الفلبين حملة  باشرت  مزمنة. كما 
من  تطعيم  حملة  بالي  أطلقت  فيما  الصيني،  كورونافاك 

المقود. وراء 
في  بلد  آخر  األوروغواي،  في  التطعيم  حملة  وانطلقت 

اللقاح. جرعات  تتسلم  الجنوبية  أميركا 

»جواز سفر أخضر« في مارس
المضادة  اللقاحات  بتلقي  المواطنين  اقتناع  يزداد 
المملكة  مثل  البلدان  من  العديد  في  كورونا  لفيروس 
تضم  التي  فرنسا  وحتى  المتحدة  والواليات  المتحدة 
دولية نشرتها  لدراسة  وفقًا  المتشككين،  كبيرًا من  عددًا 

اإلثنين مجموعة »كيكست سي إن سي«.
وفي الواليات المتحدة من المقرر أن يتم نشر 3.9 مليون 
انضم  أن  بعد  جونسون،  اند  جونسون  لقاح  من  جرعة 

بحياة  الجائحة  أودت  حيث  المتحدة  الواليات  في  الضخمة 
أكثر من 500 ألف شخص.

في االتحاد األوروبي، من المتوقع أن توافق وكالة األدوية 
أن  على  مارس،  أوائل  في  جونسون  لقاح  على  األوروبية 
لوزيرة  وفقًا  أبريل،  أوائل  أو  مارس  أواخر  من  توزيعه  يتم 
وتلقت سلوفاكيا  رانشر.  بانييه  أنييس  الفرنسية،  الصناعة 

أول دفعة من لقاح »سبوتنيك-في« الروسي.
دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  وأعلنت 
سفر  »جواز  مشروع  ستقدم  بروكسل  أن  اإلثنين  اليين 
المضاد  اللقاح  تلقي  على  يدل  مارس،  في  رقمي  أخضر« 
للفيروس أو النتيجة السلبية لالختبار من أجل السفر بحرية 
هذه  حيازة  حقوق  حول  األعضاء  الدول  تختلف  بينما  أكبر، 
انتشار  أثار  التلقيح،  عمليات  تتواصل  فيما  ولكن  الوثيقة. 
تكون  أن  من  مخاوف  عدوى،  أكثر  للفيروس  متحورة  نسخ 

أكثر مقاومة للقاحات.
المتحورة  بالنسخة  مصاب  شخص  عن  بريطانيا  وتبحث 
لدى  يترك  لم  البرازيل،  في  ظهرت  التي  العدوى  الشديدة 
أنه  أي  الفحص،  إجرائه  أثناء  به  لالتصال  بيانات  السلطات 

ربما ال يزال ينقل الفيروس آلخرين من دون علمه.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعا  جانبه،  من 
قبل  أسابيع«   6 إلى   4« من  أيضا  »التحمل«  إلى  االثنين 
بعض  وباشرت  الوباء.  مواجهة  في  القيود  بعض  تخفيف 
الدول بخطوات حذرة رفع قيود صارمة على الحياة اليومية 
إلى  األلمان  وسارع  االصابات.  اعداد  استقرار  بموازاة 
خطوة  أول  في  اإلثنين،  فتحها  أعيد  التي  الشعر  صالونات 

نحو تخفيف التدابير.
مع  نقاشا  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وتخوض 
مسؤولي المقاطعات األلمانية لمناقشة تخفيف المزيد من 
بسبب  الوباء  من  ثالثة  موجة  تفجر  مخاطر  رغم  التدابير، 
المعابر  على  الحركة  لتقييد  مساع  وسط  المتحورة،  النسخ 
أنها  الحدودية مع فرنسا، بعد تصنيف منطقة موزيل على 

عالية الخطورة.
الجمعة  منذ  وفاة  حالة   467 تسجيل  تم  إسبانيا،  وفي 
في  حالة   10528 إلى  الوفيات  عدد  ليرتفع  بالفيروس، 
للبيانات  وفقًا  الوباء،  ظهور  منذ  حالة  و69609  فبراير، 

الصادرة اإلثنين من وزارة الصحة.

● ممرضة في أحد مستشفيات بكين أمام مسحات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا.●   دفعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد وصلت لمطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية أبوجا.

عواصم العالم - وكاالت

على خلفية تسميم نافالني

● ميخائيل غورباتشوف

رانغون - وكاالت

واشنطن - وكاالت
أعلنت الواليات المتحدة الثالثاء فرض عقوبات 
على مسؤولين روس كبار عدة ردا على تسميم 
أجهزة  تحمل  الذي  نافالني،  أليسكي  المعارض 

االستخبارات األميركية موسكو المسؤولية عنه.
يعلنها  التي  روسيا  ضد  العقوبات  أولى  وهي 
الرئيس جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة في 
حيال  أكثر حزما  لهجة  بايدن  ويعتمد  يناير.   20
ترامب،  دونالد  الجمهوري  سلفه  من  الكرملين 

وفق »فرانس برس«.
وأقرت العقوبات التي تستهدف خصوصا سبعة 
على  أسماؤهم  تكشف  لم  روس  كبار  مسؤولين 
االتحاد  في  شركائنا  مع  الوثيق  »بالتشاور  الفور 
إلى  األوروبي« وتشكل »إشارة واضحة« موجهة 
رفض  كبير  أميركي  مسؤول  أعلن  كما  موسكو 
الكشف عن اسمه. وقال هذا المصدر: »ال نسعى 

أن  مؤكدا  تصعيد«  إلى  أو  شاملة  مراجعة  إلى 
الواليات المتحدة لن تتردد في إبداء الحزم كلما 

رأت ذلك ضروريا.
وأضاف أن الواليات المتحدة ال يساروها أدنى 
»محاولة  وراء  بالفعل  تقف  موسكو  أن  في  شك 
اغتيال« المعارض الروسي البارز. وتابع أن »أجهزة 
ضباطا  أن  إلى  عالية  بثقة  خلصت  االستخبارات 
استخدموا  الروسية  الفدرالية  األمن  أجهزة  في 
مادة سامة لألعصاب تعرف بنوفيتشوك لتسميم 
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في 20 

أغسطس 2020«.
وقال المسؤول: »نجدد دعوتنا إلطالق نافالني 
اإلعالن  على  ساعات  وقبل  شروط«.  وبال  فورا 
االتحاد  قرار مماثل من  إثر  يأتي  الذي  األميركي 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  أكد  األوروبي، 
الفروف أن موسكو سترد على العقوبات الغربية. 
وإحدى  الدبلوماسية،  قواعد  أحد  يلغ  »لم  وقال: 

هذه القواعد مبدأ الرد بالمثل«. ووصل المعارض 
معسكر  إلى  األحد  العمر  من   44 البالغ  الروسي 
اعتقال على مسافة 200 كيلومتر إلى شرق موسكو 
ونصف  سنتين  لمدة  بالسجن  عقوبة  لتمضية 
السنة بعد محاكمة ندد بها باعتبارها سياسية. 
وكان القضاء الروسي قرر في يناير تحويل عقوبته 
إلى سجن مع النفاذ بعدما كانت صادرة في حقه 

العام 2014 مع وقف التنفيذ.
وأدى اعتقاله في 17 يناير إلى تظاهرات ضخمة 
في روسيا ردت عليها السلطات بتوقيف أكثر من 
11 ألف شخص وفرض غرامات وعقوبات سجن 
المتحدة  األمم  من  خبيرتان  وطالبت  قصيرة. 
المعارض  تسميم  حول  دولي  بتحقيق  اإلثنين 
الروسي. وفي بروكسل أقرت الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي اإلثنين رسميا فرض عقوبات على 
أربعة مسؤولين كبار روس ضالعين في اإلجراءات 
وبحسب  أنصاره.  وقمع  نافالني  ضد  القضائية 

مصدرين أوروبيين فإن الشخصيات التي فرضت 
عليها عقوبات هي رئيس إدارة السجون الروسية 
التحقيق  لجنة  ورئيس  كالشنيكوف  ألكسندر 
الروسية ألكسندر باستريكين والمدعي العام إيغور 
كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

وكان نافالني أصيب بوعكة صحية خطيرة حين 
كان في طائرة متجهة إلى موسكو من سيبيريا 
في 20 أغسطس وأدخل المستشفى في سيبيريا 
قبل نقله إلى ألمانيا، حيث بينت التحاليل أنه سمم 
بمادة نوفيتشوك وهي مادة متلفة لألعصاب تم 
ألغراض  السوفياتي  االتحاد  عهد  في  تطويرها 
عسكرية. ونوفيتشوك هي مجموعة خطيرة مؤثرة 
على األعصاب قالت بريطانيا إنها استخدمت في 
العام 2018 لتسميم الجاسوس الروسي السابق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري. ونفى 
الكرملين مسؤوليته حينها وأثارت هذه القضية 

أزمة دبلوماسية.

واشنطن تعلن عن عقوبات ضد موسكو

إطالق الرصاص على متظاهرين في بورما واستهداف صحفيني
الذعة  انتقادات  اإلقليميين  رانغون  توجيه  مع  بالتزامن 
يشنها  التي  الدامية  القمع  حملة  بشأن  العسكري  للمجلس 
الرصاص  بورما  األمن في  قوات  استخدمت  المحتجين،  ضد 
الحي والغاز المسيل للدموع مجددا الثالثاء ما تسبب بإصابة 

متظاهرين بجروح، حاالت ثالثة منهم حرجة.
وتشهد البالد منذ أسابيع احتجاجات حاشدة تطالب بإطالق 
الجيش الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي المحتجزة منذ 

االنقالب ضدها في 1 فبراير، بحسب »فرانس برس«.
لجأت  حيث  للقوة،  استخدامها  من  األمن  قوات  وزادت 
المطاطي  المياه والرصاص  للدموع وخراطيم  المسيل  للغاز 
أكثر  األحد  وكان  متزايد.  شكل  في  الحي  الرصاص  وراهنا 
األيام دموية إذ قتل فيه ما ال يقل عن 18 شخصا، وفقا لألمم 

المتحدة. ووثقت وكالة »فرانس برس« مقتل 11 شخصا.
»حوالى  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  المسعفين  أحد  وقال 
20 شخصا أصيبوا« على أيدي قوات األمن التي جاءت لتفريق 
في  طبيب  وأوضح  غرب(.  )شمال  كالي  بلدة  في  احتجاج 
المستشفى الذي نقلوا إليه أنه »يتعين على ثالثة أشخاص 
أصيبوا بالذخيرة الحية الخضوع لعمليات جراحية عاجلة وهم 

في حال حرجة«.
البورمي  الصحفي  على  القبض  ألقي  بساعات،  ذلك  وقبل 
األمن،  بالقوة من قبل قوات  كاونغ ميات هالينغ في منزله 
وفق ما أفادت إذاعة »ديموكراتيك فويس أوف بورما« التي 
يعمل فيها. وسمع صوت إطالق نار أثناء عملية توقيفه التي 
وثقها بنفسه على الهواء مباشرة وبثت صورا منها على مواقع 
التواصل االجتماعي. وخشية االنتقام، كان المتظاهرون أقل 
االقتصادية  العاصمة  رانغون،  في  خصوصا  الثالثاء  عددا 
للبالد. وأقام البعض حواجز موقتة باستخدام إطارات وألواح 

خشبية وقضبان معدنية لحماية أنفسهم.

تطهير
واحتشدت أعداد كبيرة من قوات األمن لتفريق متظاهرين. 
»لقد  السكان:  أحد  قال  المدينة،  سانشونغ شمال  وفي حي 
أطلقوا الغاز المسيل للدموع واألعيرة المطاطية«. وذكر آخر: 
االعتقال.  حمالت  وتستمر  الحي«،  لتطهير  هنا  إلى  »يأتون 
وأعلنت قناة »إم آر تي في« الرسمية اعتقال أكثر من 1300 
شخص األحد وحده. ويواجه الصحفيون صعوبة متزايدة في 

العمل.
من  األخيرة  األيام  في  الصحفيين  من  عدد  أوقف  كذلك 

بينهم مصور من وكالة »أسوشيتد برس« في رانغون. كما 
بالرصاص  الجديدة  الصين  أنباء  أصيب صحفيان من وكالة 
الحاكمة  العسكرية  المجموعة  وصعدت  اإلثنين.  المطاطي 
إلى  ولجأت  الضخمة،  االحتجاجات  ضد  للقوة  استخدامها 
قطع خدمة اإلنترنت وشن حمالت اعتقال واستخدام األعيرة 

النارية.
ولم تشاهد سو تشي، البالغة من العمر 75 عاما، علنا منذ 
ووجهت  االنقالب.  بدء  مع  نايبيداو  العاصمة  في  اعتقالها 
اتصال السلكية بطريقة  أجهزة  استيراد  أربع تهم، هي  لها 
غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس »كورونا« وانتهاك 
قانون متعلق باالتصاالت والتحريض على اضطرابات عامة. 
االستماع  جلسة  خالل  جيدة«  »بصحة  المتهمة  وظهرت 
لم  الذي  محاميها  بحسب  اإلثنين،  الفيديو  تقنية  عبر 
المؤيدة  التعبئة  له بمقابلتها. وبعد قرابة شهر من  يسمح 
عصيان  وحملة  يومية  تظاهرات  خالل  من  للديمقراطية 

مدني، كان رد فعل السلطات دمويا خصوصا األحد.
ال عفو

في  صغيرة  مقبرة  في  األشخاص  مئات  تجمع  والثالثاء، 
رانغون لتشييع أحد الضحايا، ني نيي أونغ هتيت نينغ، الذي 
نعش  أمام  المجتمعون  وهتف  البطن.  في  برصاصة  أصيب 
الطالب الذي كان يبلغ من العمر 23 عاما: »لن يكون هناك 

عفو عنكم حتى نهاية العالم«. قبل ساعات قليلة من وفاته، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  له  رسالة  آخر  الطالب  نشر 
المتحدة  األمم  تحتاجها  التي  الجثث  عدد  »كم  فيها:  قال 
لتتحرك؟«. وأثارت أعمال العنف الدامية موجة إدانات دولية. 
المتحدة  األمم  لدى  بورما  سفير  العسكري  المجلس  وأقال 
مناشدا  السلطة  عن  انشقاقه  أعلن  بعدما  تون  مو  كياو 

المجتمع الدولي التحرك ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
للجيش  التقليديتان  الحليفتان  وموسكو  بكين  واعتبرت 
إجراء  المقرر  ومن  داخليا«.  »شأنا  األزمة  هذه  البورمي، 
محادثات دولية جديدة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن أعضاء 
مجلس األمن، ومنها الصين، يخططون لعقد اجتماع بشأن 
بورما هذا األسبوع. وناقش وزراء خارجية رابطة جنوب شرق 

آسيا )آسيان( األزمة في محادثات عبر اإلنترنت الثالثاء.
وقال رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونغ لهيئة اإلذاعة 
المدنيين  ضد  المميتة  القوة  »استخدام  إن  البريطانية 
والمحتجين السلميين... غير مقبول«. وبعد االجتماع، أعربت 
حيال  قلقها  عن  مارسودي  ريتنو  إندونيسيا  خارجية  وزيرة 
غياب  إزاء  استيائها  وعن  والوفيات  العنف  منسوب  ارتفاع 
التعاون من النظام في بورما. كما طالبت بإطالق المعتقلين 
مشتركا  تعليقا  أو  بيانا  االجتماع  يصدر  ولم  السياسيين. 

نتيجة لعدم توصل الوزراء إلجماع.
أصدرت  االجتماع  ترأست  التي  بروناي  مملكة  لكن 
عن  »لالمتناع  األطراف  كل  تدعو  آسيان  إن  فيه  قالت  بيانا 
ضبط  أقصى  وممارسة  العنف  من  مزيد  على  التحريض 
استعداد  عن  »نعبر  الثرية:  المملكة  وأضافت  للنفس«. 
وبناء«.  وسلمي  إيجابي  شكل  في  بورما  لمساعدة  آسيان 
انقالب  منذ  المتظاهرين  صفوف  في  قتيال   30 نحو  وسقط 
األول من فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة 
لقي  شرطيا  بأن  الجيش  أفاد  كما  السياسيين،  للمعتقلين 

حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات.
ولم يرد الجيش على استفسار وكالة »فرانس برس« حول 
االحتجاجات  من  موجة  البالد  وتشهدت  المعلومات.  هذه 
تشي  سو  أطاح  الذي  االنقالب  منذ  مدني  عصيان  وحملة 
الحائزة جائزة نوبل للسالم العام 1991. وكان الجيش قام 
 1988 العامين  في  خرجت  التي  الشعبية  االحتجاجات  بقمع 
قرن  نصف  قرابة  الجيش  لسلطة  البالد  وخضعت  و2007. 
منذ استقاللها في العام 1948، ووضع االنقالب حدا لالنتقال 
ووعد  سنوات.  عشر  استمر  الذي  للسلطة  الديمقراطي 
الجنراالت الذين يشككون بنتيجة انتخابات نوفمبر التي فاز 
بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات 

جديدة.

● متظاهر ضد االنقالب العسكري في بورما

بروكسل ستقدم مشروع »جواز سفر 
أخضر« رقمي في مارس يدل على 

تلقي اللقاح المضاد للفيروس

 كان األحد أكثر األيام دموية إذ قتل 
فيه ما ال يقل عن 18 شخصا وفقا 

لألمم المتحدة

وأحد  السابق  السوفياتي  لالتحاد  زعيم  آخر  احتفل 
غورباتشوف  ميخائيل  الباردة  الحرب  نهاية  مهندسي 
وعبر  الصحي،  الحجر  في  التسعين  ميالده  بعيد  الثالثاء 
فيروس  لمواجهة  المفروضة  التدابير  من  »إرهاقه«  عن 

»كورونا المستجد«.
في هذه المناسبة تلقى رسائل تهنئة من شخصيات من 
العالم أجمع، بدءا بالرئيس الروسي فالديمير بوتين وصوال 
األلمانية  والمستشارة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إلى 

أنغيال ميركل، بحسب »فرانس برس«.
في  ميالده  بعيد  السابق  السوفياتي  الزعيم  واحتفل 
قال  كما  الوباء«،  فترة  »طوال  فيه  وجد  روسي  مستشفى 
غورباتشوف.  مؤسسة  باسم  الناطق  بولياكوف  فالديمير 
مؤكدا أن الزعيم السابق »مرهق من كل هذا األمر، مثلنا 

جميعا«.
ويلتقي غورباتشوف الذي ولد في جنوب غرب روسيا في 
احترام  مع  له  وأقرباء  أصدقاء  المناسبة  هذه  في   ،1931
قواعد التباعد االجتماعي أو عبر الفيديو كما أضاف المصدر 

نفسه. وقد تلقى العديد من التهاني.
وقال بوتين في رسالة وجهها إلى الزعيم السابق: »أنت 
ورجال  االستثنائيين  األشخاص  من  مجموعة  إلى  تنتمي 
بشكل  أثروا  الذين  المعاصرة  الحقبة  في  البارزين  الدولة 
كبير على مسار التاريخ الوطني والعالمي«. وأشاد الرئيس 
الروسي »بطاقة وإمكانات اإلبداع« لدى غورباتشوف الذي 
ال يزال ناشطا في عدد من المشاريع التعليمية واإلنسانية.

وخالل تسلمه السلطة بين 1985 و1991 أدخل غورباتشوف 
»بيريسترويكا«  باسم  عرفت  مهمة  ديمقراطية  إصالحات 
)إعادة هيكلة(، وغالسنوست )شفافية( أكسبته شعبية كبرى 
أنهى  للسالم »ألنه  نوبل  نال جائزة  الغرب. في 1990  في 
سلميا الحرب الباردة«. لكن بالنسبة للكثير من الروس، فهو 
المسؤول في النهاية عن انهيار االتحاد السوفياتي السابق 
الذي حصل بعد انقالب فاشل قام به المحافظون السوفيات 
ضد سياسته المنفتحة. ووصف بوتين الذي وصل إلى السلطة 
في العام 2000 هذا الحدث بأنه »أكبر كارثة جيوسياسية« 
في القرن العشرين، ودعا إلى سياسة تقوم على عودة القوة 

الروسية على الساحة السياسية.
مع  معقدة  عالقته  بالتالي  كانت  سنوات،  مدى  وعلى 
غورباتشوف الذي انتقد عدة مرات بوتين قائال في الوقت 

نفسه إنه يرى فيه فرصة من أجل تطور مستقر لروسيا.
وفي رسالة التهنئة التي وجهتها إليه، شكرت المستشارة 
الشخصي  »التزامه  على  غورباتشوف  جهتها  من  األلمانية 
في سبيل تجاوز الحرب الباردة بشكل سلمي وتحقق الوحدة 
التوحيد  إعادة  في  المهمة  »مساهمتك  وقالت:  األلمانية«. 
التزامك  وكذلك  ألمانيا  في  الذاكرة  في  ستبقى  بحرية 
الشخصي الثابت في سبيل عالقات ودية بين بلدينا«. من 
إن  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  قال  جهته 
التي  والنزاهة«  بالشجاعة  »معجبا  يبقى  البريطاني  الشعب 
تحلى بها غورباتشوف من أجل »إنهاء الحرب الباردة بشكل 

سلمي«.

في الحجر الصحي

ميخائيل غورباتشوف يحتفل 
بعيد ميالده التسعني

موسكو - وكاالت

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

كالم في األرقام

آالف ليرة
الدوالر يرتفع لمستوى قياسي في 

السوق الموازية أمام العملة اللبنانية 
»المنهارة«

قالوا

08

ناقلتين  اقتناء  البحري  للنقل  العامة  الوطنية  الشركة  أعلنت 
للنفط الخام ومشتقاته، حديثتي الصنع، وقد أطلق عليهما »فزان« 

و»أنوار بنغازي«.
وتسلمت الشركة الناقلة »فزان« والناقلة »أنوار بنغازي« األسبوع 
فقد  الجديدتين،  للناقلتين  باإلضافة  إنه  الشركة  وقالت  الماضي. 
 ،2021 العام  حوقل«  »ابن  الناقلة  أسطولها  إلى  انضم  أن  سبق 
مشيرة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتالف شركات 
والشروط  المتطلبات  وجميع  الناقالت،  تلك  على  الكبرى  النفط 

الدولية المعمول بها في السوق المالحية.
لكل منهما، وهما  و243 طنا  ألفا   114 الناقلتين  وتبلغ حمولتا 
بطول 249.9 متر، وعرض 44 متر، وعمق 21.5 متر، وتبلغ سرعتها 

القصوى 14.5 عقدة.

»فزان« و»أنوار بنغازي« تنضمان لشركة النقل البحري

سنعمل بكل الوسائل 
لوضع حد للممارسات 
التجارية الصينية 
»المجحفة«

ممثلة التجارة 
األميركية كاثرين تاي

10
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4717دوالر أميركي
5.4018يورو

6.233الجنيه االسترليني
1.1921الريال السعودي
1.2174درهم إماراتي

0.6915االيوان الصيني

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

املالذات الضريبية تخرب أهداف التنمية
2015، تبنى رؤساء  العام  الخامس والعشرين من سبتمبر من  في 
التي  المستدامة  للتنمية   2030 أجندة  باإلجماع  العالم  وحكومات 
واستدامة.  عدال  أكثر  عالـم  لبناء  الشامل  العالمي  المخطط  تشكل 
تحقيق  نحو  التقدم  يظل  سنوات،  خمس  من  أكثر  مرور  بعد  ولكن 
تحقيق  عن  قاصرا  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  أجندة  أهداف 

المرغوب. من  الكثير 
إلى  جاهدة  تسعى  التي  البلدان  تواجه  التي  القيود  أكبر  بين 
قبل  حتى  المالية.  الموارد  نقص  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
كانت   ،»19  - »كوفيد   2019 كورونا  فيروس  مرض  جائحة  اندالع 
ضائقة  عالمات  تظهر  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  عديدة  بلدان 
الديون. وفي حين تناضل للتغلب على أزمات الصحة العامة واألزمات 
للتنمية  الالزمة  المالية  الموارد  تعبئة  فإن  المتزامنة،  االقتصادية 

أشد صعوبة. اقتراحا  المستدامة تصبح 
بطبيعة الحال، هناك طرق لجمع األموال. فبوسع البلدان أن تعمل 
وطلب  األجنبي،  االستثمار  ومغازلة  المحلية،  المدخرات  زيادة  على 
وبنوك  الدولية،  والمنظمات  الغنية،  البلدان  من  التنمية  مساعدات 
السهل  باألمر  ليس  بذلك  القيام  لكن  األطراف.  المتعددة  التنمية 
المالية غير المشروعة. التدفقات  أبدا خصوصا في عالم حيث تزدهر 

 7.6 عن  يقل  ال  ما  أن  زوكمان  جابرييل  قدر   ،2015 العام  في 
مالذات  في  محفوظ  العالم  في  الخاصة  الثروة  من  دوالر  تريليون 
8 % من األصول المالية التي تملكها األسر  ضريبية آمنة، بما يعادل 
السنوات  في   %  25 بنحو  الرقم  هذا  ازداد  وقد  العالم.  مستوى  على 
أعلى  يكون  أن  المرجح  من  أنه  إلى  يشير  ما  وهو  األخيرة،  الخمس 
للبحوث  الوطني  المكتب  أصدر   ،2017 العام  في  اليوم.  كثيرا 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %  10 نحو  أن  مفاده  تقريرا  االقتصادية 

العالمي محفوظ في مالذات ضريبية خارجية.
استنزاف  إلى  تؤدي  ال  المشروعة  غير  المالية  التدفقات  أن  الواقع 

وقد  بل  الدخل وحسب،  المنخفضة  البلدان  في  المالية  الموارد 
تقويض  على  أيضا  تعمل 
المانحة  البلدان  استعداد 
من  المزيد  لتقديم 

التنمية. مساعدات 
أن  الحكومات  تستطيع 
خطوط  ثالثة  تستخدم 
ضد  رئيسية  دفاعية 
غير  المالية  التدفقات 
األول  يتمثل  المشروعة. 
األموال  حجم  تقليص  في 
المتداولة،  المشروعة  غير 

الفساد. الخناق على  من خالل تضييق 
والرشوة،  الضريبي،  التهرب  مثل  الصارخة  الجرائم  جانب  إلى 
الجهد  هذا  مثل  يتصدى  أن  يجب  العامة  األصول  من  واالختالس 
للمناورات األكثر مراوغة، مثل استغالل الشركات المتعددة الجنسيات 
للثغرات التي تعيب قانون الضرائب. يعمل التهرب الضريبي من قبل 
الشركات المتعددة الجنسيات على تقويض قدرة البلدان على تمويل 
التنمية بذات القدر كمثل الفساد الصريح على األقل إن لم يكن أكثر.
الثاني في اإلدارة الحذرة لتدفقات رأس المال  ويتمثل خط الدفاع 
بلدها  في  المشروعة  غير  األموال  على  اإلبقاء  أن  ذلك  الحدود.  عبر 
جاذبية.  أقل  وبالتالي  للفاسدين  مكافأة  أقل  الفساد  يجعل  األصلي 
فقط  جزءا  الصارخة  القانونية  غير  األنشطة  تشكل  أخرى،  مرة  ولكن 
من المشكلة. فسواء اتخذ هيئة قانونية أو غير ذلك، يستنزف هروب 
أزمات  إشعال  إلى  يؤدي  وقد  بل  الحكومات  خزائن  األموال  رؤوس 

مالية أو أزمات عملة.
غير  األموال  بقوة  تتعقب  أن  الحكومات  على  يتعين  أخيرا، 
المشروعة التي تهربت من ضوابط رأس المال، وتصادرها، وتعيدها 
األموال  هذه  مثل  استرداد  أن  هي  المشكلة  األصلي.  موطنها  إلى 
نظرا  األحيان،  بعض  في  للنزاع  ومثير  ومكلف،  التعقيد،  شديد  أمر 
األموال  من  القليل  أقل  فإن  هذا  وعلى  البلدان.  بين  الثقة  النعدام 
على  األمر،  عموم  في  الشرعيين.  أصحابها  إلى  أعيدت  المسروقة 
والمواثيق  واالتفاقيات  والبرامج  المبادرات  إنشاء عدد من  الرغم من 
التدفقات المالية  والمعاهدات الدولية في السنوات األخيرة للحد من 

أثبتت جميعها كونها غير كافية على اإلطالق. المشروعة، فقد  غير 
هذه  تتغير  أن  في  األمل  إلى  يدعو  سبب  من  يخلو  ال  األمر  لكن 
الحال قريبا. ففي العام الماضي، عقد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية 
االقتصادي  المجلس  رئيس  أكرم،  ومنير  المتحدة،  لألمم  العامة 
حول  المستوى  الرفيعة  اللجنة  المتحدة،  األمم  في  واالجتماعي 
تحقيق  أجل  من  الدولية  والنزاهة  والشفافية،  المالية،  المساءلة 

.2030 أجندة 
الدولية  والنزاهة  والشفافية  المالية  المساءلة  لجنة  أصدرت  اآلن، 
البنية  لتعزيز  األدلة  على  قائمة  توصية   14 يتضمن  شامال  تقريرا 
تحث  المثال،  سبيل  على  المستدامة.  التنمية  لدعم  العالمية  المالية 
أوسع  إنشاء  على  تنص  تشريعات  استنان  على  البلدان  جميع  اللجنة 
مرتكبي  لمحاسبة  الستخدامها  القانونية  األدوات  من  ممكن  نطاق 
أن  يجب  الحكومات  أن  اللجنة  وتزعم  الحدود.  عبر  المالية  الجرائم 

المالية. النزاهة  لتعزيز  قوية ومنسقة  آليات حوكمة  تنشئ 
وضع  مثل  الدولي،  التعاون  من  أكبر  قدر  إلى  اللجنة  تدعو  كما 
أداة  خالل  من  الشفافية،  معايير  خصوصا  عالمية،  ضريبية  معايير 
لحل  محايدة  آلية  بإنشاء  توصي  كما  وشاملة«.  »مفتوحة  قانونية 
المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب  الدولية،  الضريبية  المنازعات 
االقتصادي  المجلس  يديرها  شاملة  عالمية  تنسيق  وآلية  الضريبية، 
على  المالية  النزاهة  مسألة  لمعالجة  المتحدة  األمم  في  واالجتماعي 

مستوى جهازي شامل.
والشفافية  المالية  المساءلة  لجنة  توصيات  تنفيذ  يكون  لن 
األمم  تبذلها  التي  الجهود  لكن  السهل،  باألمر  الدولية  والنزاهة 
الصحيح.  االتجاه  في  خطوة  شك  دون  تشكل  حلول  إليجاد  المتحدة 
الفرصة  لنا  تسنح  فربما  الدولي،  المجتمع  إشراك  من  تمكنت  وإذا 

المستدامة. التنمية  أهداف  لتحقيق  الالزمة  الموارد  لتأمين 

الصينية  األكاديمية  في  والسياسة  العالمي  االقتصاد  معهد  مدير   *
الشعب  لبنك  النقدية  السياسة  لجنة  في  عمل  االجتماعية،  للعلوم 

.2006 إلى   2004 من  الصيني 
سنديكيت« »بروجيكت  عن  نقال   *

يو يونغدينغ*

ما ال يقل عن 7.6 تريليون 
دوالر من الثروة الخاصة في 

العالم محفوظ في مالذات 
ضريبية آمنة
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– ليبيا«، رقم معامالت المؤسسات التونسية المستثمرة 
بليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديًا 
بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب مناخ االستثمار على 

المستوى اإلقليمي.
ويعود هذا التراجع في حجم التبادالت بين البلدين 
إلى  أدى  الذي  الحدودية  للمعابر  المستمر  اإلغالق  إلى 
اإلرهابية  والتهديدات  البضائع،  نقل  حركة  وقلة  بطء 
وطرابلس،  تونس  بين  الرابط  الطريق  طول  على 
للمواطنين  الشرائية  للقدرة  الشديد  واالنخفاض 
نتيجة  االقتصادية  األزمــة  أنهكتهم  الذين  الليبيين 

انعدام السيولة وتراجع سعر صرف الدينار الليبي.
الرسمي  التونسي  االهتمام  ضعف  من  الرغم  وعلى 
باستغالل الفرصة لتمويل المستثمرين، إال أن مجالس 
مسودة  أعدت  المشتركة  الليبية   - التونسية  األعمال 
لوزير  قدمت  إعمارها  ــادة  إلع استثماري  لصندوق 
للتمويل  الرسمية  الذراع  ستكون  إذ  التونسي،  المالية 
استعدادها  أجنبيا  استثماريا  صندوقا   14 أبدى  بعدما 

للمساهمة في رأس ماله.
عسكري  حضور  لها  دول  تبذل  ذلك  غضون  وفي 
نصيب  على  للحصول  جهدها  قصارى  ليبيا  في  مباشر 
التي  تركيا  بينها  الضخمة، من  السوق  األسد في هذه 
كعكة  اقتسام  حول  خطوطا  تضع  أو  منافستها  ترفض 

المشاريع الكبرى.
ويظهر ذلك من خالل اتفاق رئيس الحكومة التونسي 
هشام المشيشي مع سفير تركيا لدى تونس رفيق علي 
أونانير على ضرورة تطوير التعاون بهدف اإلسهام في 
إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد انتخاب المجلس الرئاسي 

الجديد برئاسة محمد المنفي ودبيبة.
ماركوس  بتونس  األوروبـــي  االتحاد  سفير  ونبه 
كورنارو حكومة المشيشي إلى إمكانية أن تركيا ومصر 

قد تسبقان تونس في مجال البناء واإلعمار والتشغيل، 
قناعته  عن  محلية  إعالم  لوسائل  تصريحات  في  وعبر 
يمكن  ليبيا  في  الديمقراطي  التحول  تحقق  »إذا  بأنه 
ما  وهو  البناء،  مجال  في  المنطقة  في  الكثير  يغير  أن 
يكون بمثابة امتحان آخر لتونس وللقدرات اللوجستية 

لالستفادة من المسار الليبي الجديد«.

استحواذ تركي
نزول  عن  فرنسي  تقرير  يكشف  السياق،  هذا  وفي 
تركيا بكامل ثقلها في مدينة مصراتة الليبية لالستحواذ 
على أسواق إعادة اإلعمار، في خطوة تبدو وكأنها جني 

لثمار دعمها العسكري لحكومة الوفاق.
تتجه  الذي  الوقت  في  إنه  الفرنسية  اإلذاعة  وقالت 
حكومة  وتشكيل  السياسي  المسار  نحو  األنظار  فيه 
أن  يبدو  مصراتة  مدينة  ابن  دبيبة،  يقودها  جديدة، 
األتراك استعدوا لتولي مهمة إعادة البناء، حيث إن جّل 
المستثمرين في قطاع البناء من رجال األعمال األتراك.

وأضافت إنه في جنوب مصراتة غير بعيد عن المطار 
متر  ألف   100 مساحة  على  تمتد  شاسعة  أراض  تقع 
يرأسها  التي  للبناء«  »كارانفيل  لشركة  مملوكة  مربع، 
إردوغان.  طيب  رجب  الرئيس  من  المقرب  كايا  سنان 
وعلى هذه األرض الشاسعة التي يديرها مع شريك ليبي 

يفكر سنان كايا في العديد من المشاريع.
ويتمثل التحدي الذي تواجهه هذه الشركة في إنتاج 
المنافسة  على  قادرة  تكون  حتى  الموقع  في  كل شيء 
التسوق  ومراكز  والمصانع  فالمطارات  اإلمكان،  قدر 
تبدو  التركية  والشركات  بالميناء  اللوجستية  والمراكز 
شهيتها مفتوحة، وقد كانت بالفعل هناك قبل سقوط 
بين  »العالقات  إن  كايا  سنان  وقــال  القذافي.  معمر 
التجارة  فإّن  السياسة  النظر عن  بلدينا قديمة، وبغض 

لم تتوقف بيننا وحتى أثناء الحروب، فاالحتياجات هائلة 
على أي حال، وبعد القتال يجب إعادة بناء كل شيء«.

تحركات مصرية
استعادة  محاولة  قدما  األخــرى  هي  مصر  وتتحرك 
المصرية  االتصاالت  تكثفت  حيث  ليبيا،  في  مكانتها 
واألمنية  السياسية  المناقشات  واستؤنفت  الليبية   -
بهدف استقرار البالد والمنطقة وإعادة فتح سفارتها في 

طرابلس المغلقة منذ سنوات.
أخيرا  المعين  دبيبة  عبدالحميد  اختار   ، وبالفعل 
القاهرة للقيام بأول رحلة رسمية له إلى الخارج، وذلك 
القاهرة  بين  العالقات  جمود  من  طويلة  فترة  بعد 
من  إيجابية  رسالة  الزيارة  هذه  وتشكل  وطرابلس، 
إعمار  إعادة  في  نصيب  لها  ليكون  المصرية  العاصمة 

ليبيا.
لتلبية  العمل  وتركيا  إيطاليا  تريد  المقابل،  وفي 
احتياجات ليبيا من الطاقة مثل الكهرباء وفق تصريحات 
سابقة لوزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، بيد أن أكثر 
ما تسعى إليه روما إعادة تفعيل اتفاقية العام 2008 مع 
إلى  بالعودة  اإليطالية  للشركات  ستسمح  حيث  ليبيا، 
ليبيا والمشاركة في إعادة اإلعمار، وعلى رأسها استئناف 
إيطاليا  تعهدت  والذي  السيارة،  الطريق  مشروع  إنجاز 
ببنائه في إطار معاهدة الصداقة، وهو طريق سريع يبلغ 
بأكمله  الساحل  على  ويمتد  كيلومتر،  ألفي  نحو  طوله 

من الحدود الليبية مع تونس إلى حدودها مع مصر.
المشاريع  العديد من  إنجاز  إمكانية  أيضا  كما تدرس 
األخرى بدءا من إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، الرئيسي 

الذي دمر بسبب األعمال القتالية في العام 2014.
وفتح مجال االستثمار أيضا شهية باكستان التي حث 
رجال  جافيد،  رشاد  ليبيا،  لدى  حديثا  المعين  سفيرها 
في  المشاركة  في  اإلســراع  على  والمصدرين  األعمال 
بـ100  تقدر  بتكلفة  المتوّقعة  اإلعمار  إعادة  مشروعات 
مليار دوالر، تم تخصيص 40 مليار دوالر للقطاع الصحي 
المنهك، داعيا إياهم أخذ حصة من سوق توريد المواد 
الغذائية والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الزراعية التي 

تستوردها البالد.
مدينة  في  الصناعية  التجارية  الغرفة  زيارته  وخالل 
فيصل آباد، قدّم السفير فيلما وثائقيا شامال عن ليبيا، 
المتوقع  من  أنه  والمُصدّرين،  األعمال  رجال  مُذّكرا 
إجراء انتخابات موحدة في ليبيا في 24 ديسمبر 2021 

تحت إشراف األمم المتحدة.

عدة  ليبيا  في  جديدة  تنفيذية  سلطة  تشكيل  حفز 
القتحام  البالد  داخل  لها  قدم  موطئ  عن  للبحث  دول 
في  اإلعمار،  إعادة  بعقود  والفوز  مجددا  ليبيا  أسواق 
الشركاء  تموقع  خارطة  رســم  يعيد  مشحون  سباق 
االقتصاديين الرئيسيين، ويقلق بلدان الجوار التي تريد 
اقتناص حصص كبرى تعويضا عن تحملها أعباء مالية 

ثقيلة جراء األزمة.
رأس  على  تعيينه  بعد  له  خطاب  أول  إلقائه  ومنذ 
حكومة الوحدة الوطنية، تعهد عبدالحميد دبيبة بإعادة 
لدى  كبير  صدى  لها  وجدت  وعود  وهي  البالد،  إعمار 
والحكومات  والمستثمرين  الشركات  من  المهتمين 
المنهارة  التحتية  البنى  تشييد  إعــادة  برامج  إلطالق 

وإصالح المؤسسات على المدى البعيد.
المجلس األعلى لرجال األعمال التونسيين والليبيين 
كشف في تقرير له نشر عبر موقعه اإللكتروني جانبا من 
هذا التنافس منذ اإلعالن عن تشكيل الحكومة الليبية، 
وأوروبية  وخليجية  وأفريقية  عربية  دول  عدة  بدأت  إذ 
العديد  وانطلق  ليبيا،  داخل  تموقعها  إعادة  محاوالت 
من الدراسات القتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها 
أصبحت سوقا واعدة لإلعمار وأيضا لليد العاملة، وآخرها 
مصر التي بدأت مفاوضات جديدة حول إعادة مواطنيها 
من  احتياطها  حجم  وزيــادة  ليبيا  داخل  رسميا  للعمل 

العملة الصعبة الواردة من خالل هذه العمالة.
وانطلقت عدة دول خليجية لتوقيع عقود اإلعمار داخل 
ليبيا، باإلضافة إلى فرنسا وإيطاليا وتركيا في مجال الطاقة. 
وقال مجلس رجال األعمال إن أكثر من 6 آالف باعث عقاري 

سيستفيدون من عقود إعادة اإلعمار في ليبيا.

تأثر العالقة االقتصادية مع تونس
أن  إال  لتونس،  ضخمة  اقتصادية  سوقا  ليبيا  وتعد 
الخالفات السياسية الداخلية تستمر في إضعاف وضعها 
وعالقاتها في الخارج حتى مع دول الجوار، عمقت األزمة 
بصعوبات  يمر  الذي  التونسي  االقتصاد  جراح  الليبية 
السياحة  وتراجع  االجتماعية  االضطرابات  جراء  كبيرة 

واالستثمار.
تونس  أن  الــدولــي  للبنك  حديث  تقرير  وكشف 
مباشر  كتأثير  سنويًا،  دوالر  مليون   800 نحو  تخسر 
لألزمة الليبية بين استثمارات وصادرات، وشملت هذه 
الخسائر، وفًقا لدراسة أعدها البنك الدولي عن »تونس 

اإلذاعة الفرنسية: شركة مملوكة 
لرجل مقرب من إردوغان تدير 
مشاريع بناء واسعة في مصراتة

ترقب دخول الشركات األميركية إلى سوق االتصاالت الليبية
طرابلس - الوسط

قرقاب،  فيصل  الدكتور  لالتصاالت،  القابضة  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  التقى 
مسؤولي مجموعة من شركات االتصاالت والتقنية االميركية الراغبة في العمل في ليبيا.
واستعرض اللقاء الذي عقد الخميس الماضي، حضره مديرة غرفة التجارة االميركية 
- الليبية ديبي هيرست، والملحق االقتصادي لسفارة الواليات المتحدة االميركية، الدور 
تقديم  مجال  في  لها  التابعة  والشركات  لالتصاالت«  »القابضة  به  تقوم  الذي  الحيوي 
في  للمساهمة  األميركية  الشركات  مع  التعاون  وأهمية  ليبيا،  في  االتصاالت  خدمات 

التطوير واالستثمار في هذا القطاع.
قطاع  تطوير  الى  تهدف   ،2023-2021 القابضة  الشركة  خطة  ان  قرقاب،  وقال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحسين االستثمارات في البالد، مؤكدا ان الشركات 
الشركة  ان  كما  واالستثمار،  التطوير  صعيديْ  على  استراتيجيًا  شريكًا  تعتبر  العالمية 

القابضة لالتصاالت تتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين.
التجاري  اللقاء، مثَّل سفير الواليات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورالند، الملحق  وفي 
دانيال ليس، الذي نقل وجهة نظر السفير بان »الواليات المتحدة تدعم جهود الشركة 
القابضة لالتصاالت لجذب الشركات االميركية لالستثمار في ليبيا وتثمن جهود رئيسها 

الدكتور فيصل قرقاب لجعل ذلك حقيقة واقعة«.
واشار السفير الى أن »التقدم في تكنولوجيا االتصاالت الي جانب االستقرار السياسي، 

سيفتح فرصا اقتصادية اكبر لليبيين ويجعل ليبيا شريًكا استثماريا اقوى«.
لتعزيز  لالتصاالت  القابضة  مع  العمل  الي  »نسعى  »هيرست«:  قالت  جهتها  من 
الشراكات بين الشركات الليبية واالميركية في مجال االتصاالت والتقنية، والتطلع لرؤية 

الخطوات االقتصادية المتطورة التي ستحققها ليبيا في السنوات القادمة«.
عدة  تنفيذ  على  التابعة  شركاتها  خالل  من  لالتصاالت،  القابضة  الشركة  وتعمل 
مشاريع استراتيجية، تهدف الى تحسين البنية التحتية والتحول اإللكتروني ونقل المعرفة 
لقطاع االتصاالت والمعلوماتية في ليبيا، اإلضافة إلى التعاون الدولي المثمر وفتح افاق 
االستثمار العالمي من خالل التواصل مع عدد من شركات االتصاالت والتقنية األميركية.

● الشركات األميركية تسعى لتعزيز تواجدها في ليبيا في مجال الهواتف

محاوالت مصرية إلعادة األيدي العاملة 
إلى ليبيا.. وإيطاليا تريد استئناف 

مشروع طريق »األلفين كيلو«

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

السنة السادسة
العدد 276 20 رجب 1442 هــ
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الوسط- عبد الرحمن أميني

السباق الدولي حول »كعكة« إعادة اإلعمار يعود مع تشكيل السلطة الجديدةالسباق الدولي حول »كعكة« إعادة اإلعمار يعود مع تشكيل السلطة الجديدة
مصر وتونس وإيطاليا تزاحم تركيا
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افتتح المقر الجديد للمصرف التجاري الوطني فرع بني وليد، اإلثنين، بحضور مسؤولي 
إدارة منطقة فروع طرابلس وعميد وأعضاء المجلس البلدي والمجلس االجتماعي لقبائل 

المصرف. وموظفي  ورفلة 
إن  لـ»الوسط«  الحداد،  غيث  وليد،  ببني  الوطني  التجاري  مصرف  فرع  مدير  وقال 
الساعة  وحتى  الثالثاء  صباح  والنصف  الثامنة  الساعة  من  بدءا  خدماته  سيقدم  المصرف 
الثالثة مساء، منوها إلى أن إدارة المصرف تسعى إلى تقديم عدد من الخدمات المصرفية 

المقبلة. الفترة  خالل 
وقدم الحداد في كلمة له بالمناسبة الشكر والتقدير إلدارة المصرف الرئيسي على كافة 
التي  التحديات  كافة  من  بالرغم  الجديد،  المقر  افتتاح  أجل  من  قدمتها  التي  المجهودات 
التجهيزات  على  لالطالع  وإداراته  المصرف  بمكاتب  جولة  الحضور  وأجرى  اإلدارة.  واجهت 

بالمصرف التي من شأنها تسهيل الخدمات لزبائن المصرف.

افتتاح املقر الجديد لفرع املصرف التجاري الوطني في بني وليد
جهاز مركزي للتفتيش على مواقع العمل

السعر بالدوالرنوع الخام

63.97برنت

60.72غرب تكساس

60.86دبي

61.97سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 3/3/ 2021

حكومة  في  والتأهيل  العمل  وزير  كشف 
استعداد  عن  األمين،  المهدي  الدكتور  الوفاق 
المخالفات  لضبط  تفتيش  جهاز  إلنشاء  الوزارة 

العمل. أماكن وبيئات  في 
وأضاف األمين، أن االتفاقية الدولية رقم 81 
لسنة 1947 التي صادقت عليها ليبيا في العام 
التفتيش  يكون  أن  ضرورة  على  تنص   ،1970
أن  على  نعمل  »نحن  متابعا:  مستقلة،  هيئة 
يتمتع  وأن  للوزارة،  الجهاز  هذا  تبعية  تكون 

القضائي«. الضبط  مأموري  عناصره بصفة 
األمين،  أعلن  الماضي،  يناير  أواخر  وفي 
الوزارة  لموظفي  التدريبية  الخطة  إطالق 
من  بداية   ،2021 للعام  التابعة  والمكاتب 

األول من فبراير. 
13 شركة ومركزا،  وأوضح أنه تم التعاقد مع 
بعد  ليبيا،  ربوع  في  التدريبية  الخطة  لتنفيذ 
التدريب  جودة  منها  المعايير،  من  عدد  تحديد 

والبرامجي. المؤسسي  واالعتماد 

●  صنع اهلل خالل حضوره اجتماع تعزيز دور المراقبة بشركات النفط

●  عجول إسبانية

●  جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة النفط ووزارة االقتصاد بحكومة الوفاق.

●  طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية

صنع الله يبحث تعزيز دور 
هيئات املراقبة بشركات النفط

قبل وصولها إلى ليبيا 

إعدام شحنة عجول إسبانية مريضة بـ »اللسان األزرق« 
حكم فرنسي لصالح مؤسسة النفط 

ضد الشركة »الليبية - اإلماراتية«

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
النفطي،  القطاع  المراقبة بشركات  صنع اهلل مع رؤساء هيئات 

كيفية تأكيد وتعزيز دور هذه الهيئات بشركات القطاع.
بمهنية  »العمل  هدفه  االجتماع  إن  المؤسسة  وقالت 
وشفافية الستمرار وتيرة عمل قطاع النفط الليبي وفق اللوائح 
وشركاتها  المؤسسة  لعمل  المنظمة  والتشريعات  والقوانين 

بانضباطية عالية«.
أبرزها  المواضيع،  من  جملة  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 
التأكيد على دعم جهود هيئات المراقبة بشركات القطاع، وإبراز 
دورها القوي والفاعل في تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010، 
لكل  واالمتثال  القانون  لصحيح  وفًقا  الشركات  أداء  ومتابعة 
للشفافية  »تعزيزًا  المؤسسة  عن  الصادرة  واللوائح  القرارات 
بها  ويعمل  يتمتع  التي  العالية  والحرفية  بالمهنية  وااللتزام 
مراجعة  في  واإلسراع  العمل  ضرورة  اهلل  صنع  وأكد  القطاع«. 
به،  والعمل  القطاع  لشركات  الموحد  المراقبة  هيئات  دليل 
لضمان استمرار هذا القطاع المهم والحيوي في نجاحه والعمل 

بمهنية وحرفية عالية.

محكمة  من  حكم  صدور  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
وفق  المرفوعة  التحكيم  قضية  في  لصالحها،  باريس  استئناف 
الليبية - اإلماراتية  التجارة الدولية ما بين الشركة  قواعد غرفة 

)ليركو( والمؤسسة، بشأن مصفاة رأس النوف. النفط  لتكرير 
عن  الصادر  الحكم  إن  األحد،  بيان،  في  المؤسسة  وقالت 
 115 من  أكثر  سداد  ليركو  شركة  التزام  »أكد  باريس  محكمة 

للفوائد«. باإلضافة  للمؤسسة،  أمريكي  مليون دوالر 
فبراير   28 يوم  حتى  الفوائد  إضافة  مع  أنه  البيان  وأوضح 
 132 يتجاوز  ليركو  شركة  على  المستحق  المبلغ  فإن   ،2021
هيئة  حكم  أيضًا  أيدت  المحكمة  أن  إلى  مشيرا  دوالر،  مليون 
دفع  أو  بأخذ  المستمر  ليركو  شركة  التزام  أكد  الذي  التحكيم 
من  يورو  ألف   100 بدفع  ليركو  شركة  وأمرت  الخام،  النفط 

باريس. المؤسسة في دعوى محكمة  تكاليف 
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  عن  البيان  ونقل 
الدفاع  في  تتوانى  ولن  »الم  المؤسسة  إن  قوله  اهلل  صنع 
لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  كل  باتخاذ  وستقوم  وحمايتها..  عنها 

الصادر عن محكمة باريس«. التحكيم،  حقوقها وفق حكم 

طرابلس- الوسط

بني وليد- الصغير الحداد

العام  اإليراد  أن  للنفـط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
لشهر يناير الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز 
والبتروكيماويات،  النفطية  والمنتجات  والمكثفات 
سجل  أنه  إلى  مشيرة  قياسية،  مستويات  إلى  وصل 

1.4 مليار دوالر.
إيداعها  »تم  المبالغ  هذه  إن  المؤسسة  وقالت 
المصرف  لدى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بحساب 
الوقتية  الترتيبات  مع  تماشيًا  الخارجي،  الليبي 

المعمول بها حاليا«.
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة المهندس مصطفى 
شركاتها  مع  »كافحت«  المؤسسة  أن  اهلل،  صنع 
األشهر  طيلة  عملياتها  مناطق  مختلف  في  وعامليها 
الماضية، لتحقيق هذا الدخل من خالل زيادة معدالت 

اإلنتاج في أوقات قياسية.
المؤسسة مخصصات  لكنه شدد على عدم تسلم 
المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، 
المرافق  تشغيل  عمليات  تمول  المؤسسة  زالت  وما 
الحيوية للبالد بترتيبات خاصة مع البنوك، و»تحتفظ 
بحقها كاماًل في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت 

بواجباتها والتزاماتها«.
وبحسب صنع اهلل، سيتم إحاطة مكتب النائب العام 
بالخلفيات كاملة للوقوف على »البواعث والدوافع وراء 
الحيوية  المرافق  النهيار  االتجاه  مرحلة  إلى  إيصالنا 
في البالد، وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة، 
تشكل  قد  المسؤولة،  غير  التصرفات  هذه  باعتبار 
المرافق  باستقرار  إضرارها  بسبب  جنائية  جرائم 
محطات  الكهرباء،  )محطات  قومي  أمن  من  الحيوية 
تحلية المياه، المصانع االستراتيجية، ومحطات توزيع 
الوقود( وفي ظل تفشي جائحة »كورونا« في مناطق 

ليبيا«.
من  والبيروقراطية  التخبط  من  »بالرغم  وأضاف: 
بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل 
عالقة  زالت  ما  التي  والملحة  الضرورية  الميزانيات 
حتى اآلن، إال أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل مع 
الوطنية  بالمسؤولية  انطالقًا من شعورها  التحديات 
المؤسسة  أن  مضيفا  البسيط«،  المواطن  تجاه 
على  األخرى  الرسمية  الجهات  تحث  للنفط  الوطنية 
الحكيمة«  المسؤولية وتنفيذ »التدابير  التحلي بروح 
خدمًة للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية 

في ظل تفشي جائحة »كورونا«.
وفي تفاصيل اإليرادات، فقد بلغت صادرات النفط 
الخام خالل شهر يناير الماضي بلغت نحو مليار و256 
والمكثفات  الغاز  من  اإليراد  كان  فيما  دوالر،  مليون 

138.13 مليون دوالر.
كما وصل اإليراد من المنتجات النفطية إلى 13.31 

التواصل والعمل مع بيوت الخبرة العالمية لالستفادة 
ونقل الخبرات.

في  المؤسسة  بمقر  عُقد  الذي  اللقاء،  وناقش 
طرابلس، بحضور عضوي مجلس إدارة مؤسسة الفط 
لجنة  وعضوي  العوكلي،  اهلل  وجاد  شنقير  أبوالقاسم 
»سبل  امقيق،  وربيعة  المنتصر،  كمال  المعهد  إدارة 

دعم معهد النفط الليبي ولجنة اإلدارة الجديدة«.
ليبيا،  لدى  ألمانيا  سفير  اهلل  صنع  استقبل  كما 
أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له. وتم خالل االجتماع 
مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين المؤسسة 
الوطنية للنفط والشركات األلمانية في مجال النفط 
الشركات  ملتقى  لعقد  الجارية  واالستعدادات  والغاز، 
الفترة  خالل  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مع  األلمانية 

المقبلة.
رئيس  نائب  جوديش  ديفيد  من  كل  اللقاء  حضر 
سياسي  سكرتير  بورمان  وأورليك  األلمانية،  البعثة 
بعثة  رئيس  سرتكان  ودنيس  األلمانية،  بالسفارة 
التعاون اإلنمائي بالسفارة األلمانية، وسفين راينهارد 

روشيز مستشار أمني بالسفارة األلمانية.

1.4 مليار دوالر إيرادات نفطية في يناير .. وصنع الله: لم نتسلم مخصصات املحروقات
منها 1.25 مليار عائدات النفط الخام

أخلت  التي  الرسمية  الجهات  محاسبة  في  كاماًل 
بواجباتها والتزاماتها«.

إلى ذلك، أكد صنع اهلل، دعم لجنة اإلدارة الجديدة 
األحد  مهامها  تسلمت  التي  الليبي،  النفط  لمعهد 
إدارة  في  للشباب  فرصة  إعطاء  إلى  داعيًا  الماضي، 

أقسام وإدارات المعهد المختلفة.
اإلدارة  لجنة  رئيس  مع  الثالثاء،  لقاء،  خالل  وقال، 
إن  خليفة،  محمد  خالد  النفط  لمعهد  الجديدة 
خالل  من  الفرص«  »استغالل  الجديدة  اإلدارة  على 

مليون دوالر، في حين جاء اإليراد من البتروكيماويات 
نحو مليون دوالر )997.04 ألف دوالر(.

النفطية  اإليرادات  إجمالي  إن  المؤسسة  وقالت 
الذي بلغ نحو مليار و409 ماليين دوالر يعد مستوى 

قياسي من المبيعات.
مخصصات  تتسلم  لم  أنها  المؤسسة  وأوضحت 
المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، 
الحيوية  المرافق  تشغيل  عمليات  تمول  زالت  »وما 
البنوك، و»تحتفظ بحقها  بترتيبات خاصة مع  للبالد 

طرابلس- الوسط

لقاء صنع الله والسفير األلماني بحث 
االستعدادات لعقد ملتقى مشترك

بين البلدين في مجال النفط

لجنة اإلدارة الجديدة بمعهد النفط 
تتسلم مهامها.. وتركيز على إعطاء 

فرصة للشباب

● عاملون في حقل جالو النفطي

الخطوط الليبية تنقل الركاب 
إلى القاهرة ألول مرة

بحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  قال 
من  إذنا  تلقت  الليبية  الخطوط  إن  القبالوي،  محمد  الوفاق 

السلطات المصرية في مطار القاهرة ألول مرة.
القبالوي في اتصال مع قناة »الوسط« اإلثنين، أن  وأوضح 
الرحلة الجوية تقل المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة الذي 
الـ55  العادية  الدورة  اجتماعات  في  للمشاركة  القاهرة  يزور 
للجامعة العربية، مشيرا إلى أن الرحلة »تنقل وألول مرة ركابا 
عاديين بصورة مباشرة للقاهرة كان من المفترض أن يتوجهوا 

إلى اإلسكندرية«.
وأضاف: »نحن في وزارة الخارجية نحث السلطات المصرية 
التخاذ قرار بفتح المجال الجوي لشركات الطيران الليبية بشكل 
دائم للهبوط في مطار القاهرة«، معتبرا أن »هذا سيعزز الثقة 
بين البلدين وسيرفع المعاناة عن مواطني البلدين الشقيقين«.
موافقة  إلى  »تويتر«  موقع  على  حسابه  عبر  أشار  كما 
الليبية  السلطات المصرية على هبوط طائرة شركة الخطوط 
دافعًا  الرحلة  هذه  تكون  بأن  آمال  الدولي،  القاهرة  مطار  في 
التخاذ مصر إجراءات دائمة لفتح المجال الجوي أمام الشركات 

الليبية.
فبراير   28 في  الليبية،  الجوية  الخطوط  شركة  واستأنفت 
الماضي أولى رحالتها إلى مطار برج العرب بمدينة اإلسكندرية 
الناقل  رحالت  توقف  من  عام  من  أكثر  بعد  وذلك  المصرية، 

الليبي المحلي إلى األراضي المصرية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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توقيع مذكرة تفاهم لتنمية املناطق 
املجاورة للحقول واملوانئ النفطية

للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الرئيسي  المقر  شهد 
تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  طرابلس،  العاصمة  في 
للحقول  المجاورة  المناطق  تنمية  مشروع  لتنفيذ 
ووزارتي  المؤسسة  من  كل  بين  النفطية  والموانئ 
العمل والتأهيل واالقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق 
الوطني، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على 

»فيسبوك«.
مصطفى  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
جرى  الذي  التفاهم  مذكرة  توقيع  إن  اهلل،  صنع 
اإلثنين، جاء بمبادرة من المفوض بوزارة العمل في 
تتعلق  أنها  األمين، موضحا  المهدي  الوفاق  حكومة 
»بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم الشباب بتلك 

المناطق وتأهيلهم«.
واعتبر صنع اهلل أن هذه االتفاقية تمثل »تشابًكا 
هدف  لتحقيق  الليبية  الوطنية  المؤسسات  بين 
المجاورة  بالمناطق  األعمال  توطين  وهو  أال  ساٍم، 
سكان  استقرار  على  والمساعدة  النفطية،  للعمليات 
ازدهارها«،  في  والمساهمة  وتنميتها  المناطق  تلك 

الصغرى  المشاريع  ستغطي  »المذكرة  أن  مؤكدا 
توفير فرص عمل  والتي ستساهم في  والمتوسطة، 
شريفة ألبنائنا«. كما تمنى أن تقوم مؤسسات ليبية 

أخرى بمساهمات أخرى لدعم الشباب الليبي.
بدوره، أشاد األمين بجهود صنع اهلل التي وصفها 
بـ»االستثنائية في الحفاظ على استقاللية المؤسسة 
وقطاع النفط«. وقالت وزارة االقتصاد والصناعة في 
بيان إن المشروع يستهدف تمكين الشباب في هذه 

المناطق.
للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  مدير  وأوضح 
أبوزقية  الناصر  عبد  بالوزارة  والمتوسطة  الصغرى 
لسنوات،  المشروع  هذا  على  عمل  البرنامج  أن 
ويسعى من خالله إلى »نشر ثقافة الريادة والمبادرة 

والتدريب المهني المتخصص«.
للتعاون  نموذجا  يعد  المشروع  أّن  إلى  أشار  كما 
المناطق  الدولة، ويساهم في تنمية  بين مؤسسات 
النائية، وإيجاد فرص عمل خارج إطار الوظيفة العامة 

لفئات واسعة من المجتمع.

أكدت السلطات اإلسبانية عدم صالحية شحنة تقدر بمئات العجول لالستهالك حاول مالكها تصديرها إلى 
ليبيا أخيرا، حيث تبين أنها مصابة بداء »اللسان األزرق«، األمر تسبب في اتخاذ قرار بإعدامها في إسبانيا.

وأصدر وزير الزراعة اإلسباني، قرارا بوجوب التضحية بما يقارب 895 عجال ألنها اعتبرت غير صالحة للتصدير 
بناء على فحص األطباء البيطريين. وعادت الباخرة المحملة باألبقار إلى إسبانيا حيث أمرتها السلطات الخميس 
الماضي بالرسو بعد أن أمضت نحو شهرين في البحر األبيض المتوسط دون أن تتمكن من تفريغ الشحنة في 

أي دولة.
ووصفت هيئة اإلذاعة السويسرية األمر بالفضيحة الحقيقية في صناعة شحن الحيوانات الحية بعد منع باخرة 
»كريم اهلل«، وهي سفينة متهالكة ترفع العلم اللبناني، واضطرت للرسو اآلن في ميناء قرطاجة اإلسباني، حيث 
تم تحميل العجول في ديسمبر لتتجه إلى تركيا، لكن األخيرة رفضت بعد ذلك استيراد هذه الحيوانات، لالشتباه 
في حملها مرضا فيروسيا »اللسان األزرق«، ثم حاولت الحاملة الرسو في عدة موانئ، بما في ذلك ليبيا وتونس 

دون الحصول على إذن.
وعلى إثره، أوقفت إدارة ميناء كارتاخينا بمقاطعة مورسيا اإلسبانية عمليات تصدير عجول ومواشي حية إلى 
دول مثل الجزائر ولبنان والمملكة العربية السعودية، التي تعتبر أهم الوجهات انطالقا من الميناء ذاته. وجاء 

اإليقاف بعد تسجيل حاالت إصابة بداء »اللسان األزرق«.
الماضي، مغادرة سفينة تحمل شحنة عجول حية رصيف  يناير  أواخر  الوفاق  الداخلية بحكومة  وزارة  وأكدت 
ميناء طرابلس البحري »بكامل شحنتها«، وذلك بعد »رفضها من قبل المركز الوطني البيطري للصحة الحيوانية 

ألسباب صحية«.
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ما ال يقال: تشوهات الفكر
عبدالواحد حركات

ومقاالتنا  وأحاديثنا  وثقافتنا  وفكرنا  حياتنا 
متخمة حد الثمالة بالتشوهات المعرفية!

يعن  ما  كل  يصدق  أن  بالمرء  يفترض  ال 
يشك  أن  ينبغي  بــل  ــار،  ــك أف مــن  بــالــه  على 
وتنسيقها  وبناءها  تفتيتها  مرارًا  ويعيد  بأفكاره 
الرؤية  من  تتولد  عموما  فاألفكار  وتهذيبها، 
مع  يجري  عميق  داخلي  ــوار  ح ومــن  الخاصة 
ويتحدد  الوعي،  قبل  ما  مستوى  في  النفس 
والمشاعر  والهوية  ــا  األن هيكل  أساسه  على 

والتصرفات وكل ما يكونه المرء!
ال شيء يخدعنا أكثر من أفكارنا الدفينة!

وتخزنا  تسكننا  زالت  ال  الغاب  زمن  ذكريات 
اإلنسان  زال  وال  والعصعص،  بالنثرة  علنًا 
معلومات  بمعالج  يعمل  البدء  منذ  كــان  كما 
أداء  األولى  بالدرجة  له  يضمن  واحد،  أساسي 
باإلضافة  والغريزية،  الرئيسية  األفعال  ردود 
البيئة  مع  بالتكيف  تسمح  بدائية  وظائف  إلى 
وبنظام  المرتكزات،  شمبانزية  أولية  بنمطية 
أكثر  وهو  الدماغ،  بجذع  مستقر  شبكي  تفعيل 
أجزائه بدائية والمسؤول كليا عن إدارة عمليات 
اإلدراك والوعي والتعود ورؤيتنا للعالم بالنهاية!

أو بيضاء  األفكار ظالل وسراب، ليست سوداء 
بل طيف النهائي ومتداخل!

ومنطقية  أنيقة  ليست  أفكارنا  أخبركم.. 
تناقضات  بها  بل  تبدو،  كما  دائمًا  وحقيقية 
وتشوهات وأكاذيب وتلوث وخرافات واعوجاجات 
رقبته  اعوجاج  الجمل  يتجاهل  كما  نتجاهلها 
تأسيس  ومنشآت  فمصادر  شفته،  وانشقاق 
الرصد  نطاق  وخارج  محددة  غير  األفكار  وتجميع 
من   %  90 مــن  فأكثر  واإلدارة،  والسيطرة 
وأغلب  المعتقدات،  عن  إراديا  ال  تولدت  األفكار 
المعتقدات ترسخت ومدت جذورها وتوطنت في 

السابعة،  سن  بلوغ  قبل  للوعي  األولى  المرحلة 
والبيئة  الجينات  من  فلترة  ودون  بتلقائية  وأتت 

التي عايشناها خالل السنوات السبع األولى!
الطرق  مفترق  على  عالمات  توجد  ال  لألسف.. 

األكثر أهمية في الحياة!
تقليدي  فكري  اتجاه  في  مبكرا  المرء  يتورط 
يكون  ما  وأشبه  ضيقا  يكون  ما  وعادة  مزدحم، 
السير  خيار سوى  ال  القديمة، حيث  المدن  بأزقة 
تحملك  لم  إذا  الجموع  تدفعك  واحــد  باتجاه 
وإذا  الجموع،  تدوسك  سقطت  وإذا  ساقاك، 
وهشمتك،  لطمتك  االتجاه  تغيير  على  تجرأت 
أو االستدارة  التقاط شيء  أو  التوقف  فال يمكنك 
الجموع،  زحــام  وفارقت  جانبًا  تنحيت  إذا  إال 
والمثقفين  والمجددين  المفكرين  واقع  وهذا 

التقدميين!
ال يوجد شيء حتى يتم قياسه!

هنالك شروط بدئية وجذور عميقة وتفاعالت 
تؤخذ  لم  محسوسة  وال  مرئية  ال  وتحركات 
أفكارنا،  تكوين  في  جميعها  أسهمت  بالحسبان 
فال يعرف على وجه الدقة من أين بدأت األفكار، 
وميكانيزمات  التفكير  عمليات  يكتنف  كما 
األدمغة في ظلمات الالوعي غموض كبير، حيث 
الخفاء لتنعكس  العواطف والمعتقدات في  تعمل 
عقالنية،  دائــمًــا  تكون  ال  أفــكــار  شكل  على 
التشويه  من  عقالني  ال  صغير  عنصر  فهنالك 
للعاطفة،  ومنحاز  التفكير  طبيعة  في  متأصل 
الذاتية  في  موغلة  بطريقة  الواقع  نرى  يجعلنا 
المعرفية، وتؤدي  التشوهات  تزيد من  الالواعية 
ترتكز  جزئيا  أو  كليا  خاطئة  أفكار  اعتناق  إلى 
يمكن  ال  المسببات،  على  وليس  المبررات  على 
بأي حال فهمها إال إذا أعيدت للبيئة االجتماعية 
الراكدة  الصغيرة  فالمجتمعات  فيها،  نمت  التي 

األفكار  العتناق  قوية  أسباب  لديها  والمنعزلة 
التفكير  تأثيرات  تحت  والالعقالنية  الخاطئة 

العاطفي المرتكز على المعتقدات!
ليت  يا  بين  ما  عالقون  فكريًا..  الليبيون 

وآمين!
عاطفي  تفكير  أسلوب  على  الليبيون  يعتمد 
عن  أفــكــارهــم  تأكيد  على  باستمرار  يعمل 
أنفسهم  ويقيدون  اآلخــريــن،  وعــن  أنفسهم 
وشواهد  بمبررات  تحديثه  جرى  فكر  بسالسل 
ماضوية صدئة، ومطلي بتراث كامل من الحجج 
ال  واقــع  لتبرير  المتطرفة  بالعواطف  المغطاة 
حالة  لعيش  وذلــك  زمنه،  عن  مبتور  منطقي 
فصام مربكة وتذبذب فاضح بين ثنائية األسود 

واألبيض وتمثيالت الشيطنة والمالئكية!
الفهم  سوء  بسالسل  مقيد  الوعي  ليبيا..  في 

وأفكار العقالنية ملوثة بتأثيرات اجتماعية!
منظومة  فــي  العيش  أيــضــًا..  ليبيا  ــي  ف
الالمنطقية  األفكار  وأكوام  المعرفية  التشوهات 
أدمغه  صرير  وسماع  منه،  الفرار  يمكن  ال  واقع 
فكاك  ال  قدر  ملوثة  لغايات  معتقة  أفكارا  تلوك 
والمعتقدات  الجمعي  العقل  فــعــادات  منه، 
وطقوس الفصام وبراغماتيات أخطبوطية حطت 
زمن  إلى  النخبة  وأعــادت  الوعي،  مستوى  من 

القبيلة وحمى المضارب والبكائيات السمجة!
الذي  الغامض  الليبيين على لحنهم  إن رقص 
يمأل تفكيرهم ويصمهم عن سواه ليس الكارثة 
الوحيدة في ليبيا، بل هنالك سلة كبيرة مملوءة 
زاوية ألخرى  الليبيون بها من  بالكوارث يركض 
مستقبلية  تأثيرات  لها  كوارث  وهي  ليخفوها، 

على كل فرد في ليبيا!
البسطاء  الفقراء  مأساة  الحياة  ليبيا..  في 

وكوميديا األغنياء!

في ليبيا.. الوعي 
مقيد بسالسل 

سوء الفهم وأفكار 
العقالنية ملوثة 

بتأثيرات اجتماعية!
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هناك.  الشام..  ديــار  في  السهوب.  تلك  في  عريقة  مدنا  تشكل  الثالث  الحاءات 
العقد  واسطة  في  األزل.  منذ  توقف  بال  يجري  العاصي  ونهر  حلب.  حماه.  حمص. 
أستاذا  كان  فرنسا.  ثم  سورية  في  تعلم   .1917 عام  الشيشكلي  محسن  وُلد  حماه 
وكان  حلب.  في  أسسها  التي  الحقوق  لكلية  وعميدا  الدولي.  القانون  في  مهيبا 
باب  يقرع  عسكري  ثالث  السوري  الجيش  في  عقيدا  أقاربه  أحد  الشيشكلي  أديب 
سنوات  ثالث  سوريا  ليحكم  الحناوي  وسامي  الزعيم  حسني  بعد  دمشق  في  اإلذاعة 
مع  عامر  عبدالحكيم  رشحه  السورية  المصرية  الوحدة  وأيام   .1954 إلى   1951 من 
قد  كان  يتم.  لم  وذلك  حماة.  محافظي  أحد  ليكون  االنفصال  قبل   1961 عام  آخرين 
يغادر  أن  قبل  الحوراني.  أكرم  مع  طويال  صراعا  وخاض  قديمة  فترة  منذ  البعث  ترك 

المساواة. وقيم  القانون  وترسيخ  بالحرية  الحلم  معه  حامال  أوروبا.  في  ليقيم 
كلية  إلــى   1967 عــام  وصــل  عاما  خمسين  الشيشكلي  محسن  د.  بلغ  حين 
الشابي  شاطئ  عند  البحر  على  تقع  كانت  بنغازي.  في  الليبية  الجامعة  في  الحقوق 
المدينة.  في  الليبيين  اليهود  ألبناء  مدرسة  سابقا  وكانت  القديم  السجن  قرب 
احتضنتهم  الذين  لتالميذه  العلمي  بالعطاء  الشيشكلي  يبخل  لم  المبنى  ذلك  في 
شموخ  له  كان  التأليف.  في  وكذا   .1966 عام  دفعاتها  أولى  تخرجت  التي  الكلية 
الحقوق  وحرمات  القانون  حمى  عن  يذود  الذي  الرفيع  القانوني  ومهابة  األستاذ. 
بدروسه  انبهروا  الذين  طلبته  وأعماق  نفوس  في  محاضرة  كل  يوم..  كل  ويغرسها 

ومواقفه. ومحاضراته 
وشامخا  مهيبا  أستاذا  أعوام  العشرة  تقارب  مدة  بنغازي  في  الشيشكلي  مكث 
والحرمات  والجامعات،  الميادين  في  وتنصب  تعلق  األعــواد  رأى  وعندما  كعادته. 
القوانين  تلك  فيه  تذبح  بلد  في  البقاء  يشأ  ولم  غادر  بعيدا،  تغيب  والقوانين  تداس، 
والحريات  القانون  المشانق.  وتنتشر  القمامة  وبراميل  المهمالت  سالل  في  وترمى 
ما  لكن  بالعدل.  ويرسخها  الحرية  بأسيجة  ويصونها  يقيمها  من  إلى  تحتاج  والحقوق 
وقانونيا  وأستاذا  إنسانا  وضميره  المهين  األمر  ذلك  يتفق  لم  آخر.  شيئا  كان  يحدث 

ضاعت. التى  والحرمات  الحمى  عن  يدافع 
بالقانون  الحالمين  ومحبيه  تالميذه  ودع  المدرجات.  ترك  يوم.  ذات  بنغازي  غادر 
وهي  عشية  ذات  في سياحة  الفاتيكان  بأرجاء  مر  إجازة.  في  روما  إلى  والعدالة. وصل 
المرارة  كانت  قهوة.  فنجان  احتسى  المقاهي.  أحد  في  جلس  روما.  عن  بعيدة  ليست 
المنطقة  في  بل  بنغازي،  في  عقله  كان  كبير.  حد  إلى  أعماقه  وتفعم  قلبه  تكتسي 
من  مختصرة  برقية  كتب  الدوام.  على  اإلنسان  ظلم  في  االنحدار  تشهد  التي  كلها 
الذي  المكان  )من  قال:  ليبيا.  في  األمر  يهمهم  من  إلى  الفاتيكان  في  المكان  ذلك 

بالتوفيق(!! لكم  أدعو  الدعاء.  فيه  اليستجاب 
وإن  العدالة،  شموس  ليبيا.  في  الكثيرون  بها  يعلم  لم  سريعة  مرافعة  مجرد  كانت 
الرحاب.  وتعم  اآلفاق  في  جديد  من  تسطع  الظالم.  يحجبها  ال  الوقت،  بعض  توارت 
بالتوفيق  الدعاء  مواصال  بالده..  عن  غريبا  الشيشكلي  األستاذ  رحل   2013 مطلع  في 

! للجميع!

السقف الزجاجي
رافد علي

 ، المعاصرة  التي تسود مجتمعاتنا  المشاكل  من 
حالة  تبرز  التي  المشاكل  تلك  متفاوتة،  وبنسب 
مجتمعات  باعتبارنا  اآلخــر  ضد  العنصرية  من 
تاريخ  مــن  مسبوقة  غير  حــضــارة  فــي  تعيش 
تستوجب  الحديث  المجتمع  فحركة  اإلنسان. 
كرامة  تعزيز  على  المبنية  المفاهيم  تطويع 
التي  التقليدية  األزمان  نمطية  يتجاوز  بما  البشر 
الحياة  فحكمة  ثنايانا،  في  عالقة  رواسبها  الزالت 
وقيم  كأفكار  فيها  المتغير  هضم  علينا  تفرض 
اليوم  تسودانا  اللتين  التعنصر  ونبذ  المساواة 
بنهج مجتمعات السوق المفتوحة بأسس سيادة 
في  المنخرطين  جميع  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
روح  وفــق  المجتمع  فحركة  العمل،  مؤسسات 
المسطح«  بـ»العالم  يوصف  صار  الذي  العصر 
فمن  المشهور،  كتابه  في  فريدمان  يسميه  كما 
ضمن اإلشكاالت السائدة في عالم اليوم ظاهرة 
 Le plafond de verre/، الزجاجي  السقف 
من  محسوسة  ظاهرة  وهي   ،  Glass ceilling
محايدة،  بنظرة  لواقعنا  النظر  لمجرد  حولنا 
لمحيطنا  والمعتادة  المألوفة  النظرة  فيها  ترفع 

الوظيفي.
مرة  ألول  صيغ  مصطلح  الزجاجي«  »السقف 
ومارين  لورنس  كاترين  األميركيتين  قبل  من 
شيبر في نقاش حول سياسات الترقية للمناصب 
العليا في المؤسسات والشركات األميركية العام 
التي  العوائق  حول  النقاش  معًا  لتدشنا   ،1978
مناصب  تولي  إلى  تصل  أن  في  المرأة  تواجهها 
المرأة.  فيها  تعمل  التي  المؤسسات  في  القيادة 
في  الــزجــاجــي«  »السقف  مصطلح  ظهر  فقد 
المسيرة  أن  لوحظ  أن  بعد  األميركية  الشركات 
معينة  نقطة  عند  تتوقف  لألميركية  الوظيفية 
حضورها  تدني  في  تسبب  مما  بالرجل،  مقارنة 
بمجالس اإلدارات حسب ما يقول تيلور واجونيل. 
المصطلح على نطاق واسع بعد  انتشر ذات  وقد 
مقالة في جريدة »وول ستريت« الشهيرة لوصف 
الحواجز التي تواجه المرأة في مسيرتها المهنية 
لتصل إلى اعلي السلم الوظيفي. وتأتي التسمية 
الالمرئية  للحواجز  الداللة  لمنح  زجاجي«  »سقف 
قيادية،  لمكانة  الــمــرأة  ــول  وص تعرقل  التي 
واالحترافية  الشفافية  على  الحرص  ظل  في 
والمساواة ضمن نمط الحياة العصرية المكفولة 

بتشريعات تضمن كفاءة الفرص.
بمحاولة  تعج  الــيــوم  األكــاديــمــيــة  الحياة 
»السقف  ظاهرة  لتعريف  منضبطة  صيغ  وضع 
الزجاجي«، بل إن الدراسات العلمية بالخصوص، 
إلى  طريقها  وجدت  المختلفة،  مستوياتها  على 
النور، وبكل لغات العالم، بما فيها اللغة العربية، 
بقصد كشف مالمح حقيقة هذه الظاهرة، ولفهم 
لتجاوزها.  المناسبة  الحلول  والقتراح  مسبباتها 
منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي العام 
بأنه:  الزجاجي  الحاجز  يعرِّف  »ص18«،   2015
التي  المسبقة  األفكار  تقررها  مصطنعة  »حواجز 
العليا«.  التنفيذية  المراكز  من  المرأة  تقصي 
الزجاجي«  بـ»السقف  المهتمين  بعض  انتقد 
على  ينكب  بكونه  المذكورة  المنظمة  تعريف 

مصطلح  صار  إذ  ســواه،  دون  اللطيف  الجنس 
الغربي  العالم  في  اليوم  الزجاجي«  »السقف 
يتمتع بحمولة أوسع دالليًا، إذ بات يشمل عناصر 
الخاصة  االحتياجات  كأصحاب  ــرى  أخ بشرية 

واألقليات االثنية كالسود والهنود مثاًل.
السقف  مع  نتعاطى  ونحن  الحال،  عموم  ففي 
اإلدارة  علم  سليل  علمي،  كمصطلح  الزجاجي 
واألعمال، سيتضح لنا أنه استعارة لوصف حواجز 
تنشأ  بعينها  تحيزات  نتيجة  تنشأ  منظورة  غير 
على انطباعات وأفكار محددة حول المرأة العاملة 
إضافة  األخرى،  اإلثنية  الفئات  وبعض  والمعاق 
تنظيمية  ممارسات  على  الضوء  تسليط  إلــى 
المذكورة  الفئات  تلك  يجعل  مما  معينة، 
المناسب  البيروقراطي  التمثيل  مستوى  دون 
التنفيذية  الوظائف  Underrepresentationفــي 

العليا، ومراكز القيادة.
ظهور  أثارها  التي  الشديدة  للحساسية  نظرًا 
بقيمه  يعتز  الذي  الغربي  العالم  في  المصطلح 
وذوو  العمل  وزارات  بــادرت  فقد  الليبرالية، 
االختصاص بسوق العمل، وعلماء االجتماع، وأهل 
التي  الظاهرة  لتفكيك  واإلحصائيون  القانون 
نتحدث عنها. المجتمعات العربية لم تكن بعيدة 
كحالة  الزجاجي،  بالسقف  االحتكاك  مجال  عن 
اختراق لبعض من سقوفنا العديدة المعلنة منها، 
فقد  الكبت،  سطوة  تعاني  الزالــت  التي  تلك  أو 
تمكنت من االطالع على عدة دراسات عربية عن 
السقف الزجاجي صادرة على الترتيب في الشارقة 
على  منصبة  وجميعها  ومصر،  واألردن  والجزائر 
الفئات  على  نــور  بصيص  إلقاء  دونما  المرأة 
المجتمعية األخرى التي باتت مشمولة بمصطلح 

السقف الزجاجي، كما بينا أعاله..
تلمس  على  األربع  العربية  الدراسات  ترتكز 
تقسيم  على  جميعها  وتتفق  الظاهرة،  أسباب 
أسباب السقف الزجاجي العربي إلى أسباب ذاتية 
على  وتدريبها  المرأة  تأهيل  تتمحور حول ضعف 
المرأة  ثقة  رفع  عن  يحجم  بما  القيادي،  السلوك 
من  خوفها  من  والتقليل  للمنافسة،  بنفسها 
عبء  جانب  إلى  الذكوري،  مجتمعها  في  الفشل 

التزام المرأة العربية بمسؤولياتها العائلية.
من  المؤسساتية  أو  التنظيمية  العوامل 
التي  العربية  الــدراســات  في  الــبــارزة  العوامل 
ثقافة  على  المنصبة  ــي  وه عليها،  اطلعت 
المرونة  ومــدى  العمل،  شركات  أو  مؤسسات 
على  المنافسة  جعل  فــي  لديها  والشفافية 
وشفافة.  مفتوحة  عملية  فيها  العليا  المناصب 
مبدأ  تغيب  على  تعمل  الكالسيكية  فالمؤسسة 
والتشريعية  القانونية  للعوامل  كما  التكافؤ. 
فالنصوص  الدراسات.  هذه  في  حضورها  أيضًا 
الجنسين،  بين  المساواة  بترسيخ  تتعلق  التي 
واضح  بشكل  المدنية  حقوقها  األقليات  ومنح 
التطبيق  في  لمشكلة  تشير  العربي  العالم  في 
للمساواة بين الجنسين بسبب معوقات مختلفة، 
ففي بعض مجتمعاتنا تبرز أن حرية تنقل المرأة 
للمرأة  ومباركته  األمــر  ولي  بموافقة  مرهونة 
كما  والتأهيل،  للتدريب  أو  للدراسة  السفر  في 

تشير دراسة نشرتها مجلة جامعة الشارقة العام 
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واسع  نظر  محل  تعد  التي  االجتماعية،  القيود 
التقليدية  الحياة  سيادة  بسبب  الدراسات  بهذه 
في معظم شعوبنا العربية، بسبب رساخة أعراف 
المرأة حيزًا ضيقًا في مجال  وتقاليد التزال تمنح 
العمل أساسًا، فال تتعدى فيه المرأة درجة قصوى 
المصرية  الدراسة  تشير  إذ  وظيفتها،  سلم  في 
تسلط  عنصر  إلى  الزجاجي،  بالسقف  المتعلقة 
األزواج والظروف األسرية والنظرة الدونية للمرأة 
القيادية  المناصب  توليها  دون  تحوْل  كعوامل 
العام  صادرة  دراسة  وهي  الصحفية،  بالمؤسسة 
العلمية،  التجارة والبحوث  2019 عن مجلة كلية 

جامعة اإلسكندرية.
السقف  لتجاوز  تقترح  الجزائرية  الــدراســة 
فكرة  العربية  الــمــرأة  تعانيه  ــذي  ال الزجاجي 
كل  على  االلتفاف  محاولة  عبر  المرأة«  »تمكين 
المجتمع  يمنح  بما  تدريجي  بشكل  المعوقات 
النسوة  قضايا  في  بالنفس  الثقة  من  حالة 
شخصيتها  السيدة  تبني  أن  على  وقدرتهن 
كموظف كفء قادر على قيادة غيره، خصوصًا من 
عينة  على  بناء  تنادي  الدراسة  ذات  دونها.  هم 
قاصدي  جامعة  وهي  عليها  تركز  التي  دراستها 
الثقة  مزيد  المرأة  بمنح  تنادي  ورقلة،  مرباح 
المرأة ألن  بالذات واالستقاللية، وإلى أن تسعى 
ومحيط  مجتمعها  في  فاعلية  أكثر  عضوًا  تكون 
خطط  في  لمجتمعاتنا  أكثر  ولالنخراط  عملها، 
بعملية  مرتبطًا  التمكين  مفهوم  كون  التنمية، 

التنمية.
ــالم  ــ »اإلس ــهــا  أطــروحــت فــي  آرات  يــســيــم 
النساء  تركيا..  في  الليبرالية  والديمقراطية 
الشبكة  عن  السياسية«  معترك  في  اإلسالميات 
العربية لألبحاث والنشر، أشارت إلى نجاح العنصر 
األلفية  آخر  في  الرفاه  حزب  نقل  في  النسوي 
إلى  هامشي،  معارض  حزب  خانة  من  الماضية، 
ونجاحهن،  قوي،  سياسي  حضور  صاحب  حزب 
مسيس«  الــال  »تسييس  فــي  الكاتبة،  بنظر 
الحزب،  داخل  العمل  في  مشاركتهن  خالل  من 
االجتماعي،  المحيط  في  كمسيسات  والعمل 
وساهمن  الحزب،  أعضاء  عــدد  رفــع  في  ساعد 
فقد  األرض،  على  قاعدته  اتساع  في  برؤاهن 
ألنهن  ملتزمات  ناشطات  الرفاه،  سيدات  بقين، 
التضامن  خالل  من  الذاتي  الرضا  على  حصلن 
عملهن،  حصيلة  كانت  التي  والوطنية  والرفقة 
من  المكتسب  الوجداني  الرضا  فقط  وليس 
االلتزام الديني، إال أن طموحهن الذي تحقق في 
اختراق أعمق للحواجز على الصعيدين المجتمعي 
ذلك  من  أبعد  االستمرار  له  يكتب  لم  والفردي، 
مناصب  لتتولين  الزجاجي  السقف  لسطوة 
قيادية في حزب الرفاه ذاته، أو في حكومته التي 

تشكلت الحقًا.
الزجاجي«  التاريخية. »السقف  الحقبة  تلك  في 
أن  وطالما  بلداننا،  في  سميك  سقف  أنه  البد 
نصف المجتمع يسجل غيابه، فإن مسير النهوض 

سيطول حتمًا.

القيود االجتماعية، 
التي تعد محل نظر 

واسع بهذه الدراسات 
بسبب سيادة الحياة 

التقليدية في معظم 
شعوبنا العربية، 

بسبب رساخة أعراف 
وتقاليد التزال تمنح 

املرأة حيزًا ضيقًا في 
مجال العمل أساسًا، 
فال تتعدى فيه املرأة 

درجة قصوى في 
سلم وظيفتها

حسم بال قبعات زرق

الليبي  النواب  مجلس  على  للضغط  ليبيا  في  سفيرها  عبر  المتحدة  الواليات  حكومة  تسعى 
الوحدة  لحكومة  وبسرعة  الثقة  منح  بغرض  ليلتئم  المعوقة،  اإلقليمية  بالتدخالت  المصدوع 
الوطنية، التي تطلب منها أميركا مهمة دولية ملحة تتمثل في إخراج المرتزقة، وبالذات الروس 

من شرق ليبيا، الذين ألزمتهم أواخر العام 2020 الحرب العبثية على العاصمة طرابلس.
تقديم  إلعادة  الكونغرس  في  الديمقراطية  النخبة  جهود  المتنامي،  اإللحاح  هذا  مايؤكد 
مشروع قانون: تحقيق االستقرار في ليبيا، الساعى إلى تعزيز سياسة الواليات المتحدة في دعم 
الحل الدبلوماسي للصراع، والذي بمقتضىاه يعَاقب من يرتكبون انتهاكات لحقوق اإلنسان أو 
يدعمون التدخل العسكري األجنبي أو يهددون السالم واألمن واالستقرار. كما من شأن القانون 
أن يحشد الموارد األميركية، بما في ذلك المساعدات اإلنسانية،، لدعم انتخابات حرة ونزيهة، 

ومكافحة الفساد، وتحقيق االنتعاش االقتصادي، بما يعزز الحكم الرشيد في ليبيا.
العسكري  بالتدخل  للفوضى،  درءًا  المطالبين،  سيسكت  فإنه  القانون،  هذا  صدر  حال  في 
الذي أسس  البريطاني  االنتداب  بينه وبين  الذين يخلطون  الراهنة،  الليبية  األزمة  األممي في 
لبنية استقالل ليبيا من االستعمار اإليطالي، الذي بدأت المطالبة به من العام 49 وتحقق في 
 Process24 ديسمبر 1951، ليفسح المجال للمنظمة األممية الوليدة أن يكون االستقالل كـ

سياسي باسمها هبة لليبيا من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.
يسجل المتابعون لوقائع التدخل األممي، فيما بعد الحرب الباردة فشل القوات التابعة لألمم 
المتحدة لحفظ السالم في تحقيق أهدافها الرئيسية في العديد من مناطق انتشارها. وقد أرجع 
»Severine Autesserre« أسباب الفشل إلى عدة عوامل، أبرزها العامل الذي يتعلق بالنزاع 
خاطئة:  استراتيجية  تبني  في  اإلخفاق  ويتمثل   2012 العام  بعد  ما  ليبيا  في  قرينه  يشبه  ما 
تتجاهل التعامل مع المواطنين، وفي مقابله تفضل التعامل مع النخب االجتماعية والسياسية. 
على  تركز  استراتيجيات  تبني  ينبغي من خالل  بما  القيام  األممية عن  المنظمة  تغفل  وبذلك، 
نهج »من أسفل ألعلى«، الذي يقوم على المعرفة الجيدة بمجتمعات مناطق االنتشار، والسماح 
التكوينات  بين  األهلي  السالم  لتعزيز  السبل  أفضل  إلى  للوصول  أنفسهم  الناس  بمشاركة 

المجتمعية المتباينة.
تعود  ربما  ولكنها  الليبية،  للقضية  ترامب  الرئيس  إلهمال  األميركية  الخارجية  رضخت  لقد 
لتتبنى من جديد مبدأ الرئيس أوباما بإدارة الصراع عن بعد، وتحويل األعباء بشكل شبه كامل 
التي  الجهة  على  األوروبيون  يتفق  أن  المبادرة بشرط  وتمكينهم من  األوروبيين  الحلفاء  على 
يدعمونها. وكما في السابق ظل اإليطاليون يدعمون سياسيًا حكومة الوفاق التي تسيطر على 
من  وأحالفه  ليبيا  من شرق  الليبيي  الجيش  عدوان مسمى  طالها  وعندما  طرابلس،  العاصمة 
غربها تركوا الفرصة لتدخل روسيا باسم مرتزقة فاغنر. بينما وقفت فرنسا داعمة دواًل عربية 
تحسم  المسير  بطيرانها  تركيا  وتركت  المواجهة  عن  إيطاليا  فأحجمت  الوفاق  حكومة  ضد 
عملية  دائمًا  االنقسام يصعب  هذا  العاصمة،  على  المعتدية  جيشًا  الملفقة  الميليشات  هزيمة 
يقودها القبعات الزرق جنود أمميون تحت علم األمم المتحدة أو قوات رديفة تحت مظلة االتحاد 
سيقف  من  مع  الدائم:  السؤال  فينطرح  ليبيا.  في  األهلية  الحرب  إخماد  إلى  تسعى  األوروبــي 
الليبية  الحرب  )5 + 5(، وتجددت  الليبين  الجنود األوروبيون في حال فشلت هدنة العسكريين 
ـ الليبية؟ اإلجابة سيتواجهون بما يذكر بحقبة االستعمار. وهنا تظهر الحاجة إلى التوصل إلى 

إجماع سياسي داخل االتحاد األوروبي يسمح بمناقشة عديد األسئلة المفتوحة.
النقود  من  بعددٍ  المسلحة  والنزاعات  الحروب  إنهاء  في  المتحدة  األمم  نهج  ووجه  لقد 
نركز على اثنين منها: لجؤوها إلى استضافة مؤتمرات كبيرة ومكلفة من أجل إبرام اتفاقات ـ 
غالبًا ماتكون هشة ـ بين الحكومات والقادة المتمردين، وتنظيم تصويت قومي ينهي شكليًا 
الصراع. ويكمن ضعف هذا النهج - وفقًا لـ Autesserre- في أن الحروب ليست نتاج التنافس 
القومي أو الدولي فحسب؛ وإنما التنافس المحلي أيضًا. ويضيف الكاتب أنه عندما يتعلق األمر 
التصويت  أجل  من  الضغط  أن  في  تكمن  المشكلة  فإن  لالنتخابات،  المتحدة  األمم  بتحديد 

االنتخابي قبل أن تصبح الدولة جاهزة قد يضر أكثر مما ينفع.
في  األجنبية  التدخالت  عن  تقريرًا  ليبيا  في  االستقرار  لتحقيق  األميركي:  القانون  يطلب 
الطلب يعكس  الليبية. وهذا  المتزايد في األزمة  الروسي  النفوذ  النزاع، واستراتيجية لمواجهة 
قلق اإلدارة األميركية الجديدة، من أن الحكومة المكلفة بالوحدة الوطنية رئاستها غير مؤهلة 
الليبي.  الشرق  من  الروسية  فاغنر  لمرتزقة  الفوري  اإلخــراج  في  األميركي  المطلب  لتحقيق 
فالرئيس المقترح من ملتقى حوار جينيف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قام بزيارات مكوكية 
في الداخل الليبي، ولم يتوجه مباشرة إلى الرجمة، حيث يقبع قائد مسمى الجيش الليبي الذي 
التركي لصالح  العسكري  التدخل  بها فرنسا إلحراج  تلعب  لتي  الروس،  المرتزقة  ورقة  يده  في 
هدفه  الفرنسي  والتالعب  المدعاة.  السوريين  المرتزقة  بتهمة  طرابلس  العاصمة  حكومة 

التضييق على تركيا باحثًا منافسًا عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
من  قللت  الخارجية،  السياسة  في  وتؤثر  العام  الرأي  توجه  التي  الفرنسية،  اإلعالم  وسائل 
قوة الهجومات الدبلوماسية األميركية التي تستهدف بشكل مباشر مرتزقة »فاغنر« الروسية 
وبالتبعية الملحقة بما أسمتهم بـ»الجنود األتراك. وترى هذه التهجمات صدىً بعيدًا لقانون 
»استقرار ليبيا«؛ بل إن مجلة »جون أفريك« المرموقة قللت من فرص نجاح هذه المحاوالت 
صفقة  يضمر  الذي  ومفاده  التركي  الرئيس  تصريح  على  بناء  واشنطن  قبل  من  الضئيلة 
انسحابات  تقابله  ليبيا  من  تركية  قوات  بأن سحب  فرنسا  موقتًا  عنها  ترضى  تركية  ـ  روسية 

لقوات أجنبية أخرى.

نورالدين خليفة النمر
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ربيع دشنته املوسيقى الجامحة

تعرفت على سالم الكبتي سنة 1974 في جامعة بنغازي ألنه كان يعمل بمكتبة الجامعة، 
وكنا أحيانا نلتقي بمقهى كلية اآلداب، ضمن آخرين. ورغم أنه كانت بيننا مودة وتقدير، إال 

أننا لم نكن صديقين شخصيين. فلم نكن نلتقي خارج الجامعة بناء على اتفاقات مسبقة.
لها،  وإخالصه  الثقافي  التحصيل  في  انغماره  واضحا  وكان  واضحة،  ثقافته  سعة  كانت 
ثقافية  مناسبات  في  والتقينا  فيها.  ادعاء  ال  التي  العلمية،  واألمانة  بالموضوعية  وتمسكه 
اتحاد  استضافه  الذي  العرب،  والكتاب  األدباء  التحاد  عشر  الحادي  المؤتمر  أبرزها  قليلة، 

الكتاب واألدباء الليبيين، الوليد حينها، في طرابلس.
انعقاد  بمناسبة   1989 سنة  بنغازي  في  الكبتي  بسالم  التقيت  السجن  من  الخروج  بعد 
اعتقالنا  بعد  الجامعة  في  العمل  ترك  أنه  سالم  فأخبرني  المهدوي.  رفيق  أحمد  مئوية 
وسط  من  الثورية«  »اللجان  عصابات  من  مجموعة  قبل  من  يوم  ذات  ُأخذ  ألنه  مباشرة، 
درجة  إلى  بعنف،  بالعصي  وضربوه  مهجورة  منطقة  إلى  به  وذهبوا  الظهر،  قبل  الجامعة، 
بالعصا  إنسان يضربوه  بالعصا على وجهه!. قال سالم: »أول مرة نسمع عن  أنهم ضربوه 
يشهد  أن  منه  تريد  العصابة  كانت  وجهه!«.  على  يضربوشي  ما  الحمار  حتى  وجهه!.  على 

بأني أنا والصديق علي الرحيبي ننتمي إلى تنظيم شيوعي اختلقوا وجوده*.
ولقد كانوا من العزة باإلثم إلى حد أنهم عادوا به إلى الجامعة ووجهه ومالبسه مضرجة 

بالدماء.
العمل  رئيسه في  العمل ذهلوا مما هو عليه، ما جعل  أن زمالءه في  الكبتي  يروي سالم 
بنغازي  األمن في مدينة  إلى مقر  الذهاب  قرر  لكنه  بيته.  إلى  الذهاب  بالمكتبة يطلب منه 
بحالته تلك وعرفهم بنفسه وروى لهم الحادثة وطلب منهم أن يعتقلوه إن كان لديهم أي 

شيء ضده!.
»اللجان  عصابات  من  متضايقة  األمنية  األجهزة  كانت  الفترة  تلك  في  أنه  تصادف 
الثورية« ألنها تسلبها اختصاصها. فطلب منه الضابط المسؤول الذهاب إلى مركز الشرطة 
الشرطة  ضابط  محضر.  وفتح  شكوى  لتقديم  الواقعة  مسؤوليته  نطاق  ضمن  جرت  الذي 
كان شجاعا فطلب عرضه على طبيب شرعي إلثبات آثار االعتداء. وتطور األمر إلى أن تأخذ 
القضية المجرى القضائي. لكنها حفظت** بتعليمات، مثلما يعتقد سالم، من معمر القذافي 

نفسه.

العوامي. وعندما رفض أن يشهد  الفقيد صالح عبداهلل  * حدث نفس األمر مع الصديق 
زورا أضافوه إلينا في السجن وقضى فيه سنة وخمسة أشهر.

** هذا يعني، قانونيا، أنه باإلمكان إعادة فتح القضية في أي وقت.

في  تأثيرًا  فرنسا  كتاب  أكثر  من  مونتين  دي  ميشيل  الكاتب  إن  تقول  كثيرة  »مقاالت« 
كتابه  في  جاء  مثلما  المقال،  كتابة  في  الريادة  إليه  وتنسب  األوروبية،  النهضة  عصر 
الجوزي  بن  الفرج  أبو  البغدادي  األديب  ولكن   ،1585 سنة  صدر  الذي  »محاوالت«، 

سبقه، بكتابه »صيد الخاطر« وهو في مجمله مقاالت في مختلف النواحي.
إال  بالكتابة«  العلم  »قيدوا  يقول:  الذي  الشريف،  بالحديث  أسمع  لم  بأنني  أعترف 
سنتي  في  اإلسالمية  برهام  عبدالعزيز  الدكتور  لمادة  دراستي  من  الرغم  على  منه، 
القرآن  أن  إثبات  غايتها  وكانت   ،1968 سنة  الليبية  بالجامعة  اآلداب،  بكلية  األولى 
على  البراهين  من  الكثير  وقدم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  حياة  أثناء  كتب  الكريم 

أنه كان يأمر بهذا وذاك، حفظ اآليات ويأمر بتسجيلها حين نزولها.
خواطره  سجلت  فصول  شديد  باختصار  هو  الخاطر«  »صيد  الجوزي  ابن  كتاب 
آنية  نتاج بحث وتدقيق، وإنما مثلما قال: »هي خواطر  الناتجة عن تجاربه، وهي ليست 
المشار  الكتاب،  في  إنتاجه  تدوين  إلى  سعى  لهذا  تدون«.  لم  إْن  سريعًا  وتزول  تولد 
أشهر   ،)1954  -  1886( الطباخ  إبراهيم  أمين  أحمد  أصدر  الحديث  العصر  وفي  إليه، 
عشرة  من  وهو  الخاطر(  )فيض  الحديث  العربي  األدب  في  األدبية  المقالة  في  كتاب 
عصر  كمقاالت  طويلة  وهي  وسياسية  فلسفية  واجتماعية  أدبية  مقاالت  تناولت  أجزاء 

النهضة، وما لحق بها فيما بعد.
في  غاية  هي  جزئية  معكم،  أتناول  أن  وددت  ولكنني  المقالة،  تأريخ  أنوي  ال  أنا 
خليفة  الراحل  كمقاالت  اإلبداعية،  المقالة  بين  ما  كبير  فرق  ثمة  أنه  وهي  األهمية، 
إيصال  إلى  وصواًل  فكرته  توضيح  في  الكاتب  معاناة  تبرز  التي  تلك  وهي  الفاخري، 
التعبير  أو  المثال،  سبيل  على  السلطة  تسلط  فيه  ينتقد  رمزيًا،  يكون  قد  الذي  المعنى 
المواضيع  هذه  ومثل  ما،  أمر  من  معاناة  أو  فلسفية،  رؤية  من  صدره  في  يعتمل  عما 
الفاخري  كان  هكذا  المعاناة،  تلك  إلبراز  عنه،  قيل  مثلما  »الكلمة«،  نحت  إلى  تحتاج 
األحوال  بأي حال من  يمكن  وال  تأثيرًا،  واألكثر  األصعب  المقاالت هي  مثل هذه  يكتب. 
أن  يتعين  ألنه  صحفية،  »مهنة«  يعد  الذي  األسبوعي،  المقال  بعكس  كثيرة،  تكون  أن 
ينتقي  الذي  هلل،  عطا  سمير  المتميز  الكاتب  عمود  مثل  يوميًا،  وأحيانًا  أسبوعيًا،  يكون 

فقرة من موضوع كبير، ويختزله ببراعة في عدد قليل من الكلمات.
قليلة،  مقاالت  فكانت  اإلبداعية،  المقالة  كتابة  في  أستمر  أن  حاولت  بداياتي،  في 
ثم  الرياس،  بأصدقائي  وعالقتي  السمك  وصيد  البحر  في  تجربتي  نتاج  جاء  أغلبها 
أن  منذ  ولكن  مسلية.  األقل،  على  فهي،  لغاية،  تكن  لم  إن  متفرقة،  وذكريات  حكايات 
انطلقت »بوابة الوسط«، أصبحت مقالتي »مهنية« يتعين أن تكون جاهزة كل أسبوع، 
كل  مقالة  بمعدل  أنها  سنجد  احتسبت  ولو  مقالة«   318« كتبت   2014  -  2  -  2 فمنذ 

أسبوع.
في  تقرأ  وأن  يكتب،  وما  يحدث،  ما  تتابع  أن  يتعين  األســاس  هذا  على  لتكتب 
يستعين  قد  وجمالها.  المقالة  رونق  ستفقد  وإال  كلل،  أو  ملل  دون  كافة،  االتجاهات 
المقالة  كاتب  حدثني  العمر.  قصيرة  الغالب،  في  ولكن،  والخدعة،  بالحيلة،  الكاتب 
عن  فأخبرني  الموضوع،  هذا  عن  نقاش  معرض  في  كاجيجي،  مهدي  األستاذ  المتميز 
ينزوي،  كان  اعتاده!  أمر  وهو  مقاله،  تسليم  في  تأخر  كلما  كان   - اهلل  رحمه   - كاتب 
مع  حدث  ما  »هــذا  قائاًل:  مباشرة،  يدخل  ثم  ما،  أمر  عن  بسيطة  مقدمة  ويكتب 

الفيلسوف فالن، الذي قال..«، ثم ينقل ما قاله كاماًل، ويختمه بنقطة ويوقع أسفله.
مواضيع  من  عددًا  قرأت  ألنني  حسنًا!  الطويلة؟  المقدمة  هذه  لكم  أكتب  لماذا  وأنا 
من بينها مقالة ظريفة عنوانها »وجهي« للكاتب األميركي روبرت بنشلي، الذي مارس 
وقادم  مسرحياته،  شخصيات  من  بعضًا  وتقمص  والمسرحية،  والنقد  المقالة،  كتابة 
وجهه  شكل  من  فيها  سخر  هذه.  الظريفة  مقالته  في  بنفسه.  منها  ضاحكة  مشاهد 
رغبات  لديهم  جميعًا  البشر  أن  فيه  لخص  سطر  استوقفني  لقد  المرآة.  في  يراه  عندما 
ما  أن  أرى  كنت  وإن  »الماسوشيستية«،  المسمى  النفسي  بالمرض  عالقة  لها  دفينة 
فهو  الثاني  أما  النفس،  إيذاء  هو  األول  فالمرض  »النرجسية«،  الواقع  في  هو  طرحه، 

حب الذات.
المرء  يكون  مناسبة  أو  ما،  لرحلة  صورًا  يحمل  الذي  المظروف  يصل  »حين  يقول: 
في  يشرع  التالي،  أو  األول،  هو  أكان  سواء  الصور،  تصله  أن  ما  فيها،  المشاركين  أحد 
متفحصًا  النظر،  فيها  فيطيل  صورته،  تحوي  التي  تلك  عند  إال  يتوقف  وال  تدويرها، 
رئاسي،  مجلس  رئيس  أكان  سواء  إنسان،  أي  به  يقوم  ما  هذا  أن  وأعتقد  ومتأماًل..« 
أمام  هيبته  فقد  أنه  معروفًا  فقط  وزيرًا  حتى  بل  نواب،  أم  وزراء،  رئيس  أم  انتقالي،  أم 
رئيسه، من كثر ما تملقه قبل اختياره، أو أحد الذين كانوا في استقباله أو الترحيب به، 
الصور،  من  عدد  بأكبر  ليفوز  المناسب  المكان  باختيار  اهتمامًا  األكثر  الغالب  في  وهم 
وغالبًا ما يتصنعون حالة »صورني ألني مش واخد بالي!«، والحقيقة التي ال شك فيها، 
خصوصًا  اآلخرين،  بصور  اهتمامًا  تصنعوا  ومهما  المنتظرة،  الصور  تصل  عندما  أنهم، 
كلنا  ألننا  طبيعي  شيء  وهو  صورهم!  على  إال  تتسمر  ال  أعينهم  فإن  الشرف،  ضيوف 
عالم  إلى  اإليفاد  إلى  قرار  على  يوقع  من  صور  حتى  قبل  بصورنا،  أواًل،  نهتم،  هكذا: 

الثراء!
مراقب  مجرد  أنه  لنا،  يؤكد  أن  بعد  وجهه،  وصف  في  بنشلي،  السيد  ويستمر، 
المرآة  في  يراها  عندما  الشخصية،  بهيئته  مفتونًا  نفسه  يجد  وأنه  الطبيعية،  للظواهر 

حال ذهابه صباحًا إلى الحمام، مهما كانت ضراوة ليلته السابقة.
أن  أخشى  ولكنني  بنشلي،  السيد  كتبه  عما  طوياًل  أحدثكم  أن  أستطيع  بالطبع 
عندما  تتذكرونني  بالتأكيد  سوف  ولكن  الكاجيجي!؟  األستاذ  وصفه  ممن  أنني  تعتقدوا 

تقفون أمام المرآة، أو تصلكم، على نحو ما، صور استقبال أولياء األمر فينا!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

وقائع سنوات فبراير )4-3(
أحمد الفيتوري

عقب  القذافي،  اإلســام  سيف  وتهديدات  النظام،  تعنت 
قمع  ينجح في  لم  فبراير،   20 ليلة  خروج طرابلس متظاهرة 
حرب.  ساحة  إلى  الباد  تحويل  في  نجح  لكن  التظاهرات، 
لحماية  والدولي  العربي  التدخل  ضرورة  إلى  مهد  ما  وهذا 
مدينة  في  بات  قد  مقرها  كان  العربية  الجامعة  المدنيين. 
انتشر  ما  العربي،  الربيع  محفل  كما  يناير،   25 ثورة  القاهرة 
من شمال أفريقيا حتى آسيا والخليج العربي. ذلك حصل في 
غضون األيام األولى لثورة فبراير الليبية، التي حولت مدينة 
وطني  مجلس  إعان  في  ونجحت  لها،  عاصمة  إلى  بنغازي 
انتقالي يقود الثورة، وضم شخصيات عدة ممن كانوا يتبؤون 

مناصب رفيعة في الدولة.
ما  شعبية،  لثورة  مجلس  ككل  انتقالي،  وطني  مجلس 
من بنيتها أن ال تكون قيادة لها، بدأ عفويًا في مساره كما 
تشكل. ساعتها طبيعة القذافي وشبه نظامه، سارت بالباد 
المتوقع منه، فقد أخذ يصعد حربه السترداد ما  إلى المسار 
ترهل  بعيد  وترهلها،  األمنية  أجهزته  لضعف  سلمًا،  فقده 
االنتقالي،  الوطني  المجلس  فإن  وبهذا  نفسه.  النظام  رأس 
بات  قد  جبريل،  محمود  برئاسة  تنفيذيًا  مجلسًا  أنشاء  الذي 
مجلس  بمثابة  فيها،  أنشئ  التي  االستثنائية  اللحظة  منذ 

حرب.
بهذا التصعيد العسكري، أيضًا فشل القذافي في استعادة 
السيطرة، وتفاقم وضع المدنيين العزل، ثم وجه القذافي رتًا 
عسكريًا ضخمًا إلى بنغازي الستعادتها، ما كان الدافع لتدخل 
سريع وضربة من قبل قوة جوية فرنسية، لساعات قبل صدور 

قرار مجلس األمن، بالتدخل المسلح لحماية المدنيين.
وفرت  آنذاك،  العربي  الربيع  المسمى  االستثنائية  اللحظة 
يحدث  بإجماع،  العربية  الجامعة  الحماية،  مكنة  لليبيين 
ألول مرة في تاريخها، اعترفت بالمجلس الوطني االنتقالي، 

وعقبها  الليبيين،  المدنيين  بحماية  المتحدة  األمم  وطالبت 
باتت  ما  قطر،  دولــة  منه  الــذي  الخليجي،  التعاون  مجلس 
على  والمهيمن  الجزيرة،  محطة  عبر  الصوت  العالي  الداعم 
وجماعة  المقاتلة  كالجماعة  الدينية،  الجماعات  عبر  األرض 
إردوغان،  تركيا  من  مبكرًا  الدعم  أيضًا  تلقت  التي  اإلخوان، 
ومن بشير السودان، كما صرح بذلك أحد قيادات إخوان ليبيا 

حينها.
أصدر مجلس األمن قرارين متعاقبين في شأن ليبيا العام 

2011م هما 1970 ثم 1973:
تعنت  حققه  الذي  ليبيا،  في  دولية  قوى  تدخل  كفل  ما 
في  قبل  الرئيس  المساهم  نظامه،  وشبه  القذافي  وطبيعة 
صدور قرارات عدة تمس وضع ليبيا، وحاصرت شعبها، مثلما 
قرار مجلس األمن بالحصار الجوي، فيما عرف بقضية لوكربي.
التدخل  القذافي،  أعلنها  التي  األهلية  الحرب  تجلب  لم 
أطلق  قد  وكان  فبراير،  ثورة  وعسكرت  بل  فحسب  الدولي 
الجماعة  من  السجناء،  فبرايرسراح  ثــورة  قبيل  القذافي 
اإلسامية المقاتلة، التي بادرت إلى محاربته وجماعات دينية 
مماثلة، فالمساهمة بقوة في هذه الحرب وتأجيجها، وعقب 
اندحار كتائب القذافي األمنية ومقتله، كثير من مقاتلي هذه 

الكتائب، انخرطوا في الجماعات الدينية المسلحة.
والصحافة  الحكومية  غير  والمنظمات  ــزاب  األح كانت 
من  السياسية  النخب  تتمكن  لن  ولهذا  ليبيا،  في  ممنوعة 
خال  الباد  شأن  تدير  مدنية،  سياسية  تشكيات  بلورة 
األشهر التي أعقبت الثورة،وخال هذه الفترة الوجيزة، وحتى 
المجلس  كان  الدولي،  بالدعم  العسكرية  النظام  قوات  دحر 
الوطني االنتقالي، يدير الباد بشكل عفوي وغير منظم. عليه 
المنظمة  الجماعة  تمكنت  االستثنائية،  اللحظة  هذه  وفي 
الوحيدة في الباد »جماعة اإلخوان المسلمين«، من التغلغل 

في المجلس الوطني االنتقالي ومن ثم محاولة الهيمنة عليه.
سمى  بما  فيها،  اإلدارة  أسس  تدمير  تم  أساسًا  ليبيا 
القذافي  معمر  الديكتاتور  أطلقها  التي  الشعبية  بالثورة 
عنت  التي  الثقافية،  الثورة  وإعان  1973م،  أبريل   17 في 
والثقافية،  التعليمية  المؤسسات  على  القذافي  سيطرة 
وتبعًا  له.  أتباعًا  تفرخ  أيديولوجية  مؤسسات  وجعلها 
القوات المسلحة، وأعلن الشعب المسلح، وألغى  لذلك حل 

المؤسسات األمنية، وأسس ما أسماه األمن الشعبي.
معمر  العقيد  له  نظر  حينها  ما  هذا،  دولة  الا  مجتمع 
النظرية  وصاحب  السلطات،  المطلق  الحاكم  القذافي، 
نظرته  أتباعه  ونفذ  األخضر.  والكتاب  الثالثة  العالمية 
كانت  الثورة  قيام  حين  ليبيا  أن  نتائجها  من  ما  تلك، 
حتى  تذكر  ال  حيث  أيضًا،  الجغرافيا  وتقريبًا  التاريخ،  خارج 
العربية  التلفزيون  محطات  في  الجوية،  النشرات  في 

والعالمية!
وحتى  الثورة،  أعقبت  التي  الفترة  في  فإنه  ذلك،  ورغم 
المجتمع  نشط  2011م،  أكتوبر   23 في  التحرير  إعان 
بالحفاظ  شعبي  زخم  وقام  ليبيا،  شئون  إدارة  في  المدني 
بي  البي  الشهيرة  اإلعامية  المحطة  أن  حتى  أمنها،  على 
الصفر،  من  انطلق  ألنه  نوعيًا،  تطورًا  هذا  عدت  سي، 

وبهذا كان له السبق في دول الربيع العربي.
غير أن هذا المجتمع المدني المستحدث، لم ولن يستطع 
الباد  مؤسسات  من  كمؤسسة  ويتبلور  نفسه،  ينظم  أن 
تفاقم  قد  ليبيا  كانت  مرحلة  خال  وضحاها.  ساعة  بين 
الدينية  الجماعات  محاولة  مع  السلطة،  على  الصراع  فيها 
المنظمة  بقوى  بالقوة،  ليبيا  على  السيطرة  المسلحة، 
أكتوبر،   23 وبعد  ودولي،  إقليمي  وبدعم  لاخوان،  الدولية 

وإعان التحرير في بنغازي، بدأت مرحلة أخرى.

األغنية  وقتها  سميت  التي  الجديدة؛  األغنية  أن  أعتقد  ما  على 
المؤسسة  قبل  من  إزراء  من  بها  يحيط  ما  بكل  الشبابية 
في  ولدت  حيث  الثمانينيات  عقد  مع  بدأت  الراسخة،  الموسيقية 
عاصمة  بعد  فيما  لتجتاح  الهامش  في  معزولة  فجوات  بعض 
يقتل  أن  الممكن  من  هناك  حيث  القاهرة،  العربية،  الموسيقى 
هذه  مثل  على  أطلق  وبالتالي  أسطورة،  إلى  يتحول  أو  الفنان 
الهابطة« مثلما أطلق على  األغاني تسمية قيمية وهي »األغنية 
القالب  الخروج عن  أحد مراحل محاوالته  العربي في  الشعر  حقبة 
عصر  تسمية  اللغوي  الزخرف  في  بالغوص  العتيق  والخطاب 
»االنحطاط الشعري«، بينما اندرج هذا الدأب الجمالي في الغرب 

تحت مذهب »الشكالنية« في النقد.
غير أن هذه األغنية )الهابطة( كانت تصعد باستمرار بناء على 
بصري  إخراج  وعبر  حولها،  شبابي  واحتشاد  صدى  من  تلقاه  ما 
بالحركة،  الشغوف  اإلنساني  الجسد  معه  تجاوب  عنيف  وإيقاع 
الشارع  أن  القيمةــ  أحكام  عن  النظر  ــبغض  اإليجابي  وكان 
يتناغم مع هذا الجديد، غير أن األمر أبعد من ذلك ألنه يعبر عن 

رغبة في الثورة على القديم وعلى كل سلطة مكرسة.
بالموسيقى  تسميته  يمكن  ما  أو  ذلــك،  قبل  فالموسيقى 
الملتزمة أو المنضبطة، أفرزت مؤسستها االستبدادية تماهيا مع 
الناعمين،  طغاتها  أو  رموزها  وأفرزت  المسيطر،  السياسي  المناخ 
الموسيقى،  المطلقة في جمهورية  والسلطة  والقوة  النفوذ  ذوي 
انتقادهم،  تُحرّم  القداسة  من  نوعا  قادتها  اكتسب  لدرجة 
وأصبح أي فنان جديد ال يمكن أن يفكر في النجاح إال إذا اعترف 
مرارا أنه خرج من معاطف هؤالء اآلباء وتحدث عنهم بورع. وكان 
وينكسر  النظام،  وصعود  انتشاء  مع  ويصعد  ينتشي  عموما  الفن 
على  ثنائي  اتفاق  تماه شكلها  حالة  في  معه،  وينتكس  يُهزم  أو 
مثل  كبير،  فنان  يُقلَّد  أن  منطقيا  وكان  المتبادل،  االنضباط 
)اللواء( مثلما استولى العسكريون في  عبدالوهاب، رتبة عسكرية 
الخلوات  في  الهامش،  في  لكن  والموسيقى.  األغنية  على  ليبيا 
غريزة  تنفجر  كانت  الفنادق،  حفالت  أو  األعراس  وفي  الغرز  وفي 
أخرى لموسيقى تتعالى بحماقتها على تبجح المؤسسة الرسمية، 

من  والقترابها  السلطة،  على  لتمردها  المعايش  الجيل  وتجذب 
الموسيقى  عكس  وعلى  المتراكمة.  ومكابيته  وجسده  لغته 
باالنتعاش  السياسية  النظم  انتكاسات  تقابل  كانت  التقليدية 

وبمزيد من السخرية.
الرسائل  عبر  التواصل  كان  حين  التسعينيات  بداية  فترة 
مرفقة  رسالة  مصر  من  صديقة  لي  بعثت  البريد  وطــوابــع 
الصحفي  كتبه  صحفيا  عمودا  كانت  جريدة  من  بقصاصة 
اتهامه  العمود  هذا  فحوى  أن  وأذكــر  منصور،  أنيس  الكبير 
تلك  في  أعتقد  المصرية.  األغنية  أفسدت  بأنها  الليبية  لألغنية 
اجتاح  الذي  الشاعري  حميد  الفنان  هو  المقصود  كان  الفترة 
قطاع  عند  صدى  لها  وجدت  جديدة  بنكهة  الموسيقى  سوق 
التي  لوالكي  أغنية  خالل  من  بدايته  وكانت  خصوصا،  الشباب 
للفنان  ليه(  غير  )من  أغنية  متجاوزة  »أسطوانة«  مليون  وزعت 
ليكتب  منصور  أنيس  الكاتب  استفز  ما  هذا  وربما  عبدالوهاب، 
كانت  الجديدة  الذائقة  أن  غير  الغاضب،  ذاك  الصحفي  عموده 
مرتبكا  ظهر  وإن  حتى  الجديد  لنوع  متعطشة  أنها  الواضح  من 

وملعونا.
في  االستفتاء  مؤشر  يشبه  مؤشر  وأرقامه  الفن  في  التسويق 
األرقام  الجديدة  األغنية  أو  الموسيقى  تكتسح  وحين  السياسة، 
عن  والخروج  التغيير  في  مكبوتة  برغبة  يشي  فهذا  والعدادات 

النظام القديم بكل ما فيه من أبهة وصرامة ووصاية.
هذا  يخلو  أن  دون  عدوية،  أحمد  بالمغني  مغرما  دائما  كنت 
ألن  النزوع  ألن  سريا،  يكون  أن  على  متعال  حرص  من  الغرام 
بالفن  إعجاب  مثل هكذا  المتذوقة سيهدده  النخبة  تُدرج ضمن 
الذي كان يسمى )هابطا( أو في أفضل األحوال »شعبيا«، وكانت 
تُمنع  كما  إليها،  االنتماء  من  عدوية  تمنع  الفنانين  نقابة  وقتها 
إذاعة أغانيه في وسائل البث السمعي والبصري الرسمية التي ال 
سيظهر  كان  شعبيا  عدوية  على  االستفتاء  أن  غير  غيرها،  يوجد 
أرقامه كاسحة. عدوية قريب من الشارع المصري ملتصق بلحمه 
بالمعنى اإليجابي  أغانيه )شوارعية(  وعرقه ونكتته وفهلوته، لغة 
للنظام  قلقا  الذي طالما شكل  فالشارع  القدحية،  وليس بداللتها 

السياسي كان مصدر إلهام األغنية الجديدة وهدفها.
الموسيقى ال  لقيادة  ما مجلس  فترة  لقد تشكل في مصر في 
فنان  ألي  يمكن  وال  السياسي،  الثورة  قيادة  مجلس  عن  يختلف 
تتحدث  ال  موهبة  وأي  المجلس،  هذا  من  برخصة  إال  يَعْبُر  أن 
للشرعية  فاقدة  فهي  وعبدالوهاب  وعبدالحليم  كلثوم  أم  عن 

الفنية ومخسوف بها من البداية.
أو  الفخمة  المسارح  إلى  الوصول  األغاني  تلك  تستطع  ولم 
الحشود  حولها  وتجمع  بمثابرة  تتواصل  كانت  لكنها  األوبرا،  دار 
الفن  جمهورية  في  المحكم  الفضاء  في  المتروكة  الفجوات  عبر 
أو مملكته ذات الحدود المرسمة، في المقاهي وحفالت األعراس 
األلبوم  ثم  سمعية  كأداة  الكاسيت  ومع  عموما،  الهوامش  وفي 
تسمى  ما  بقدر  وتتصاعد  األرقام  تدمر  كانت  بصري،  كمصطلح 
بوك  الفيس  مثل  الموسيقى  عالم  في  الكاسيت  وكان  هابطة، 
وتغيير  الثورة  في  الرغبة  أن  غير  السياسة،  عالم  في  بعد  فيما 
النظام  إسقاط  عن  تسفر  لم  ربما  مبكرا،  بدأت  القديم  النظام 

القديم ولكنها زحزحتْه وأخذت مكانها بجانبه.
شكل عبور وصعود نجم فنان ال يملك أي مقوم من مقومات 
صدمة  عبدالرحيم،  شعبان  مثل  القديم،  الترسيم  حسب  الفن 
الذي  القديم  الجيل  من  وحسدا  الموسيقية،  للمؤسسة  كبيرة 
لقاءات  معه  تجري  فكانت  اإلعالم  وسائل  أما  لها،  خاضعا  مازال 
أمام  جهله  وتعري  األمي  شبه  الشعبي  المغني  هذا  من  لتسخر 
البساطة  وكانت  السخرية،  هذه  تزيدها  كان  لكن شعبيته  المأل، 
وتحوُّل  نجومية،  يزيده  ــذي  ال السحر  من  نوعا  والسذاجة 
من  لطبقة  الكثير  يعني  كان  موسيقي  نجم  إلى  القديم  الترزي 
بالتهكم  ممكن  القديم  النظام  إسقاط  أن  ترى  المصريين 
فشلت  الجديدة  التقنيات  عصر  ومع  نفسها.  بالموسيقى  عليه 
الرسمية  المؤسسة  قبل  من  الغنائية  الثورة  هذه  احتواء  محاولة 
نفسها  االحتواء  حالة  وهي  ومروقها،  جموحها  ترويض  أجل  من 
في  التقليدية  المدرسة  اجتاح  حين  الحر  الشعر  مع  حدثت  التي 
النفوذ  ذوي  رموزه  عبر  نفسه  هو  ليتحول  الستينيات،  منذ  مصر، 
والنافذة  الشعر  على  الوصية  القديمة  المؤسسة  من  جزء  إلى 
ان  لدرجة  النثرية،  القصيدة  أبناء  من  الالحق  للجيل  والمحاربة 
أكثر من  عناء  إلى  يحتاج  الطبقة  أحد شعراء هذه  مقابلة  محاولة 

مقابلة نافذ في السلطة السياسية العليا.
المنتفضة  الميادين  من  وغيرها  التحرير  ميدان  في  الالفتات 
مألت  التي  الشعبية  النكهة  ذات  الساخرة  القديم  النظام  على 
ولغة  جمل  مع  تتناص  كلها  كانت  بعد،  فيما  التحرير  ميدان 
الموسيقى  في  حدث  ما  وكــأن  هابطة،  سُميت  التي  األغاني 
عجب  وال  السياسة،  عالم  إلى  يتحول  أصبح  ونصف  عقدين  منذ 
على  الشبابية  األغنية  على  تطلق  كانت  التي  النعوت  تطلق  أن 
موسيقاهم  يخترعون  الذين  الوسطى  الطبقة  من  الشبان  الثوار 
هي  الراب  أغنية  بعد  فيما  لتصبح  الخاص،  وإيقاعهم  الخاصة 
غضب  من  فيها  ما  بكل  العربي  للربيع  المصاحبة  الموسيقى 
ونثرية وألفاظ نابية وسخرية، وال غرابة في أن يكون أول هتاف 
قافية،  أو  وزن  دون  خالصا  نثريا  عتيدة  أنظمة  يسقط  غاضب 
أغنية  تسللت  منه.  جاء  الذي  الشارع  قلب  من  موسيقاه  انتزع 
تحقن  فكانت  واألدعية،  الرب  بيوت  من  خرجت  ثورات  في  الراب 
الموسيقى  ليس  مستقبلي،  حلم  بجرعة  الملتبس  الحراك  هذا 
على  قادرة  إنسانية  كنزعة  باإلرادة  اإليمان  ولكن  خطابه  فقط 

تغيير القدر.
يوما  الشعب  »إذا  الغنائية  مراهقته  سن  في  شاعر  يوما  قال 
أراد الحياة فالبد أن يستجيب القدر« ورغم ذلك ستظل األنظمة 
في  له  الخضوع  إال  يمكن  ال  كقدر  نفسها  عن  تدافع  العتيقة 
الكامن  المروق  هذا  مع  لكن  جهد،  بكل  البقاء  وتحاول  النهاية، 
مشاريعه  تخدم  التي  الحديثة  التقنيات  ثورة  ومع  جيل  كل  في 
هذه  عمر  فإن  والرقابة،  التحكم  مؤسسات  عن  بعيدا  المستقلة 
على  يطلق  الذي  المجازي  األجيال  فمصطلح  يطول،  لن  األنظمة 
أجياال  يلد  والمعلومات  التواصل  تقنية  من  متعاقبة  موجات 
في  ولدت  التي  الفنون  ونقابات  الواقع،  في  البشر  من  مختلفة 
التي ال  أمام هذه االستقاللية  الشمولية ستتصدع  األنظمة  كنف 
في  فرد  لكل  أعطت  تقنية  ثورة  ولكن  فقط  فردي  وعي  ينتجها 
في  يسكن  أكان  سواء  نفسه،  عن  يعبر  أن  مساحة  العالم  هذا 

إحدى عشوائيات القاهرة أو في الوول ستريت.
أو كما قال نيتشه: يجب أن تكون الحياة فنا ونحن فنانوها.
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االثنين،  الفقيه،  حسن  ــدار  ب أقيم 
ليبيا  جمعية  نظمته  فني  معرض 
الرسم  مجال  فــي  لمواهب  الخير، 
ــخــط الــعــربــي،  ــراف، ال ــوغ ــوت ــف وال
البصرية  لذائقتهم  نموذجا  جسد 
إدراكهم  ومــدى  اللونية  وقدراتهم 
وزوايــا  والمكان  البيئة  لخصوصية 
ومرموزاته  المحيط  لمكونات  النظر 

الثقافية.
خالل  يمتد  الذي  المعرض  وتخلل 
الحالي  مــارس   3 إلى   1 من  الفترة 
)الطريق  عنوان  حملت  عمل  ورشــة 
فاطمة  فيها  تناولت  الــهــدف(  إلــى 
األسس  البشرية،  التنمية  خبيرة  زيو 
العملية  ــوات  ــط ــخ وال الــمــعــرفــيــة 
وتنظيم  ــت  ــوق ال مــن  لــالســتــفــادة 
كما  األولــويــات،  وتحديد  المهارات 
عن  المواهب  بعض  فيها  تحدثت 

تجربتها الخاصة كل في مجاله.
لـ»بوابة  حديث  في  زيــو  وقالت 

هــذه  ــن  م الــمــغــزى  إن  الــوســط« 
الكامنة  الطاقة  استثمار  هو  البرامج 
عبر  وصقلها  الشباب  شريحة  لــدى 

بها  تقوم  التي  التدريبية  ــدورات  ال
األهلية،  والمؤسسات  الجمعيات 
إرســـاء  عــلــى  الــفــكــرة  تنبني  كــمــا 

وغرس  لديهم  المشاركة  مفهوم 
حس االنتماء للوطن.

رئيس  الشطي  فايزة  وأوضــحــت 
مسار  أن  الجمعية  إدارة  مجلس 
يعنى  بعدين،  في  يمضي  عملهم 
في  المتمثل  الوظيفي  بالشق  األول 
للشباب  عمل  عقود  توفير  محاولة 
الخدمية،  الشركات  مع  التنسيق  عبر 
المواهب  تشجيع  إلى  الثاني  ويهدف 

الفنية في إبراز ملكتها اإلبداعية.
الناطق  سالمة  أميمة  ــارت  وأشـ
أن  إلى  بانوراما  لمجموعة  اإلعالمي 
المجموعة  من  تشكيلية  فنانة   20
مضامينها  تنوعت  بلوحات  شاركت 
الخالص  اإلنــســانــي  المنحى  بين 
ــرى تــعــكــس واقــــع الــصــراع  ــ وأخـ
النفسية،  وارتـــداداتـــه  الــحــاصــل 
لرواد  بورتريه  أعمال  إلى  باإلضافة 
المشهد  ــي  ف بصمة  لهم  كــانــت 

الثقافي والفني.

القديمة  المدينة  ســكــان  احتفل 
وتواشيح  نغمات  على  بطرابلس 
من  عــدد  بإنجاز  المألوف  ونــوبــات 
المدينة  وصيانة  ترميم  مشاريع 
ــرق الــزوايــا  ــدد مــن فـ بــحــضــور عـ
ــمــالــوف  ــاق فـــن ال ــش ــة ع الــصــوفــي

والموشحات.
جهاز  االحتفالية  على  ــرف  وأشـ
بالتعاون  القديمة،  المدينة  مشاريع 

مع ملتقى باب البحر.
عشاء  حفل  برنامج  ضمن  وأقيم 
بالمدينة،  الصغيرة  الــزاويــة  بمقر 
حيث  إسكندر  بيت  في  ليال  تواصل 

نخبة  فيه  شــارك  مماثل  حفل  أقيم 
التراثي  والغناء  الموسيقى  فناني  من 

الليبي.
جهاز  إدارة  مجلس  رئيس  وصرح 
الهاشمي  محمود  القديمة،  المدينة 
»نحتفل  قائال:  لـ»الوسط«،  النعاس 
 17 لثورة  العاشر  العيد  بمناسبة 
بينها  افتتاحها،  جرى  بمشاريع  فبراير 
سيدي  وطريق  درغوت،  طريق  تعبيد 
االجتماعية  المناسبات  وقاعة  الهدار، 
إلى  بــاإلضــافــة  أســبــانــويــل،  بزنقة 
قريبا،  إنجازها  بصدد  أخرى  مشاريع 
شارع  تعبيد  هو  كله،  هذا  من  وأهم 
الصحي  الصرف  وتحديث  األكــواش، 
زنقة  وتبليط  فيه،  المياه  وشبكات 

المنطقة  سكان  مع  بالتعاون  البقار، 
المحالت«. وأصحاب 

خمسة  اآلن  »لدينا  النعاس:  وتابع 
التحتية  للبنى  مسارات  أو  مشاريع، 
المدينة  وحــــواري  ــة  أزقـ لتطوير 
الوفاق  حكومة  مخصصات  بتغطية 
األثرية،  بالمدن  لالهتمام  الوطني 
ــري،  األث طابعها  على  والمحافظة 
إلى  بــاإلضــافــة  معالمها،  وصيانة 
حرفية  وصناعات  ثقافية  فــضــاءات 
االختصاص  جهات  داعيا  تقليدية«، 
مد  إلــى  المشتركة  المصالح  وذوي 
المدينة  حماية  أجل  من  العون  يد 
تاريخي تراثي  بكل ما تمثله من وجه 

طرابلس. ولعاصمتها  لليبيا، 

يعرف معظم الناس أن وينستون تشرشل، فقط 
على  البريطانية،  الحكومة  رؤســاء  أشهر  كأحد 
التاريخ، لكنه كان أيضا فنانا تشكيليا وكاتبا،  مر 
من  عددا  المغربية  مراكش  مدينة  من  استلهم 
لوحاته. ومن أبرزها لوحة تصور صومعة مسجد 
دار  طرحت  الحمراء،  بالمدينة  التاريخي  الكتبية 
حسب  لندن،  في  اإلثنين  ــزاد  م في  كريستيز 

»فرانس برس«.
اللوحة  هذه   )1965-1874( تشرشل  رسم 
زيارة  خالل  بمراكش،  حلوله  أثناء   1943 العام 
إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا الذي عقده 
الحلفاء بالدار البيضاء، في خضم الحرب العالمية 
الثانية. وهي اليوم محط مزايدات تتراوح من 1,7 
وصوال إلى 2,8 مليون يورو، بحسب دار كريستيز 

للمزادات.
تعد اللوحة التي تعرضها للبيع نجمة هوليوود 
تشرشل  أعمال  »أهم  جولي  أنجلينا  األميركية 
القرن  بتاريخ  الوثيق  ارتباطها  إلى  بالنظر   )...(
العشرين«، وفق ما كتبه مؤرخ الفنون البريطاني 
بدأ  للمزاد.  ــادي  اإلرش الدليل  في  فيبس  بــاري 
سن  في  الرسم  المحافظ  البريطاني  الزعيم 
األربعين. أما عشقه للمدينة الحمراء وأنوارها فبدأ 
المغرب  الماضي، حين كانت  القرن  في ثالثينات 
وزارها  واإلسبانية.  الفرنسية  للحماية  خاضعة 
ست مرات خالل 23 عاما، هربا من ضباب لندن 

للسياحة،  العامة  الهيئة  بمسرح  أقــيــم 
والذي  للتراث،  الوطني  اليوم  فعاليات  السبت، 
مال  وال  اليد  »صنعة  شعار  تحت  الهيئة  نظمته 
التراثي  الملمح  إبراز  أهمية  على  تأكيدا  الجد«، 
تأصيال  وكـــذا  الفلكلوري،  وتنوعه  الليبي 

تاريخيا لمظاهر العادات والتقاليد.
وأشار خيضر بشير مالك رئيس الهيئة العامة 
ضرورة  على  بالمناسبة،  له  كلمة  في  للسياحة 
الوقوف  خالل  من  التقليدية  الصناعات  رعاية 
لتمكين  ودعمهم،  الحرفيين  احتياجات  على 
لألجيال  وتوريثها  المهن  هــذه  استمرارية 

الالحقة حتى ال تندثر.
أمين  أبوالئحة  عبدالمنعم  الدكتور  وأكــد 
والعلوم  والثقافة  للتربية  الوطنية  اللجنة  عام 
الحرفي  بالمنجز  االحتفاء  ثقافة  ترسيخ  ضرورة 
المجسد  التراثي  المكون  من  أصيل  كجزء 
كمكسب  إليها  النظر  كذلك  البلد،  لهوية 

معرفي ينبغي تعهده ورعايته.

واجهة سياحية
ألقتها  لالحتفال  التحضيرية  للجنة  كلمة  وفي 
أن  فيها  أوضحت  جــبــران،  مفيدة  الدكتورة 
الجد«  مــال  وال  اليد  »صنعة  شعار  اختيارهم 
التراث  ركائز  من  ركيزة  عن  تعبيره  إلى  إضافة 
يمثل  فهو  التقليدية  الصناعات  وهو  المادي، 
وهنا  الحرفي،  اإلبداع  وديمومة  االبتكار  داللة 
مدرسة  قدمته  الذي  بالمجهود  اإلشــادة  تجب 
من  أجــيــاال  تخريجها  فــي  والصنائع  الفنون 
التاسع  القرن  ــر  أواخ إنشائها  منذ  الحرفيين 
والسجاد  الخزف  مجاالت  في  اآلن  وحتى  عشر 

والجلود وغيرها.
أيضا  يمثل  التراثي  المخزون  أن  مضيفة 
لنا  أنتج  اقتصادية  ونــافــذة  سياحية  واجهة 
الصباغة،  »الحرير،  أسواق  في  العملية  نماذجه 
الذي  العصر  احتياجات  بذلك  ممثلة  والقزدارة« 

الصناعة  يجمع  فضاء  حاليا  وتمثل  فيه  ظهرت 
والثقافة.

مذكرة  توقيع  االحتفالية  برنامج  وتضمن 
ومدرسة  للسياحة  العامة  الهيئة  بين  تفاهم 
خريجي  دعــم  إلــى  تهدف  والصنائع،  الفنون 
العمل،  بسوق  وإدماجهم  الحرفية  الصناعات 
بالموروث  تعرف  توعوية  برامج  إعداد  وكذلك 
والمسابقات  الــمــعــارض  ــة  ــام وإق الثقافي، 

واألنشطة بهدف دفع حركة الساحة.

إنقاذ ما يمكن إنقاده
مرصد  عام  منسق  الصرماني  علي  محمد  وقال 
ورئيس  العربية  بالبلدان  العمراني  التراث 
االحتفالية  إن  لـ»الوسط«  التحضيرية  اللجنة 
العربية،  الجامعة  من  ــرار  ق على  بناء  ــاءت  ج

ــار  اآلث على  لــالعــتــداء  فعل  ــرد  ك نتج  ــذي  والـ
تاريخ  اختارت  وبذا  الموصل،  بمدينة  العراقية 
حادثة  مع  المتزامن  عام  كل  من  فبراير   27
يهدد  تصرف  ألي  واستهجان  كتذكير  االعتداء 
وباألخص  العربية  بالبلدان  الثقافي  الموروث 

معمار المدن القديمة.
على  الضوء  تسليط  السياحة  هيئة  واختارت 
في  اآلخذ  التقليدية  والصناعات  الحرف  قطاع 

إنذار  كجرس  المناسبة  جاءت  وهنا  التالشي، 
البرامج  وضع  ومحاولة  إنقاده  يمكن  ما  إلنقاذ 
إن  عليه،  للمحافظة  العملية  والــتــصــورات 
خانة  سنفقد  فقدناه  إذا  هويتنا  هو  موروثنا 
عربيا  الثقافية  الخارطة  فضاء  داخــل  مهمة 

وإقليميا.
تكريم  أيضا  للحفل  العام  البرنامج  وشمل 
تقديرا  السياحة  بهيئة  العاملين  بعض 

باإلضافة  القطاع،  لهذا  خدمة  المميز  ألدائهم 
التعريف  فــي  نتاجهم  عبر  جــهــدوا  لكتاب 
كالباحث  الثقافي  والــتــراث  الحرفي  بالتاريخ 
جبران،  مفيدة  والــدكــتــورة  الشهاوي  ــوري  ن
الذين  الـــرواد  الحرفيين  جيل  تكريم  كذلك 
التقليدية  الصناعات  استمرار  في  أسهموا 

وحفظها من التالشي.
معرض  االحتفالية  هــامــش  على  وأقــيــم 
المقتنيات  مـــن  نـــمـــاذج  ــضــم  ي ــي،  ــراثـ تـ
وكذلك  سالفة،  زمنية  فترات  في  المستخدمة 
واألقمشة  والحلي  الزراعية  والمعدات  األوانــي 
حياتهم  فــي  الليبيون  معها  تعامل  الــتــي 
القرن  مــن  السابقة  العقود  خــالل  اليومية 
المعبر  العام  الشكل  تجسد  والتي  الماضي، 

عن هويتهم وثقافتهم.

معالجة  ضــرورة  الواقعية  المدرسة  أصحاب  يرى 
كانت  صامتة  طبيعة  هــو،  كما  برسمه  الــواقــع 
الحياة،  ــع  واق من  عامين  وأشخاصا  وجوها  أم 
يريد  معينة  جــوانــب  على  األضـــواء  وتسليط 
يسجل  بــأســلــوب  للجمهور  إيصالها  الــفــنــان 
زيــادة  أو  نفور،  أو  غرابة  دون  بدقائقه  الواقع 
االتــجــاه  على  ركـــزت  بــذلــك  ــي  وه غــمــوض.  أو 
يعتمل  مما  أهمية  أكثر  وجعلته  الموضوعي، 
بصدق  اليومية  الحياة  فتصوير  الرسام،  ذات  في 
يعتقده،  مما  الرسام،  من  تدخل  دون  وأمانة، 
وقد  يرسم،  فهو  يكون،  أن  ينبغي  كما  ينقله  بل 
حياته  خالل  من  المجتمع  مشاكل  بإبراز  ينتقد، 

اليومية، وقد يبشر بالحلول.
عبيدة،  عــوض  الفنان  رسومات  كانت  هكذا 
في  معرضه  افتتاح  بعد  من  حاضرا  كــان  ــذي  ال
اللجان  مدعي  تسلط  أيام   ،1996 سنة  طرابلس 
كافة.  الحياة  مناحي  في  وانتشارهم  الثورية، 
مجموعة  من  بعيد،  غير  الصالة  في  الفنان  كان 
من  للناس،  معروفين  كانوا  الذين  »ثوريين« 
األلفاظ  من  وأيضا  وقيافتهم،  سلوكهم،  خالل 
احتفال  تبرز  لوحة  هناك  وكانت  بها.  تميزوا  التي 
أيضا،  وقبلها  الخمسينات  في  صبي«،  »ختان 
ونقلها  المناسبة،  لهذه  احتفاالت  تقام  وكانت 
عايشها  ما  بمثل  مبرزها  عبيدة  عــوض  الفنان 
قميصا  يــعــدون  الختان  ــوم  ي ــان  ك إذ  ــاس،  ــن ال
التي  السداسية،  النجمة  عليه  مرسوما  أبيض 
وسمعهم  لعلمهم،  رمــزا  اإلسرائيليون  اتخذها 
إقفال  بعد  من  المساء  في  اللوحة.  ينتقدون 
فرشاته  يحمل  بحقيبته،  إليها  ــاد  ع الصالة، 
ــدل  وألــــوانــــه، وعـ
بانت  بحيث  الرسم 
خماسية،  النجمة 
ــا  ــرازه ــن خـــالل إب م
ــة.  ــوي ــط كــأنــهــا م
مثلما  ــل  ــع ــف ــال وب
تلك  ــادت  عـ ــع،  ــوق ت
الــمــجــمــوعــة الــيــوم 
فيما  ومعهم  التالي 
قادتهم،  أحــد  يبدو 
ــم،  ــدهـ ــع أحـ ــمـ وسـ
أخبرنا  من  بحضور 
المعلومة:  بــهــذه 

»... تبا اهلل كانت سداسية!«.
الرسام  مهمة  ووضـــوح  بدقة  يبرز  وهــكــذا 
عالجها  ثــم  واقعية،  ــورة  ص رســم  إذ  الــواقــعــي، 
بهذه  أخــبــرنــا  الـــذي  إن  ــع.  ــواق ال مــع  للتوافق 
فهو  الــفــاخــري،  خليفة  األديـــب  هــو  المعلومة 
 1996 سنة  المناسبة.  تلك  مطوية  كتب  الــذي 
)عيون  عنوانها  مطوية  الفاخري  خليفة  قــدم 
أول  إلقامة  الخمسين  الذكرى  مناسبة  في  األمل( 

معرض للفنان عوض عبيدة، كتب يقول:
مسكونة  أطــالل  مجرد  المدينة  كانت  »حين 
الثانية،  العالمية  الحرب  جراء  والرياح  باألشباح 
عمر  بشارع  قاعة  عبيدة  عــوض  الفنان  اكترى 
شهر،  لمدة  جنيهات  بثالثة  بنغازي  في  المختار 
هذا  مثل  في  ذلــك  كــان  لــه.  معرض  أول  ــام  وأق
الصبي  لوحة  وكانت   ،1946 سنة  من  الشهر 
لوحات  إحــدى  المطوية-  -غــالف  البرتقال  بائع 
العجوز.  الرجل  )بورتريه(  وكذلك  المعرض،  ذلك 
الشرر  مثل  يتطايرون  -حينذاك-  الناس  كــان 
وكان  يومهم،  كفاف  عن  بحثا  األبعاد؛  كل  عبر 
األمل  من  ــدا  راف يمنحهم  عبيدة  عوض  الفنان 
ذلك  ومنذ  قويم.  نحو  على  بالحياة  النهوض  في 
لوحات  توالت  عاما،  خمسين  مدى  وعلى  الوقت، 
اختالف  على  الــنــاس  كــل  معانقة  الفنان،  هــذا 
لوحاته  اكتظت  وأهوائهم.  وحرفهم،  أعمارهم، 
المبشرة  البراقة،  الجدلة  العيون  بالعيون.. 
الــذكــرى..  ــظــروف. وبــهــذه  ال بــاألمــل تحت كــل 
أول  ــة  ــام إق عــلــى  ســنــة  خمسين  ــرور  مـ ــرى  ذكـ
ال   )1996-1946( عبيدة  عوض  للفنان  معرض 
وروحه  المبدع،  الفني  غناه  أحيي  أن  سوى  أملك 
فنانا  العمر،  طول  له  متمنيا  المؤمنة،  الخالقة 

رائدا باتصال، وثريا باإلبداع«.
سوق  مــن  القريب  المسطاري،  بــشــارع  ــد  ول
التحق   1923 سنة  ببنغازي  الشهير  الحشيش 
اللغة  ودرس  اإليطالية  االبتدائية  بالمدرسة 
المرتضى.  السنوسي  الشيخ  يد  على  العربية 
من  واستفاد  ــوان،  ــ واألل بالرسم  مولعا  ــان  وك
بــنــغــازي،  ــي  ف يعيش  إيــطــالــي  رســـم  مـــدرس 
مهد  فــلــورنــســا،  نحو  رحــل   1947 سنة  وفــي 
الفنان  ــد  ي عــلــى  وتتلمذ  التشكيلي،  الــفــن 
الــرســم  ــون  ــن ف ودرس   ،»fabbi«ــي ــ ــال ــ ــط ــ اإلي
ومنها   1951 سنة  معرضا  بها  وأقــام  والتصوير 
إيطاليا،  من  عودته  بعد  العالم.  معارض  نحو 
المختار،  عمر  بــشــارع  للتصوير  محال  افتتح 
تحميض  ومــعــدات  تصوير  آالت  منه  وســرقــت 
كل  الفاعل،  على  عثر  أن  وبعد  وغيرها.  وأفــالم 
بها  واحتفظ  التقطها  قد  كان  صور  عنه  سأل  ما 
أتلفها.  قد  كان  السارق  ألن  كثيرا  وحزن  لنفسه، 

وتخلى عن مهنة التصوير.
 14 بها  وظــل  لندن  في  استقر   1987 سنة 
الليبي،  التراث  لوحات  يسوق  لم  أنه  غير  سنة. 
فلقد  للبيع،  ليست  إنها   ..« بشأنها:  قــال  إذ 
تعاد  أن  ويهمني  الناس  حياة  من  استعرتها 
 1994 سنة  عـــام«.  متحف  فــي  مــا  يوما  إليهم 
الملك  من  دعوة  على  بناء  بالمغرب  فترة  عاش 
الكثير  ورسم  ربوعه  في  وتجول  الثاني،  الحسن 
من  الكثير  ووجــوه  وتراثه  وتقاليده  عاداته  من 
وسام  المغرب  ملك  الثاني  الحسن  قلده  ناسه، 
تحت  معرضا  ــام  أق أن  بعد   1994 العام  الفن 

رعايته.
 2013/2/9 الجمعة  يــوم  عنا  رحــل  أن  وبعد 
مناحي  رسمت  لوحة   500 من  أكثر  لنا  تــرك   ،
بالدنا،  أبناء  وبوجوه  بثقافتها،  كافة،  ليبيا  حياة 
أقــرب  هــو  دائــمــا  معرضا  لها  عائلته  أنــشــأت 
والتراث«  الفن  »دار  اسمه  بنغازي  في  للمتحف 
الحياة  مظاهر  تــؤرخ  التي  لوحاته  حاليا  يعرض 
من  الماضي،  القرن  ثالثينات  منذ  المدينة  في 
وبريطانيا  كسويسرا  عــدة  دوال  جالت  أن  بعد 
المتحدة  ــات  ــوالي وال عاما   14 بها  أقــام  التي 
باسمه  ــدارس،  مـ وأقيمت  وغــيــرهــا.  والــمــغــرب 

لتعليم أطفال بنغازي الرسم.
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يبرز بدقة ووضوح 
مهمة الرسام إذ 

رسم صورة واقعية 
ثم عالجها للتوافق 

مع الواقع

مراكش ملهمة »الفنان« وينستون تشرشل

دار الفقيه تستضيف معرضا ملواهب التشكيل

سكان املدينة القديمة يحتفلون بتدشني مشاريع جديدة

»صنعة اليد وال مال الجد«.. هيئة السياحة تنظم اليوم الوطني للتراث

طرابلس - الصديق قواس

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

على نغمات وتواشيح ونوبات المالوف

إلبراز الملمح التراثي الليبي

صدور »أيام القومية في ليبيا« 
و»اكتشافات كيريني« عن مكتبة الكون

2021، بعنوان  للعام  الكون  الثالث ضمن باقة إصدارات مكتبة  الكتاب  صدر مؤخرا 
البريطانية  البحرية  ضابطي  تأليف  من  كيريني«،  في  األخيرة  االكتشافات  »تاريخ 
في  التاريخ  أستاذ  وترجمة  بورشير،  أوغوستوس  وأدويــن  سميث  مــردوخ  روبيرت 

الجامعة السنوسية اإلسالمية في البيضاء، حسين الفقيه.
صفحة  نشرت  ما  حسب   ،1864 العام  األولى  للمرة  الكتاب  هذا  طبع  أن  وسبق 

مكتبة الكون في »فيسبوك«.
في  الكالسيكية  ــار  اآلث بقسم  المشارك  األستاذ  يقول 
هذا  »ويعد  للكتاب:  مقدما  الهدار  خالد  د.  بنغازي  جامعة 
)شحات  قوريني  في  مرة  فألول  مهما،  توثيقيا  عمال  الكتاب 
وتعمل  والوصف،  والرسم  بالصور  الحفريات  توثق  األثرية( 
مخططات للمعالم األثرية بعد التنقيب عنها، مما يجعله من 
ويواصل:  قوريني«.  عن  األثري  الكشف  في  الرائدة  الكتب 
توكرة  مدينة  في  أجريت  التي  الحفريات  الكتاب  يبرز  »كما 
)رأس  فيكوس  مثل  ــرى  أخ ومــواقــع  وســوســة،  وطلميثة 
المرج،  وقلعة  القيقب  وقلعة  المقدم  وقصر  الحمامة(، 
وصفا  تلك؛  زيارتهما  خالل  من  تركا  وقد  وغيرها.  وبنغازي 
لبعض البقايا األثرية مدعما بالصور والرسم أحيانا، لذا يعد 
كتابهما وثيقة مهمة في تاريخ الكشف األثري لمواقع أخرى 

خارج قوريني«.
مجهودا  يعد  العربية  للغة  »ترجمته  إن:  بالقول  ويختتم 
للمكتبة  وإضافة  الفقيه،  حسين  أ.  به  قــام  مثمرا  كبيرا 
والمستكشفين  الرحالة  كتب  بأغلب  تــزدان  التي  الليبية 
الثامن عشر والتاسع عشر لليبيا التي ترجمها  القرنين  خالل 

أساتذة فضالء إلى اللغة العربية من لغات أجنبية مختلفة«.
بن  فتحي  الكون،  مكتبة  ادارة  مجلس  رئيس  ويقول 
يوثق  أنه  ذكر  ما  لكل  إضافة  الكتاب  »قيمة  إن  عيسى، 
متاحف  من  متحف  أي  وفي  ليبيا  آثــار  نقلت  أين  ويخبرنا 
للمطالبة  يوم  ذات  يساعدنا  ما  وهو  اليوم،  معروضة  العالم 

بإعادة هذه الكنوز لنا«.

أيام القومية في ليبيا
المؤرخ  لمؤلفه  ليبيا«  في  القومية  »أيام  كتاب  كما صدر 
والنشر  للطباعة  الكون  مكتبة  إصــدارات  باقة  ضمن  الكتاب  ويأتي  الكبتي.  سالم 
حركة  تتبع  فصول  ثمانية  ويضم  صفحة،   168 في  ويقع   ،2021 للعام  والتوزيع 

القوميين والبعث منذ دخولهم إلى ليبيا مدعما بالوثائق والصور.
ليبيا  في  حدث  ما  تــروي  الكتاب  »صفحات  كتابه:  مقدمة  في  المؤلف  يقول 
األجيال  والوثائق، فهل تعي  بالصور  العشرين، مدعمة  القرن  خمسينيات وستينيات 
الذي  األسود  الركام  من  بها  والنهوض  األمة  لبناء  نبيل  وعي  عن  الحقيقي  دورها 

يحيط بمستقبلها وقارب أن يفتنها ويمزقها إلى نقاط مجهولة«.
بعنوان  كتاب  وآخرها  للدار،  السابقة  ــدارات  اإلص سلسلة  إلى  الكتاب  ويضاف 
البريطانية  البحرية  ضابطي  تأليف  من  كيريني«،  في  األخيرة  االكتشافات  »تاريخ 
في  التاريخ  أستاذ  وترجمة  بورشير،  أوغوستوس  وأدويــن  سميث  مــردوخ  روبيرت 
األسبوع  صدر  الذي  الفقيه،  حسين  البيضاء،  في  اإلسالمية  السنوسية  الجامعة 

الماضي.

تضمن برنامج االحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين 
الهيئة العامة للسياحة ومدرسة الفنون والصنائع

● اليوم الوطني للتراث تحت شعار »صنعة اليد وال مال الجد«.

● محمود النعاس

● جمعية ليبيا الخير تنظم معرضا فنيا لمواهب في مجال الرسم والفوتوغراف، الخط العربي.

● تصوير لوحة "برج مسجد الكتبية" بريشة وينستون تشرشل في 17فبراير 2021 في دار كريستيز للمزادات العلنية

وعواصف السياسة.
جريدة  في  بمراكش  إعجابه  عن  معبرا  وكتب 
»هنا،   1936 العام  البريطانية  ميل«  »دايلي 
من  المنبثقة  تلك  الشاسعة  النخيل  واحــات  في 
سينعم  أنه  من  متأكدا  المسافر  يكون  الصحراء، 
وبمشهد   )...( نهاية  ال  ما  إلى  الشمس  بأشعة 

جبال األطلس الشامخة المكسوة بالثلوج«.

غروب الشمس
المدينة  أزقــة  بين  التسكع  يحب  تشرشل  كان 
العتيقة والتنزه في مرتفعات وادي أوريكة المجاور. 
وكان يستمتع بمشهد أطراف مراكش من شرفة 
فندق المامونية الشهير حيث كان يرسم لوحاته، 

أو من فيال تايلور حيث كان ينزل أحيانا.
في هذه الفيال التي صارت في السبعينات محجا 
ألثرياء أوروبا، رسم تشرشل لوحته الشهيرة »برج 
مسجد الكتبية« بعد مشاركته في يناير 1943 في 
حينها  األميركي  الرئيس  جانب  إلى  أنفا  مؤتمر 
فرانكلن روزفلت وقائد قوات فرنسا الحرة الجنرال 
الخامس،  محمد  المغرب  وسلطان  ديغول  شارل 
الحرب  في  الحلفاء  استراتيجية  وضــع  بهدف 

العالمية الثانية.
العائلة  إلى  اليوم  الفيال  هذه  ملكية  تعود 
زيارتها متاحة. وهي  المغربية، ولم تعد  الملكية 
توفر »إطاللة استثنائية على المدينة العتيقة من 

جهة باب دكالة وحتى مسجد الكتبية وصوال إلى 
جبال األطلس المكسوة بالثلوج«، كما يقول عالم 
النباتات عبدالرزاق بنشعبان، أحد المشرفين على 

حدائق ماجوريل الشهيرة بالمدينة.
مما روي نقال عن محيط تشرشل آنذاك أنه قال 
حتى  الطريق  كل  تقطع  أن  يمكنك  »ال  لروزفلت 
شمال أفريقيا دون أن تزور مراكش )...( يجب أن 
قمم  فوق  تغيب  الشمس  لمشاهدة  معك  أكون 
في  التقطت  صحفية  صورة  وتظهر  األطلس«. 
غروب  يتأمالن  التاريخيين  الزعيمين  الفترة  تلك 

الشمس على المشهد الذي استوحى منه تشرشل 
لوحته عن الكتبية.

تجسد اللوحة بأسلوب بسيط ومباشر صومعة 
هذا المسجد، الذي يعد مع مسجد الخيرالدة الذي 
تحول إلى كاتدرائية الحقا في إشبيلية، من رموز 
الهندسة المعمارية لألمبراطورية الموحدية خالل 
القرن الثاني عشر. وفي خلفية اللوحة تظهر أسوار 

المدينة العتيقة متكئة على جبال األطلس.
أن  قبل  روزفلت  إلى  اللوحة  تشرشل  أهــدى 
يبيعها أحد أبناء األخير في الخمسينات. ثم أعيد 

بيعها عدة مرات، حتى استقرت العام 2011 بين 
جولي  أنجلينا  األميركيين  السينما  نجمي  أيدي 

وزوجها براد بيت، قبل انفصالهما.

مشهد رائع
العام  لمراكش  تشرشل  زيــارات  أولى  أثمرت 
1935 لوحة أخرى بعنوان »مشهد في مراكش«، 
سوف تعرض هي األخرى للبيع في مزاد كريستيز 
اللوحة بين 340 و578  االثنين. يقدر ثمن هذه 
ألف يورو، وتجسد ناحية من واحة النخيل الشهيرة 

في مراكش على سفوح جبال األطلس.
سبع  األولى  الزيارة  تلك  خالل  تشرشل  رسم 
بدأ  كما  أقام.  حيث  المامونية  فندق  في  لوحات 
مالربورو،  الجنرال  جده  سيرة  تأليف  على  العمل 
وفق ما أفادت إحدى حفيداته أثناء زيارتها المغرب 

العام 2012 إلحياء ذكراه.
بفندق  إعجابه  عن  كثيرا  تشرشل  تحدث 
لزوجته  رسائله  إحــدى  في  ووصــف  المامونية، 

كليمنتاين »المشهد الرائع حقا« من غرفته.
في  اإلعالم  مع  العالقات  المسؤولة عن  وروت 
شرفة  من  يتنقل  »كان  أنه  ميكو  مريم  الفندق 
يلتقط  حتى  الضوء،  خيوط  متعقبا  أخــرى  إلى 
بأفضل شكل ممكن األضواء ويعيد تجسيدها في 
بالفندق  التواصل  عن  المسؤولة  وفق  لوحاته«، 

مريم ميكو.



إعالن جوائز  احتفال  في  األكبر  الفائز  »نومادالند«  فيلم  توج 
عددا  مهمة  فئات  في  أيضا  كافأت  التي  غلوب«  »غولدن 
بوزمان،  تشادويك  الراحل  بينهم  السود  الفنانين  من  كبيرا 

بعد انتقادات لنقص التنوع في الهيئة التي تختار الفائزين.
»الهيبيز«  إلى  تحية  يشكل  الــذي  »نومادالند«  ونجح 
يجوبون  الذين  المقطورات«  »سكان  وهــم  المعاصرين 
بجائزة  الفوز  في  القديمة،  مركباتهم  في  المتحدة  الواليات 
األميركية  مخرجته  أصبحت  حين  في  درامــي،  فيلم  أفضل 
تاريخ  في  امرأة  ثاني  عاما(   38( جاو  كلويه  صيني  أصل  من 
الـ»غولدن غلوب« تحصل على جائزة أفضل مخرج بعد باربرا 

سترايسند العام 1984، وفق »فرانس برس«.
بمثابة  العمق  في  لي  بالنسبة  »نومادالند،  جاو  وقالت 

رحلة حج عبر األلم والشفاء«.
وخرج فيلم »مانك« خالي الوفاض من إعالن الجوائز رغم 

تصدره الترشيحات، إذ كان حصل على ستة منها.
بحصولها  المفاجأة  داي  أندرا  السوداء  األميركية  وشكلت 
على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في »ذي 
يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي«. وتقدمت داي على 
ماكدورماند،  فرانسس  بينهن  البارزات،  المنافسات  من  عدد 

وهي الممثلة المحترفة الوحيدة في »نومادالند«.
بينهم  بجوائز،  اآلخرين  السود  الممثلين  من  عدد  وفاز 
أغسطس  في  توفي  ــذي  ال بــوزمــان  تشادويك  األميركي 
أفضل  جائزة  منح  إذ  بالسرطان،  إصابته  جــراء  الفائت، 
بالك  رينيز  »ما  فيلم  في  أدائه  عن  درامي  فيلم  في  ممثل 

بانتر«  »بالك  نجم  وتقدم  رحيله.  قبل  له  عمل  آخر  باتم«، 
وأنتوني  أولدمان  غاري  هما  الثقيل  العيار  من  اسمين  على 

هوبكينز الذي رشح ثماني مرات لم يفز بأي منها.
البريطاني دانيال كالويا بجائزة أفضل  آخر هو  وفاز أسود 
بالك  ذي  أند  »جوداس  في  دوره  عن  مساعد  دور  في  ممثل 
الحركة  زعيم  هامبتون،  فريد  دور  أدى  حيث  ميسايا«، 
عملية  في   1969 ديسمبر  في  قتل  الذي  السوداء  الثورية 

دهم نفذتها الشرطة.
»بالك  زعيم  هامبتون،  جهود  على  الفيلم  ويتمحور 
السود  استهدف  الذي  الشرطة  عنف  ضد  للتعبئة  بانترز«، 

في ستينات القرن العشرين.
يتمكن  أن  في  »آمــل  هامبتون  فريد  عن  الممثل  وقــال 
ببراعة  ــارب  ح كيف  ــروا  ي أن  من  عــدة  أجيال  بعد  الناس 
الحرص  غلوب«  »غولدن  جوائز  وعكست  ببراعة«.  وتحدث 

على إبراز التنوع في وقت كانت رابطة الصحافة األجنبية في 
هذا  حادة  النتقادات  عرضة  الفائزين  تختار  التي  هوليوود 

األسبوع لعدم وجود أي أسود بين أعضائها الـ87.
ولم يتوان عدد من المشاركين في إعالن الجوائز، األحد، 

عن انتقاد هذا الواقع بلطف، ومنهم مقدمتا االحتفال.
في  كبير  اهتمام  على  غلوب«  »غولدن  جوائز  وتستحوذ 
القطاع  هذا  في  العاملون  ويسعى  األميركية  السينما  أوساط 
لجوائز  المرشحين  أبرز  تعزز حظوظ  قد  بها. وهي  الفوز  إلى 
وعلى  أيضا،  لكنها  األوسكار، 

العكس، قد تحبط آمالهم.
»غــولــدن  جــوائــز  وتتميز 
بين  تميز  بكونها  غــلــوب« 
وتلك  ــة«  ــي ــدرام ال ــالم  ــ »األف
للجوائز  خالفا  »الكوميدية« 

األخرى كاألوسكار.
بـــارون  ســاشــا  كـــان  وإذا 
الحصول  في  أخفق  كوهين 
ممثل  أفــضــل  ــزة  ــائ ج عــلــى 
عن  درامــي  فيلم  في  مساعد 
فاز  فهو  سفن«،  شيكاغو  ذي  أوف  ترايل  »ذي  في  دوره 
بجائزة أفضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي عن »بورات 
أفضل  جائزة  أيضا  نال  الــذي  فيلم«  موفي  سابسيكوينت 

فيلم في هذه الفئة.
جائحة  خضم  في  صعبة،  ظــروف  في  الفيلم  هذا  وصــور 
كازاخستاني  صحفي  دور  الممثل  فيه  ويتولى  »كوفيد19-«، 
واقــع  على  أفضل  بشكل  الــضــوء  لتسليط  ــح  ووق خيالي 

المجتمع األميركي.

روزموند  مواطنته  إلى  الجائزة  فمنحت  الممثالت،  عند  أما 
بايك عن دورها في »آي كير إيه الت«.

أسبح  ــا  وأن للخروج  »اضــطــررت  ســاخــرة  بايك  وقــالــت 
على  ذلك  أفضل  أني  أظن  لكني  تغرق.  كانت  سيارة  من 
في  جولياني«،  رودي  مع  واحــدة  غرفة  في  نفسي  أجد  أن 
»بورات  فيلم  يصوره  الذي  ترامب  دونالد  محامي  إلى  إشارة 
الممثلة  مع  محرج  وضع  في  فيلم«  موفي  سابسيكوينت 
وكانت  لبورات  القاصرة  االبنة  دور  تؤدي  التي  باكالوفا  ماريا 

مرشحة لنيل جائزة »غولدن غلوب«.
في  ممثلة  أفضل  جائزة  فوستر  جودي  األميركية  ونالت 
محامية  دور  تؤدي  حيث  موريشن«،  »ذي  عن  مساعد  دور 
شرسة تتولى الدفاع عن موريتاني اتهمته الواليات المتحدة 

ظلما باإلرهاب واعتقلته على مدى 14 عاما في غوانتانامو.
بجائزة  تشانغ  أيزك  لي  األميركي  للمخرج  »ميناري«  وفاز 
أميركية  عائلة  قصة  يتناول  وهو  أجنبية،  بلغة  فيلم  أفضل 

من أصل كوري تنتقل إلى الريف.
العام  هذا  التلفزيونية  الفئات  على  كراون«  »ذي  وهيمن 
خالل  أخرى  مكافآت  »نتفليكس«  وحصدت  جوائز.  أربع  مع 
كوينز  »ذي  في  تايلور-جوي  أنــا  بفضل  خصوصا  الحفل 

غامبيت«.
االفتراضية  بالصيغة  الجوائز  بإعالن  االحتفال  وأقيم 
جنوب  بها  تأثر  التي  »كوفيد19-«  جائحة  بسبب  بالكامل 
»غولدن  تاريخ  في  األول  وللمرة  كبير.  بشكل  كاليفورنيا 
المعتاد  مكانه  هما  موقعين  في  االحتفال  نظم  غلوب«، 
في  روم«  »رينبو  وقاعة  كاليفورنيا،  في  هيلز  بيفرلي  أي 

نيويورك.
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مهرجان »سانريمو الغنائي« اإليطالي يستقطب اهتمام املالينيسيرج غينزبور مصدر إلهام للفنانني حول العالم

 »ذي كراون« يستحوذ على جوائز التلفزيون و»نومادالند« أفضل فيلم درامي

رغم أن البعض يراه منافيًا  لألخالقبعد ثالثة عقود من رحيله

في حفل جوائز»غولدن غلوب«

القاهرة - الوسط

األغنية  أعــالم  أبــرز  من  غينزبور  سيرج  المغني  يــزال  ال 
الفرنسية بعد ثالثة عقود على رحيله، كما يشكل أسلوبه 
من  جديد  لجيل  إلهام  مصدر  »الطموح«  الموسيقي 

الفنانين الشباب في غير بلد حول العالم.
للمخرج  فيدليتي«  »هاي  فيلم  من  الفت  مشهد  في 
عينه  العنوان  يحمل  كتاب  من  والمقتبس  فريرز  ستيفن 
محل  صاحب  وهو  البطل  يضبط  هورنبي،  نك  للكاتب 
كيوزاك،  جــون  دوره  يــؤدي  شيكاغو  في  لألسطوانات 
شابين أتيا لسرقة أقراص فينيل. ومن بين األعمال التي 
االستعانة  اللصان  أراد  غينزبور  لسيرج  أسطوانة  غناها، 

في  الستغاللها  مقطوعات  عن  بحثهما  إطار  في  بها 
أعمال فرقتهما الناشئة، وفق »فرانس برس«.

أسطوانات  لسرقة  الحاجة  دون  من 
استلهمت  بها،  والفرار  المتاجر  من 

الذي  المغني  أعمال  معروفة  فــرق 
 ،1991 مارس  من  الثاني  في  توفي 
بينها فرقة »دي ال سول« األميركية 
ــاك«  أت و»ماسيف  ــوب،  ه للهيب 
الممثلة  وتقول  هوب.  التريب  في 

إن  المغني  ابنة  غينزبور  شارلوت 
»كان  والدها  به  يحظى  الذي  التقدير 

كبير  إعجاب  ثمة  كبير.  بفخر  ليشعره 
حياته.  خالل  والــدي  عليه  يشهد  لم  اليوم 

البتة  متكبرا  يكن  لم  هو  متأخرا،  وصل  النجاح 
وكان ليشعر بتأثر كبير«. وتشرح شارلوت غينزبور أسلوب 
سيرج غينزبور، قائلة »والدي لم يكن أسير مرحلة معينة. 

هو جرب األساليب كلها مع رقي في الكتابة«.
وفي  الكالسيكية  اللغة  في  بارعا  كان  »والدي  وتضيف 
الكتابة المعاصرة معا، مع فكاهة في األسلوب«، و»مرونة 

كبيرة ترفع مستوى المنافسة عاليا جدا«.
برتران ديكال مؤلف كتاب عن سيرج غينزبور  ويوضح 
من إنتاج دار »غروند« والمتخصص في األغنية الفرنسية، 
جانب  من  أعماله  »استلهام  أن  برس«  »فرانس  لوكالة 
دي ال سول ليس باألمر السهل«. والمقطع الذي استعانت 
التي  ميلودي«  »آه!  أغنية  من  هو  األميركية  الفرقة  به 
ألبوم  ضمن  العشرين  القرن  سبعينات  مطلع  في  طرحت 

»قصة ميلودي نيلسون«.

ال  الخارج  في  كثيرين  أن  إلى  غينزبور  شارلوت  وتشير 
موا  تــام..  »جو  أغنية  سوى  غينزبور  سيرج  عن  يعرفون 
نون بلو« التي ألفها للممثلة والمغنية الفرنسية الشهيرة 
بريجيت باردو في ستينات القرن الماضي. لكن »العارفين 
نلسون،  ميلودي  أجل  من  خصوصا  يحبونه  بالموسيقى 
الذي  األميركي  والمغني  الموسيقي  بيك«،  مع  الحال  كما 

قدم أنماطا موسيقية مختلفة.
الصادر عن شركة  الموسيقي  الكتيب  في  بيك  ويقول 
إنتاج  أعادت  التي  أتيك«  ذي  إن  »اليت  األميركية  اإلنتاج 
األسلوب  في  وعمق  طموح  »ثمة  لغينزبور  أسطوانات 
ذلك«.  في  تماما  برع  غينزبور  أن  غير  إدراكــه،  يصعب 
فرقة  أعضاء  أبــرز  أحــد  ديبريز  يينته  ويقول 
الــروك  لموسيقى  البلجيكية  »بالتازار« 
في  تكونون  »عندما  ــوب،  ب واإلنـــدي 
فرقة  تكوين  وتريدون  الشباب  سن 
أنكم  ذهنكم  ــى  إل يتبادر  بـــوب، 
الغيتار  بين  توليفة  إلى  تحتاجون 
)ألبوم(  يأتي  ثم  والدرامز.  والبيس 
العائدة  ميلودي نيلسون مع نغماته 
نشاهد  بأننا  ليشعرنا  الستينات  إلى 
موسيقى  أن  تفهمون  عندها  فيلما. 
أخرى  آالت  على  تعتمد  أن  يمكن  البوب 

ويكتنفها بعض الغموض«.
ــح »مـــن خـــالل االســتــمــاع إلـــى هــذه  ــوض وي
بصورة  الموسيقية  أعمالنا  توزيع  بدأنا  األسطوانة، 
مختلفة. لطالما تأثرنا بـ)الثنائي الموسيقي الفرنسي( إير، 
لكننا لم نكن نعلم أصل هذا النوع الفني، وعندها أدركنا 

أن بصمة غينزبور متجذرة فينا«.
كذلك يؤكد فنسنت نيف من فرقة »دجانغو دجانغو« 
البريطانية أنه يعشق »صوت البيس وأجواء الستينات في 

ميلودي نيلسون« )الصادرة سنة 1971(.
أرلو  الشابة  اإلنجليزية  بالمغنية  أيضا  غينزبور  وأثر 
المغنية  وتقول  الجديدات.  السول  نجمات  إحدى  باركس 
والنيجيرية  الفرنسية  األصول  ذات  الموسيقية  والمؤلفة 
تلمس  يمكن  أســطــوانــاتــه،  ــالل  خ ــن  »م والتشادية 
للغة  والتقدير  االحترام  إظهار  في  وطريقة  كبير  صدق 

والموسيقى«.

»دفاتر مايا« يفتتح مهرجان »برلني« في نسخته االفتراضية»دفاتر مايا« يفتتح مهرجان »برلني« في نسخته االفتراضية
يحيي ذكريات جيل لبناني مرهق باألزمات

اإليطالية«  لألغنية  »سانريمو  مهرجان  يشكل 
مع  المهتمين،  ماليين  تستقطب  سنوية  محطة 
أن البعض يرى أن بعض مظاهره مناف لألخالق 

وللذوق العام، ويعتبر أن الزمن عفا عليه.
ويستمر  الثالثاء،  بدأ،  الذي  المهرجان  فهذا 
التلفزيون،  على  مباشرة  وينقل  أيام،  خمسة 
من  متابعة  محط  السنين  مر  على  أصبح 
الحنين  واحد  آن  في  لديهم  يثير  إذ  اإليطاليين، 
يتضمنها،  التي  األغنيات  بسبب  تارة  والسخرية، 
وتارة بفعل ما يشهده من لحظات مثيرة للجدل 
أو مالبس بعض ضيوفه التي تفتقر إلى الذوق، 

وفق »فرانس برس«.
عروضهم  تقديم  المغنين  حرم  الوباء  أن  إال 
ناعومي  األزياء  عارضة  واضطرت  الجمهور،  أمام 
إلى  الحضور  عن  النظر  صرف  إلى  كامبل 

المهرجان بفعل القيود على السفر.
لكرة  »ميالن«  فريق  مهاجم  حضور  ومثل 
في  شرف  ضيف  إبراهيموفيتش  زالتان  القدم 
وتجتذب  ترضية.  جائزة  بمثابة  االفتتاح  ليلة 
ماليين  عشرة  نحو  سنة  كل  االفتتاحية  الحفلة 
اإليطالية،  األغنية  نجوم  يتابعون  متفرج، 
ويعلقون  المشاهير،  بين  بالسجاالت  ويتسلون 
الفنانين  بعض  اتهام  يثيره  الذي  الجدل  على 
كلمات  وبسرقة  الحي،  وغير  المسجل  بالغناء 
مالبس  على  يتندرون  أو  وألحانها،  األغنيات 

بعضهم غير المالئمة.
العام  شارك  الذي  سودو،  باولو  ورأى 
بعنوان  سانريمو  حدث  كتاب  إصدار  في   2001
من  نوعا  يشكل  األخير  أن  »المهرجان«، 
تعبر  تجربة مشتركة  وهو  الوطنية«،  »الطقوس 

عما وصفه بـ»الحلم الجماعي« لألمة اإليطالية.
أعجبك  »سواء  برس«،  »فرانس  لوكالة  وقال 
وحتى  الساعة،  حديث  يكون  ال،  أم  المهرجان 

إطالق  ويعود  تشاهده«.  فإنك  تكرهه،  كنت  لو 
إلى  يهدف  وكان   1951 العام  إلى  المهرجان 
الساحلية  سانريمو  مدينة  في  للسياحة  الترويج 
ورأى  إيطاليا(.  غرب  )شمال  ليغوريا  إقليم  في 
بالوجوه  للتعريف  فرصة  »راي«  تلفزيون  فيه 
أمام  إيطاليا  في  والغناء  الفن  عالم  في  الجديدة 

جمهور يتأنق للمناسبة.
بمنزلة  السنين  مر  على  المهرجان  وأصبح 
إلزامي، فاستضاف في مراحل مختلفة نخبة  ممر 
إلى  داال  لوتشو  من  إيطاليا،  في  الغناء  نجوم 
فانيوني،  وأورنيال  باتيستي  بلوتشو  مرورا  مينا، 

وحتى التينور أندريا بوتشيلي.
من   1958 العام  مودونيو  دومينيكو  وكان 
سانريمو،  بفضل  الشهرة  حققوا  الذين  أوائل 
إعجاب  على  استحوذت  »فوالري«  أغنيته  أن  إذ 

في  كان  الذي  بلدهم  بأن  السعداء  اإليطاليين 
صفحة  طي  في  نجح  االقتصادية  طفرته  أوج 

الحرب السوداء.
كبار  باستضافة  يكتف  لم  المهرجان  أن  إال 
األغنية اإليطالية، بل مر به أيضا نجوم عالميون، 
سبرينغفاليد  وداستي  باسي  شيرلي  مثل  من 

وسوني وشير ولويس أرمسترونغ.
عدة  حوادث  تاريخه  في  المهرجان  وشهد 
أدريانو  أحدثها  التي  الضجة  منها  جدال،  أثارت 
ظهره  أدار  عندما   ،1961 العام  تشيلينتانو 
 2010 العام  بها  تسببت  التي  وتلك  للجمهور، 
النتقادات  تعرضت  الرحيم  القتل  عن  أغنية 

واسعة.
لحظات  من  أيضا  المهرجان  يخل  ولم 
مأسوية، أبرزها العام 1967 عندما انتحر لويغي 

»تشاو  استبعاد  من  قليلة  ساعات  بعد  تينكو 
أموري، تشاو« التي غناها مع النجمة داليدا التي 

كانت تربطه بها عالقة عاطفية آنذاك.
أكثر  المهرجان  أصبح  األخيرة،  العقود  في 
تعتبر  والستعراضات  التجاري  للفن  عنوانا  فأكثر 
مفاجئا  ليس  ما  وهو  العام،  للذوق  منافية 
األغنية  لمسابقة  نموذجا  شكل  مهرجان  من 

األوروبية »يوروفيغن« الموغلة في هذا المنحى.
إز  »اليف  فيلم  نجم  مثال،  بينيني  فروبرتو 
حصان  ظهر  على  المسرح  دخل  بيوتيفل«، 
أبيض، في حين قدمت ديتا فون تيز عرض تعر 

داخل كأس عمالقة.
العام  فعمد  الورو،  أكيليه  الراب  مغني  أما 
األسود  المخملي  ردائه  أزرار  فك  إلى  المنصرم 
شفافة،  شبه  ضيقة  بزة  عن  ليكشف  المطرز 
بالوشم  المغطى  األشقر  الفنان  قال  خطوة  في 
القديس فرنسيس  التذكير بخلع  إلى  إنها ترمي 
األسيزي مالبسه للداللة على تخليه عن الثروات 

المادية.
الموسيقي  المشهد  »كبار«  كان  وإذا 
الجديدة،  بأغنياتهم  االهتمام  على  يستحوذون 
الشباب  أمام  فرصة  أيضا  يشكل  المهرجان  فإن 

الصاعدين للبروز.
المهرجان  بجوائز  الفائزين  اختيار  ويتم 
والصحفيون  الجمهور  فيه  يشارك  بتصويت 

والمشاهدون عبر التلفزيون.
أن  إذ  تبدأ،  أن  2021 ضجة حتى قبل  وأثارت 
موجة  أثار  أماديوس  االفتتاحية  األمسية  مقدم 
الجمهور  يكون  بأن  بمطالبته  االنتقادات  من 
أدت  وقت  في  الوباء،  من  الرغم  على  حاضرا 
الفنانين  إلى جعل عدد كبير من  الصحية  األزمة 

عاطلين من العمل.
مسرح  إدارة  من  مورست  ضغوطا  أن  حتى 
حتى  سانريمو  وأسقف  ميالنو  في  سكاال«  »ال 
إقامة  المفروض على  الحظر  الثقافة  وزارة  أكدت 

حفالت حضورية.

اإلثنين،  السينمائي«،  »برلين  مهرجان  انطلق 
مايا«  »دفاتر  فيلم  مع  بالكامل  افتراضية  بنسخة 
توما  حاجي  جــوانــا  ــزوجــان  ال مخرجاه  اضطر  ــذي  ال
مرفأ  في  المدمر  االنفجار  تبعات  لمواجهة  جريج  وخليل 
على  ينافس  لبناني  عمل  أول  إلنجاز  والجائحة  بيروت 

جائزة »الدب الذهبي« منذ أربعة عقود.
بوكس«  »ميموري  عنوان  يحمل  الــذي  الفيلم  هــذا 
المنافسة  في  مشاركا  عمال   15 بين  من  هو  باإلنجليزية 
مهرجان  الجمعة،  يمنحها  التي  الكبرى  الجائزة  على 
العام،  خالل  بارز  أوروبــي  سينمائي  حدث  أول  »برلين«، 

وفق »فرانس برس«.
اختار  الشتاء،  خالل  »ساندانس«  مهرجان  غرار  وعلى 
افتراضية  نسخة  إقامة  األلماني  الحدث  على  القائمون 
القطاع  في  العاملة  الجهات  محاولة  ظل  في  بالكامل 
الجماهير  متطلبات  لتلبية  اإلنتاج  عجلة  على  اإلبقاء 
المنزلي  الحجر  فترة  خالل  خصوصا  للترفيه  المتعطشة 

وإغالق قاعات السينما.
المسابقة  في  لبناني  لفيلم  مشاركة  آخــر  وتعود 
»بيروت  مع  عاما،   39 إلى  »برلين«  لمهرجان  الرسمية 

اللقاء« للمخرج برهان علوية.
عن  حقيقية  قصة  إلــى  مايا«  »دفاتر  فيلم  ويستند 
حاجي  كانت  كاسيت  وأشرطة  رسائل  مجموعة  اكتشاف 
المراهقة  سنوات  خالل  لها  صديقة  إلى  أرسلتها  توما 

في ثمانينات القرن العشرين إبان الحرب اللبنانية.
الماضي  برائحة  المشحون  الطرد  يصل  الفيلم،  وفي 
إلى  هاجرت  لبنانية  وهي  مايا  منزل  في  مونتريال  إلى 
إحياء  ويدفع  أليكس.  المراهقة  ابنتها  مع  تعيش  كندا 
أسرارها  عن  البوح  إلى  بمايا  القديمة  الذكريات  هذه 

ومكنوناتها بشأن تجاربها في فترة الحرب.
»فرانس  لوكالة  عــامــا(   51( توما  حاجي  وقــالــت 
هم  أبناؤنا  »أحيانا  باريس  من  »زوم«  عبر  ــرس«  ب

رؤيتها  نريد  ال  ذكريات  استرجاع  إلى  يدفعوننا  الذين 
أو نرفض عيشها مجددا«.

لبنان  في  موحدا  تاريخا  نشارك  ال  »نحن  وأضافت 
العمل  نحاول  ولهذا  كمجتمع،  بيننا  التواصل  نعد  ولم 
هذه  عــن  تــســاؤالت  طــرح  ــالم  واألفـ الفنون  خــالل  مــن 

المسألة«.
ثــنــاء عالميا  أعــمــال حــاجــي تــومــا وجــريــج  وحــصــدت 
بينها  كبرى  ومراكز  فعاليات  في  أفــالم  لهما  وعرضت 
بريطانيا  في  مــودرن«  »تايت  ومتحف  »كــان«  مهرجان 
في  »مــومــا«  ومتحف  بــاريــس  فــي  »بومبيدو«  ومــركــز 
استعادية  مشاهد  مايا«  »دفاتر  فيلم  ويتضمن  نيويورك. 
غير  الثمانينات،  خالل  بيروت  إلى  بالمشاهدين  تعود 
الجيل  أبناء  تعطش  تحجب  ال  القاتمة  الحرب  أجــواء  أن 

مدينة  في  لهم  متنفس  إليجاد  وتوقهم  للحب  الشاب 
تعرف بصخبها وحبها للحياة.

فقط  يكن  لم  ــم  »األه أن  إلــى  توما  حاجي  وأشــارت 
جيال  نبين  أن  أردنا  بل  والصدمة،  األهلية  الحرب  إظهار 

أراد أن يعيش ويحب ويحلم«.

بيروت  في  فيلمهما  على  زوجها  مع  تعمل  كانت  وهي 
األمونيوم  نيترات  من  األطنان  مئات  انفجار  عصف  عندما 
أودى  ما  الفائت،  أغسطس  من  الرابع  في  بيروت  بمرفأ 
الدمار  مخلفا  اآلالف  وجرح  شخص  مئتي  من  أكثر  بحياة 

والفوضى في أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
وشركة  الفني  واالستوديو  شقتهما  أن  إلى  ولفتت 
»أتى  وقــد  المرفأ،  من  قريبة  يملكانها  التي  اإلنــتــاج 
في  لنا  بيتا  كانت  التي  الثالثة  المواقع  على  االنفجار 
وكانت  مــجــاور  مقهى  فــي  »كــنــت  ــت  وأضــاف لــبــنــان«. 
لنبدأ  ــت  وق ــى  إل احتجنا  ــذا  ل للغاية،  قوية  الصدمة 
نريد  ال  المرة.  هذه  نتعافى  أن  نريد  ال  لكننا  بالتعافي. 

هذا الصمود، جميعنا، بل نريد المحاسبة«.
أعــاد  االنــفــجــار  أن  ــى  إل ــان  ــزوج ال المخرجان  ــار  وأشـ
جائحة  عقدت  فيما  اللبنانية،  الحرب  ذكريات  إليهما 
بعد  مــا  ومرحلة  العمل  تصوير  إنــجــاز  »كــوفــيــد19-« 

اإلنتاج.
كبيرة  تشابه  أوجه  وجود  إلى  سنة(   52( جريج  ولفت 

بين صناعة األفالم والعالم الحقيقي.
حول  ويــدور  العزل،  قصة  يتناول  الفيلم  »هــذا  وقــال 
أن  يمكن  لكن  العاصفة،  بسبب  عالقتين  امرأتين 

نشبهه اليوم بالعزل الناجم عن الجائحة«.
االنفجار  مع  كله  عالمنا  انهار  ذلــك  »بعد  وأضــاف 

وبقي الفيلم يردد صدى حاضرنا«.
السير  فرصة  من  الزوجين  »كورونا«  فيروس  وحــرم 

على السجادة الحمراء في مهرجان »برلين السينمائي«.
وحفل  للعامة  عروض  إقامة  المهرجان  منظمو  ويأمل 
الوبائية  الظروف  سمحت  إذا  يونيو  في  للجوائز  توزيع 
لم  ألننا  للغاية  صعب  »األمــر  توما  حاجي  وقالت  بذلك. 
وممثلينا،  عملنا  وفريق  طاقمنا  مع  حتى  الفيلم  نشارك 

واآلن مع الجمهور«.
جزءا  نكون  ألن  سعداء  أيضا  »لكننا  قائلة  وتابعت، 
نحبهم  الذين  اآلخرين  األفالم  صانعي  مع  المنافسة  من 
سيكون  يونيو!  في  حقا  ذلك  حصول  ونأمل  ونحترمهم. 

الجميع هناك وسيكون األمر رائعا«.

القاهرة - الوسط

حاجي توما: أبناؤنا يدفعوننا إلى 
استرجاع مشاهد ال نريد رؤيتها

أندرا داي أفضل ممثلة
.. وتشادويك بوزمان 

األفضل رغم رحيله

القاهرة - الوسط

● من فعاليات المهرجان

● مشهد من دفاتر مايا

● مخرجة »نومادالند« كلويه جاو

● سيرج غينزبور



في
املرمى

بدأ نادي زناتة الرياضي بمدينة طرابلس التجهيز 
بصالة  ستقام  التي  تاي«،  لـ»المواي  النخبة  لبطولة 
جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي  الجمعة،  غدًا  النادي 
البطولة  »إن  الهرام:  علي  المدرب  قال  »الوسط« 
في  الرياضيين  أبرز  من  العبًا   35 مشاركة  ستشهد 
فئة الشباب والناشئين وإجمالي المباريات 16 مباراة 

وسيتوج الفائزون بميداليات وأحزمة«.
وسبق أن أكد أمين عام البوكسينغ الليبي حسين 
الفروج، في تصريح إلى جريدة »الوسط« أنه بناء على 
للبوكسينغ  واألردني  الليبي  االتحادين  بين  االتفاق 
ُأقيمت دورة صقل للحكام في سبتمبر الماضي، وأضاف 
الفروج أن المشاركة كانت مفتوحة لجميع الحكام، كما 
والمدربين  الالعبين  من  كبير  لعدد  الفرصة  ُأتيحت 
والبطوالت  الدورات  في  للمشاركة  الليبيين  والحكام 

التي نظمها االتحادان العربيان للبوكسينغ و»المواي 
الليبي  البطل  زناتة  تاي« عبر اإلنترنت. ويضم نادي 
شهاب أبوجعفر، الذي مثل ليبيا في عالمية »المواي 
تاي« عبر اإلنترنت العام الماضي، على خلفية مخاطبة 
االتحاد الدولي للعبة لالتحادات األهلية بشأن المشاركة 
في بطولة العالم لـ»المواي تاي« عبر اإلنترنت، بعد 
تأجيل عديد األحداث الرياضة، ومن بينها 3 بطوالت 
قارية وبطولتا العالم للشباب والنخبة وأولمبياد طوكيو 
2020 لتقام العام الجاري 2021. وشدد االتحاد الدولي 
للعبة على مسؤوليته في حماية الجميع؛ لذا قرر إطالق 
بطوالته عبر اإلنترنت، وفتح باب المشاركة للجميع، 
 ،»YouTube« وقناة IFMA مع بث البطولة على قناة
دول  كل  في  الرياضية  االتحادات  جميع  وبمشاركة 

العالم، لذا جاء ظهور الليبي شهاب أبوجعفر.

مالعب 14

تفاؤل مع عودة مالعبنا 
إلى الواجهة الدولية

الحدث

زين العابدين بركان

تسود  واالرتياح  التفاؤل  من  حالة 
مرحلة  دخول  مع  الرياضي  الوسط 
هذه  الليبية  الرياضة  تعيشها  جديدة 
الواجهة  إلى  عودتها  قرب  مع  األيام 
ودورها  مكانتها  الستعادة  الدولية 
مباريات  احتضان  بعودة  أفريقيا، 
مالعبنا  على  ومنتخباتنا  المحلية  فرقنا 
وانتظار،  وترقب  غياب  طول  بعد 
الكثير  فرقنا  خاللها  تحملت  ومعاناة 
وفنيا،  معنويا  وتضررت  ماديا  وأرهقت 
المنافسة  في  حظوظها  من  وقللت 
السنوات  طوال  الواجهات  كافة  على 

الماضية. العجاف 
من  وتمضي  تخفق  جعلها  هذا  كل 
االنفراجة  أن  غير  إخفاق،  إلى  إخفاق 
جهود  بفضل  أخيرا  طرأت  التي 
والتي  الليبي،  الكرة  اتحاد  ومساعي 
جعل  الباهر  اإلنجاز  بهذا  توجت 
الليبية  الكرة  حول  أكثر  يلتف  الجميع 
تجاه  المسؤولية  بروح  ويتحلى 
وقوف  تتطلب  التي  المقبلة  المرحلة 
على  الحفاظ  أجل  من  الجميع  وحرص 
جمهورنا  يأمل  التي  الخطوة  هذه 
تنعكس  أن  المتعطش  الرياضي 
ومنتخباتنا،  فرقنا  نتائج  على  إيجابيا 
ولملمة  االستقرار  دعم  في  وتسهم 
التواصل  جسور  ومد  المبعثرة  األوراق 

أبناء وشباب الوطن. بين 
كل هذا وخاصة مع استمرار الدوري 
بعد  الدوران  إلى  الكرة  وعودة  الليبي 
توقف وتعثر طويل، وهو ما ساهم في 
الكاف  الحظر من  رفع  بخطوة  التعجيل 
األكبر  الخطوة  تتلوها  أن  أمل  على 
الدولى  االتحاد  قبل  من  الحظر  برفع 
مباريات  الستقبال  بالدنا  لعود  الفيفا 
مالعبنا،  على  المونديال  تصفيات 
ال  الذي  الفريق  كان  الوطني  فمنتخبنا 
بسهولة  يخسر  وال  ملعبه  على  يقهر 
أطاح  فقد  القارة،  منتخبات  أقوى  أمام 
على  المنتخبات  هذه  وأعتى  بأبرز 
يحدونا  واألمل  جماهيره،  وبين  ملعبه 
االنتصارات  لسكة  منتخبنا  عودة  في 
القريب  األمس  ذكريات  واستعادة 
الستعادة هيبة الكرة الليبية ومكانتها 

عربيا وأفريقيا ودوليا.
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»زناتة« بطرابلس يجهز لبطولة النخبة لـ »املواي تاي«
صولة  محمد  الليبي  الدولي  الالعب  كشف 
التونسي  الصفاقسي  بصفوف  المحترف 
تونسية، دون  أندية  تلقيه عدة عروض من 
عن   »218 لـ»قناة  تصريحاته  في  يفصح  أن 
أسماء األندية التي طلبت التعاقد معه، مؤكدا 
حسب  كبيرا،  شرفا  يعد  للصفاقسي  اللعب  أن 
التونسي  للعمالق  انتقاله  إمكانية  تعبيره، وعن 
حمدو  المنتخب،  في  زميله  ليرافق  الترجي  نادي 
الهوني، قال: صاحب الـ)27 عاما(: »إن شاء اهلل 
يمكنني  ال  لكن  عروض  هناك  أعلم،  اهلل  خير، 
مع  بعقد  ارتباطي  ظل  في  عنها،  اإلفصاح 
إمكانية  وعن  الصفاقسي«.  مثل  كبير  ناد 
الدوري  بطولة  على  للمنافسة  العودة 
نقاط،  سبع  حاليا  »الفرق  قال:  التونسي، 
مرحلة  خالل  كثيرة  نقاطا  أضعنا  ونحن 
أمام  ملعبنا  خارج  خصوصا  الذهاب 
خالل  التركيز  سنحاول  الصغيرة،  الفرق 
النقاط  من  عدد  أكثر  لجمع  اإلياب 
نجحت  وأخيرا  اللقب«،  على  للمنافسة 
الالعبين  إضافة  في  الصفاقسي  إدارة 
إلى  غيضان  وفرج  الشبلي  أنس  الليبيين 
صولة  تألق  خليفة  على  األفريقية،  القائمة 
معه  وقع  الذي  جيد،  بشكل  فريقه  مع 
صفقة  في  موسمين  لمدة  عقدا 
في  مسيرة  بعد  حر،  انتقال 
ناديي  مع  البحريني  الدوري 
بدأ  حيث  والمحرق،  الرفاع 
األهلي  مع  الكروي  مشواره 

طرابلس.

أشاد الدراج الدولي السابق عبدالوهاب عون بزميله الدراج الدولي علي المزوغي، 
وطالب بوجوده ضمن تشكيلة مجلس إدارة االتحاد الليبي للدراجات في الفترة 
المقبلة، وقال عون في منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك«: »هل 
ألنه صادق، وقلم جريء في الطرح، وألنه مستشار إعالمي سابق التحاد اللعبة، 

يتم إبعاده، وعدم اعتباره دراجًا دوليًا سابقًا وخبيرًا باللعبة، حيث قضى فيها 
نصف قرن، إنه رياضي قارع دراجين دوليين في سباق لبنان الدولي العام 74، 

عندما كان ضمن تشكيلة أول فريق ليبي يفوز بدورة مراحل«.

أكد العب »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمدرب ◆
الحالي رضا عطية، أنه لن يترك زميله إبراهيم المعداني وحيدًا في أزمته 

الصحية، وقال عطية في منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك«: 
»إنه يتأسف لبعض زمالئه الالعبين الذين وقفوا موقف المتفرج، وهناك أيضًا 

مَن وعد بعالجه وتخلى عنه«، وأكد أنه »ال يتوسل أحدًا«، ويعد إبراهيم 
المعداني من نجوم الكرة الليبية، وبرز نجمه طيلة عقد الثمانينات، حيث 

كان أحد أبرز نجوم األهلي طرابلس والكرة الليبية.

◆
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بنغازي«،  فريق »األهلي  التنازلي لخوض  العد  بدأ 
المجموعات  دور  مباريات  الليبية،  الكرة  ممثل 
إلى  تأهل  التي  األفريقية  الكونفدرالية  ببطولة 
نجح  أن  بعد  تاريخه  في  األولى  للمرة  منافساتها 
بلوغ  في   2014 العام  األفريقية  مشاركته  خالل 
دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتزامن هذا 
األفريقي  االتحاد  قرار  صدور  مع  التاريخي  التأهل 
يعزز  ما  الليبية؛  المالعب  الحظر عن  برفع  »كاف« 

من حظوظ ممثل الكرة الليبية في المنافسة.
وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس االتحاد 
في  الوحيد  ليبيا  ممثل  »الكونفدرالية«  األفريقي 
مسابقات األندية األفريقية »األهلي بنغازي« ضمن 
»أنيمبا«  أندية  تضم  التي  األولى  المجموعة  فرق 
أفريقي  الجنوب  بيراتس«  و»أورالندو  النيجيري 
»األهلي  فريق  وكان  الجزائري،  سطيف«  و»وفاق 
إقصائه  عقب  المجموعات  دور  إلى  تأهل  بنغازي« 
في  الترجيح،  بركالت  الكونغولي،  »موتيما«  نادي 
كينشاسا،  الكونغولية،  بالعاصمة  الشهداء  ملعب 
كل  في  لمثله  بهدف  وإيابًا  ذهابًا  التعادل  بعد 

مباراة.
وضمت المجموعة الثانية من دور المجموعات 
المغربي  بركان«  »نهضة  أندية  بالكونفدرالية 
و»نابسا« الزامبي و»القطن« الكاميروني و»شبيبة 
القبائل« الجزائري، بينما ضمت المجموعة الثالثة 
البوركيني و»جاراف« السنغالي  أندية »ساليتاس« 
التونسيين،  و»الصفاقسي«  الساحلي«  و»النجم 

»الرجاء  أندية  الرابعة  المجموعة  ضمت  حين  في 
المصري  و»بيراميدز«  المغربي  البيضاوي« 

و»نكانا« الزامبي و»نامينغو« التنزاني.
لم يسبق لفريق »األهلي بنغازي« أن التقى بهذه 
القارية  مشاركاته  طوال  الثالثة  األفريقية  الفرق 
الجزائري  فريق »وفاق سطيف«  باستثناء  الماضية 
الذي سبق أن تبارى معه في دور المجموعات من 
دوري أبطال أفريقيا العام 2014 وأسفر لقاء الذهاب 

بتونس عن تعادل الفريقين بهدف لهدف فيما فاز 
»وفاق سطيف« إيابًا بهدفين لصفر، ويعد »وفاق 
سطيف« رابع فريق جزائري يواجهه فريق »األهلي 
بنغازي« خالل مشاركاته، حيث سبق أن التقى ألول 
مشاركته  خالل  الجزائر«  »مولودية  بفريق  مرة 
لقاء  في  األهلي  فاز  حيث   ،1976 العام  األفريقية 
الذهاب ببنغازي بثالثة أهداف لهدفين في مباراة 
بإمضاء  ليبي  أفريقي  هدف  أسرع  إحراز  شهدت 

نجمه علي مرسال بعد مرور 12 ثانية من صافرة 
البداية، فيما أحرز الهدف الثاني علي الميار وسجل 
»األهلي«  خسر  فيما  الثالث  الهدف  الفزاني  سعد 
أحرزه  لهدف  أهداف  بثالثة  بالجزائر  اإلياب  لقاء 
لألهلي  سبق  كما  صويد،  بن  أحمد  الفريق  قائد 
أن التقى فريق »مولودية وهران« خالل مشاركته 
العام  باإلسماعيلية  العربية  األندية  بطولة  في 
أهداف  بخمسة  بنغازي  »األهلي«  وخسر   1997
للكرة  رابع  »األهلي« مع ممثل  تبارى  لهدف، كما 
 2019 العام  األفريقية  مشاركته  خالل  الجزائرية 
حسين  »نصر  فريق  وهو  الكونفدرالية  بملحق 
فاز »األهلي« ذهابًا بتونس  الجزائري، حيث  داي« 
بهدف لصفر وخسر إيابًا بثالثة أهداف لهدف ليغادر 

السباق األفريقي بفارق األهداف.
القدم  كرة  فرق  مع  مواجهاته  صعيد  على  أما 
بجنوب أفريقيا، فقد سبق أن التقى »األهلي بنغازي« 
صن  »ماميلودي  أفريقيا  جنوب  في  الكرة  بممثل 
أبطال  2019 بدوري  العام  داونز« خالل مشاركته 
الفريقين  تعادل  عن  الذهاب  لقاء  وأسفر  أفريقيا 
سلبيًا دون أهداف، فيما فاز بطل جنوب أفريقيا إيابًا 
األولى  المرة  بينما تعد هذه  برباعية،  على ملعبه 
لكرة  بممثل  بنغازي«  »األهلي  فيها  يلتقي  التي 
القدم بنيجيريا وهو فريق »أنيمبا« الذي سيستهل 
أولى مبارياته لحساب ذهاب الجولة األولى من دور 
المجموعات بمواجهته على ملعبه بمدينة الغوس 
ثم  الجاري،  العاشر من شهر مارس  النيجيرية في 
فريق  مع  الثانية  الجولة  ذهاب  لقاء  في  سيلتقي 
ببنغازي  بنينا  شهداء  ملعب  على  سطيف«  »وفاق 
يوم السابع عشر من شهر مارس الجاري، وهي أول 

مواجهة رسمية قارية تشهدها المالعب الليبية بعد 
أكثر من سبع سنوات من اإليقاف.

الجولة  ذهاب  ختام  في  أخرى  مواجهة  تأتي 
فريق  مع  ملعبه  على  مبارياته  ثاني  وفي  الثالثة 
الرابع  في  أفريقيا  جنوب  بطل  بيراتس«  »أورالند 
من شهر إبريل المقبل وفي مرحلة اإلياب سيلتقي 
جنوب  بطل  »أورالند«  بفريق  المباريات  أولى  في 
أفريقيا على ملعب األخير في الحادي عشر من شهر 
ببنغازي  بنينا  أبريل ثم سيستقبل بملعب شهداء 
فريق »أنيمبا« النيجيري يوم 21 من شهر أبريل، 
وسيختتم مبارياته بمواجهة فريق »وفاق سطيف« 
شهر  من   28 يوم  سطيف  ملعب  على  الجزائري 

أبريل المقبل.
عبد  القدم  لكرة  الليبى  االتحاد  رئيس  وكان 
الدولي  بنينا  شهداء  ملعب  زار  الشلماني  الحكيم 
من  المكلف  قريميدة  محمد  المهندس  برفقة 
ومختلف  الملعب  لتفقد  »كاف«  األفريقي  االتحاد 
تم  ما  ومتابعة  جاهزيته  على  والوقوف  مرافقه، 
والتفتيش من  التفقد  تنفيذه من مالحظات لجنة 
واالحتياجات  النواقص  معالجة  في  اإلسراع  أجل 
حتى يكون جاهزًا خالل المدة القريبة المقبلة، حيث 
الدولي مباريات فريق »األهلي  الملعب  سيستقبل 
الكونفدرالية  في  الليبية  الكرة  ممثل  بنغازي« 
ونيجيريا  الجزائر  من  كل  في  الكرة  ممثلي  أمام 
وجنوب أفريقيا، فضاًل عن مباراة المنتخب الوطني 
تونس  منتخب  أمام  المقبلة  المتوسط«  »فرسان 
»نسور قرطاج« ضمن إياب الجولة ما قبل األخيرة 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 

بالكاميرون العام المقبل.

ملعب بنينا يتزين الستقبال املباريات الدولية في 2021

● العلم الليبي في الكونغو بعد التأهل األفريقي

● .. ويجتاز موتيما الكونغولي ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية● األهلي بنغازي يفوز على الصداقة بهدفين

17 مارس.. أول األحداث المرتقبة بمباراة األهلي بنغازي أمام وفاق سطيف الجزائري في »الكونفدرالية«

الوسط - زين العابدين بركان

بدأت هذه األيام أعمال الصيانة 
اليد  وإعادة تأهيل وتجهيز قاعة كرة 
ببنغازي،  الرياضية  بالمدينة  المغطاة 

التي لطالما عانت اإلهمال  القاعة  وهي 
ويعود  قاعة متهالكة،  وأصبحت  طوياًل 

التسعينات  إلى مطلع  القاعة  إنشاء هذه 
واحتضان  الستقبال  مخصصة  وكانت 

القدم  اليد وكرة  منافسات ومسابقات كرة 
األلعاب  الخماسية، فضاًل عن بطوالت 

المالكمة  ومنها  الفردية  والرياضات 
النفس. الدفاع عن  وألعاب 

القاعة ألعمال تخريب، حتى  وتعرضت 
أن االتحاد الفرعي لكرة اليد أصبح يعاني 

صعوبة كبيرة في إيجاد مكان وقاعة يقيم 
تستعيد  أن  وينتظر  نشاطه،  ملعبها  على 

الجاري،  العام  منتصف  جاهزيتها  القاعة 
تغطية  الصيانة  أعمال  حيث ستشمل 

إلى جانب  القاعة بنوعية حديثة،  أرضية 
تجهيز  وإعادة  وصيانة  معالجة سقفها 

مختلف مرافقها من حجرات ودورات مياه 
اجتماعات. وقاعة 

إعادة صيانة قاعة 
كرة اليد ببنغازي الالفي ضمن التشكيلة المثالية 

للجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا

بعد التألق مع الوداد البيضاوي المغربي 

أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« التشكيلة 
بدوري  المجموعات  لدور  الثانية  للجولة  المثالية 
غياب  المثالية  التشكيلة  وشهدت  أفريقيا،  أبطال 
العبي األهلي المصري، حامل اللقب، بعد الخسارة 
أمام سيمبا التنزاني، بينما وجد العبون من الوداد 
الشاب  الليبي  الدولي  الجناح  يتقدمهم  المغربي 
داونز  وصن  سيمبا  من  ومثلهما  الالفي،  مؤيد 

الجنوب أفريقي.
ضمت التشكيلة المثالية لجولة دوري األبطال في حراسة 
الدفاع  وفي  الغيني،  حوريا  حارس  كمارا  موسى  المرمى 
ومعاذ  المصري،  الزمالك  العب  المثلوثي  حمزة  التونسي 
حداد العب مولودية الجزائر، وجوش أوناينغو العب سيمبا 
وفي  السنغالي،  تونغيت  العب  نداي  وبابي  التنزاني، 
الجنوب  داونز  صن  العب  إيراسموس  كيرميت  الوسط 
أفريقي، بجانب مؤيد الالفي العب الوداد المغربي، ولويس 
ميكيسوني العب سيمبا التنزاني، وفي الهجوم يوجد أيوب 
الكعبي مهاجم الوداد المغربي، وتيمبا زواني مهاجم صن 
فيتا  مهاجم  موكوكياني  ومايامبا  أفريقي،  الجنوب  داونز 

كلوب الكونغولي.
سواء  البطوالت  مختلف  في  الوداد  مع  الالفي  وينافس 
محليا في مسابقة الدوري المغربي الممتاز أو كأس العرش 
وأفريقيا على صعيد دوري األبطال، ليتألق الجناح الليبي مع 
أعلن  أشهر  تسعة  وبعد  يفاوضه  الذي ظل  المغربي  ناديه 
الالفي رسميا انضمامه إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي 
في  الالفي،  وقال  سنوات.  ثالث  لمدة  حر  انتقال  صفقة  في 
شريط فيديو مصور نشره عبر صفحته، إنه سيكون من ضمن 
صفوف نادي الوداد البيضاوي لمدة ثالثة مواسم عكس توقعات 
جميع الصحف التونسية ومواقع االتصال على شبكات التواصل 
االجتماعي أن الالفي يقترب من الدوري التونسي ومن فريق 
الالفي،  رياض  شقيقه  الالفي،  أعمال  وكيل  وبحسب  الترجي، 

في مداخلة في برنامج »سبورتيفا« أكد أن مؤيد اختار الوداد 
إدارة  من  جدية  أكثر  كانت  النادي  إدارة  أن  بسبب  البيضاوي 
الترجي، حيث تواصل معه رئيس النادي شخصيا وتم التفاهم 
وكشف  سبق  الالعب.  طموحات  يناسب  الذي  العرض  وقبول 
الجزائري،  العاصمة  اتحاد  الالفي، تلقيه عدة عروض لمغادرة 
منها عرض من الوداد المغربي في يناير قبل الماضي، ليؤكد 
لكنه  بالكامل،  الماضية  أشهر  التسعة  المفاوضات قطعت  أن 
فضل البقاء مع اتحاد العاصمة، حيث كان يرى وقتها أنها تجربة 
جيدة، على الرغم من بعض الصعوبات، ولفت الالفي األنظار 
إليه بشدة منذ قدومه لالحتراف في الجزائر، حيث سار بخطى 

ثابتة، وواصل تألقه.
الليبي  الدولي  الوداد  جمهور  اختار  الماضي  فبراير  وفي 
الفريق  بفوز  وانتهت  الفتح  مباراة  في  األفضل  الالفي  مؤيد 
هذا  صناع  من  واحدا  الالفي  وكان   ،)2/3( بنتيجة  البيضاوي 
الفوز المثير والمهم الذي منح الصدارة للوداد وسجل الهدف 
الثاني بطريقة رائعة، كما أعلنت صفحة الفريق أن التصويت 
في  أفضل العب  الالفي  اختيار  قد حسم  24 ساعة،  دام  الذي 
اللقاء، وتابعت بأن مؤيد الالفي دخل في منافسة قوية مع أيوب 
الكعبي وأشرف داري ويحيى جبران، حيث يعد الدولي الليبي من 
الصفقات الصيفية الناجحة التي أبرمها الوداد وقدم مستويات 

جيدة منذ بداية الموسم.
المغربي  الدوري  في  والفتح  الوداد  مواجهة  أن  المثير 
شهدت مواجهة ليبية خالصة، حيث واجه الالفي زميله السابق 
االتحاد  من  حديثا  المنتقل  سلتو  أنيس  طرابلس  األهلي  في 
السكندري المصري إلى الفتح المغربي الذي قدم أداء جيدا في 
الشوط الثاني، وتمكن ليموري من تسجيل الهدف األول وفي 
الوقت بدل الضائع، سجل بلعمري الهدف الثاني للفتح الرباطي، 
بعد تمريرة المهاجم الدولي الليبي أنيس سالتو زميل مؤيد 
ليكونا  السابق وقت عملهما معا في األهلي طرابلس  الالفي 

وجها لوجه في الدوري المغربي.

بن  باب  في  المدني  القضاء  محكمة  قضت 
اعتراض  بقبول  بطرابلس،  الجزئية  غشير 
الطشاني،  أنور  الكرة  التحاد  السابق  الرئيس 
الليبي،  االتحاد  رئاسة  النتخابات  الدخول  في 
من  الـ27  في  طبرق  مدينة  في  ستقام  التي 
نفسه  رشح  الطشاني  وكان  الجاري،  مارس 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  لمنصب 
استبعاده  تم  ولكن  المقبلة،  االنتخابات  خالل 

كان  والسبب  االنتخابات،  لجنة  قبل  من 
تقدم أحد األندية بطعن ضده، على 

واالستالم  التسليم  عدم  خلفية 
رئيس  منصب  مغادرته  أثناء 

سنوات  أربع  قبل  االتحاد 
مضت.

بطعن  الطشاني  وتقدم 
محكمة  أمام  استبعاده  ضد 
وكسب  المدني،  القضاء 

سباق  إلى  وعاد  الطعن،  هذا 
الليبي  االتحاد  رئاسة  انتخابات 

الطشاني  ترأس  حيث  القدم،  لكرة 
 2013 من  الفترة  في  الليبي  الكرة  اتحاد 

بكأس  الليبي  المنتخب  توج  ومعه   2017  -
في  ُأقيمت  التي   2014 للمحليين  أفريقيا  أمم 

جنوب أفريقيا.
عودة  مع  الليبي  الرياضي  الوسط  وتفاعل 
انتخابات  في  جديد  من  للمنافسة  الطشاني 
قضائي  حكم  صدور  بعد  القدم،  كرة  اتحاد 
من  بقرار  منها  أبعد  التي  لالنتخابات  يعيده 
أن  بعد  باالنتخابات،  الخاصة  الطعون  لجنة 
قلبت محكمة القضاء المدني اعتراضه، وبارك 
والمرشح  أبونوارة  جمال  السابق  الالعب 

لرئاسة االتحاد أيضًا، في منشور له على 
»فيسبوك«  عبر  الشخصية  صفحته 

روح  بكل  الطشاني،  أنور  لزميله 
رياضية.

األسبق  العام  األمين  أما 
التحاد الكرة عبدالواحد أبوزقية، 
غير  من  وحتى  أنه  فاعتبر 
ألن  باطاًل  كان  القرار  المحكمة، 

معيب  الطعون  لجنة  تشكيل 
وال يجوز التحاد الكرة أن 

بإنشائها،  قرارا  يصدر 
نادي  رئيس  قال  أيضًا 

إيهاب  السابق  النصر 
العريبي في منشور له عبر 

»فيسبوك«:  على  حسابه 
تملك  ال  الطعون  لجنة  »إن 
ودورها  مرشح  أي  إبعاد  حق 
االنتخابات  في  النظر  فقط 
الطعون  وتقبل  والمترشحين 

عند إجراء االنتخابات«.
وألول مرة في تاريخ الكرة الليبية يتقدم 
على  للتنافس  رسميًا  مرشحًا   60 من  أكثر 
الكرة،  اتحاد  إدارة  مجلس  وعضوية  رئاسة 
في  العمومية  الجمعية  على  اآلمال  تنعقد  لذا 
 62 الرئيس من  11 عضوًا بمن فيهم  اختيار 
مرشحًا، ويشعل الطشاني االنتخابات خصوصًا 
التحاد  الحالي  الرئيس  هو  منافسيه  أحد  أن 
الذي  الشلماني  الحكيم  عبد  الليبي  الكرة 
القوية  مساهمته  بعد  مؤخرًا  شعبيته  ازدادت 
في إدارة ملف رفع الحظر عن المالعب الليبية 

بعد أكثر من سبع سنوات.

● صولة

محكمة القضاء المدني تعيد 
الطشاني النتخابات اتحاد الكرة

●  الطشاني

●  الالفي

● عطية
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حالة فرح

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الوسط  عنها  عبر  التي  الفرح  حالة 
الحظر  برفع  ابتهاجا  الليبي  الرياضي 
الست  تجاوز  الذي  الليبية  المالعب  على 
العشق  تؤكد  الكاف  قبل  من  سنوات 
وعودة  للعبة  الليبي  للجمهور  الحقيقي 
طيلة  تشهد  لم  التي  للمالعب  الروح 
السابقة أي مباراة رسمية  السنوات  تلك 
الفرق  وظلت  ليبي،  فريق  أو  لمنتخب 
الليبية تتكبد معاناة السفر وتلعب خارج 

الديار لعدة سنوات.
ليبيا،  داخل  لتلعب  ستعود  األن 
الذي  بنينا  بملعب  البداية  وستكون 
في  بنغازي  األهلي  مشاركة  سيشهد 
كذلك  وسيشهد  المجموعات،  دوري 
مباراة المنتخب الليبي في تصفيات أمم 
كان  الحظر  رفع  أن  رغم  بتونس  أفريقيا 
حيث  نهائيا،  رفعه  عدم  بسبب  منقوصا 
المالعب  إن هناك مالحظات على بعض 
به  الذي  طرابلس  ملعب  ومنها  الليبية 
لجنة  عليها  أكدت  التى  النواقص  عديد 
الكاف في زيارتها األخيرة إلى ليبيا، وهو 
ما يؤكد أن بعض المالعب الليبية خارج 
الخدمة والبد من إعادة تأهيلها والعمل 

على جعلها تواكب المباريات الدولية.
أهمية  جيدا  تدرك  أن  الدولة  وعلى 
الرياضية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
تواكب  جديدة  مالعب  إنشاء  وضرورة 
الرئيسي  الملعب  إن  حيث  العصر، 
ببنغازي  الرئيسي  والملعب  بطرابلس 
بحاجة لوقفة جادة، حيث تجاوز عمرهما 
نصف قرن، وتم إنشاؤهما قبل 53 عاما، 
إنشاء  سنوات  منذ  ليبيا  تشهد  ولم 
العامة  الظروف  بسبب  جديدة  مالعب 
إنشاء  في  التفكير  تم  فكلما  بالبلد، 
تحدث  له  أساس  حجر  وضع  أو  ملعب 

أحداث سياسية أو أمنية تعرقل ذلك.

ودعت أسرة الرياضة الليبية المدافع الدولي 
الجاد واألنيق رشاد الشعتاني، أحد أبرز 

المدافعين الذين برزوا وتألقوا بالمالعب 
المحلية منذ أواخر الثمانينات، حيث بدأت 

مسيرة فقيد ونجم الكرة الليبية الراحل مطلع 
الثمانينات. تألق ضمن صفوف فريق المحلة 

لعدة مواسم وأحرز معه أفضل أهدافه بضربة 
رأسية بارعة في شباك الحارس العمالق مصباح 

شنقب، ليلتحق بعدها لتعزيز صفوف فريق 
األهلي طرابلس في الموسم الرياضي 90-89 

بقيادة المدرب الوطني الهاشمي البهلول، 
ثم بقيادة المدرب التشيكي أوتكار الذي قاد 

األهلي طرابلس لبطولتين متتاليتين.
مهد تألقه الالفت مع فريقه األهلي 
طرابلس للتألق والظهور مع المنتخب 

الوطني، ليعزز صفوفه ألول مرة العام 1988 
في مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب 

بوركينافاسو ضمن تصفيات كأس العالم 
بقيادة المدرب محمد الخمسي، حيث نجح 

المنتخب في التأهل للدور الثاني على 
حساب المنتخب البوركيني عقب فوزه 

بملعب طرابلس الدولي بثالثية 
وخسارته إيابا بواقادوقو بهدفين 

لصفر. واصل رحلة التألق مع 
المنتخب الوطني حين تم اختياره للمرة 

الثانية ضمن تصفيات كأس العالم وشارك 
أساسيا في مباراة الفريق الوطني أمام منتخب 
ساحل العاج في أبيدجان، وهي المباراة التي 

فقد المنتخب نتيجتها بهدف لصفر.
نجح الراحل رشاد الشعتاني في فرض 
رقابة لصيقة على محترف ونجم المنتخب 

اإليفواري يوسف فوفانا، الذي أهدر ركلة جزاء 
تصدى لها بنجاح الحارس العمالق مصباح 

شنقب، كما واصل رحلة النجاح على الواجهة 
الدولية حيث شارك مع المنتخب الوطني الذي 

لعب باسم منتخب الشرطة ومثله في الدورة 
الدولية الودية لمنتخبات الشرطة العربية التي 

استضافتها طرابلس العام 1988. واعتزل 
فقيد الكرة الليبية الراحل المالعب في منتصف 
التسعينات، ليبتعد عن المجال الرياضي الذى 
غادره بهدوء دون ضجيج بعد رحلة طويلة 

زاخرة بالعطاء محليا ودوليا.

الزناد يواجه »املدمر الروسي« 28 مارس بحثًا عن االنتصار الـ17
مانيطة: ليبيا تشارك بثمانية رياضيين 

في بطولة أفريقيا للمالكمة بالكونغو 
خالل الفترة من 20 إلى 27 مارس

الزناد،  مالك  الليبي  المالكمة  بطل  يخوض 
مباراة،   16 في  والفائز  عالميًا   90 المصنف 
نزااًل قويًا وتحديًا جديدًا ضد المالكم الروسي 
 25 في  والفائز  عالميًا   77 المصنف  نيهاروف، 

مباراة والشهير بـ»المدمر«.
مارس   28 في  ببلجيكا  ستقام  المباراة 
لالتصاالت«،  »ليبيانا  شركة  وتستعد  الجاري، 
الزناد  مالك  للبطل  الرسمي  الراعي  بصفتها 
)28 عامًا(، لتجهيز الالعب، الذي كانت بدايته 
بطرابلس  االتحاد  بنادي  المالكمة  لعبة  مع 

العام 2011.
في  بمالطا  االحترافية  مسيرته  الزناد  بدأ 
وواصل  مالطا،  بطل  على  بالفوز   2015 العام 
بعروض  االحتراف  مجال  في  تألقه  بعدها 
إلى  وصلت  االنتصارات  من  وسلسلة  رائعة 
القاضية،  الفنية  بالضربة  أغلبها  انتصارًا   16
وأيضًا  بريطانيا  بطل  على  فوزه  وأبرزها 
أساري،  وجريمن  ويلمز  البريطانيين  على 

والسلوفاكي ميتشيل، والكاميروني تشامبا.
الليبي  الدولي  للمالكم  ظهور  آخر  كان 

مالك الزناد في نزاله أمام منافسه أندريه في 
مالطا، في يوليو الماضي، حيث تسببت جائحة 
»كورونا« في تأخير ظهور البطل الليبي الذي 
عن  الصادر  بالتصنيف  الـ90  المركز  يحتل 
 1133 يضم  الذي  للمالكمة،  العالمي  االتحاد 
على  الثالث  بالمركز  أيضًا  جاء  فيما  مالكمًا، 

المستوى األفريقي.
سبق وأكد رئيس منتخبات المالكمة الليبية 
عبدالكريم مانيطة، أن ليبيا ستشارك بثمانية 
المؤهلة  الثانية  التصفيات  في  مالكمين 
ستستضيفها  التي   ،2021 طوكيو  ألولمبياد 
فرنسا، وأوضح مانيطة، في تصريح إلى جريدة 
»الوسط«، أن المالكمين هم عبدالباسط خير 
عكاشة  ومؤيد  الفالح  وسعد  دوكو  وعاصم 
ومحمد المقصبي إلى جانب الثالثي المحترف 
بمالطا وبريطانيا الشقيقين مالك ومعز الزناد 

وفتحي بريبش.
المنتخبات  لجنة  أن  مانيطة،  وأضاف 
التصفيات  لهذه  استعداديًا  برنامجًا  وضعت 
يتخلله  وخارجيًا  داخليًا  معسكرًا  يتضمن 
تسمح  أن  نتمنى  الدولية  المباريات  من  عدد 
لتنفيذه،  الالزمة  اإلمكانات  وتتوافر  الظروف 
المنتخبات  بقاعة  تكريم  حفل  مؤخرًا  وُأقيم 

وفتحي  الزناد  مالك  المحترفين،  للمالكمين 
للمالكمة  الليبي  االتحاد  قبل  من  بربيش، 
حفل  على  وأشرف  والرياضة،  الشباب  وهيئة 
الجهمي  ولؤي  مانيطة  عبدالكريم  التكريم 
النظيف  وحسين  باالتحاد،  الصندوق  أمين 
وعمر  للمالكمة  الفرعي  االتحاد  رئيس 
الفرعي  باالتحاد  الصندوق  أمين  الزليتني 
لرئيس  كلمة  التكريم  وتخلل  بطرابلس، 
الذي  مانيطة  عبدالكريم  المنتخبات  لجنة 
من  بها  والعودة  ليبيا  في  اللعبة  عن  تحدث 
لالتحاد  السليم  التخطيط  بفضل  جديد 
البهلول، وأكد مانيطة  الليبي برئاسة يوسف 
المالكمة  شرفا  وبربيش  الزناد  البطلين  أن 
الليبي  االتحاد  شجع  ما  وهذا  خارجيًا،  الليبية 

دعمهما  على  والرياضة  الشباب  وهيئة 
والوقوف معهما حتى ينطلقا للعالمية.

في  قوية  مشاركة  المالكمان  وينتظر 
التي  طوكيو،  تصفيات  من  الثانية  التصفية 
من المنتظر أن تستضيفها فرنسا بعد انحسار 

جائحة »كورونا«.
الزناد،  مالك  البطل  والد  عبر  جانبهما  من 
بربيش  فتحي  البطل  شقيق  بربيش  وأسعد 
عن شكرهما لهيئة الشباب والرياضة واالتحاد 
أن  شأنه  من  الذي  الدعم،  هذا  على  الليبي 
بهما  ويرتقي  المالكمين  تطور  في  يسهم 
من  الليبية  بالمالكمة  والعودة  للعالمية 
جديد، وفي ختام التكريم قدمت هيئة الشباب 
صكًا  للمالكمة  الليبي  واالتحاد  والرياضة 
للبطلين مالك الزناد وفتحي بربيش بقيمة 30 

ألف دينار.
واصل  الزناد  مالك  الليبي  المالكم  وكان 
هوايته في آخر ظهور له، وفاز بالضربة القاضية 
ُأقيمت  التي  المباراة  من  الثانية  الجولة  في 
منافسه  حساب  على  لندن،  الضباب،  بعاصمة 
ليظفر  جزبيك،  ميشيل  السلوفاكي  المالكم 
عبر  الزناد  كتب  الفوز  وعقب   ،»IBF« بحزام 
صفحته الشخصية على »فيسبوك« رسالة إلى 

والنصر  الفوز  بتكرار  العهد  مجددًا  الليبيين 
باسم ليبيا، . من جانبه أكد مانيطة في تصريح 
خاص إلى جريدة »الوسط« مشاركة ليبيا في 
بطولة أفريقيا للمالكمة، التي ستقام بالكونغو 

الجاري،  مارس   27 إلى   20 الفترة من  في 
وأن المشاركة ستكون بثمانية رياضيين 

وهم: عبدالباسط بالخير وزن خفيف، 
خفيف  وزن  بالراشد  ومحمد 

المقصبي  وامحمد  متوسط، 
عكاشة  ومؤيد  متوسط،  وزن 

الفالح  وسعد  الذبابة،  وزن 
قصيبات  وعمر  ثقيل،  وزن 

ومحمد  الثقيل،  فوق  وزن 
فريضة وزن خفيف ثقيل، 
وأكرم انبيه وزن الديك، 
نوري  المدرب  بجانب 
ومساعده  طالب،  بن 

المسالتي،  عبدالناصر 
معسكر  إلقامة  التجهيز  وجاٍر 

المالكمة  لمنتخب  خارجي 
أسابيع  ثالثة  لمدة  يتواصل 

تتخلله العديد من المباريات 
الودية.

الوسط - محمد ترفاس

وجه عادل األحمر، والد بطل رمي القرص 
اتحاد  رئيس  إلى  شكره  األحمر،  زكريا 
تكفل  الذي  التريكي  عدنان  الشرطة 
في  البنه  الغضروف  إزالة  عملية  مصاريف 
وقال  أخرى،  مؤسسات  عنه  تخلت  وقت 
جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  األحمر 
»الوسط« إن حالة ابنه تتحسن، »بعد أن 
العملية،  تكاليف  تسديد  عن  عاجزًا  وقف 
لكن، زكريا يستحق الدعم والمساندة لما 

قدمه أللعاب القوى الليبية«.
أولمبياد  في  ليبيا  مثل  »زكريا  وأضاف: 
كما   ،2016 الصين  في  العالمي  الشباب 
مميزة  مشاركات  وله  أرقام،  صاحب  أنه 
عربية وأفريقية، وأنا متأسف لعدم تجاوب 
عدة مسؤولين رياضيين معي، لكن األزمة 

مرت بالسالم، وشكرًا للتريكي«.
يقف  إنه  األحمر  عادل  وقال  سبق 
جراحية  عميلة  قيمة  تسديد  عاجزًاعن 

عاجلة البنه الذي قدم للرياضة 
يلتفت  ولم  الليبية 

إلجراء  اآلن  أحد  له 
العملية،  هذه 
في  األحمر  وأضاف 
إلى  خاص  تصريح 
»الوسط«:  جريدة 
خير  كان  »ابنى  قائاًل: 
القوى  أللعاب  سفير 
فضية  وحقق  الليبية، 
إلى  وترشح  أفريقيا، 
الشباب  أولمبياد 

الليبي على صعيد  الرقم  2014، وصاحب 
العرب  برونزية  أضاف  أيضًا  الناشئين، 
وكل ذلك في أربع سنوات، ولألسف بعض 
وحطموا  ذلك  كل  تجاهلوا  المسؤوليين 
من  كثير  أحالم  تحطمت  مثلما  أحالمه 

الرياضيين«.
األحمر  زكريا  2019وجه  نوفمبر  وفي 
رمي  في  الليبي  القياسي  الرقم  صاحب 
لرئيس  وتقديره  شكره   ،55.67 القرص 
القنطري،  بشير  والرياضة  الشباب  هيئة 
الغضروف  بعد تعرضه إلصابة في  لدعمه 
ومساعدته في تجاوز أزمته الصحية، مؤكدًا 
وقتها أنه سيعود للتدريب من جديد بعد 
آخر مشاركة رسمية له في أولمبياد الشباب 
في  طموح  ولديه  سنوات،  قبل  بالصين 
والعودة  جديد،  تحدٍ  تحقيق 
بقوة للمنافسات الدولية في 
يواصل  وأنه  القرص،  رمي 
تدريباته حاليًا بشكل مستمر 
فترة  منذ  الشرطة،  اتحاد  في 
موجهًا  إصابته،  قبل  وحتى 
اإلعالمي  لالهتمام  الشكر 
أن  قبل  أخباره،  ومتابعة 
لإلصابة  يتعرض 

األخيرة.

نادي  بصفوف  المحترف  الليبي  الدولي  الجناح  والد  أعلن 
اللعب  نجله  اعتزال  علي،  بن  أحمد  اإليطالي،  »كروتوني« 
على المستوى الدولي واالكتفاء باللعب على مستوى األندية، 
عبر  الشخصي  حسابه  على  له  منشور  في  الالعب  والد  وقال 
الشأن  بهذا  الليبي  الكرة  اتحاد  راسل  نجله  إن  »فيسبوك«، 
كي يخطره بقراره، بحسب ما نقله موقع »كوورة«، مشيرًا إلى 
اإلصابات  كثرة  منها  نجله،  قرار  وراء  كانت  عديدة  أسبابًا  أن 

وعدم قدرته على العطاء أكثر على المستوى الدولي.
وعلمت »الوسط« أن هناك مساعي تجرى بين رئيس اتحاد 
الليبي عبد الحكيم الشلماني والالعب إلقناعه بالعدول  الكرة 
عن قراره وتأجيله على األقل لما بعد انتهاء التصفيات القارية 

.2022 المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 
ظهر بن علي مع »كروتوني« أمام »التسيو«، في المباراة 
علي  بن  وعانى  الثامنة،  الجولة  ضمن  بهدفين  خسرها  التي 
عن  غياب  بعد  بالده،  منتخب  تمثيل  من  الهروب  اتهامات 
المجموعة  تصفيات  في  األخيرة  االستوائية  غينيا  مواجهتي 
التي   ،2022 بالكاميرون  أفريقيا  ألمم  المؤهلة  العاشرة 

خسرها »فرسان المتوسط« لتتضاءل فرصة الصعود.
الكرة  اتحاد  إن  نجم،  عالء  الرياضى،  المحلل  وقال  وسبق 
للتخطيط،  يفتقر  الشلماني  الحكيم  عبد  برئاسة  الحالي 
للتخطيط  أجنبية  بخبرات  االستعانة  في  يفكر  أن  وعليه 
المستقبلي، وهذا ليس عيبًا وتقوم به عدة دول، وأضاف نجم 
جدًا  مندهش  إنه  »الليبية«  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في 
عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  تصريحات  من 
له  واتهامه  علي،  بن  أحمد  الالعب  بخصوص  الشلمانى 

بالهروب.
غير مسؤول ومحبط  الشلماني  أن تصريح  نجم  وأكد عالء 
للرياضيين، والالعب من نجوم الكرة الليبية ولم يقصر سابقًا 
له  خاصة  طائرة  توفير  يتم  أن  يفترض  وكان  المنتخب،  مع 
االتحاد  خزينة  تكلف  أن  دون  مصر  إلى  إيطاليا  من  إلحضاره 
برتوكواًل  لديه  ألن  معذور  »الالعب  قائاًل  واختتم  كثيرًا، 

وما  به،  وملتزم  إيطاليا  في  صحيًا 
اتحاد  سببه  المنتخب  نتائج  في  يحصل 

اإلداري  المدير  أما  الحالي«.  الكرة 
القدم،  لكرة  الوطني  للمنتخب 

مشكلة  إن  فقال  الترهوني،  كمال 
التحاقه  بعدم  الخاصة  علي  بن 
بالمنتخب، كانت بسبب »كورونا« 
المتبع  الصحي  والبروتوكول 
يتم  لم  أنه  مؤكدًا  إيطاليا،  في 
التقصير في التواصل معه، وأشار 

لقناة  تصريحات  في  الترهوني 
مطالب  لهم  كانت  الرياضيين  بعض  أن  إلى  »سالم« 
شيء،  أي  في  معهم  تقصير  هناك  يكن  ولم  خاصة 
والرياضة  الشباب  وهيئة  كاماًل،  بعملنا  »قمنا  متابعًا: 
للمنتخب  اإلداري  المدير  وأشار  معنا«،  تقصر  لم 

يتحملون  الالعبين  بعض  أن  إلى  القدم،  لكرة  الوطني 
المسؤولية لعدم عطائهم الجيد في المباراتين مع غيينا 

االستوائية، مؤكدًا أن العمل صعب في إدارة المنتخب.
واستعد بن علي للظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز 

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

نادي »بيسكارا« في السابق أيضًا.

اتحاد الشرطة يساند بطل رمي 
.. والشلماني يحاول إقناعه القرص الدولي زكريا األحمر

ً
بن علي يعتزل دوليا

بالعدول لما بعد تصفيات المونديال

4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من »فيفا«
سباق مع الزمن وترقب قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمالً في خوضها على األراضي الليبية

تترقب كرة القدم الليبية خطوة جديدة في مشوار 
رفع الحظر على مالعبها، الذي امتد ألكثر من سبع 
الفنية  األزمات  من  الكثير  خاللها  عانت  سنوات، 
رفع  »كاف«  األفريقي  االتحاد  قرار  بعد  والمادية، 
مماثل من  آخر  قرار  ليتبقى  الحظر بشكل جزئي، 
قبل االتحاد الدولي »فيفا« بهدف رفع الحظر على 
الصعيد الدولي، ومن ثم استقبال المالعب الليبية 
مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة 
نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022، إال أن األمر 
»فيفا«  التخاذ  مهمة  خطوات  بأربع  مرهونًا  بات 
لمدينة  زيارته  »كاف«  وفد  أنهى  أن  بعد  قراره، 
زار  ساعة  وعشرين  ألربع  تواصلت  التي  بنغازي، 
حميدو  هيما  جبريل  ترأسه  الذي  الوفد  خاللها 
وفندقي  بنينا،  شهداء  ملعب  النيجر  اتحاد  رئيس 
الجانبي  التدريبات  وملعب  وجليانة،  تيبستي 
الذي  األمني  باالجتماع  واختتمها  بنغازي،  لملعب 
عقد بفندق تيبستي، حيث أكد اتحاد الكرة الليبي 
توفير وتقديم كل الضمانات والظروف المطلوبة 
التي كان لها األثر الطيب، ومن شأنها أن تعزز من 
الليبية  المالعب  المفروض على  الحظر  رفع  إنهاء 

منذ أكثر من سبع سنوات.

البنية التحتية
المالعب  على  مالحظات  »كاف«  وفد  سجل 
بنينا  لملعب  مجددًا  سريعة  بزيارة  ووعد  الليبية، 
المطلوبة،  المالحظات  عمل  لمتابعة  ببنغازي 
الوقت  في  المباريات  الستقبال  األقرب  كونه 
العاصمة  ملعب  تمامًا  استبعد  حين  في  الحالي، 
هيئة  أن  إال  مستواه،  تواضع  بسبب  طرابلس 
الشباب والرياضة برئاسة الدكتور بشير القنطري 
وعدت بالتدخل السريع وعمل الصيانة المطلوبة 
أكد  حيث  شهرين،  غضون  في  العاصمة  لملعب 
وتم  شركات،  مجموعة  مع  اجتمع  أنه  القنطري 
بالعشب  طرابلس  ملعب  تجديد  على  االتفاق 
الطبيعي، وتركيب مدرجات تغطي الملعب وإزالة 

أعمدة اإلنارة القديمة وتبديلها بجديدة.
بقناة  التسعين«  »في  لبرنامج  وأوضح 
»الوسط«، أنه سيتم تغيير كامل لغرف المالبس، 
المرافق  كافة  تطوير  إلى  باإلضافة  وتوسيعها، 
 45 من  تتجاوز  ال  مدة  في  بالملعب،  المحيطة 
منظومة  تغيير  يتم  سوف  وأنه  يومًا،   60 إلى 
مع  وأفضل،  جديدة  بمنظومة  للملعب  الري 
مقاعد  تركيب  وكذلك  أكثر،  بقوة  إنارة  تركيب 
المالبس  تغيير  غرف  حجم  وزيادة  المدرجات  في 
لملعب طرابلس، وعن أهمية صيانة ملعب النهر 
القنطري،  قال  مارس،   28 وملعب  الصناعي، 
وإن  موجودة،  بالملعب  الخاصة  المعدات  »إن 

الشركة اإلسبانية المشرفة سوف تأتي إلى ليبيا، 
وتستكمل الملعب في حال تحسن الوضع األمني، 

وسيكون الملعب عشبا صناعيا«.
بنغازي  مدينة  ملعب  بخصوص  »أما  وأضاف: 

28 مارس فهو من ضمن اهتماماتنا أيضًا، ونحن 
تواصلنا مع شركة التنمية وطلبنا منهم التواصل 
الملعب،  الستكمال  معهم  المتعاقدة  بالشركات 
شركات  مع  والتعاقد  معهم  العقود  إنهاء  يتم  أو 

أشارت في وقت  تقارير صحفية  جديدة«، وكانت 
ملعب  عشب  تغيير  يتم  سوف  أنه  إلى  سابق 
طرابلس الدولي من العشب الطبيعي إلى عشب 
ورافض  مؤيد  بين  فعل  ردود  أثار  مما  صناعي، 
هذا التغيير، والذي يعد من أقدم وأكبر المالعب 

في ليبيا.

الخطة األمنية
في الوقت الذي كشف فيه رئيس اتحاد الكرة 
برفع  »كاف«  قرار  الشلماني  الحكيم  عبد  الليبي 
التي  األمنية  المالحظات  بعض  إلى  أشار  الحظر، 
طلب  حيث  المقبلة،  الفترة  في  جهد  إلى  تحتاج 
منه بضرورة إعداد خطة أمنية الستقبال منتخب 
واستقبال  أفريقيا،  أمم  تصفيات  في  تونس 
المقبلة في بطولة  مباريات فريق األهلي بنغازي 
مالعب  على  المباريات  من  وغيرها  الكونفدرالية 
القدم،  كرة  التحاد  العام  األمين  قال  حيث  ليبيا، 
نيوز  »سكاي  لموقع  الصويعي،  الناصر  عبد 
ماراثوني  جهد  نتيجة  جاء  القرار  »إن  عربية«، 
التنفيذي  المكتب  وعضو  الكرة  اتحاد  لرئيس 
لرفع  الوقت  حان  لقد  األفريقي،  باالتحاد 
للجميع،  ومرهقة  طويلة  سنوات  كانت  الحظر، 
يخوضون  كانوا  واألندية  المختلفة  فالمنتخبات 
الحظر  بسبب  دولتهم  خارج  القارية  مبارياتهم 

األوضاع  نتيجة  عليهم  فرض  الذي  الرياضي 
األمنية التي كانت تمر بها البالد«.

الدعم الخارجي
قدم مسؤولو الكرة الليبية ملفًا كاماًل تم عرضه 
عُقد  الذي  لكاف،  التنفيذي  المكتب  اجتماع  في 
من  دعمه  وتم  الكاميرون،  في  ياوندي  بمدينة 
ما  وهو  التنفيذية  باللجنة  واألصدقاء  الجوار  دول 
يستلزم استمراره في الفترة المقبلة، حيث ساهمت 
المساندة في الموافقة على إرسال بعثة تفتيش من 
كاف، برئاسة حميدو، وزارت اللجنة مدينة طرابلس 
وتحديدًا ملعب طرابلس الدولي والفنادق، وتجولت 
في شوارع المدينة، وتكرر األمر نفسه في بنغازي؛ 
وكان  الفنادق  وبعض  بنينا  ملعب  زارت  حيث 
وهناك  األمني،  الجانب  من  خاصة  جيدًا،  االنطباع 
المالعب  جاهزية  بخصوص  المالحظات  بعض 
ليست  لكنها  الحظر،  مدة  طيلة  لإلهمال  نظرًا 
المالحظات،  من  جملة  اللجنة  وقدمت  سيئة، 
من  المطلوب  إنجاز  يتم  أن  على  تجهيزها،  وجاٍر 

المالحظات في 10 مارس الجاري.

شبكة اتصاالت
بات مسؤولو اتحاد الكرة الليبي في أمس الحاجة 
لعمل اتصاالت دولية في الفترة المقبلة مع االتحاد 
واستكمال  للتواصل  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 
الخطوات المتبقية على الصعيد الدولي، كما نصح 
من قبل رئيس اتحاد الكرة المصري السابق هاني 
في  التنفيذيين  المكتبين  عضو  بصفته  أبوريدة 
»كاف« و»فيفا«، حتى يتفهم األخير حجم األضرار 
التي وقعت على كرة القدم الليبية طيلة السنوات 
السبعة الماضية من جراء اللعب خارج الديار، وسبق 
وأوضح الشلماني في اجتماع »كاف« ما تتعرض له 
السفر،  وتأثير  تكاليف  من  الليبية  واألندية  الفرق 
وكذلك المظالم التحكيمية، خصوصًا ما تعرض له 
نادي األهلي بنغازي أخيرًا، وهناك تفهم كبير في 
العامة  الهيئة  رحبت  كما  القضية،  لهذه  »كاف« 
المكتب  اجتماع  في  جاء  بما  والرياضة  للشباب 

التنفيذي لـ»كاف«.

●  ..  ويتفقد ملعب شهداء بنينا ببنغازي

●  الشلماني يتوسط رجال الكاف أثناء زيارة المالعب الليبية

تحديد 10 مارس موعداً 
نهائياً من االتحاد األفريقي 

لكرة القدم إلعادة النظر 
حول بعض المالحظات

الوسط - القاهرة 

بعد خطوة »كاف« الجزئية

بعد اتهامه بالهروب من التمثيل الدولي

رحيل الدولي 
الشعتاني بعد مسيرة 

مع األهلي طرابلس

● بن علي

●  األحمر

مالعب
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لماذا: تمت إثارته في هذا التوقيت بالذات؟

ماذا: سيترتب على فتح هذا الملف؟

من: المستفيد مما يحدث من بلبلة؟

أين: رقابة البعثة األممية ولجنة الحوار؟
متى: يثق الليبيون في من يتحمل مسؤولية المناصب

         السياسية؟
كيف: يتربح الراشون من مناصبهم السياسية؟

حديث الرشى
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشيخ محمد األخضر العيساوي
األخضر  محمد  الجليل  الشيخ  رحل   1962 سنة  الشهر  هذا  مطلع  في 
عرفت  عريقة  أسرة  بيت  في  بالزنتان   1874 العام  ولد  الذي  العيساوي، 
الدينية،  العلوم  ودرس  الكريم  القرآن  حفظ  والجهاد.  والتقوى  بالعلم 
واللغة واألدب العربي. سافر العام 1903 إلى مصر والتحق باألزهر الشريف 
ونال منه الشهادة العالمية ثم اختير للتدريس به، وكان يعتبر من كبار 
اإلخوان في الطريقة السنوسية، ومن الذين ساهموا في تنظيم الحركة 
1911 التي تصدت لالحتالل اإليطالي، وعقدوا مؤتمرهم  الوطنية العام 
المشهور بوجوب الكفاح والمقاومة. وتقول المصادر إن الشيخ العيساوي 
في  واصطحبه  أرسالن،  شكيب  المشهور  اللبناني  والمؤرخ  الكاتب  قابل 
من  ليبيا  أبطال  به  يقوم  ما  لتوثيق  الليبية  األراضي  داخل  سرية  رحلة 
جهاد ضد االستعمار اإليطالي، نشر الشيخ األخضر مجموعة من المقاالت 
في مجلة )الفجر الليبي( وجريدة )برقة الجديدة( الصادرتين في بنغازي، 
صالت  له  وكانت  أعالمه،  وبعض  الليبي  بالتاريخ  تتعلق  مقاالته  وكانت 

صداقة قوية مع شاعر الوطن )أحمد رفيق المهدوي(.

ليبيا األمسليبيا األمس

يقول المعلق السياسي البريطاني، أندرو رونسلي، إن أسوأ المعارك السياسية وأكثرها ضراوة ليس 
بين الخصوم، بل بين رفاق سابقين. وصفحات التاريخ مليئة بالشواهد قديمًا وحديثًا. ولعل أسوأ 
ما نتذكره منها ما فعله جوزيف ستالين برفاقه في الحزب الشيوعي الروسي، خاصة منهم ليون 
تروتسكي. بل إن أغلبنا في ليبيا لم ينسَ بعد الخصومة بين العقيد معمر القذافي والرائد المرحوم 
عمر المحيشي والنهاية الماسأوية لألخير. هناك الكثير من العوامل وراء تلك الخصومات، وال مجال 

في هذه السطور لتتبعها.
هذا بدوره يقودنا إلى خصومة سياسية جديدة، بين رفيقي نضال باألمس القريب، اندلعت مؤخراً، 
أو باألحرى ظهرت على السطح مؤخرًا، وبدأت تلفت األنظار، وتستحوذ على االهتمام، لضراوتها، ولما 
قد تؤدي إليه من نتائج على مصير حزب انفصالي، يقود حركة استقاللية، ونعني بذلك الحزب القومي 
االسكتلندي، وهدفه السياسي في قطع ما يشده من خيوط باالتحاد البريطاني، وإعالن استقالل 

األمة االسكتلندية، واستعادة سيادة مفقودة منذ أكثر من ثالثة قرون.
المعركة تدور بين السيد أليكس سالموند، الذي قاد الحزب لمدة عشرين عامًا، والسيدة نيكوال 
ستورجين التي كانت نائبة له لمدة عشر سنوات، ثم تولت خالل السنواب السبع الماضية، قيادة 
الحزب، وتحملت مواصلة مهام رفع راية االنفصال واالستقالل، وإن لم تنجح، حتى اآلن، في تحقيق 
الهدف الذي ُانتخبت من أجله، وهو إلزام الحكومة البريطانية بعقد استفتاء ثانٍ حول االستقالل، بعد 

فوز االتحاديين باالستفتاء األول العام 2014.
االثنان كانا رفيقي نضال، وتوليا، واحدًا إثر آخر، زعامة الحزب ورئاسة الحكومة المحلية. واالثنان 

مشهود لهما بالكفاءة والذكاء والطموح. واالثنان دخال منذ فترة في 
حرب ضد بعضهما ال أحد يقدر على التنبؤ بنتائجها.

ويستمنستر،  في  قلعتهم  أبــراج  من  يرصدون  لندن،  سياسيو 
التطورات المتالحقة الخطيرة في أدنبره، ببهجة وأمل، متمنين أن تقود 
الحرب إلى وضع نهاية لكابوس أقضّ مضجعهم في السنوات األخيرة.
الجولة األولى من الحرب انتهت لصالح السيد سالموند، حين برَّأت 
المحكمة ساحته، في الفترة الماضية، من ثالث عشرة تهمة بالتحرش 
الجنسي. وها هو يعود إلى ميدان الحرب مجدداً، في ساحة البرلمان 
وفي  البعض،  يرى  غريمته.  إلى  قاضية  لتوجيه ضربة  االسكتلندي، 
مقدمتهم السيدة ستورجين، أن السيد سالموند يسعى لهدم المعبد 
على الجميع، في حين أن البعض اآلخر ال يجازف بقبول ذلك، ويرى أنه 
مازال أمام الحزب القومي االسكتلندي فرصة إنقاذ الموقف. لكن ال أحد 
بمقدوره التكهن، حاليًا، بما ستؤدي إليه الحرب مستقباًل من نتائج على 

الحزب، أو على استقالل اسكتلنده.
وفي غياب خريطة خروج من المأزق، تعددت الطرق، وانقسم الحزب 
إلى معسكرين، وتضاربت األهداف واختلفت النوايا، وبدأ االتحاديون، 
إلقامة  استعداداتهم  أيرلنده،  وشمال  وويلز  وإنجلترا  اسكتلنده  في 
حاليًا،  لكن  ربما.  سفنهم؟  تشتهي  بما  الرياح  تأتي  فهل  األفــراح: 

ليس عليهم سوى الترقب، وانتظار نهاية 14 عامًا من سيطرة القوميين االسكتلنديين على الحياة 
السياسية في اسكتلنده.

وعلى ما يبدو، فإن هذه المدة الطويلة في الحكم، وراء ما يحدث للحزب االنفصالي. فالحزب 
استنادًا لكثير من المعلقين السياسيين، من خالل استحواذه الطويل زمنيًا على السلطة، فرض 
حضوره السياسي على الواقع االسكتلندي وأعاد تشكيله بما يتفق وأهدافه، بعد أن تقلص حضور 

األحزاب االتحادية: المحافظون والعمال واألحرار الديمقراطيون.
وفرض الحزب، عبر طرق ووسائل عديدة، سيطرته على األجهزة الحكومية والعاملين بها، وعامل 
بريبة كل من يتوقع منهم مخالفة توجهاته االستقاللية، األمر الذي يعني أن حيادية الجهاز الحكومي 

ومهنيته لم تعد محل ثقة واعتداد.
يتهم السيد سالموند مسؤولين كباراً في الحزب باشتراكهم في حياكة مؤامرة ضده تهدف 
إلى تشويه سمعته، واألسوأ سجنه. وفي الجلسة التي عقدتها اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق 
بالبرلمان االسكتلندي، يوم الجمعة الماضي، قدم وثائق تكشف تورط بطانة السيدة ستورجين 
بقيادة زوجها في العملية. واتهم السيدة ستورجن بتضليل البرلمان االسكتلندي عن دورها ومعرفتها 

بالتحقيق الذي قامت به حكومتها في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي.
السيد سالموند، بعد براءته في قضايا التحرش، انتقل بالمعركة إلى طور أو مستوى آخر، أال وهو 
اإلدانة السياسية لقيادة الحزب، بإعالنه مرارًا أن الحواجز القانونية والدستورية الفاصلة بين الحكومة 
والحزب الحاكم ومكتب النائب العام انمحت، خالل فترة قيادة السيدة ستورجين، ولم يعد لها وجود. 
السؤال حول تأثيرات المعركة وتداعياتها سلبيًا على تقليص الفرص أمام الحزب للفوز باألغلبية في 

االنتخابات القادمة في شهر مايو.
ما تنشره استبيانات الرأي العام من نتائج تؤكد أن االنفصاليين االسكتلنديين لم يخسروا كثيرًا 
من األصوات بسبب الحرب الناشبة الحالية. ويوضح المعلقون األسباب بقولهم إن المعارك االنتخابية 
في اسكتلنده تختلف عن غيرها في المناطق البريطانية األخرى لكونها قائمة على أساس الهوية. 
فالناخبون ال تهمهم كفاءة المترشحين أو غيرها من المزايا األخرى التي يتمتعون بها بقدر ما 

يهمهم ما لديهم من والء لقضية هوية اسكتلندية مستقلة.
لجنة  أمام  مثولها  لدى  التهم  لكل  إنكارها  ستورجين  السيدة  تكرر  أن  المتوقع  ومن 
ملف  إغالق  إلى  سيؤدي  اإلنكار  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  األسبوع.  هذا  البرلمانية  التحقيق 

القضية، أو إعالن انتهاء الحرب.

جمعة بوكليب

رفاق األمس..
 أعداء اليوم!

تحت شعار »أطفالنا صناع الحياة«، أحيا 
مكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، 

الخميس، بديوان الهيئة بطرابلس، يوم 
الطفولة المغاربي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني وتاله النشيد 
المغاربي الجامع، فيما شهد الحفل تكريم 

الشخصيات التي عملت من أجل الطفل، 
حسب منظور الهيئة العامة للثقافة، على 

صفحتها الرسمية في »فيسبوك«. وألقيت 
كلمات للمناسبة، وسط حضور كبير 

للمهتمين بشؤون الطفل، بينما قدم العديد 
من أغاني األطفال والتي كان أغلبها من إنتاج 

الهيئة العامة للثقافة.
وحضر االحتفالية رئيس االتحاد المغاربي 
للطفل، ومدير مركز البحوث، والمعلومات 

عضو اللجنة التسييرية للهيئة، ومديرو 
الشؤون اإلدارية والمالية وثقافة الطفل 

والبرامج واألنشطة الثقافية واإلنتاج الثقافي 
بديوان الهيئة.

الشوكوالته والقلب
استنتج علماء كلية بايلور الطبية األميركية 
إمكانية أن يكون للشوكوالته تأثير إيجابي 

في القلب واألوعية الدموية.
وحلل الخبراء بيانات تخص 300 ألف 
مريض، واكتشفوا عالقة بين تناول 

الشوكوالته واإلصابة بأمراض الشرايين 
التاجية.

واتضح للباحثين أن األشخاص الذين 
تناولوا الشوكوالته، على األقل مرة واحدة 

في األسبوع، انخفض خطر إصابتهم 
بأمراض القلب التاجية بنسبة %8 مقارنة 

باآلخرين. ويوضح الباحثون، هذه الخاصية 
للشوكوالته، باحتوائها على حمض الشمع 

أو )حمض الستياريك( وهو حمض دهني 
مشبّع، ومركبات الفالفونويد والبوليفينول 

- وهي عناصر تقوي القلب وتزيد من 
مستوى الكوليسترول »الجيد«.

ويؤكد العلماء، ضرورة تناول 
الشوكوالته باعتدال وبكميات صغيرة. ألن 
اإلفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن 
والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.

البابا يتوقع
مكان وفاته

نشرت جريدة »ال ناسيون« األرجنتينية، 
السبت، أجزاء من مقابلة تضمنها كتاب 

»صحة الباباوات«، تحدث فيها البابا 
فرنسيس، متوقعا أن تكون روما المكان 

الذي سيموت فيه، وأن يكون ال يزال 
في منصبه حبرًا أعظم، مستبعدًا العودة 

للعيش في بلده األرجنتين.
وقال البابا في هذه المقابلة التي 

أجراها معه الصحفي الطبيب األرجنتيني، 
نيلسون كاسترو، في الفاتيكان في 

فبراير 2019 إنه يفكر في الموت، لكنه 
ال يخشاه.

وعندما سُئل كيف يرى نهايته، أجاب 
البابا فرنسيس )84 عامًا( »سأكون حاماًل 

لقب البابا، سواء أكنت ال أزال في موقع 
المسؤولية أو كلقب فخري. وسأكون في 

روما. لن أعود إلى األرجنتين«.

لم ينَس 
الليبيون 

الخصومة بني 
العقيد معمر 

القذافي والرائد 
عمر املحيشي 

والنهاية 
املاسأوية 

لألخير

روبي 
»مس غوغل«

المصرية،  والمغنية  الممثلة  تصدرت  حفلها،  إحياء  بعد 
كأكثر  »غوغل«  العالم  في  األشهر  البحث  محرك  روبي، 

اإلنترنت  رواد  عنها  يبحث  التي  المواضيع 
ويأتي  العربية.  الدول  من  عددد  في 

ضمن  الثالثاء،  أقيم  الذي  الحفل، 
تتخذها  التي  اإلجراءات  مراعاة 

لمواجهة  المصرية  السلطات 
الجديد  كورونا  فيروس 

وسط   ،»-19 »كوفيد
لمقاطع  واسع  تداول 

الحفل  من  فيديو 
قرب  أقيم  الذي 

األهرامات.
روبي  ونشرت 

من  صورًا 
على  الحفل 

صفحتها 
سمية  لر ا

قع  بمو
الصور،  مشاركة 

بتعليق  »إنستغرام« 
فيه:  قالت  مقتضب 

الماضية  الليلة  أداء  »قدمت 
القاهرة«. في  خاص  حفل  في 

التي  الصور  ونالت 
على  الفنانة  نشرتها 

»إنستغرام«،  في  صفحتها 
تفاعل  ألف   126 من  أكثر 

بعد  وتعليق  إعجاب  بين 
على  ساعة   24 من  أقل 

. ها نشر

وجوه من يوم الطفولة املغاربيوجوه من يوم الطفولة املغاربي

أقوالهمأقوالهم

»أعجبت بتركيز السلطة الجديدة 
على الوحدة والمصالحة، ودعم مبدأ 

الشفافية والمساءلة 
والتحضير لالنتخابات

 في ديسمبر«

السفير األلماني لدى ليبيا
أوليفر أوفتشا

»المملكة المتحدة سوف تقدم 
الدعم الكامل للمجلس الرئاسي 

والحكومة الجديدة من أجل الوصول 
لالستحقاقات القادمة«.

السفير البريطاني لدى ليبيا
نيكوالس هوبتون

»بحثت مع المسؤولين بالخارجية 
سبل إيصال المساعدات اإلنسانية، 
ودعم حكومة الوفاق في مواجهة 

وباء كورونا«

منسقة الشؤون اإلنسانية لدى بعثة 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا

جورجيت جانيون

»ندعو كل األطراف إلى احترام وقف 
إطالق النار في أنحاء البالد 
ومغادرة جميع المقاتلين« 
األجانب األراضي الليبية«

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس
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