
عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
5.417.051.014.256.588.12

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
1819192719

درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

مسرح السوق يستعيد عافيته
ص16

إيثانول

فضاء

غادرت 3 سفن عمالقة ساحل الخليج 
األميركي تحمل اإليثانول متجهة إلى 

الصين، في مؤشر على زيادة كبيرة في 
صادرات الوقود من الواليات المتحدة 

للصين. وهذه الشحنة تمثل تطورًا 
إيجابيًا لقطاع اإليثانول األميركي، الذي 
شهد انخفاضًا في الطلب بسبب جائحة 

»كورونا« والحرب التجارية بين بكين 
وواشنطن.وتشتري الصين اإليثانول 

األميركي لمزجه بالبنزين، ومن المتوقع 
إرسال مزيد الشحنات إليها، خالل 

األشهر المقبلة.

آالف 5
سيدة

سعودية تدخل سوق العمل
 كل شهر

)وزارة التجارة السعودية(

نفط

كل شيء

تعاون

قريبا في ليبيا
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ليبيا تواجه الخالف حول »شرق املتوسط« بثوبها الحكومي الجديد

المتهم
يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد 

ولد عبد العزيز، وبعض وزرائه، 
باإلضافة إلى أكثر من 200 

شخص أمام النيابة العامة في 
موريتانيا بتهمة الفساد، قبل 

إحالتهم إلى المحاكمة.
محامي ولد عبد العزيز 

علق على المشهد 
قائاًل: »بالده سجنته 

وأهانته كأنه 
لم يكن رئيسًا 
للبالد«؛ فيما 

منعت الشرطة أي 
مواطن االقتراب 
من بوابة قصر 

العدل التي تقام 
فيها المحاكمة.

وتم توقيف 
الرئيس السابق، 

في أغسطس 
الماضي، لمدة أسبوع قبل 

إفراج السلطات عنه على 
ذمة التحقيق.

لكن ولد عبد العزيز، البالغ 
64 عامًا، الذي تولى حكم البالد 
لواليتين متتاليتين بين العامين 
2009 و2019 يواجه اآلن تهديدًا 
بالسجن في موقف مر به أكثر من 
رئيس عربي خالل السنوات العشر 

األخيرة.. فهل ينتهي به الحال خلف 
القضبان؟

وقعت وكالتا الفضاء الروسية والصينية 
مذكرة تفاهم إلقامة محطة أبحاث دولية 

للقمر. ويتضمن المشروع إنشاء مجمع 
لمنشآت تجارب وأبحاث فوق سطح القمر 

أو في مداره، وإجراء أعمال بحثية متعددة 
األغراض والتخصصات.

المذكرة وقع عليها رئيس وكالة 
الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، 

ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية 
زهانغ كيجيان، خالل اجتماع عقد عبر 

تقنية الفيديو.

تجاوزت مطبات المحاصصة وتداعيات تقرير»الرشاوى«

البلديات تضع حكومة الدبيبة أمام قائمة االحتياجات وااللتزامات

 »زيادة مقلقة« في إصابات »كورونا« بالجنوب.. ومسح عشوائي باملدارس

تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و»كورونا« واالنتخابات

الشحنات الليبية تستعيد صدارة النفط في »املتوسط«

عادت ليبيا لتصبح أكبر مصدر للنفط الخام 
في البحر األبيض المتوسط وسط توقعات 
نحو  النفط  من  شحناتها  متوسط  ببلوغ 
مارس  خالل  يوميًا  برميل  مليون   1.13
الوطنية  المؤسسة  وقعت  فيما  الجاري؛ 
للنفط عقدًا جديدًا لتحديث منظومة اإلنتاج 

والمالية الخاصة بها.
اإلثنين  ــون،  ــي أوروب متعاملون  ــال  وق
الليبي  الخام  على  الطلب  إن  الماضي، 
منتصف  منذ  للغاية  قويًا  كــان  الخفيف 
سبتمبر، عندما أعيد فتح الموانئ والمنشآت 
للوضع  وأيضًا  التنافسي،  لسعره  نظرًا 
السياسي األكثر استقرارًا في الدولة العضو 
في »أوبك«، وفقًا لما ذكرت وكالة »غلوبال 
أن  الوكالة  وأوضحت  األميركية.  بالتس« 
ليبيا صعدت مرة أخرى لتصبح أكبر مصدر 
المتوسط  األبيض  البحر  في  الخام  للنفط 
رفع  من  فقط  شهرين  بعد  نوفمبر،  منذ 
الحالة القاهرة في مختلف مواقع التصدير. 
ومنذ بداية العام الجاري وحتى اآلن، صدرت 
بينما  اليوم،  1.08 مليون برميل في  ليبيا 
برميل  ألــف  ــر،981  ــص وم تركيا  شحنت 
التوالي،  على  يوميًا،  برميل  آالف  و609 
وفقًا لبيانات نقلت عنها الوكالة األميركية. 
تركيا  من  المصدر  الخام  النفط  ويأتي 

كردستان  وإقليم  أذربيجان  من  كل  من 
العراق شبه المستقل. ومن المقرر أن يبلغ 
والمكثفات  الخام  النفط  شحنات  متوسط 
في ليبيا نحو 1.13 مليون برميل في اليوم 
الموقت  التحميل  لبرنامج  في مارس، وفقًا 
الصادرات  وارتفعت  بالتس«.  لـ»غلوبال 
مستوى  أدنى  من  الماضي،  العام  الليبية 
لها في سبع سنوات عند 90 ألف برميل في 
اليوم إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 
1.19 مليون برميل في اليوم في ديسمبر.

اإلنتاج  انخفض  الماضي  ديسمبر  ومنذ 
الليبي بشكل طفيف بسبب مشاكل ناجمة 
عن تهالك البنية التحتية وشكاوى من دفع 

مما  البترولية،  المنشآت  لحرس  الرواتب 
بعض  من  الخام  صــادرات  توقف  إلى  أدى 
كما  ليبيا.  في  الرئيسية  الشرقية  الموانئ 
تضرر قطاع النفط الليبي أخيرًا عندما ألغى 
أبو  حقول  من  مشترياتهم  التجار  بعض 
مستويات  اكتشاف  بعد  والزويتينة  الطفل 
عالية من الزئبق في الشحنات. وفي المقابل 
رحب أصحاب ناقالت النفط في حوض البحر 
من  الصادرات  بعودة  المتوسط  األبيض 
ليبيا بعد ثمانية أشهر من الحصار؛ ال سيما 
حكومة  الماضي  الشهر  في  شكلت  بعدما 
وحدة وطنية بمساعدة األمم المتحدة، مع 

التخطيط لالنتخابات في ديسمبر.

طرابلس: الوسط

مسمى  تحت  واحــدة،  حكومة  لليبيا  أصبح  أخيرًا 
يألفه  لم  انعقاد  بعد  الوطنية«،  الوحدة  »حكومة 
تقريبًا  سنوات  ست  منذ  الليبي  النواب  مجلس 
الليبية،  الحالة  إليها  آلت  التي  االنقسامات  بفعل 
وانعقدت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي 
أنتجها الحوار السياسي الليبي، بدءًا من لقاء تونس 
في  بجنيف  الحكومة  اختيار  إلى  أشهر  ثالثة  قبل 
البرلمان  جلسة  ثم  الماضي،  فبراير  من  السادس 
التي انعقدت ألول مرة طوال فترة االنقسام مكتملة 
النصاب، بحضور أكثر من 130 نائبًا، سبقها جدل 
واسع وتكهنات كثيرة بشأن إمكانية انعقادها بهذا 
العدد، خصوصًا فيما يتعلق بمكان انعقادها، وهو 

مدينة سرت.
أما المطب الذي واجه الجلسة، إلى درجة التهديد 
تسريبه  جرى  ما  فهو  الحكومة،  ونسف  بنسفها 
العقوبات  للجنة  التابعة  الخبراء  لجنة  تقرير  حول 
رشاوى  مزاعم  في  التحقيق  بشأن  المتحدة  باألمم 
جرى اإلبالغ عنها تتعلق بأعضاء لجنة الحوار خالل 
اجتماع تونس، ما فسره البعض بأنه يحمل إشارات 
عبدالحميد  الجديدة،  الحكومة  رئيس  اتهام  نحو 
إلى  التقرير لم يشر  الدبيبة، رغم أن ما سرب من 
أسماء بعينها، ومن المقرر أن يصدر التقرير رسميًا 
يوم 15 مارس الجاري، ما دفع البعض إلى المطالبة 
صدور  بعد  ما  إلى  الثقة  منح  جلسة  تؤجل  بأن 
التقرير إلظهار الحقيقة، لكن يبدو أن تدخالت من 
المسار  فصل  وجوب  باتجاه  ضغطت  الحوار  رعاة 
موضوع  عن  الثقة  منح  جلسة  وتحديد  السياسي 
ومنح  الجلسة  وانعقدت  حــدث،  ما  وهو  التقرير، 
النواب حكومة الدبيبة الثقة في وقت سريع لم يكن 

يتوقعه أكثر المتابعين للشأن الليبي تفاؤاًل.
وبين تشكيلة وزارية حملت أسماء جدلية وعددًا 
المكلف  الحكومة  رئيس  فتح  للحقائب،  موسعًا 
في  النواب  أمام  التدخل  باب  الدبيبة  عبدالحميد 
تشكيل حكومته أكثر مما يجب، وبدا كأنه فتح النار 
على نفسه حين خاطب 132 نائبًا من أصل 188، 
كاشفًا أنه لم يختر في تشكيلته سوى وزير واحد، أما 
باقي الوزراء فقد تم اختيارهم بناء على تزكيات من 
النواب ليعطي بذلك للهيئة التشريعية سلطة أكبر 
من حجمها، ما قد يسمح ألعضائها بالتحكم، حيث 
جوبه بانتقادات الكثيرين على اعتبار أن أمر تشكيل 
هذا  بتصرفه  وأنه  وحده،  اختصاصه  من  الحكومة 

فتح الباب واسعًا أيضًا أمام المحاصصة؛ ما تسبب 
وستة  وزيــرًا   27 إلى  لتصل  الحكومة  توسيع  في 
وستة  وزيرًا  بـ29  لتنتهي  البداية،  في  دولة  وزراء 
وزراء دولة، لكن اتضح فيما بعد أن ما فعله الدبيبة 
كان تكتيكًا ناجحًا، إذ رمى الكرة في ملعب النواب 
عن  المسؤولون  كأنهم  النقاش  خالل  وظهروا 
نتاجًا  جاء  الذي  الوزارية  الحقائب  عدد  في  التوسع 

للمحاصصة.
اتباع  أيضًا  أرجعوا  الليبي  للشأن  متابعون 
البرلمان  أعضاء  ترضية  نهج  الدبيبة  عبدالحميد 
حرصًا منه على الحصول على ثقتهم، مع أنه كانت 
في يده ورقة ضغط أخرى تتمثل في ملتقى الحوار 
السياسي في حال فشل في نيل الشرعية من النواب، 
خصوصًا أنه اعترف بـ»الصعوبات والضغوطات التي 
اعترضته خالل فترة تشكيل الحكومة«، مشيرًا إلى 

أن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها.
واختار الدبيبة حاًل وسطًا لألزمة التي واجهته في 
الذي  االنقسام  بسبب  الدفاع  وزارة  حقيبة  تسمية 
بالمنصب  فاحتفظ  الليبي،  الجيش  مؤسسة  عليه 

لنفسه بشكل موقت.

وتنتظر الحكومة الجديدة ثالثة تحديات رئيسة، 
هي حل أزمة الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء 
لالستحقاق  والتمهيد  النقدية،  السيولة  ونقص 
االنتخابي المحدد له 24 ديسمبر من العام الجاري، 
ثم مواجهة جائحة »كورونا« وتحديدًا بتوفير اللقاح 
ليبيا،  في  المرتزقة  ملفي  جانب  إلى  للمواطنين، 

والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
الحكومة،  تعديل  مناقشات  مع  مواز  وأثير جدل 
التشريعية  اللجنة  من  النواب  مجلس  طلب  بعدما 
السياسية  الخريطة  تضمين  بشأن  مقترح  تقديم 
اإلعالن  في  السياسي  الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة 
وأرســل  لليبيا.  الموقت  الدستور  أو  الدستوري 
مجلس  رئيس  إلى  رسالة  للدولة  األعلى  المجلس 
معه  للتشاور  خاللها  دعاه  صالح،  عقيلة  النواب 
السياسي،  االتفاق  على  تعديل  أي  ــال  إدخ قبل 
تلحق  قد  التي  الدستورية  للطعون  »تفاديًا  وذلك 
التعديالت المنفردة المزمع إجراؤها« وفق الرسالة.

وبرزت خالل مناقشات مجلس النواب مع رئيس 
األجنبية  القوات  وجود  مسألة  الجديد  الحكومة 
)المرتزقة( في ليبيا، وموقف هذه الحكومة مستقباًل 
من هذا الملف، الذي أشار الناطق باسم الدبيبة إلى 
تشعبه  جراء  بروية  معه  التعامل  يتطلب  ملف  أنه 
السابقة  األممية  المبعوثة  وقدرت  وخارجيًا،  داخليًا 
بنحو  القوات  تلك  عدد  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة، 
20 ألفًا، مع وجود عشر قواعد عسكرية، في مختلف 

أنحاء البالد.

األطــراف  تواصل  يتوقف  لم  األثناء  هــذه  في 
الدولية مع الحالة الليبية، خصوصًا األوروبية منها، 
يتضمن  تصور  بطرح  ــي  األوروب االتحاد  بــادر  إذ 
وزارة  أعلنته  ليبيا  في  مستقبليًا  مصالحة  مشروع 
الثالثاء،  الوطني،  الوفاق  حكومة  في  الخارجية 
استقبل  سيالة  الطاهر  محمد  الوزير  أن  موضحة 
بصفته  بليكوا،  رامون  الوزارة،  بديوان  مكتبه  في 
وزيرة  ومبعوث  ليبيا  إلى  األوروبي  االتحاد  مبعوث 
الخارجية اإلسبانية لشؤون حوار الثقافات، والسفير 
ونائبه  الراتشي،  غارثيا  خافيير  ليبيا  لدى  اإلسباني 

خورخي أبيال ليثيرنثو.
وأوضحت الوزارة أن المبعوث األوروبي استعرض 
الخطوط العريضة لتصور المشروع، وأنه يركز على 
»الربط بين التنمية واألمن، ومنع نشوب النزاعات 
ديمقراطي  نظام  لتعزيز  الليبية  ــراف  األط بين 

وشامل«.
سيرغي  روسيا  خارجية  ــرا  وزي اتفق  بدورهما 
محادثات  خــالل  شكري،  سامح  ومصر  الفـــروف، 
هاتفية يوم الثالثاء على الحاجة إلى تكثيف الجهود 
تطبيع  لتعزيز  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  الدولية 
وتشكيل  ممكن،  وقت  أقرب  في  ليبيا  في  الوضع 
سلطات ليبية دائمة وفق بيان للخارجية الروسية. 
أن  في  األمل  عن  اإلعــراب  تم  نفسه،  الوقت  وفي 
تتمكن القيادة الليبية االنتقالية من توحيد هياكل 
على  واالقتصادية  المالية  والمؤسسات  الدولة 
أساس مبادئ ضمان وحدة أراضي ليبيا وسيادتها 

في وقت قصير.
جويريني،  لورنزو  اإليطالي،  الدفاع  وزير  واعتبر 
بمجلسي  الدفاع  لجنتي  لدى  استماع  جلسة  خالل 
الشيوخ والنواب مساء الثالثاء أن تحقيق االستقرار 

في ليبيا ما زال يمثل »أولوية استراتيجية« لبالده.
المتابعون  ومعهم  اآلن  الليبيون  ينتظره  ما 
للشأن الليبي هو أن ينتهي الفصل األخير من إنجاز 
والتسلم  التسليم  مشهد  وهو  الواحدة،  الحكومة 
والمجلس  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  بين 
حكومة  رئيس  من  كل  وبين  الجديد،  الرئاسي 
الوحدة  حكومة  ورئيس  الــســراج،  فائز  الــوفــاق، 
الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كداللة رمزية مهمة 
الذي  التداول السلمي للسلطة، هذا المشهد  على 
غاب منذ تسليم رئيس الحكومة االنتقالية األسبق، 
علي  خلفه  إلى  السلطة  الكيب  عبدالرحيم  الراحل 
زيدان، فيما ينتظر أن يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة 

الجديدة اليمين اإلثنين المقبل.

• جانب من جلسة  النواب لمنح الثقة  لحكومة الدبيبة في مدينة سرت 10 مارس 2021

االتفاقية  على  الموقعة  بالدول  االلتحاق  إلى  ليبيا  وقاد  الليبي«  »الكسكسي  انتصر 
أصدر  أن  بعد   ،2003 العام  في  الصادرة  المادي  غير  الثقافي  التراث  بصون  المتعلقة 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبل أيام قرارًا باعتماد االتفاقية.
والمغرب،  وموريتانيا  وتونس  الجزائر  المغاربية،  جاراتها  إلى  ليبيا  ستنضم  وبذلك 

التي اعتبر فيها الكسكسي األكلة األكثر شعبية فيها، وفق تصنيف 
شهر  في  استثناؤها  جرى  أن  بعد  يونيسكو،  منظمة 

ديسمبر من العام الماضي. وثمن مندوب ليبيا لدى 
الولدة، قرار االنضمام  الـ»يونيسكو«، د. حافظ 

في  مهمة  »محطة  أنه  معتبرًا  االتفاقية،  إلى 
تعزيز  إلى  الرامية  الدولية  السياسات  تطور 

التنوع الثقافي«.
نسخة  »الوسط«  تلقت  بيان  في  وقــال، 
قانونيًا  صكًا  »تعد  االتفاقية  هذه  إن  منه، 

دوليًا متسقًا مع األولويات الوطنية والمحلية، 
ومع احتياجات الجماعات والمجموعات واألفراد 

أصدر  الماضي،  فبراير  شهر  وفي  المعنيين«. 
االتفاقية،  هذه  باعتماد  قرارًا  الرئاسي  المجلس 

والعمل بها اعتبارًا من الرابع من الشهر نفسه.

العادات  وتسجيل  توثيق  يشمل  االتفاقية  هذه  موضوع  أن  الولدة  د.حافظ  وأضاف 
والتقاليد والحرف واأللعاب واألمثلة الشعبية واألغاني والشعر الشعبي والتراث الشفوي 
الليبية،  التقليدية  واألكالت  الدينية  الليبية  والمناسبات  األعياد  إحياء  وكيفية  وطرق 

وغيرها من أنواع التراث الثقافي غير المادي المتوارث جياًل عن جيل.
ولفت إلى أن »االتفاقية ال تمس بحقوق أي من المكونات الموجودة 
ذلك  تتجاوز  بل هي  تقاليدها،  أو  لعاداتها  تتعرض  أو  ليبيا  في 
المادية  غير  الثقافية  الموروثات  كافة  وحماية  صون  إلى 
المتعلقة بالشعب الليبي بمجموعه وبصرف النظر عن 

مكوناته وهويته«. 
لجنة  وافقت  الماضي،  ديسمبر   16 يوم  وفي 
التراث غير المادي بالـ»يونيسكو« على طلب الدول 
العربية المغاربية األربع، األطراف في االتفاقية، وهي 
اعتبار  على  وموريتانيا،  وتونس  والمغرب  الجزائر 
األصول  ذي  بامتياز  المغاربي  »الكسكسي«  طبق 
المادي،  غير  العالمي  التراث  من  جــزءًا  األمازيغية 
وبالتالي يعتبر ملكًا مشاعًا لشعوب العالم قاطبة. وأثار 
ذلك بعض التعليقات الصحفية في ليبيا التي تساءلت عن 

غياب ليبيا من قائمة الدول المقدمة لهذا الملف.

الليبيون يترقبون مشهد التسليم والتسلم 
بين »الوفاق« والمجلس الرئاسي الجديد 

كداللة على التداول السلمي للسطة

الدبيبة رمى الكرة في ملعب النواب 
وظهروا كأنهم المسؤولون عن التوسع 

في عدد الحقائب الوزارية

13

تانيا صالح تطلق 
ألبومها الجديد 

وروان بن حسني: 
»لسنت وحدكن«

آخرهم الدامجة.. مسلسل 
إقاالت واستقاالت املدربني 

في الدوري عرض مستمر

»رأس فاوستينا« 
يعود إلى ليبيا 

بعد 75 عامًا
استعادت السفارة الليبية في 
النمسا، رأس التمثال الرخامي 

للمرأة فاوستينا، الذي يعود 
أصله للعصر األنطوني، وفقد 

منذ 75 عامًا، من المتحف 
العالمي في غراتس.

وقالت وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق إن عملية استعادة 

التمثال جاءت بعد »مباحثات 
دبلوماسية بين السفارة الليبية 

والنمسا، وبناء على متابعة 
مصلحة اآلثار الليبية، وتوجيهات 

من وزارة الخارجية«، وبموافقة 
مصلحة اآلثار النمساوية.

وخالل حفل رسمي نظم 
خصيصًا لهذه المناسبة، ثمن 

السفير الليبي لدى النمسا، جالل 
العاشي، »الجهود المشتركة 

بين سلطات البلدين الصديقين 
لحماية التراث الثقافي أينما 

وُجد«، مؤكدًا »عمق العالقات 
الليبية–النمساوية«.
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  الكسكسي الليبي ينتصر في معركة »يونيسكو«

سرت، القاهرة: الوسط



تواصـل 02

تدور  الذي  »ديزني«،  إنتاج  من   »Raya and the Last Dragon« األنيميشن  فيلم  عرض  بدء 
أميرة  على  ينبغي  وفيه  آسيا،  شرق  جنوب  في  مختلفة  بلدان  من  مستوحى  خيالي  عالم  في  أحداثه 
بشدة. المنقسمة  ممالكها  توحيد  وإعــادة  كوماندرا  إنقاذ  يمكنه  الذي  التنين  على  العثور  شابة 
األصلية،  النسخة  في  الشخصيات  أصوات  لتأدية  آسيوية،  أصول  من  نجوما  »ديزني«  واختارت 
وقت  في  مفارقة  ذلك  ويشكل  تشان،  وجيما  تران  ماري  وكيلي  وأوكوافينا  أوه  ساندرا  منهم 
األخيرة.  األشهر  في  المتحدة  الواليات  في  آسيويين  أفرادا  تستهدف  التي  االعتداءات  عدد  قفز 
أججها  الوباء،  حول  مغلوطة  مقوالت  المراقبين،  بعض  بحسب  الهجمات،  هذه  غذى  وما 

وصف الرئيس السابق دونالد ترامب »كوفيد19-« بـ»الفيروس الصيني«.
التي أسقطت صوتها على  الممثلة األميركية من أصل فيتنامي كيلي ماري تران  وقالت 
األمر  بك  ينتهي  وتكرارا،  مرارا  االعتداءات  »لقد شهدنا جميعا حصول هذه  رايا:  شخصية 
إهانات  ضحية  نفسها  كيلي  وكانت  يــرام«،  ما  على  ليس  العالم  إن  أحيانا  القول  إلى 
عشاق  بعض  قبل  من  إلكترونية  مضايقات  إلى  باإلضافة  للنساء،  وكراهية  عنصرية 

عالم »ستار وورز« بعد مشاركتها في فيلم »ذا الست جيداي« العام 2017.
عن  علنا   »Raya and the Last Dragon« طاقم  أعضاء  من  آخــرون  وأعــرب 
في  اآلسيويين  تستهدف  التي  واالعــتــداءات  العدائية  األعمال  شأن  في  قلقهم 
إلى  عائد  بأنه  األمر  تفسير  بعد  الممكن  غير  من  أن  ومع  المتحدة،  الواليات 
تستهدف  التي  العنصري  الطابع  ذات  الجرائم  عدد  معدل  فإن  عنصرية،  دوافع 
ومنها  الكبرى،  األميركية  المدن  في  المنصرم  العام  تضاعف  آسيويين 

نيويورك ولوس أنجليس، وفقا لدراسة نشرتها إحدى جامعات كاليفورنيا.
الممالك  تبقى  فلكي  المرضية،  الظواهر  لهذه  بسيطا  عالجا  الفيلم  يقدم 
الــذات،  على  التركيز  عن  الكف  عليها  يتعين  الحياة،  قيد  على  الخمس 
المليئة  الرسالة  هــذه  إلــى  وباإلضافة  ببعض،  بعضها  الثقة  وتعلم 
األميرات  لظهور  يكون  أن  في  أيضا  الفيلم  طاقم  يأمل  الحسنة،  بالنيات 
تأثير  آسيا  شــرق  جنوب  ثقافة  عن  تعبر  التي  ــرى  األخ والشخصيات 
ساندرا  وقالت  فيه.  اآلسيويين  تمثيل  وعلى  المجتمع  على  ملموس 
شيئا  أر  ولم  وثمانيناته،  العشرين  القرن  سبعينات  في  »نشأت  أوه: 
لمدة  يتغير  لم  شيئا  بأن  انطباع  ولــدي  مطلقا،  القبيل  هذا  من 

طويلة جدا في ما يتعلق بتمثيل« هذه الثقافات.

قيمة »بيتكوين« تتجاوز تريليون دوالر

  Raya andRaya and« بدء عرض فيلم »بدء عرض فيلم
»»the Last Dragonthe Last Dragon

عبرت  هكذا  المحلية«،  القوانين  »تنتهك 

معارضتها  عــن  أفريقيا  جنوب  سلطات 

»واتساب«  خدمة  تعتزم  التي  التغييرات، 

مع  البيانات  تشارك  سرية  على  إدخالها 

»واتساب«  وكانت  »فيسبوك«،  األم  شركتها 

عددهم  البالغ  مشتركيها  يناير  في  أمهلت 

شــروط  على  للموافقة  شــهــرا،  مليارين 

مزيد  تشارك  تتيح  التي  الجديدة  االستخدام 

يتمكنوا  كي  »فيسبوك«،  مع  البيانات  من 

حساباتهم،  استخدام  في  االستمرار  من 

أرجأت  عالميا،  الواسعة  االنتقادات  ظل  وفي 

الــشــروط  بــهــذه  العمل  ــدء  ب »واتـــســـاب« 

الجديدة ثالثة أشهر حتى 15 مايو.

لقطاع  الــنــاظــمــة  الهيئة  ــرت  ــب ــت واع

شروط  أن  أفريقيا،  جنوب  في  المعلومات، 

الجنوب  القانون  تنتهك  الجديدة  »واتساب« 

الشخصية،  البيانات  حماية  بشأن  أفريقي 

أي  »معالجة  يمكنها  ال  »واتساب«  إن  وقالت 

الذي  ذلك  غير  بهدف  للمستخدمين  بيان 

كان منصوصا عليه تحديدا عند تسجيل رقم 

الهاتف« من دون »إذن مسبق« من الهيئة.

وجود  إزاء  الشديد«  »القلق  الهيئة  وأبدت 

في  المستخدمون  بها  يتمتع  أكبر  حماية 

الشبكة  تعفيهم  الذين  األوروبــي  االتحاد 

القوانين  بموجب  الجديدة  شروطها  من 

المستخدمين  ــع  م مــقــارنــة  ــة،  ــيـ األوروبـ

الجديدة  االستخدام  قواعد  وتتيح  األفارقة، 

عبر  زبائنهم  مع  يتواصلون  الذين  للتجار 

»فيسبوك«  مع  البيانات  تشارك  »واتساب«، 

االستهداف  بتحسين  للشبكة  يسمح  اإلعالني.مــا 

الجديدة تنتهك القواننيجنوب أفريقيا: قواعد »واتساب« 

تريليون  فوق  السوقية  قيمتها  وارتفعت  الرقمية،  »بيتكوين«  عملة  سعر  ارتفع 
الرقمية  العملة  ووسعت  سنغافورة،  بتوقيت  صباحا  التداول  منتصف  في  دوالر 
ذلك  ومنذ   ،%  7 بنحو  بزيادة  لها،  مستوى  أعلى  إلى  لتصل  المكاسب  تلك 

المرة  هذه  وتمثل  المكاسب،  هذه  بعض  »بيتكوين«  قلصت  الحين، 
دوالر  تريليون  »بيتكوين«  قيمة  فيها  تتجاوز  التي  فقط  الثانية 

فبراير   19 في  األولــى  للمرة  اإلنجاز  هذا  إلى  وصلت  أن  بعد 
الماضي.

فوق  »بيتكوين«  لعملة  السوقية  القيمة  واستقرت 
دون  ما  إلى  تنخفض  أن  قبل  أيام،  لبضعة  دوالر  تريليون 
أعلى  عن  »بيتكوين«  انخفاض  من  وبالرغم  المستوى،  هذا 

شهدت  فقد  دوالرا،   58332 عند  اإلطــاق  على  له  مستوى 
 %  80 على  تزيد  بنسبة  الرقمية  العملة  وارتفعت  كبيرا،  ارتفاعا 

هذا العام وبنسبة تزيد على 570 % خال الـ12 شهرا الماضية.
مشاركة  ــك  ذل فــي  بما  عــوامــل،  ــدة  ع ــى  إل »بيتكوين«  ارتــفــاع  ويــعــزى 
التي  الشركات،  من  البارزة  الشراء  عمليات  وبعض  المؤسسين  المستثمرين 

البرمجيات  صناعة  شركة  وقالت  »بيتكوين«،  اشترت 
»إيثيريوم«  وعملة  »بيتكوين«  عملة  اشترت  إنها  الصينية 

المشفرة.
المشفرة  »إيثيريوم«  عملة  ــداول  ت وجــرى 

 %  7 قــدرهــا  ــادة  ــزي ب دوالرا،   1836 بسعر 
بعمليات  أيضا  الــشــركــات  وتــقــوم  تقريبا، 

وغالبا  المشفرة،  العمات  مجال  في  استحواذ 
بالذهب  العملة  »بيتكوين«  مؤيدو  يشبه  ما 

اآلمنة  واألصول  التضخم  ضد  تحوط  وهي  الرقمي، 
أموالهم  إيقاف  للمستثمرين  يمكن  حيث  المحتملة 

في أوقات االضطرابات السياسية أو االقتصادية.
أسعار  مثل  المتساهلة،  النقدية  السياسة  بأن  البعض  ويجادل 

أنحاء  جميع  في  المركزية  البنوك  من  األصول  وشراء  المنخفضة  الفائدة 
األميركي،  ــدوالر  ال مثل  الورقية،  العمات  قيمة  تآكل  إلى  تــؤدي  العالم، 

وتوفر »بيتكوين« بديا أفضل لاستثمار فيه.

CINEMA
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تعمل خدمة »تويتر« على استحداث خيار، يتيح إلغاء تغريدة مباشرة بعد إرسالها للنشر، حسب ما 
في  االختبارات  أن  مقرا،  كاليفورنيا  تتخذ من  التي  المجموعة،  باسم  ناطق  وأوضح  الشركة،  أعلنت 
مانشون  جين  المعلوماتية  مجال  في  الباحثة  كشفته  الذي  الخبر  بذلك  مؤكدا  جارية،  الصدد  هذا 
وهو  الوظيفة،  هذه  تتخذه  قد  الذي  للشكل  لقطة شاشة  نشرت  وونغ  وكانت  »تويتر«.  على  وونغ 
ثوان  بضع  للمستخدم  يتيح  ما  التغريدة،  إرسال  أثناء  يظهر  قد  أزرق  تحميل  شريط  عن  عبارة 
زر لتعديل تغريدة في حال  إلى توفير  »إللغاء« منشوره، ومنذ بدايات »تويتر«، يدعو مستخدموها 

وجود خطأ إمالئي أو أي خطأ آخر.
مجلة  مع  مقابلة  في  دورسي  جاك  ورئيسها  »تويتر«  مؤسس  وقال 
)الستحداث  العملية  الجوانب  درسنا  »لقد  الفائت:  يناير  في  »وايرد« 
»اإللغاء«  وظيفة  وتتيح  أبدا«،  ذلك  نفعل  لن  ربما  لكننا  تعديل(،  زر 
حصول  في  التسبب  دون  من  الفور،  على  مشكلة  أي  تصحيح 
تعقيدات في حال التعديل مثال بعد إعادة نشر المستخدمين تغريدة 
سبق أن نشرها أحدهم. وستبدو هذه الخاصية كخيار مماثل تلحظه 

خدمة »جي ميل« للبريد اإللكتروني من »غوغل«.
الوظيفة  لهذه  المحتمل  اإلطالق  تاريخ  إلى  »تويتر«  تشر  ولم 
حصرا  تخصص  أن  توقعت  أميركية  إعالم  وسائل  لكن  الجديدة، 
وأعلنت  المستقبل،  في  اشتراك  بدالت  سيدفعون  الذين  للمستخدمين 
مدفوعة  خدمات  إطالق  تعتزم  أنها  الفائت  فبراير  في  »تويتر« 
على  اتكالها  من  والحد  مداخيلها  لتنويع  كوسيلة  لمستخدميها 

اإلعالنات.
وعرضت »تويتر« خالل االجتماع السنوي للمستثمرين برنامج »سوبر فولوز« 
حسابها،  في  االشتراك  فرصة  ما  جهة  أو  شخصية  لمتابعي  يتيح  الذي  المميزة«(  »االشتراكات  )أو 
مشتقة  منتجات  على  حسم  أو  حصري  محتوى  على  الحصول  نظير  شهريا،  دوالرات  بضعة  مقابل 
ما  يوميا  التغريدات  شبكة  ويرتاد  خاصة،  مجموعة  إلى  االنضمام  حتى  أو  إخبارية  نشرات  على  أو 
معدله نحو 192 مليون مستخدم »يمكن تحقيق دخل« منهم، وتسعى »تويتر« إلى زيادتهم إلى 

315 مليونا بحلول سنة 2023.

شعر الحكمة
علي الشي تبنن يف أقصور *** خــــداعــات ديــمه يا أيــام
غـــدارات والــدنيا أتــــــدور *** كرهت الصمت مليت الكالم

أشتقت النوم وأكرهت السمور*** أنـــريــد النــور مــليت الظــالم
ضامي بير مــردوم أمـهـجور*** أبــدمــع العيـن وأبروس األقالم

كلمة1000»تويتر« تتيح إلغاء التغريدات

●    صورة جوية لمعبد زيوس بمدينة قورينا األثرية في بلدية شحات.9 مارس 2021.

العام  نهاية  قويا  نموا  »زوم«  تطبيق  حقق 

لندوات  خدمة  مجرد  من  رفعه  الذي   2020

المهنية  الحياة  أداة محورية في  إلى  الفيديو 

يبدو  منحى  في  واالجتماعية،  والمدرسية 

 ،2021 في  الصحية  اآلفاق  تحسن  رغم  ثابتا 

 42 بنسبة  نمو  تحقيق  على  الشركة  وتعول 

بحسب  الجاري،  العام  خالل  إيراداتها  في   %

إمكان  رغــم  الربعية  نتائجها  عــن  بيان 

بعد  عن  العمل  أو  للتعليم  الحاجة  تقلص 

ضد  للقاحات  المتزايد  االستخدام  ظل  في 

حتى   2020 فبراير  ومن  »كورونا«،  فيروس 

 2.65 »زوم«  ــرادات  إي بلغت   ،2021 يناير 

مقارنة   %  327 نسبته  بازدياد  دوالر،  مليار 

الخدمة  أربــاح  ووصلت  السابق.  العام  مع 

مقابل  )في  دوالر  مليون   672 إلى  الصافية 
25 مليونا في 2020-2019(.

في  يــوان  إريــك  »زوم«  رئيس  وقــال 

الدور  »يشرفنا  البيان:  أوردهــا  تصريحات 

وكمحرك  مميزين  كشركاء  نؤديه  الــذي 

من  بالعمل  المرتبطة  المعاصرة  للبيئة 

جزءا  زوم«  »اجتماعات  وباتت  مكان«،  أي 

حول  للماليين  اليومية  الحياة  العالم. من 

دورها املركزي في الحياة»زوم« تتوقع الحفاظ على 
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أغنية أنغام الجديدة تحقق نصف مليون مشاهدة
موقع  عبر  الشوق«،  نفس  »هو  بعنوان  أنغام  للفنانة  الجديدة  األغنية  حققت 

الفيديوهات الشهير »يوتيوب« نحو نصف مليون مشاهدة.
مصطفى  وألحان  مصطفى  كمال  كلمات  من  الشوق«  نفس  »هو  أغنية 

العسال، وتوزيع محمد العشي ميكس وماستر أمير محروس.
على  الرسمي  حسابها  عبر  األغنية  كليب  جمهورها  أنغام  الفنانة  وشاركت 
في  الشوق  نفس  »هو  قائلة:  الجديدة  األغنية  من  بكوبليه  معلقة  »تويتر«، 

قلبي وبحالوته وبعذابه يظهر أن الشوق يا قلبي عمره ما يفارق صحابه«.
»لن  الجديدة  ألغنيتها  سابق،  وقت  في  روجت  قد  أنغام  النجمة  وكانت 

نفس  »هــو  الجديد  ألبومها  أغنيات  ــدى  إح تعد  التي  نفترق«، 
حسابها  عبر  الجديدة  لألغنية  بوستر  نشرت  حيث  ــوق«،  ــش ال
أناقتها  كامل  في  وهي  خالله  من  تظهر  »تويتر«،  بموقع  الشخصى 

بفستان أحمر اللون، لتعلن عن اقتراب طرح األغنية.
فعاليات  ضمن  غنائي  حفل  إحياء  إلــى  أنغام  الفنانة  وتستعد 

مارس   26 الموافق  الجمعة  يوم  الكالسيكية،  الموسيقى  مهرجان 
الشخصى  حسابها  عبر  سابق،  وقت  في  لها  صورة  نشرت  حيث  الجاري، 

على »تويتر«، لتعلن عن حفلها القادم.

كافية  بدرجة  موثوقة  غير  »غوغل«  ترجمة  تزال  ال 
الذين  لألشخاص  الطبية  التعليمات  في  الستخدامها 
جديدة  لدراسة  وفقا  وذلك  اإلنجليزية،  يتحدثون  ال 
يكون  األحيان،  بعض  وفي  الماضي،  األسبوع  نشرت 
عند  دقة  أكثر  الخدمة  كانت  حيث  ناجحا،  األمر 
اللغة  إلى  الطوارئ  قسم  الخروج من  تعليمات  ترجمة 
األمر  يكون  ال  األحيان،  من  كثير  في  لكن  اإلسبانية، 
ووجدت  شيوعا،  األقل  اللغات  مع  خصوصا  كذلك، 
فقط   %  55 بنسبة  دقيقة  كانت  أنها  الدراسة 
كبيرة  مشكلة  هذه  وتمثل  األرمينية،  للغة  بالنسبة 
والتعليمات  الصحية  بالمعلومات  األمر  يتعلق  عندما 

الطبية، حيث يمكن أن يكون أي سوء فهم خطيرا.
في  الباحثة  دايموند،  ليزا  الدراسة،  مؤلفة  وتقول 
 Memorial Sloan« مركز  في  الصحية  التفاوتات 
خطأ  هو  تحتاجه  ما  »كل  للسرطان:   »Kettering
بحيث  للمريض،  ارتباك  حدوث  في  يتسبب  واحد 

من  الكثير  يأخذون  أو  الدم  مميعات  يأخذون  ال 
مميعات الدم وينتهي بك األمر بحالة طبية طارئة«.

على  يتعين  أنه  على  الفيدرالية  اإلرشادات  وتنص 
توفير  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  المستشفيات 

للمرضى  ومترجمين  فوريين  مترجمين 
وجرى  اإلنجليزية،  يتحدثون  ال  الذين 
حاجة  لسد  التوجيهية  المبادئ  تصميم 
أكثر  المرضى  هؤالء  إن  إذ  حيوية، 
الطبية ألنهم  المضاعفات  عرضة لخطر 
الطبية  التعليمات  يفهمون  ال  قد 
من  ذلك،  ومع  األطباء،  يقدمها  التي 
من  العديد  تقدم  ال  العملية،  الناحية 

لكل  فوريين  مترجمين  المستشفيات 
والعديد  مكلف،  األمر  إن  إذ  واحد،  إلى  يحتاج  مريض 
التكلفة،  مع  تكافح  الصحية  الرعاية  مجموعات  من 
من  فوريون  مترجمون  المستشفى  لدى  كان  وإذا 

خدمة  في  اشتراك  لديهم  كان  أو  الموظفين  بين 
اللفظي،  للتواصل  الهاتف  عبر  الشفوية  الترجمة 
لترجمة  وسيلة  لديهم  يكون  أن  المرجح  غير  فمن 

التعليمات المكتوبة.
األستاذة  تايرا،  برينا  وتقول، 
الطوارئ  لطب  المساعدة 
تأليف  في  والمشاركة  اإلكلينيكي 
واضحة  فجوة  »هناك  الدراسة: 
معلومات  تقديم  على  القدرة  في 
من  أصبح  للمرضى،  مكتوبة 
ترجمة  إلى  األطباء  يلجأ  أن  الشائع 
وقيمت  الطبية«،  األوساط  في  غوغل 
من  الخروج  تعليمات  من   400 الجديدة  الدراسة 
إلى  »غوغل«  ترجمة  ترجمتها  التي  الطوارئ  قسم 
والفيتنامية  والصينية  اإلسبانية  مختلفة:  لغات  سبع 

والتاغالوغية والكورية واألرمينية والفارسية.

ترجمة »غوغل« قاصرة بشأن التعليمات الطبية #افتحوا_البوسكو_وبودزيرة_والقرية_السياحية
أطلق عدد من المواطنين والناشطات والمثقفين هاشتاغ 

»#افتحوا_البوسكو_وبودزيرة_والقرية_السياحية«، وذلك من 
أجل صيانة وفتح المرافق الترفيهية أمام المواطنين في مدينة 

بنغازي.
وتفاعل عدد كبير مع هذا الهاشتاغ، حيث اتفق الكثير من 
المعلقين على ضرورة االهتمام بحديقة الحيوان »البوسكو« 

ومنتزه »بودزيرة« والقرية السياحية.
ولفت عدد من المتابعين الهاشتاغ إلى أن هذه المرافق يجب 
صيانتها وفتحها واالهتمام بها، فهي المتنفس لسكان المدينة 

وعائاتهم وأطفالهم.
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حان وقت العمل..

الليبيون ينتظرون ثمار تشكيل حكومتهم الوطنية
بعد نيل الثقة من مجلس النواب

حكومة  تشكيل  فصل  على  الستار  إســدال  بعد 
عمل  نتائج  الليبيون  يترقب  الوطنية،  الوحدة 
هذه الحكومة، التي مرت بما يشبه »مرحلة والدة 
بدأت  طويلة  لساعات  األنفاس  حبست  متعسرة«، 
النواب  لمجلس  األولى  بالجلسة  الماضي  اإلثنين 
بمنح  األربعاء  أمس  وانتهت  ســرت،  مدينة  في 
الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة ثقة 132 

من أعضاء مجلس النواب.
والسياسية  الخدمية  الملفات  في  والبدء  العمل 
إن  إذ  ليبيا،  الشارع في  المهمة هو ما ينتظره رجل 
هناك مواضيع تحتاج إلى جهد كبير من وزراء الحكومة 
الجديدة، خصوصا أن مهمتهم قصيرة األمد، فموعد 
إجراء االنتخابات العامة وانتهاء مهمة هذه الحكومة 

)في 24 ديسمبر 2021( ليس بعيدًا.
اطلع  الــنــواب،  مجلس  ثقة  على  حصوله  وفــور 
الدبيبة على أوضاع المنازل المدمرة في سرت جراء 
إلى  أخــرى  بزيارة  وتعهد  »داعــش«،  على  الحرب 
المدينة. ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة اليمين 
النواب  مجلس  بمقر  المقبل  اإلثنين  الدستورية 
بمدينة  بنغازي، وفق الدبيبة الذي أوضح أن الجلسة 
التي تليها ستخصص العتماد ميزانية الحكومة أمام 

النواب في طرابلس.
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  هنأ  بــدوره، 
الحكومة الجديدة مبديًا »كامل االستعداد« لتسليم 
رئيس  وقال  صدر«.  رحابة  »بكل  لها  المسؤوليات 
يعتبر  تم  »ما  إن  بيان،  في  السراج  فائز  المجلس 
داعيًا  واالنقسام«،  االقتتال  إلنهاء  مهمة  خطوة 
أجل  من  والتسامح  والوحدة  »التكاتف  إلى  الجميع 

ليبيا ونهضتها«. 
كما أكدت الحكومة الموقتة برئاسة عبداهلل الثني 
أنها »على استعداد تام لتسليم المهام وكل وزاراتها 
الوحدة  لحكومة  ومؤسساتها  ومصالحها  وهيئاتها 

الوطنية متى شكلت اللجان المختصة«.

المهمة الصعبة
للحكومة،  الثقة  بمنح  التصويت  أعقبت  كلمة  وفي 
الليبيين  جميع  بين  »المصالحة  إلى  الدبيبة  دعا 
نوابًا وشعبًا وحكومة«، وقال: »المهمة صعبة، لكن 
باإلرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر األمان«. وضم 
بينهم  من  ــرًا،  وزي  35 أسماء  الحكومي  التشكيل 
نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، فيما تولى رئيس 
وخالد  موقتة،  بصفة  الدفاع  وزير  منصب  الحكومة 

التيجاني مازن حقيبة الداخلية.
وحازت النساء خمس حقائب وزارية، في مقدمتها 

إلى  أسندت  التي  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
للخارجية  وزيرة  أول  لتكون  المنقوش،  محمد  نجالء 
في تاريخ البالد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن 
لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيالني للشؤون 
للثقافة  أوكي  عثمان  توفي  ومبروكة  االجتماعية، 
والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة 

لشؤون المرأة.

فرصة نحو االستقرار والمصالحة
أن  اعتبرت  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
أمام فرصة حقيقية اآلن للمضي قدمًا  »ليبيا باتت 
واستعادة  والمصالحة  واالستقرار  الوحدة  نحو 

سيادتها بالكامل«.

وأثنت البعثة على ملتقى الحوار السياسي الليبي 
اللحظة  هذه  إلى  أدت  التي  الوطنية  »والجهود 
التاريخية، وجهود جميع األطراف والسلطات الوطنية 
والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 

)5+5( وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة«.
ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  يفوت  ولم 
المناسبة،  بهذه  الليبيين  تهنئة  فرصة  نورالند 
»مثل  »تويتر«:  بموقع  حسابه  على  نورالند،  وكتب 
لجلسة  المباشر  البث  تابعنا  الليبيين،  من  الكثير 
مجلس النواب التاريخية في سرت.. تهانينا لمناسبة 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق 

لالنتخابات في شهر ديسمبر المقبل«.
أوفتشا،  أوليفر  ليبيا،  لدى  األلماني  السفير  وغرد 

»مبروك  وقال:  الجديدة.  الحكومة  مهنئًا  بالعربية 
لكل ليبيا«، مضيفًا: »التصويت التاريخي برهان على 

الوحدة الوطنية، ووعد للمستقبل«.
وتاريخية  كبيرة  فرصة  هناك  أن  إلــى  ولفت 
والبالد  الجديدة  الحكومة  أمام  ومسؤولية  اآلن 
الوقوف  ألمانيا ستواصل  أن  بالكامل، مشددًا على 

الليبيين. بجانب 

تهانٍ عربية وأوروبية
الحكومة  بتشكيل  واإلشــادات  التهاني  توالت  كما 
نيل  إن  إيطاليا  قالت  إذ  ودولــيــًا،  عربيًا  الجديدة 
مهمة  »نتيجة  النواب  مجلس  من  الثقة  الحكومة 
عن  معربة  البالد«،  في  التطبيع  لعملية  ومشجعة 

ارتياحها لهذه الخطوة.
وأوضحت وزارة الخارجية اإليطالية أنه »بناء على 
توحد  التي  والصداقة  العميقة  التاريخية  العالقات 
الليبي،  الشعب  جانب  إلى  إيطاليا  ستظل  بلداننا، 
الموقتة  التنفيذية  السلطة  مع  للتعاون  ومستعدة 

الموحدة ودعمها«.
وأضافت أن هذا يأتي »بعد المسار الذي حددته 
االنتقال  من  التالية  المراحل  في  برلين،  عملية 
ذات  األهــداف  بعض  لتحقيق  والسعي  المؤسسي، 
 2021 ديسمبر   24 في  االنتخابات  كإجراء  األولوية، 
بدءًا  النار،  إطالق  وقف  التفاقية  الملموس  والتنفيذ 
والمرتزقة  المقاتلين  لجميع  الكامل  باالنسحاب 
األجانب من البالد، وإطالق عملية المصالحة الوطنية 

وتقديم الخدمات األساسية للشعب الليبي«.
الخطوة،  بهذه  العربية  الدول  جامعة  رحبت  كما 
مشيدة »بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي 
التي  الكبيرة  واألغلبية  المجلس  أعضاء  بين  دارت 

نالتها التشكيلة الحكومية«.
مرافقة  في  جهودها  بمواصلة  »التزامها  وأكدت 
ومساندة األشقاء في ليبيا في سبيل استكمال بقية 
مؤسسات  وتوحيد  التمهيدية،  المرحلة  استحقاقات 
الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة 
من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قبل مجلس 
ملتقى  اعتمدها  التي  الطريق  خارطة  وفق  النواب 
الحوار السياسي الليبي، وصواًل إلى إجراء االنتخابات 

الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر المقبل«.

يوم تاريخي
إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  من جانبه، هنأ 
الفرنسية  السفارة  ونقلت  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
في ليبيا، تهاني ماكرون وأمنياته بنجاح الدبيبة »من 
ليبيا، موحدة ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة  أجل 
ومتجهة نحو االنتخابات«. كما هنأت السفارة كاًل من 
مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، على منح الثقة 

للحكومة الجديدة »في هذا اليوم التاريخي«.
خوسيه  ليبيا،  لدى  األوروبي  االتحاد  سفير  وقال 
أنطونيو سابادل، إن بإمكان حكومة الوحدة الوطنية 
االعتماد على »الدعم الكامل« من المجتمع الدولي 
»السالم  في  المتمثلة  ألهدافها  األوروبي  واالتحاد 

واالستقرار واالزدهار«.
بموقع  حسابه  على  تغريدة  في  سابادل  وكتب 
التاريخي  اليوم  هذا  في  ليبيا..  »مبروك  »تويتر«: 
الجديدة على  الوحدة  تعتمد حكومة  أن  حقًا يمكن 
الدعم الكامل من المجتمع الدولي، خصوصا االتحاد 
السالم واالستقرار  المتمثلة في  األوروبي، ألهدافها 

وتحسين  المصالحة  »ستكون  وأضاف:  واالزدهــار«. 
من  لالنتخابات  والتحضير  األساسية  الخدمات 

التحديات المركزية«.
رئيس  سعيد  قيس  الرئيس  هنأ  تونس،  ومن 
محمد  الوطنية  الوحدة  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
مجلس  ثقة  الوحدة  حكومة  نيل  لمناسبة  المنفي، 

النواب باألغلبية.
وفي اتصال مع المنفي، بحث الجانبان أوجه التعاون 
التنسيق  المجاالت، وزيادة  البلدين في مختلف  بين 
المشترك.  االهتمام  ذات  القضايا  في  والتعاون 
والمكالمة كانت األولى التي يتلقاها المنفي من دولة 
خارجية بعد منح حكومة الوحدة الثقة. كما هنأ رئيس 
مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، الدبيبة خالل 
»تجسم  الثقة  هذه  أن  معتبرًا  معه،  هاتفي  اتصال 

السير على درب االستقرار السياسي«. 
بدورها، أكدت اإلمارات العربية المتحدة »دعمها 
الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة إلشراف بعثة 
بيان  وهنأ  الطريق«.  خارطة  إلتمام  المتحدة  األمم 
الحكومة  ورئيس  ونائبيه  المنفي  لإلمارات  رسمي 
أداء  في  »التوفيق  لهم  متمنية  ــوزراء،  الـ وجميع 
الشعب  تطلعات  لتحقيق  ومسؤولياتهم  مهامهم 

الليبي«.

ال مركزية للدولة
عبر  الثقة،  منح  على  التصويت  عقب  كلمته  وفي 
المصلحة  »تغليب  على  للنواب  شكره  عن  الدبيبة 
التاريخية«،  الجلسة  هذه  في  والتئامهم  الوطنية 
حكومة  هي  الوطنية  الوحدة  »حكومة  أن  مؤكدًا 
»االلتئام  إلــى  الليبيين  ــا  ودع الليبيين«،  كل 

وتعويض ما فاتهم فترة االنقسام«.
العليا  المفوضية  ــع  م بــالــتــعــاون  وتــعــهــد 
ــاز االســتــحــقــاق الــدســتــوري  ــج لــالنــتــخــابــات، وإن
المحدد، وقال: »ال مركزية  الموعد  واالنتخابي في 
»األمة  أن  مؤكدًا  لألقاليم«،  مركزية  وال  للدولة 
الكثير  ألن  نوابها  إلى  بحاجة  زالــت  ما  الليبية 
من  بداية  تنتظرهم  زالــت  ال  االستحقاقات  من 
أواًل،  االستفتاء  وقانون  الموحدة  الموازنة  إقرار 
ثم  ومن  المحلي،  للحكم  فعال  قانون  إلى  وصواًل 

االنتخابات«.
كما دعا النواب إلى »االجتماع في أي مكان في 
ليبيا، سبها وطرابلس ومصراتة والكفرة«، مطالبًا 
بأن »يفتحوا قلوبهم إلى بعضهم وتناسي الحروب 
فاعل«،  بفعل  خلقوها  التي  الوهمية  والحدود 
أن  يؤكد  حكومتهم  على  التصويت  أن  معتبرًا 

»الليبيين قلوبهم واحدة وألسنتهم تختلف«.

القاهرة - الوسط

حكومة الدبيبة أمام تحٍد خارج الحدود

ليبيا تواجه الخالف الدولي حول »شرق املتوسط« بثوبها الحكومي الجديد
تتأرجح مواقف الدول المعنية بالصراع حول الطاقة بمنطقة 
إزاء  والتباين  والتودد  التشدد  بين  المتوسط  البحر  شرق 
الحميد  عبد  برئاسة  الجديدة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الدبيبة.
المتسارعة  التطورات  المواقف ال يمكن فصلها عن  هذه 
المفضي  واالقتصادي  السياسي  المسار  عن  وال  ليبيا،  في 
إلى تشكيل سلطة جديدة، فيما يبقى اتفاق ترسيم الحدود 
بين تركيا وحكومة الوفاق مفتاح تلك التحركات في مناورة 
عالقاتها  إصــالح  إلى  أنقرة  خاللها  من  تسعى  سياسية 

المشحونة مع دول مجاورة لها.
جهتها  من  برغبة  اإلقليمي  العام  للرأي  تركيا  وأوحت 
ثماني  من  أكثر  استمر  خالفًا  تنهي  مصالحة  تحقيق  في 
وأنقرة على خلفية  الخالف معها  زاد  التي  سنوات مع مصر، 
مفاوضات القاهرة بشأن تقسيم الحدود البحرية مع قبرص 
ترسيم  اتفاقية  على  منهم  ردًا  تركيا،  وجود  دون  واليونان 
لحكومة  الرئاسي  والمجلس  أنقرة  بين  البحرية  الحدود 
دافعت  الوفاق،  حكومة  ومثل   .2019 نوفمبر  في  الوفاق 
عبد  رئيسها  لسان  على  الجديدة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الحميد الدبيبة عن االتفاق البحري مع تركيا، وقال الدبيبة، 
في  المنعقدة  البرلمان  جلسة  خالل  الماضي،  الثالثاء  يوم 
سرت للتصويت على منح حكومته الثقة، إن االتفاق »يصب 
في مصلحة ليبيا«، ومن دون أن يحدد حجم استفادتها من 
من  كبير  نصيب  على  حصلت  »ليبيا  أضاف:  الطاقة،  موارد 

حقها في الغاز الطبيعي« بعد االتفاق.

تركيا تنال ثقة الدبيبة
الجديدة  التنفيذية  السلطة  موقف  رسميًا  أنقرة  وضمنت 
في  بأريحية  االستمرار  من  يمكنها  ما  اعتمادها؛  قبل  حتى 

إدارة معركة السيطرة على موارد الغاز في البحر المتوسط 
عبر مغازالتها المتكررة مع دول أخرى، وهي المناورات التي 
مخاوف  وأثــارت  عليها،  تعلق  ولم  ببرود  القاهرة  قابلتها 
الغاز  عن  التنقيب  في  حقوقها  حول  نزاع  على  أخرى  بلدان 
في مناطق بحرية متنازع عليها بين تركيا واليونان وقبرص 

منذ أشهر.
قالين،  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 
اإلثنين  يوم  »بلومبيرغ«األميركية  وكالة  مع  مقابلة  في 
ودول  مصر  مع  عالقتنا  في  جديد  فصل  فتح  »يمكن  إنه 
الخليج، للمساعدة في السالم واالستقرار اإلقليميين، ونحن 
مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق 
ليبيا، وعملية  أخرى في  إلى قضايا  إضافة  المتوسط،  البحر 
وأنقرة  القاهرة  أن  إلى  مشيرًا  والفلسطينيين«،  السالم 
على خفض  يساعد  مما  القضايا  من  عدد  معالجة  يمكنهما 
التوترات وتحقيق االستقرار اإلقليمي من شمال أفريقيا إلى 

شرق البحر األبيض المتوسط.
على  من  فقال  أكار،  خلوصي  التركي،  الدفاع  وزير  أما 
قلب  في  تعد  التي  ريس«  »عروج  االستكشاف  سفينة  متن 
التركي  القاري  الجرف  مصر  »مراعاة  إن  اليونان  مع  النزاع 
المتوسط  البحر  في شرق  الطاقة  عن  التنقيب  أعمال  خالل 
بإمكانية  اعتقاده  عن  معربًا  للغاية«،  مهمًا  تطورًا  تعتبر 
إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، 
بما يتماشى مع اتفاق الصالحية البحرية المبرم مع 

ليبيا، المسجل لدى األمم المتحدة.
أوغلو،  تشاويش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وصرح 
في  الحدود  ترسيم  على  تتفاوضان  قد  والقاهرة  أنقرة  بأن 

شرق البحر المتوسط إذا سنحت الظروف.
هذه التصريحات المتتالية جاءت بعد معلومات عن طرح 
مصر في 18 فبراير الماضي أول مزايدة عالمية للتنقيب عن 
لتغطية   ،2021 للعام  الطبيعي واستغاللهما  والغاز  البترول 

24 منطقة للتنقيب بما فيها شرق وغرب البحر المتوسط.

وفاق بعد خالف
اليوناني،  ــوزراء  الـ رئيس  وســارع 
إلى  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
اإلشـــارات،  تلك  حقيقة  استطالع 
الرئيس  مــع  أيـــام  قبل  متحدثًا 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــمــصــري 
خارجيته  وزيـــر  بعدها  ليتحول 
القاهرة  إلى  ديندياس  نيكوس 
يوم اإلثنين، حيث 
نظيره  الــتــقــى 

ــري  ــصـ ــمـ الـ
ســـــامـــــح 
في  شكري. 

مصر  الــتــزام  يونانية  دبلوماسية  مصادر  ــدت  أك وقــت 
بمشاركة قبرص واليونان في أية مفاوضات مع تركيا.

خالل  وقبرص،  ومصر  اليونان  خارجية  وزراء  وأصــدر 
طالبوا  مشتركًا  بيانًا  الماضي،  فبراير   12 في  عقد  منتدى 
التفاهم  مذكرات  بإلغاء  الجديدة  الليبية  الحكومة  فيه 
الموقعة من قبل تركيا ورئيس حكومة الوفاق، واصفين كل 
االتفاقات المبرمة بـ»المخالفة للقانون الدولي، والباطلة«.

 2020 أغسطس  في  اتفاقًا  وقعتا  ومصر  اليونان  وكانت 
العربية  واإلمارات  فرنسا  من  كل  جانب  إلى  أدانتا  أن  بعد 
في  التركية  االستفزازية  األعــمــال  وقــبــرص،  المتحدة 
زعمت  اليونانية  »كاثيميريني«  جريدة  لكن  »المتوسط«؛ 
شرق  منطقة  في  تركيا  مع  التفاهم  باب  فتحت  مصر  أن 
إعالنها  عبر  الطبيعي  الغاز  بموارد  الغنية  المتوسط  البحر 
أن  وأضافت  الهيدروكربونية.  الطاقة  عن  للبحث  مناقصة 
التحرك المصري يشير إلى محاوالت القاهرة تجنب التوترات 

الحاصلة بين القوى اإلقليمية بسبب أزمة جزيرة قبرص.
الغاز  مستثمري  جمعية  رئيس  أكد  السياق  هذا  وفي 
محمد  مصر،  في  المستثمرين  اتحاد  رئيس  ونائب  المسال 
سعد الدين، في مقابلة مع قناة »العربية« مساء الثالثاء، أن 
المتوسط  شرق  غاز  منظمة  إلى  االنضمام  يمكنها  »ليبيا 

في حال انحلت الكثير من المشاكل«.
شرق  غــاز  »منتدى  اجتماع  القاهرة  وتستضيف 
األولى  للمرة  المتوسط« 
منظمة  إلــى  تحوله  بعد 
بينها  من  دول   7 تضم 
إضافة  ــان،  ــون ــي وال قــبــرص 
وإيطاليا.  وفلسطين  األردن  إلى 
المنتدى  تحول  أن  واعتبر 
يعطيها  منظمة  إلـــى 
تشبه  ــة  ــيـ دولـ ــة  ــف ص

»أوبــك«،  منظمة  مثل  أخــرى  وعالمية  إقليمية  منظمات 
شرق  منطقة  في  الغاز  وإنتاج  أسعار  على  للمحافظة  وذلك 
مثل  االنضمام،  يمكنها  أخرى  دواًل  أن  وأضاف  المتوسط. 
استبعاد  مع  المشاكل  بعض  حل  حال  في  وتركيا  الجزائر 
الدول بعضوية  إمكانية دخول  إلى جانب  التوجه،  مثل هذا 
إن  المصري  المسؤول  وقال  وفرنسا.  اإلمارات  مثل  مراقب 
انضمتا  حال  وفي  كبيرة،  كميات  لديهما  وليبيا  الجزائر 
سترفعان من االحتياطات لتكون هذه المنظمة األولى على 
المستوى العالمي في اإلنتاج ومنافسة للمنتجين الحاليين.

صراع باريس وأنقرة قائم
وعلى غرار مصر، وجه الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، 
الرئيس  خاصة  األوروبيين،  القادة  تجاه  هادئة  تصريحات 
التصعيد  لخفض  مسعى  في  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
ضد  محتملة  عقوبات  وتجنب  المتوسط  شرق  مياه  في 
بالده لتورطها في عدة قضايا من بينها ليبيا، بيد أن وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رد أخيرًا على سياسية 
فرنسا  إهانة  عن  توقفت  »تركيا  بأن  التركية  المغازلة 
واالتحاد األوروبي، وقدمت بعض التطمينات، لكن العالقات 
إلى  أنقرة بعمل ملموس«، مشيرًا  ستظل هشة حتى تقوم 

الخالفات بشأن ليبيا وسورية.
رسائل  من  والفرنسية  المصرية  الفعل  ردود  وتعكس 
حيث  الليبية،  القضية  من  المتضاربة  المواقف  تركيا، 
المتوسط  بشرق  الغاز  عن  التنقيب  أنشطة  يرفضان 
التركي في  العسكري  والتدخل  المنطقة  المزعزعة الستقرار 
حيث  منها،  جنوده  سحب  أخيرًا  إردوغان  رفض  التي  ليبيا 
في  البدء  أنقرة،  من  البلدان  يريده  ما  أن  مراقبون  يؤكد 
نيتها  حسن  إلظهار  ليبيا؛  من  السوريين  المرتزقة  سحب 
على المصالحة بدل استغاللها المرحلة االنتقالية في تعزيز 

قدراتها وترتيب اصطفافاتها تمهيدًا للمرحلة المقبلة.

الوسط - عبدالرحمن أميني

• الدبيبة مع عقيلة صالح عقب نيل الثقة

الدبيبة: املهمة صعبة.. وننتظر من النواب إقرار املوازنة املوحدة
       وقانون االستفتاء وصوالً لالنتخابات

البعثة األممية: ليبيا أمام فرصة للمضي نحو االستقرار واملصاحلة



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

السنة السادسة
العدد 277

11 مارس 2021 م اخلميس

27 رجب 1442 هــ

سحب  وبدء  ميداني  مسح  عملية  إطالق  اإلثنين، 
بفيروس  المصابين  عن  للكشف  عشوائية  عينات 
بالمدينة.  العاملة  المدارس  في  المستجد  كورونا 
وجاء اإلعالن عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية 
بمركز  طبرق،  بمدينة  كــورونــا  ــاء  وب لمكافحة 
الجالي  فرج  الدكتور  رئيسها  بحضور  الطبي  طبرق 
وأعضاء اللجنة مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق 
االستشارية  اللجنة  وعضو  أسويكر،  عبدالمنعم 
ومدير  العوامي،  سعيد  عــادل  الدكتور  الطبية 
اهلل،  فتح  خالد  الدكتور  األولية  الصحية  الرعاية 
عطية،  إبراهيم  الصحية  الخدمات  بإدارة  والراصد 
الصحة  قسم  ورئيس  جواد  سالم  التعليم  ومراقب 

المدرسية بمراقبة التعليم محمد هاشم.
الخدمات  إلدارة  ــي  ــالم اإلع المكتب  وقـــال 
االتفاق  خالله  جرى  االجتماع  إن  طبرق  الصحية 
وفريق  لــإدارة  التابع  الرصد  فريق  تكليف  على 
للبدء  الطبي  طبرق  لمركز  التابع  العدوى  مكافحة 
التي  للشروط  وفقًا  العينات  بسحب  فوري  بشكل 
للمدارس  العليا  االستشارية  اللجنة  وضعتها 
البالغ  العشوائي،  المسح  بعمليات  المستهدفة 
اإلعالمي  المكتب  ــد  وأك مــدرســة.   44 عــددهــا 
العينات  سحب  فعليًا  باشرت  المكلفة  الفرق  أن 
أجل  من  المدارس  بهذه  الطالب  من  العشوائية 
رفع نسبة الفحوص المختبرية الالزمة من فيروس 
من  والتأكد  الطالب  سالمة  على  حفاظًا  كورونا 
وأوضح  الوباء.  التعليمية من هذا  المؤسسات  خلو 
في  الصحية  الخدمات  إلدارة  اإلعالمي  المكتب 
عددًا  شملت  العشوائي  المسح  عمليات  أن  طبرق 
عمرو  لمدارس  المسائية  بالفترة  المدرسين  من 
المسح  يستمر  أن  على  والضاحية  العاص  بن 

بباقي المدارس تباعًا.
االستشارية  الطبية  اللجنة  نصحت  بدورها، 
بعدم  الواحات  في  »كورونا«  فيروس  لمكافحة 
في  المضادة  لألجسام  السريع  التحليل  استخدام 
وأوصــت  بالفيروس.  اإلصابة  حــاالت  تشخيص 
حاالت  على   »PCR« اختبار  تحاليل  عمل  باقتصار 
الدخول لمراكز العزل، والحاالت التي تحتاج العالج 
ونقص  العامة  المصلحة  لــدواعــي  الــخــارج،  في 
موقع  في  صفحتها  على  بيان  حسب  المشغالت، 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
بكل  ــدراســة  ال إيــقــاف  ــادو  ج بلدية  وأعلنت 
الثالثاء  من  اعتبارًا  بالبلدية  التعليمية  المؤسسات 
صفحتها  عبر  البلدية،  وقالت  مــارس.   18 وحتى 
جراء  جاء  الدراسة  إيقاف  إن  »فيسبوك«،  بموقع 
وبناء  »كورونا«،  بفيروس  اإلصابات  عدد  تزايد 
وبناء  الوباء،  مكافحة  لجنة  رئيس  تعليمات  على 
بشأن  بالبلدية  العزل  مركز  مدير  من  رسالة  على 

تفاقم الوضع الوبائي.

العناصر  من  يعتبر  الفقيد  إن  األربعاء،  بيان  في 
مجال  في  والمهنية  بالكفاءة  لهم  المشهود 
ــزمــالء  ال واحـــتـــرام  بــحــب  ويــحــظــى  تخصصه، 
الفم  جراحة  قسم  على  المرضى  من  والمترددين 
بمختلف  بالمستشفى  العاملون  وتقدم  والفكين. 
القلبية  والمواساة  التعازي  بأحر  تخصصاتهم 

ألسرة الفقيد.
بعدد  انطلقت  الوقاية؛  محاوالت  صعيد  وعلى 
من مدارس مدينة طبرق عمليات المسح الميداني 
بالمؤسسات  للطالب  العشوائية  المسحات  وسحب 
والمالمسين  المصابين  عن  للتحري  التعليمية، 
التعليمية،  بــالــمــدارس  »كــورونــا«،  بفيروس 
لمكافحة  التنفيذية  اللجنة  لتوصيات  وفــقــًا 
اللجنة  وبحسب  طبرق.  ببلدية  »كــورونــا«  وبــاء 
فإن  الثالثاء،  بيان  في  طبرق،  الطبية  االستشارية 
فرق الرصد التابعة إلدارة الخدمات الصحية طبرق 
تابعت  الطبي  بمركز طبرق  العدوى  مكافحة  وفرق 
بالمدارس  الطالب  من  العشوائية  العينات  سحب 
الالزمة  المختبرية  الفحوص  نسبة  رفع  أجل  من 
من فيروس »كورونا«، حفاظًا على سالمة الطالب 
هذا  من  التعليمية  المؤسسات  خلو  من  والتأكد 
الثالثاء،  شملت  الحملة  أن  البيان  وأوضح  الوباء. 
مدارس »المتفوقين« و»المجد« و»صالح الدين«، 

و»بدر الكبرى«، و»طالئع المستقبل«.
أعلنت،  طبرق  الصحية  الخدمات  إدارة  وكانت 

المركز، في  مسبوقين لوباء فيروس كورونا. وأكد 
أعداد  قياسية في  أرقام  االثنين، تسجيل  ليل  بيان 
إلى عجز مراكز  اليومية. ولفت  والوفيات  اإلصابات 
األســرَة  حيث  من  اإلمكانات«  »محدودة  العزل 
الصناعي  التنفس  وأجهزة  األكسجين  وإمــدادات 
الوضع  بـ»انهيار  ينذر  مما  الطبية،  والعناصر 
المنطقة نتيجة عدم  الصحي الهش أصاًل« بعموم 
الموصى  االحترازية  الصحية  باإلجراءات  االلتزام 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  قبل  من  بها 

البيان. بحسب 
األمــراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وناشد 
والكف عن  الصحية  اإلجراءات  اتباع  سبها، ضرورة 
االجتماعية  والمناسبات  كاألفراح  التجمعات  إقامة 
وسبب  جماعي«  »انتحار  بمثابة  هي  التي  األخرى، 
المواطنين  ناشد  كما  الــوبــاء.  لتفشي  رئيسي 
بالمؤسسات  االجتماعي  التباعد  قواعد  تطبيق 
ــداء  وارت واألســـواق،  التجارية  والمحال  العامة 
قواعد  واتباع  المنزل،  من  الخروج  عند  الكمامات 

العامة. النظافة 
إدارة  لجنة  طالبت  الوباء،  لكبح  محاولة  وفي 
المرجعي  المختبر  من  سبها،  في  كورونا  جائحة 
إصــدار  بإيقاف  المدينة  فــي  المجتمع  لصحة 
البطاقات الصحية الخاصة بالزواج، وذلك في فترة 
وشدد  الثالثاء.  من  اعتبارًا  أسبوعين  عن  تقل  ال 
في  المكلف  كورونا  جائحة  أزمة  إدارة  لجنة  رئيس 

مدير  إلى  وجهه  كتاب  في  معيقل  محمد  سبها، 
عدم  ضــرورة  على  بالمدينة،  المرجعي  المختبر 
بالزواج  الخاصة  الصحية  البطاقات  إصدار  استئناف 
وأوضح  اللجنة«.  إدارة  من  كتابي  بخطاب  »إال 
تقارير  على  »بناء  جــاء  اإلجــراء  هــذا  أن  معيقل 
الرصد  وفرق  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
كبير  ازديــاد  إلى  المشيرة  السريعة،  واالستجابة 
في عدد اإلصابات والوفيات« جراء فيروس كورونا 
تقارير  أن  كتابه  في  معيقل  وأضــاف  المستجد. 
»أوضحت  األمــراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
االزدحام  هو  الرئيسي  سببها  اإلصابات  هذه  أن 
االلتزام  عدم  بسبب  االجتماعية  المناسبات  أثناء 

بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة«.
لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  قال  جهته،  من 
الشؤون اإلنسانية في ليبيا، إن فقدان أحد األطباء 

الجاري،  األسبوع  الطبي  سبها  مركز  في  العاملين 
بالمخاطر  الجميع  يذكر  »كورونا«  فيروس  جراء 
الخطوط  في  الصحيون  العاملون  يواجهها  التي 
على  تغريدة  في  المكتب  وعبر  يوميًا.  األمامية 
عن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه 
وندعو  الصحيين،  العاملين  »تضحيات  احترامه 
بوضع  االحترازية،  بالتدابير  المستمر  االلتزام  إلى 
أن  وتابع  االجتماعي«.  التباعد  وممارسة  الكمامات 
الجنوب  في   »19  - »كوفيد  وضع  تفاقم  استمرار 
الرعاية  نظام  على  إضافية  ضغوطًا  يضع  الليبي، 
إعالن  إلى  مشيرًا  الصحيين،  والعاملين  الصحية 
للحد  التجول  حظر  الشاطي  وبراك  سبها  بلديتي 
اللجنة  أعلنت  كما   .»19  - »كوفيد  انتشار  من 
»كورونا«  فيروس  لمكافحة  االستشارية  الطبية 
جراء  جديدة  حالة  وفــاة  الثالثاء،  الــواحــات،  في 
مركز  في  المستجد«  »كورونا  بفيرس  إصابتها 
عزل الواحات بمستشفى جالو العام. وقالت اللجنة 
صفحتها  عبر  المنشور   ،»87« رقــم  بيانها  في 
الحالة  إن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
بمركز  ممرضة  تعمل  وكانت  تازربو  مدينة  من 

عزل تازربو.
المدير  طرابلس،  الجامعي  المستشفى  ونعى 
محمد  والفكين،  الفم  جــراحــة  لقسم  اإلداري 
إصابته  نتيجة  توفي  بعدما  اإلمــام،  إسماعيل 
المستشفى  وقــال  الثالثاء.  »كــورونــا«  بفيروس 

تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  بإعالن 
الثالثاء،  كورونا،  بفيروس  جديدة  إصابات   910
ألفًا   141 البالد  في  الوباء  ضحايا  إجمالي  بلغ 
و598 حالة، منها عشرة آالف و340 نشطة، و128 
بدء  منذ  متوفى،  و2330  متعافى،  و928  ألفا 

انتشار الجائحة في مارس من العام الماضي.
الفيروس  وجه  في  تكافح  البلديات  ــزال  والت
المجلس  قرر  حيث  انتشاره؛  حدة  تقليل  أجل  من 
وغلق  التجول  حظر  فرض  اإلثنين،  سبها،  البلدي 
 8 من  اعتبارًا  أسبوعين،  لمدة  التجارية  المحالت 
مارس   20 الموافق  السبت  وحتى   2021 مارس 
إلى  المجلس  2021. وجاء ذلك في تعميم أصدره 
»الوسط«  واطلعت  بالمدينة،  المختصة  الجهات 

على نسخة منه.
المقلقة  »الــزيــادة  إلى  القرار  المجلس  وعــزا 
وعدم  الوفيات  وعدد  النشطة  الحاالت  عدد  في 
قبل  من  االحترازية  ــراءات  اإلجـ باتباع  االلــتــزام 
الحظر  وسيكون  للقلق«.  تدعو  بدرجة  المواطنين 
الساعة  وحتى  ظهرًا  الواحدة  الساعة  من  ساريًا 
القرار  شمل  كما  التالي.  اليوم  صباح  من  الثامنة 
والخاصة  العامة  ــمــدارس  وال »الجامعات  غلق 
االجتماعية  المناسبات  وصاالت  األطفال  ورياض 
الرياضية  األنشطة  ووقف  الرياضية،  والصاالت 
من  المجلس  واستثنى  والترفيهية«.  والثقافية 
التجول »المستشفيات والمراكز الصحية  قرار حظر 

والصيدليات«. الخاصة  والمصحات 
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  الثالثاء،  ويوم 
بالمركز  للعمل  جزئيًا  توقفًا  سبها،  فرع  األمراض 
تسجيل  إثر  المجتمع  لصحة  المرجعي  والمختبر 
بفيروس  والمختبر  بالمركز  للعاملين  إصابات 
من  عدد  تعرض  إلى  إضافة  المستجد«،  »كورونا 
صفحته  عبر  المركز  ونشر  فنية.  ألعطال  األجهزة 
فيه  أكــد  للمواطنين  تنويها  »فيسبوك«  على 
بفرع  المجتمع  لصحة  المرجعي  المختبر  »توقف 
لتعرض  وذلك  جزئي  وبشكل  العمل  عن  المركز 
لإصابة  المركز  وفــرع  بالمختبر  العاملين  جل 
بعض  وخـــروج  المستجد«  ــا  ــورون »ك بفيروس 
طارئة«.  فنية  أعطال  نتيجة  العمل  عن  األجهزة 
للتغلب  جاهدة  تسعى  أنها  المركز  إدارة  وأكدت 
منوهة  ممكن،  وقت  بأسرع  الصعوبات  هذه  على 
البطاقات  إصــدار  عن  الفرع  »توقف  إلى  كذلك 
عدد  تقلص  نتيجة  المرضى  واستقبال  الصحية 

العاملين بالفرع وحتى إشعار آخر«.
مناطق  وكافة  المدينة  أن  المركز  أكــد  كما 
غير  وانتشارًا  تفشيًا  تشهد  الجنوبية،  المنطقة 
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»األمم المتحدة«: نعبر عن احترامنا »تضحيات العاملين الصحيين وندعو إلى االلتزام المستمر بالتدابير االحترازية«

إطالق سراح الناشط محمد الراجحي

مطالب بتحقيقات »عادلة ونزيهة« في الجرائم ضد الصحفيات الليبيات
المستقل،  لإعالم  الليبية  المنظمة  طالبت 
في  ونزيهة  عادلة  تحقيقات  بإجراء  السلطات 
بسبب  ليبيا  في  المرأة  ضد  المرتكبة  الجرائم 
المنظمة،  وقالت  الحقوقي.  أو  الصحفي  عملها 
في  للمرأة  العالمي  اليوم  لمناسبة  بيان  في 
الليبي  المجتمع  من  جزءًا  إن  مارس،  من  الثامن 
المرأة  قدرات  من  »ينتقص  اليوم  ألى  مازال 
نظرة  أليها  وينظر  الصحافة«  مجال  في  العاملة 

»استهانة«.
واصلت  الليبية  الصحفية  أن  وتــابــعــت 
وعلى  المجال،  هــذا  في  العمل  على  االٔقــبــال 
التغطية  قدمت  بل  فيه،  إبداعًا  وقدمت  دراسته 
لتغطية  الشارع  ألى  فنزلت  الميدانية،  الصحفية 
بكل  المسلحة  االشتباكات  وغطت  المظاهرات 

وجرأة. شجاعة 
النساء  وضع  مراقبتها  على  المنظمة  وشددت 
مضيفة  ليبيا،  في  الصحافة  مجال  في  العامالت 
الصحفية  المرأة  مع  جنب  ألى  جنبًا  تقف  أنها 
المساواة  في  تتمثل  التي  بحقوقها،  مطالبتها  في 
المختلفة،  الصحفية  المؤسسات  داخل  العمل  في 
ميدانيًا  العامالت  واحترام  قيادية  مناصب  وتوليها 
في  مساعدتهن  مع  والمصورات،  كالمراسالت 

أجراءاتهن. وتسهيل  عملهن  اداء 

العامة  الهيئة  وكذلك  »الخاطفين  البيان  وحمل 
مسؤولية  تــاجــوراء  بمدينة  ومكتبها  لألوقاف 
النائب  مكتب  طالبت  كما  وحياته«.  سالمته 
ــجــاوزات  ت فــي  شــامــل  تحقيق  بـــ»فــتــح  ــعــام  ال
لألوقاف  العامة  الهيئة  ومــمــارســات  وجــرائــم 
الزاوية  مدن  في  ومكاتبها  اإلسالمية  والشؤون 
حيال  وبنغازي  ودرنة  المركز  وطرابلس  وتاجوراء 
بأعمال  وقيامهم  القانون  لصحيح  تجاوزاتهم 
باعتبارهم  القانوني  اختصاصهم  من  ليست 
إنفاذ  سلطة  وليست  المساجد  على  مشرفة  جهة 
للقيام  القانون  بحكم  مكلفة  وليست  قانون 
القانون  عن  الخارجة  والممارسات  األعمال  بهذه 

عملها«. ومهام  الختصاصاتها  والمتجاوزة 
على  المختصة  السلطات  أيضًا  البيان  وحث 
الذي  الخطر  من  للحد  وفعالة  عاجلة  تدابير  »اتخاذ 
والصحفي،  اإلعالمي  العمل  في  بالفاعلين  يحدق 
الممارسات  هذه  لوقف  العاجل  التحرك  وسرعة 
بحق  ترتكب  الــتــي  ــم  ــجــرائ وال ــتــهــاكــات  واالن
في  اللجنة  دعت  كما  واإلعالميين«.  الصحفيين 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  نفسه،  الوقت 
واضح  موقف  واتخاذ  العاجل  التحرك  »ضرورة  إلى 
محمد  الصحفي  لها  تعرض  التي  الواقعة  هذه  من 
الممارسات  هذه  لوقف  التدخل  وكذلك  الراجحي، 
تستهدف  التي  والخطيرة  المشينة  واألفــعــال 
الرأى  وأصحاب  والمدونين  واإلعالميين  الصحفيين 

والمدافعين عن الحقوق والحريات«.

القاهرة - الوسط

العامة  الهيئة  لمكتب  التابعة  والــشــعــوذة«، 
تاجوراء  بمنطقة  اإلسالمية  والشؤون  لألوقاف 
عبر  اللجنة  نشرته  بيان  بحسب  باختطافه، 
أن  البيان  ورأى  »فيسبوك«.  موقع  على  صفحتها 
القانون،  لصحيح  مخالفًا  »إجــراًء  تمثل  الواقعة 
والشعوذة  السحر  لقضية  وتوظيفًا  واستغالاًل 
الحسابات  ولتصفية  مشبوهة،  وأهــداف  لغايات 

واأليديولوجية«. الشخصية 

خطف محمد الراجحي
طالبت  الخطف،  عملية  اللجنة  دانــت  وفيما 
ووزارة  ــاق  ــوف ال لحكومة  الــرئــاســي  المجلس 
وبــذل  للكشف  العاجل  بـ»التدخل  الداخلية 
عنه«.  الفوري  واإلفراج  مصيره،  لمعرفة  الجهود 

النساء  بعض  استهداف  »تم  البيان،  وبحسب 
وتم  مختلفة  ألسباب  الصحافة  مجال  في  العامالت 
في  خاصة  االٔعالم،  وسائل  عبر  عليهن  التحريض 
أو  تهديدهن  وتم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الٔسكات  اغتيالهن  أو  تعذيبهن  أو  اختطافهن 
في  التحقيق  يتم  لم  أنــه  مضيفة  صوتهن«، 
العقاب،  من  المجرمون  وأفلت  القضايا  تلك 
السياسيات  النساء  ضد  الممارس  العنف  وعرقل 
المدنية  المرأة  حقوق  صعيد  على  التقدم  أحراز 
والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية 

البيان. بحسب 
بحماية  المختصة  الجهات  المنظمة  وطالبت 
أو  التعسف  أو  االضطهاد  من  الليبية  الصحفية 
الذي  عملها  أداء  خالل  المادي  أو  اللفظي  االعتداء 
الدولية،  والمواثيق  الدستوري  اإلعالن  لها  يكفله 
المشاركة  في  الحق  الصحفية  للمرأة  أن  مضيفة 
والمؤتمرات  للنشاطات  الصحفية  التغطية  في 
في  حقها  إلــى  باإلضافة  والــدولــيــة،  المحلية 
الصحفية  المؤسسات  مــع  والعمل  التعاون 
ولها  والدولية،  منها  المحلية  والعامة  الخاصة 
المقابالت  وأجــراء  والتصوير  الكتابة  في  الحق 
واألفالم  القصص  وإنتاج  واإلخبارية،  الصحفية 

الرجل. ذلك شأن  في  شأنها  واإلخراج،  الوثائقية 
في  العامالت  النساء  جميع  المنظمة  ودعــت 
معها  التواصل  في  يترددن  باال  الصحافة،  مجال 
قد  انتهاك  ــأي  ب وإبالغها  المساعدة  لطلب 

للوقوف  استعدادها  كامل  مؤكدة  له،  يتعرضن 
المشروعة. حقوقهن  على  للحصول  معهن 

الوطنية  اللجنة  أعلنت  مماثل،  سياق  في 
إطــالق  اإلثــنــيــن،  ليبيا،  فــي  اإلنــســان  لحقوق 
باللجنة،  واالتصال  اإلعــالم  مكتب  رئيس  نائب 
صحية  بحالة  وهــو  الراجحي،  محمد  الصحفي 
وأسرته  بيته  إلى  »عاد  الراجحي  إن  وقالت  جيدة. 

في  صفحتها  على  بيان  حسب  ــالم«،  وس بخير 
وكانت  »فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  موقع 
مقر  من  الراجحي  خطف  األحــد،  أعلنت،  اللجنة 
وطالبت  طرابلس،  شرق  تاجوراء  بمنطقة  عمله 

بإطالقه.
مسلحين  السابق  بيانها  في  اللجنة  واتهمت 
السحر  مكافحة  »وحـــدة  يسمى  لما  تابعين 

●  إحدى الصحفيات خالل أداء عملها

كانوا محتجزين لدى تجار بالبشر

تحرير 120 مهاجرًا أغلبهم مصريون في بني وليد
خطوات  التخاذ  ودولية  محلية  ــوات  دع وسط 
في  الشرعية  غير  الهجرة  أزمة  حل  شأنها  من 
لمنطقة  التابع  قتال«،   444 »اللواء  أعلن  ليبيا؛ 
 120 قرابة  تحرير  األربعاء،  العسكرية،  طرابلس 
البشر  تجار  أوكار  بأحد  محتجزين  كانوا  مهاجرًا 
يحملون  »جلهم  أن  إلى  مشيرًا  وليد،  بني  في 
صفحته  عبر  بيان  في  وقال  المصرية«.  الجنسية 
اليوم  فجر  قواتنا  »تمكنت  »فيسبوك«:  على 
بني  في  الرهائن  من  عدد  سراح  فك  من  مجددًا 
أخرى  أوكــارًا  العسكرية  المفارز  وداهمت  وليد، 
تعرضوا  رهينة   120 قرابة  وحررت  البشر،  لتجار 
إفادتهم،  بحسب  ابتزاز  ولعمليات  للتعذيب 
تنفسوا  المصرية  الجنسية  جلهم  ويحمل 
وتهللت  سماتهم،  الفرح  دموع  ومألت  الصعداء 
أيدي  على  لهم  كتبت  التي  بنجاتهم  وجوههم 

.»444 اللواء  منتسبي 
تتوقف،  لن  العمليات  البيان: »إن هذه  وأضاف 
وُجــدت،  أينما  الجريمة  معاقل  على  وستتكرر 
ليواجهوا  القانون  عن  الخارجين  وسنباغت 

مصيرهم«.
بني  أمن  مديرية  أعلنت  قريب؛  سياق  في 

غير  مهاجرًا   15 على  القبض  األربــعــاء،  وليد، 
على  عبورهم  أثناء  أفريقية  جنسيات  من  شرعي 
مؤكدة  وليد،  بني  طريق  عبر  سيارات  ثالث  متن 
اإلجراءات  التخاذ  المختصة  الجهات  إلى  إحالتهم 

القانونية.
إن  بالمديرية  األمني  اإلعــالم  مكتب  وقــال 
من  تمكنت  للمديرية  التابعة  النجدة  دوريــات 
أفريقية  جنسيات  من  مهاجرًا   15 على  القبض 
عبر  مارة  سيارات  ثالث  متن  على  كانوا  مختلفة 
األمني  اإلعالم  مكتب  وأوضح  وليد.  بني  طريق 
الليبية  األرضــي  »دخلوا  المهاجرين  هؤالء  أن 
وصواًل  الليبي،  الجنوب  من  شرعية  غير  بطرق 
مديرية  أن  المصدر  وأكد  وليد«.  بني  مدينة  إلى 
إلى  المهاجرين  هــؤالء  أحالت  وليد  بني  أمن 
للنيابة  ذلك  بعد  إحالتهم  لتتم  المختص  المركز 

العامة.
ترحيل  مركز  أعلن  الماضي،  الشهر  وخــالل 
القيام  بالكفرة،  الشرعيين  غير  المهاجرين 
أمن  مديرية  أعضاء  رفقة  مداهمة،  بعملية 
كبيرة  أعداد  الحتجاز  مخصصًا  كان  لمقر  الكفرة، 

للمهاجرين داخل المدينة.
من  عشر  السادس  في  أنه  المركز  وأوضــح 
مركز  رئيس  إلــى  بــالغ  ورد  الماضي،  الشهر 
محمد  أول  المالزم  الكفرة،  والترحيل  ــواء  اإلي

قد  الجنسية  أجنبي  شخصًا  هناك  بأن  الفضيل 
السجون  أحد  في  والتعذيب  الضرب  إلى  تعرض 
هذا  تمكن  وقد  البشر،  لتجار  التابعة  السرية 
تم  حيث  السجن،  هذا  من  الهرب  من  الشخص 

أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  قسم  إلى  نقله 
الكفـرة لالستدالل معه.

وجمع  والتحري  البحث  الفور  على  تم  وأضاف: 
بقسم  التحريات  وحــدة  قبل  من  المعلومات 

السري  السجن  مكان  وتحديد  الجنائي  البحث 
الــذي  الشخص  هــذا  بــه  مــتــواجــدًا  كــان  ــذي  ال
عن  عبارة  وهو  والتعذيب  للضرب  به  تعرض 
غير  المهاجرين  سجن  عملية  في  يستخدم  منزل 
العامة  النيابة  إبالغ  تم  الفور  وعلى  الشرعيين، 
الكفرة  أمن  مدير  السيد  تعليمات  على  بناًء 
بالمداهمة من  أخذ اإلذن  العقيد خالد حيار، وتم 
وتحرير  الجناة  على  بالقبض  العامة  النيابة  قبل 

هؤالء المهاجرين.
مركز  أعضاء  تحرك  الفور  على  البيان:  وتابع 
الهجرة  مكافحة  إلى جهاز  التابع  والترحيل  اإليواء 
وتمت  الجنائي  البحث  وأعضاء قسم  الشرعية  غير 
 6 به  وُجد  حيث  المنزل،  لهذا  المداهمة  عملية 
من  شخصًا   156 وعدد  البشر،  تجار  من  أشخاص 
من  وأطفال  نساء  بينهم  من  أجنبية  جنسيات 

الجنسيات الصومالية واإلريترية والسودانية.
وسط  المهاجرون  هؤالء  خرج  البيان:  وواصل 
تمت  أن  بعد  وجوههم،  تمأل  عــارمــة  فرحة 
وإنقاذهم  وتحريرهم  السجن  لهذا  المداهمة 
قام  كما  عليهم،  يمارس  كان  الذي  التعذيب  من 
والذي  جميعًا،  باستالمهم  بدوره  الهجرة  مركز 
من  يحتاجونه  ما  كل  عليهم  بتوزيع  قام  بدوره 
تنظيف  ومــواد  غذائية  ومــواد  ومالبس  أغطية 
المتهمين  إحالة  تمت  كما  لألطفال.  وحليب 

ومن  معهم،  للتحقيق  الجنائي  البحث  قسم  إلى 
حيث  من  العامة  النيابة  إلى  القضية  ُأحيلت  ثم 

االختصاص.
محمد  المالزم  الترحيل  مركز  رئيس  وأطلق 
المنظمات  جميع  ــى  إل عــاجــاًل  نـــداًء  الفضيل 
في  بــاإلســراع  والحكومات  والمحلية  الدولية 
مثل  بالمهاجرين  الخاصة  االحتياجات  توفير 
األعداد  لهذه  الطبية  والمواد  واألغطية  األغذية 
ألن  الكفرة  ــواء  اإليـ مركز  ــل  داخ المتواجدة 
بين  من  أنه  خاصة  األشياء،  لهذه  يفتقر  المركز 

المهاجرين أطفال ونساء.
للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت  آخر؛  سياق  في 
واحدة  جثة  انتشال  المفقودين،  على  والتعرف 

مدفونة بمقبرة فردية بترهونة.
فرقها  إن  األربعاء،  بيان  في  الهيئة،  وقالت 
بمقبرة  مدفونة  وُجــدت  واحــدة  جثة  انتشلت 
المقابر األولى بمشروع  فردية بترهونة، بمحاذاة 

الربط.
اكتشاف  الهيئة  أعلنت  سابق،  وقــت  وفــي 
الربط  مشروع  بمنطقة  جديدة  جماعية  مقبرة 

بمدينة ترهونة.
االنتشال  أعمال  إن  بيان،  في  الهيئة  وقالت 
التي  الجثث  عدد  تكشف  لم  فيما  جارية،  تزال  ال 

تضمها المقبرة.

بني وليد - الصغير الحداد

●  قرابة 120 مهاجرًا كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر في بني وليد

استهداف بعض العامالت
في مجال الصحافة ألسباب 
مختلفة والتحريض عليهن

عبر وسائل اإلعالم

»مكافحة األمراض« سبها: إقامة 
التجمعات كاألفراح والمناسبات 
االجتماعية األخرى »انتحار جماعي«
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للحوار  موسع  منتدى  تمكن  كما  الماضي، 
أممي  بإشراف  عُـقد  الليبيين،  بين  السياسي 
رئيس  تعيين  من  بجنيف،  الماضي  نوفمبر  في 
قيادة  كلفوا  أعضاء   3 من  رئاسي  ومجلس  وزراء 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  تنظيم  حتى  البالد 
عبر  نشرته  تقرير  وفق  المقبل«،  ديسمبر  في 

موقعها على شبكة اإلنترنت اإلثنين.

السالم المنشود
الليبيين  نجاح  فرص  أن  التقرير  واعتبر 
»مرتبطة  المنشود  السالم  إلى  الوصول  في 
التي  الخارجية  األطــراف  بإقناع  وثيق  بشكل 
المسيرة  والطائرات  باألسلحة  البالد  أغرقت 
روسيا  من  كل  طليعتها  وفــي  والمرتزقة، 
بأن  السياسي  للمسار  بالسماح  واإلمـــارات، 
عدم  رغم  إنه  الجريدة  وقالت  مجراه«.  يأخذ 
»سباق  في  مباشر  بشكل  واشنطن  مشاركة 
األرض،  على  الدائر  المشروع«،  غير  التسلح 
الحاصلة  الفوضى  مسؤولية  »تتحمل  أنها  إال 
بعد  الليبية  الساحة  من  انسحابها  بسبب 

وقتله«. القذافي  إطاحة  من  فقط  قصير  وقت 

المسار السياسي
إلى  الرصينة  األميركية  الجريدة  وذهبت 
السالم  وخيار  السياسي  »المسار  إن  القول 
توحدهم،  إلعادة  لليبيين  فرصة  أفضل  هما 
ونهج  والــتــدمــيــر  ــحــرب  ال سئموا  أن  بعد 
من  لعقد  ليبيا  به  ُابتليت  الذي  اللصوصية 
الخارجية  األطراف  تدخل  من  وتعبوا  الزمان، 
مكان،  كل  في  الموت  زرعوا  الذين  والمرتزقة 
بنحو20  أعدادهم  المتحدة  األمم  تقدر  الذين 
أن  إلى  مشيرة  البالد«،  عموم  في  عنصر  ألف 
الصفرية  الحرب  دوامة  إلى  مجددًا  »العودة 

طرف«. ألي  مجدٍ  غير  خيار 
السالم  »تحقيق  نفسه:  التقرير  في  وجاء 
البلد  نطاق  تتجاوز  ألسباب  مهم  أمر  ليبيا  في 
ضخمة  احتياطات  تمتلك  دولة  لكونه  بالنظر 
الماضي  العقد  فوضى  وألن  النفط،  مــن 
للمهاجرين  رئيسية  انطالق  نقطة  إلى  حولته 
الصحراء  عمق  من  القادمين  النظاميين  غير 
عبر  ــا  ــ أوروب لــبــلــوغ  الــســاعــيــن  األفــريــقــيــة 
»اإلدارة  الــجــريــدة:  وختمت  الــمــتــوســط«. 
بايدن  جو  الرئيس  بقيادة  الحالية  األميركية 
الرئيس  خطأ  بتصحيح  لها  يسمح  وضع  في 
ونشط  كامل  دعم  تقديم  خالل  من  أوباما 

المتحدة«. األمم  لجهود  وفوري 

ودول  المتحدة  الواليات  إن  األميركية،  تايمز« 
ظهورها  أدارت  »ناتو«  األطلسي  شمال  حلف 
القذافي  معمر  نظام  سقوط  بعد  ليبيا  إلى 
متهمة  عامًا،   42 لمدة  البالد  حكم  الــذي 
األوضاع  إليه  آلت  عما  بالمسؤولية  واشنطن 
في  الصراع  فرقاء  ينخرط  أن  قبل  فوضى  من 

الماضية. األشهر  خالل  سياسي  حوار 
فرصة  اآلن  »الليبيين  لدى  أنه  الجريدة  ورأت 
ما  يستمر  حيث  القاتم،  المشهد  من  للخروج 
أكتوبر  منذ  النار  إلطــالق  وقــف  وكأنه  يبدو 

السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين 
في  نجا  الذي  باشاغا،  فتحي  الداخلية  ووزير 
كما  جنزور.  من  بالقرب  هجوم  من  فبراير   21
التضخم  مع  الخطيرة  االقتصادية  األزمة  اعتبر 
البنزين  ونقص  الكهرباء  وانقطاع  المتسارع، 

القادمة. الصعوبات  أقل  ليست 
أكبر  أن  الفرنسي  الدبلوماسي  ــح  وأوض
الجديدة  الليبية  السلطات  ينتظران  تحديين 
إن  متسائاًل  وتركيا،  روسيا  وجود  طبيعة  هو 
حروب  في  العدوين«  »األخوين  هــذان  كان 
بحصول  يكتفيان  سوف  وليبيا  وأرمينيا  سورية 
قواعد  على  المتخاصمين  الليبيين  الطرفين 
موالين  البالد  في  عسكرية  ومطارات  بحرية 
وقت  فــي  الــمــزيــد،  فــي  سيرغبان  أو  لهما 
بايدن  جو  بقيادة  المتحدة  الواليات  كانت 
ليبيا؟  من  األجنبية  القوات  كل  برحيل  تطالب 
أو  النفط  استغالل  في  المشاركة  إلى  إضافة 
تحديدها  تم  التي  المستقبلية  للحقول  الغاز 
في  تنشط  أن  في  القوتان  سترغب  بالفعل، 
تم  التي  الليبية  المدن  إعمار  إلعادة  مشاريع 
اآلخر  والبعض   %  30 بنسبة  بعضها  تدمير 

.%  80 بنسبة 

دور  سكاربونشي  ميشيل  انتقد  كما 
من  المنطقة  هــذه  فــي  األوروبـــي  االتــحــاد 
قائاًل  والساحل،  المتوسط  األبيض  البحر 
القضية  توليه  لعدم  األوروبـــي  االتحاد  إن 
في  سيكون  المناسب  الــوقــت  فــي  الليبية 
في  ماليًا  ومساهمًا  متفرجًا  األحــوال  »أســوأ 
لفرنسا،  بالنسبة  أما  البالد«.  إعمار  إعــادة 
إيمانويل  الرئيس  أن  سكاربونشي  يعتقد 
 - أحــدهــمــا  سابقيه  عكس  على  ــرون  ــاك م
على  الحرب  شن  الــذي   - ســاركــوزي  نيكوال 

دعمه  كان  هوالند،  فرانسوا   - واآلخر  ليبيا، 
مكافحة  باسم  لإلسالميين  المعادي  للمعسكر 
حاضرة  ستكون  باريس  أن  مؤكدًا  اإلرهــاب، 
الحيوية  التحتية  البنية  إعــمــار  إعــادة  فــي 
الشيء  إن  وقال  الطاقة.  قطاع  وفي  للبالد، 
السالم  ليبيا  »تستعيد  أن  هــو  الرئيسي 
الحرب  مــن  عــديــدة  ســنــوات  بعد  ــن  واألمـ
القليلة  األيــام  تكون  أن  متوقعًا  والــدمــار«، 
ليبيا  كانت  إذا  ما  تقييم  في  حاسمة  المقبلة 

أزمتها. من  التعافي  طريق  على  بالفعل 
اجتماع  في  كبيرًا  دورًا  سكاربونشي  ولعب 
خليفة  المشير  للجيش  العامة  القيادة  قائد 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  ورئيس  حفتر، 
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  برعاية  الوفاق 
باريس  من  بالقرب  كلو،  ســان  السيل  في 
فرانسوا  والية  انتهاء  منذ  إذ   ،2017 العام 
مع  سكاربونشي  عمل  الرئاسية  هــوالنــد، 
في  التعاون  مزيد  لتحقيق  لودريان  إيف  جان 
استمر  الــذي  المسؤول  وهو  الليبي،  الملف 
وزيرًا  تعيينه  قبل  للدفاع  وزيــرًا  منصبه  في 

أشهر. ببضعة  ذلك  بعد  الخارجية  للشؤون 
»نيويورك  جريدة  قالت  قريب؛  سياق  في 

حكومة  أداء  الدولي  المجتمع  يترقب  فيما 
المستشار  قال  ليبيا؛  في  الدبيبة  الحميد  عبد 
ميشيل  السابق  األوروبي  والبرلماني  الفرنسي 
القائمة  التحديات  أكبر  إن  سكاربونشي، 
في  تتمثل  الجديدة  الليبية  السلطات  أمام 
أال  متوقعًا  ــا،  وروســي تركيا  ــود  وج طبيعة 
واقتصادية  عسكرية  مكاسب  بتحقيق  »يكتفيا 
األوروبـــي  االتــحــاد  اكتفاء  وســط  مستقباًل 

المتفرج«. بموقف 
بأنه  يوصف  الــذي  سكاربونشي،  وأضــاف 
فرنسا  لصالح  موازية«  »دبلوماسية  يقود 
السياسي  الحوار  ملتقى  أن  الليبي،  الملف  في 
يونس  محمد  الغرباء«  من  »زوج  تسمية  أنتج 
للمجلس  كرئيس  بــرقــة  ممثاًل  المنفي، 
ممثاًل  الدبيبة،  الحميد  وعبد  الــرئــاســي، 

للحكومة. كرئيس  مصراتة 
»أوبــيــنــيــون  بــجــريــدة  نــشــر  مــقــال  وفـــي 
عدد  الــثــالثــاء،  الفرنسية،  إنترناسيونال« 
الثقيلة  المهمات  الفرنسي  الدبلوماسي 
البالد،  توحيد  إعــادة  من  الليبية  للسلطات 
وتأمين  الليبيين  بين  المصالحة  وتجسيد 
وتنظيم  االقتصاد،  إنعاش  وإعادة  أمنيًا،  ليبيا 
نزع  جانب  إلى  وتشريعية،  رئاسية  انتخابات 
وخــروج  طــرابــلــس،  فــي  الميليشيات  ســالح 
ومرتزقة  أتــراك  جنود  من  األجنبية  القوات 
»فاغنر«،  شركة  يتبعون  وروس  سوريين 
من  وهي  العسكرية،  المؤسسة  توحيد  وأيضًا 
وفق  حلها،  يتعين  التي  الحساسة  الملفات 
أنه  إلى  أشــار  الــذي  الفرنسي،  الدبلوماسي 
الليبي  النواب  مجلس  اعتماد  يتعين  ذلك  قبل 
انتخابي،  قانون  إلى  والتوصل  جديدًا،  دستورًا 
واالجتماعي  القانوني  اإلطار  تحديد  عن  فضاًل 

الجديدة. الجمهورية  لهذه  والسياسي 

عقبات
فإن  سكاربونشي،  لميشيل  وبالنسبة 
السلطة  طريق  في  العقبات  من  الكثير  هناك 
طرابلس،  »ميليشيات«  رأسها  على  التنفيذية 
ولدته  ما  وكل  الحرب،  من  ثروتها  جنت  التي 
أسلحة،  مــخــدرات،  مهاجرين،  تهريب  من 
»دخل  تحقيق  على  يعيشون  والذين  ودعارة، 
حسب  السالم«،  يريدون  ال  فهم  الفوضى  من 
طرابلس  في  الصراع  إلــى  لفت  كما  قوله. 

● ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أخرج حكومة الدبيبة

● الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما

»السالم أفضل فرصة«

أحد »رجاالت ظل« فرنسا بامللف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة

طرابلس، باريس، نيويورك- الوسط

»نيويورك تايمز«: الواليات المتحدة ودول الـ»ناتو« أدارت ظهرها إلى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي

دبلوماسي فرنسي سابق: أكبر 
التحديات القائمة أمام السلطات 

الليبية الجديدة يتمثل في 
طبيعة وجود تركيا وروسيا

الجنوب يعلق »آماالً كبيرة«

البلديات تضع حكومة الدبيبة أمام قائمة االحتياجات وااللتزامات

مجلس  بمنح  واســع  محلي  ترحيب  ــط  وس
عبد  برئاسة  الجديدة  للحكومة  الثقة  النواب 
البلدي  المجلس  عميد  طالب  الدبيبة،  الحميد 
الــشــاوش،  حامد  إبراهيم  المكلف،  سبها 
الوحدة  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الـــوزراء  ورئــيــس  المنفي،  محمد  الوطنية 
بوعودهما  بـــ»الــوفــاء  الدبيبة  عبدالحميد 
الجنوبية  المنطقة  يخص  ما  في  المقدمة 
تقديم  مــن  سبها،  بلدية  خاصة  )فـــزان(، 
والــنــهــوض  المنطقة  وتنمية  ــخــدمــات  ال

عمومًا«. الليبي  بالجنوب 
الشاوش  بها  تقدم  تهنئة  في  ذلك  جاء 
وموسى  الالفي  عبداهلل  ونائبيه  المنفي  إلى 
الوطنية  الوحدة  حكومة  ورئيس  الكوني، 
لنيلهم  الحكومة  ووزراء  الدبيبة،  عبدالحميد 
واعتبر  األربــعــاء.  النواب،  مجلس  من  الثقة 
الثقة  منحهم  أسباب  أحــد  أن  سبها  عميد 
الواضح  تميزكم  »هــو  الــنــواب  مجلس  من 
برئيس  مشيدًا  والخارج«،  الداخل  في  للعيان 
الثقة  لمنحهم  ــواب  ــن ال مجلس  ــاء  ــض وأع
هذه  تكون  أن  الشاوش  وتمنى  للحكومة. 
وتوحيد  االستقرار  لفرض  »تمهيدًا  الخطوة 
يكون  وأن  أطيافها،  بجميع  الليبية  الدولة 
الدولة  لقيام  المشهود  اليوم  هو  اليوم  هذا 
وقال  بالوطن«.  واالرتقاء  وتنميتها  الليبية 
على  كبيرة«  ــااًل  »آم يعلق  إنــه  سبها  عميد 
األمن  استتباب  »في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
المحلي  الحكم  وتفعيل  التنمية،  قواعد  وإرساء 

الحقيقي«.
برئاسة  الوطنية  الوحدة  حكومة  وحصلت 
عضوًا   132 ثقة  على  الدبيبة،  عبدالحميد 
منذ  انعقاده  واصــل  الــذي  النواب  بمجلس 
في  للنظر  ســـرت  ــي  ف الــمــاضــي  ــيــن  ــن اإلث
الرئاسي  المجلس  وهنأ  الحكومة.  اعتماد 
الوطنية  الوحدة  حكومة  الــوفــاق،  لحكومة 
مجلس  من  الثقة  على  حصولها  لمناسبة 
لتسليم  االستعداد«  »كامل  مبديًا  النواب، 

صدر«. »رحابة  بكل  لها  المسؤوليات 
في  الــســراج  فائز  المجلس  رئيس  ــال  وق
مهمة  خطوة  يعتبر  اليوم  تم  »ما  إن  بيان، 
الجميع  داعيًا  واالنقسام«،  االقتتال  إلنهاء 
أجل  من  والتسامح  والوحدة  »التكاتف  إلى 
التصويت  أعقبت  كلمة  وفي  ونهضتها«.  ليبيا 
دعا  الوطنية،  الوحدة  لحكومة  الثقة  بمنح 
الليبيين  جميع  بين  »المصالحة  إلى  الدبيبة 
»»المهمة  ــال:  وق وحكومة«،  وشعبًا  نوابًا 
إلى  بليبيا  الوصول  يمكن  باإلرادة  لكن  صعبة 

األمان«. بر 
منح  على  التصويت  عقب  كلمة  ــي  وف
للنواب  شكره  عن  الــوزراء  رئيس  عبر  الثقة، 
والتئامهم  الوطنية  المصلحة  »تغليب  على 
أن  مــؤكــدًا  التاريخية«،  الجلسة  هــذه  فــي 
كل  حكومة  هي  الوطنية  الوحدة  »حكومة 

الوطنية  المؤسسة  أن  اهلل  صنع  وأوضــح 
المقبلة  القليلة  السنوات  خالل  تهدف  للنفط 
برميل  مليون   1.6 إلــى  اإلنتاج  ــادة  زي إلــى 
مليون   2.1 وإلى  عامين  غضون  في  يوميًّا 
رئيس  ولفت  سنوات.  أربع  في  يوميًّا  برميل 
العمل  خطة  إلى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
جديدة  حقول  تشغيل  تشمل  التي  المقبلة 
إعادة  جانب  إلى  وسرت،  غدامس  حوضي  في 
الحرب  بسبب  المتضررة  الحقول  تشغيل 
وفاجأت  ســنــوات.  ســت  قبل  ــاب  اإلرهـ على 
»أوبك+«  وتحالف  النفط  سوق  مراقبي  ليبيا 
من  فقط  أشهر  بضعة  خالل  تمكنت  أن  بعد 
 1.25 مستويات  إلى  النفطي  إنتاجها  استعادة 
ألف   100 من  أقل  من  يوميًّا  برميل  مليون 

الماضي. سبتمبر  في 
إبقاء  من  تمكنت  ليبيا  أن  من  الرغم  وعلى 
لبضعة  يوميًّا  برميل  مليون  فــوق  اإلنتاج 
يزال  ال  إنه  اهلل  صنع  قال  اآلن،  متتالية  أشهر 
إعفاء  رفع  »أوبك«  مناقشة  ألوانه  السابق  من 

اإلنتاج. خفض  اتفاقية  من  ليبيا 
رافقت  التي  المحلية  األجــواء  مع  زلنا  وما 
مجلس  ثقة  على  الدبيبة  حكومة  حصول 
طرابلس،  حماية  قوة  طالبت  حيث  النواب؛ 
بأن  النواب،  بمجلس  الشعب  ممثلي  الثالثاء، 
ولشعبنا  لنا  يخرجوا  وأن  عاليًا،  الهمة  »يشدوا 
البالد،  شؤون  تدير  تنفيذية  بسلطة  وبالدنا 
في  القوة  وتابعت  االنقسام«.  حالة  وتنهي 
مجلس  جلسة  انعقاد  على  تعليقًا  لها،  بيان 
الوحدة  »حكومة  إلــى  الثقة  لمنح  الــنــواب 
ــداول  ت فــي  مماطلة  »أي  أن  الــوطــنــيــة«، 
العملية  تقويض  ــى  إل ــؤدي  ت قــد  السلطة 
وانتشار  الوطني،  االقتصاد  وانهيار  السياسية، 
»نتمنى  مضيفة:  األزمات«،  وعودة  الفوضى، 
بواجبهم  القيام  النواب  مجلس  أعضاء  من 
خالل  من  ضغوطات،  أي  دون  وجه  أكمل  على 

ضمائرهم«. عليه  تمليه  لما  وفقًا  حرة  إرادة 
السلطات  جميع  ــوة،  ــق ال طــالــبــت  كــمــا 
قضائية  أو  )تشريعية  كانت  ســواء  بالبالد 
الوطن  مصلحة  »بتغليب  تنفيذية(،  أو 
السلمي  التداول  نحو  والتوجه  والمواطن، 
كثب  عن  تتابع  إنها  القوة  وقالت  للسلطة«. 
القوة  هذه  تأسيس  »منذ  مضيفة:  الجلسة، 
العاصمة  وقوى  كتائب  كافة  من  المتكونة 
إلى  دومًا  الوقوف  عاتقنا  على  أخذنا  األمنية، 
ضد  عنهم  والدفاع  والمواطن،  الوطن  صف 
له  ما  كل  ودعم  بهم،  المساس  يحاول  من 
أي  عن  بمنأى  استقرارهم  ترسيخ  في  شأن 

التشريعي«. أو  السياسي  الشأن  في  تدخل 
التفاعالت  ورصد  متابعة  بعد  أنها  وأضافت 
األحداث  على  المواطنين  من  األفعال  وردود 
جلسة  خاصة  البالد،  تعيشها  التي  اليومية 
مستقبل  تقرير  في  »المصيرية  الثقة  منح 
سواء  بالبالد  السلطات  جميع  فعلى  ليبيا«، 
تنفيذية(  أو  قضائية  أو  )تشريعية  كانت 
والتوجه  والمواطن،  الوطن  مصلحة  »تغليب 

للسلطة«. السلمي  التداول  نحو 

طرابلس، بنغازي، سبها- الوسط

للمدينة. أخرى  بزيارة  وتعهد  »داعش«، 
الوحدة  حكومة  وزراء  يؤدي  أن  المقرر  ومن 
اإلثنين  يــوم  الدستورية  اليمين  الوطنية 
بمدينة  بنغازي،  النواب  مجلس  بمقر  المقبل 
التواصل  موقع  عبر  تغريدة  في  الدبيبة  وفق 
التي  »الجلسة  ــال:  وق »تويتر«  االجتماعي 
الحكومة  ميزانية  العتماد  ستخصص  تليها 

طرابلس«. في  النواب  أمام 
بحكومة  الداخلية  وزيــر  هنأ  جهته،  من 
الــوحــدة  حكومة  بــاشــاغــا،  فتحي  ــاق،  ــوف ال
الدبيبة،  عبدالحميد  بــرئــاســة  الوطنية 
النواب،  مجلس  من  الثقة  على  لحصولها 
فيه  تجسدت  تــاريــخــي  »يـــوم  ــه  أن ــدًا  ــؤك م
على  بــاشــاغــا،  وكــتــب  الــوطــنــيــة«.  اللحمة 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه 
الوحدة  حكومة  رئيس  »أهــنــئ  »تــويــتــر«: 
التي  الثقة  على  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية 
وأتمنى  الــنــواب..  مجلس  من  اليوم  نالها 
في  النجاح  يحالفه  وأن  والسداد  التوفيق  له 
تاريخي  »يوم  وتابع:  الوطنية«.  األمانة  أداء 
على  والحرص  الوطنية  اللحمة  فيه  تجسدت 
إلى  مشيرًا  االنقسام«،  وإنهاء  ليبيا  وحــدة 
من  الثقة  نالت  وطنية  وحدة  حكومة  »ميالد 
وحضاري«. ديمقراطي  بمظهر  النواب  مجلس 

يتعلق  ما  وخاصة  االقتصادي  الصعيد  على 
تدبير  في  الليبييون  عليه  يعول  الذي  بالنفط 
المعيشية؛  ظروفهم  لتحسين  مالية  مــوارد 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
المؤسسة  إن  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط، 
مع  للعمل  ــعــداد  االســت أهــبــة  على  »تــقــف 
عبدالحميد  برئاسة  الــجــديــدة«  الحكومة 
استقالل  أهــمــيــة  عــلــى  ــددًا  ــش م الــدبــيــبــة، 
صنع  وقال  السياسي.  النشاط  عن  المؤسسة 
»بلومبيرغ«  تلفزيون  مع  مقابلة  في  اهلل، 
لرفع  »تخطط  المؤسسة  إن  الثالثاء،  بثت 
بشرط  القريب،  المدى  على  المحروقات  إنتاج 
يتعرض  وأال  بانتظام  ميزانيتها  تتلقى  أن 
»بالبقاء  متعهدًا  للخطر«،  المنشآت  في  األمن 
الوحدة  حكومة  تعيين  بعد  سياسيًّا  محايدًا 
»ستكون  ليبيا  أن  اهلل  صنع  وأكد  الوطنية«. 
 150 بمقدار  الحالي  إنتاجها  زيادة  على  قادرة 
ليصل  العام«،  نهاية  بحلول  آخر  برميل  ألف 
هذا  بنهاية  يوميًّا  برميل  مليون   1.45 إلى 

اآلن. يوميًّا  برميل  مليون   1.3 من  العام، 

●  جانب من جولة الدبيبة في سرت

باشاغا مهنئاً الحكومة الجديدة: 
يوم تاريخي تجسدت فيه 

اللحمة الوطنية والحرص على 
وحدة ليبيا وإنهاء االنقسام

الدبيبة اطلع على أوضاع المنازل المدمرة في سرت جراء الحرب على »داعش« وتعهد بزيارة أخرى للمدينة

»االلتئام  إلــى  الليبيين  ــا  ودع الليبيين«، 
وأكد  االنقسام«.  فترة  فاتهم  ما  وتعويض 
المصالحة  لدعم  جهد  بكل  »العمل  الدبيبة 
متعهدًا  الرئاسي«،  المجلس  مع  الوطنية 
لالنتخابات،  العليا  المفوضية  مع  »بالتعاون 
في  واالنتخابي  الدستوري  االستحقاق  وإنجاز 
للدولة  مركزية  »ال  وقال:  المحدد«،  الموعد 
»األمــة  أن  مــؤكــدًا  لألقاليم«،  مركزية  وال 
الكثير  ألن  نوابها  إلى  بحاجة  زالت  ما  الليبية 
بداية  تنتظرهم  زالــت  ال  االستحقاقات  من 
االستفتاء  وقانون  الموحدة  الموازنة  إقرار  من 
المحلي،  للحكم  فعال  قانون  إلى  وصواًل  أواًل، 

االنتخابات«. ثم  ومن 
الوطنية  ــوحــدة  ال حكومة  رئــيــس  وقــال 
هذه  في  قلياًل  النواب  صبر  إلى  »يحتاج  إنه 
»االجتماع  إلى  إياهم  داعيًا  الضيقة«،  الشهور 
وطرابلس  سبها  ليبيا:  فــي  مكان  أي  فــي 
أن  إلى  النواب  داعيًا  والكفرة«،  ومصراتة 
وتناسي  بعضهم  ــى  إل قلوبهم  »يفتحوا 
بفعل  خلقوها  التي  الوهمية  والحدود  الحروب 
حكومتهم  على  »التصويت  أن  معتبرًا  فاعل«، 
وألسنتهم  واحدة  قلوبهم  الليبيين  أن  يؤكد 

تختلف«.
شكاوى  إلى  »باالستماع  الدبيبة  وتعهد 
شــارع  كــل  فــي  يعانون  الــذيــن  المواطنين 
بالشكر  وتقدم  دار«،  وكل  منطقة  كل  وفي 
الوطني  الوفاق  وحكومة  الموقتة  »للحكومة 
عن  عبر  كما  الصعبة«،  الظروف  في  لعملهما 
لجنة  وأعضاء  المتحدة  األمم  »لبعثة  شكره 

في  ساهمت  التي  والــدول،  السياسي  الحوار 
ألمانيا  رأسها  وعلى  الحوار،  جلسات  استضافة 
الدول  وكذلك  الدول  وكل  وتونس،  وسويسرا 
دعمت  التي  والــجــارة  والصديقة  الشقيقة 
في  الــنــواب  باجتماع  تــوج  أن  إلــى  المسار، 

سرت«.
عن  تنتوش  عمر  النائب  تنازل  حين  وفي 
مقتضبة:  كلمة  فــي  ــال  وق ــة،  وزاريـ حقيبة 
أجل  مــن  ــة  ــوزاري ال الحقيبة  عــن  »تــنــازلــت 

قبل   - النواب  مجلس  رئيس  دعا  الوطن«، 
إلى  والنواب  الحكومة  رئيس   - الجلسة  تعليق 
أوضاعها،  على  لإلطالع  سرت  مدينة  في  جولة 
الدبيبة  أجــرى  حيث  بالفعل،  كــان  ما  وهــو 
من  قليلة  ساعات  بعد  سرت  مدينة  في  جولة 
وحسب  الــنــواب.  مجلس  ثقة  حكومته  نيل 
على  ــط«،  ــوس »ال حصلت  مــصــور،  تسجيل 
أوضاع  على  الدبيبة  اطلع  فقد  منه،  نسخة 
على  الحرب  جراء  سرت  في  المدمرة  المنازل 

●  رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإلى جواره عميد بلدية سبها إبراهيم الشاوش



»عشرية« الثورة السورية.. كشف حساب
قبل عشر سنوات، اندلعت ثورات شعبية غير متوقعة في العالم 

العربي عززت أحالما بالحرية، بيد أنها قوبلت بقمع في معظم الدول. 
ورغم أن هذه الثورات أطاحت معظم األنظمة العربية القائمة قبل 
العام 2011، فإن الرئيس السوري بشار األسد كان الناجي الوحيد 

من هذه االحتجاجات، التي تحولت إلى حرب مدمرة ومأساة الجئين 
مروعة، بينما بقي األسد ونظامه في مكانهما. في مارس من العام 

2011 تجرأ شباب سوريون على خط عبارات مناهضة لألسد، فاعتقلوا 
وتعرضوا ألبشع أنواع التعذيب، ما أثار موجة احتجاجات غاضبة طالبت 

باإلفراج عنهم، وشكلت شرارة انتفاضة في أنحاء البالد قمعت بقوة 
وتحولت إلى نزاع دام قتل فيه أكثر من 380 ألف شخص، وتشرد أكثر 

من نصف السكان.
دفع السوريون ثمن تركيبة الدولة وتصفية الحسابات بين 

النظام السوري وأطراف إقليمية ودولية، ومر هذا الصراع على أشالء 
المطالبين بالحرية والعدالة االجتماعية، وتحول معه تنظيم »داعش« 

والتنظيمات اإلرهابية إلى واقع في حياة السوريين في بلد مقسم 
ممزق منهك بالصراعات.

كيف انزلقت سورية إلى هذا المسار؟ وإلى أين وصل السوريون 
بعد عشر سنوات من اندالعها؟ وماذا يحمل المستقبل لهذا البلد؟
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خبراء وسياسيون: استفاد من تحكمه 
بالقوات األمنية والعسكرية.. وتلكؤ 

الغرب ودعم إيران وروسيا

صوت المحتجين خفت في وقت ذهب الدعم الخارجي
 إلى العبين آخرين.. داعمين في معظمهم للنزاع المسلح

محللون: القوى الخارجية تقسم سورية بشكل غير رسمي إلى 
مناطق نفوذ متعددة وتفرض سيطرة أحادية على معظم حدودها

 باحث سوري: ال يمكن إنكار دور 
شخصية األسد في بقائه وما يعرف 

عنه من إصرار وصرامة

جراح السوررين مفتوحة: عنف وعسكرة وتقسيم.. وأرض محروقة
بعد عقد من العنف ومأساة إنسانية جعلت الحرب السورية تطبع بداية هذا 
القرن، تراجعت وتيرة المعارك وحدة القتال في البالد، لكن الجراح ال تزال نازفة 
الرئيس بشار األسد  العام 2011، بدا أن  وأفق السالم غير منظور. في نهاية 
ونظامه قاب قوسين من السقوط وسط ثورات الربيع العربي التي أطاحت أنظمة 

عدة حكمت بالدها لعقود بقبضة حديدية.
ولكن بعد عشر سنوات، ال يزال األسد في مكانه بعد انتصار باهظ الثمن لم 
يوفر فرصة حقيقية ألي مصالحة مع الشعب، وهو يمارس اليوم سيادة محدودة 
على أرض باتت فريسة لقوى أجنبية متناحرة. ويستعيد الناشط الحقوقي البارز 
مازن درويش في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة »فرانس برس« ما حصل قائال: 
»كنا نهتف من أجل الحرية والديمقراطية كشكل من أشكال الدعم لتونس ومصر 

وليبيا، لكننا في الحقيقة كنا نهتف لسورية«.
ويقول درويش الذي اعتقل مرات عدة في سورية، آخرها في فبراير 2012 
ألكثر من ثالث سنوات قبل اإلفراج عنه العام 2015 ثم مغادرته البالد: »بات 
شغلنا الشاغل البحث عن الشرارة التي توصل الدور إلينا، وهاجسنا سؤال: )من 
هو البوعزيزي السوري؟(، في إشارة إلى البائع المتجول التونسي محمد البوعزيزي 
الذي أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر 2011، وشكل ذلك شرارة انتفاضة 

تونس«.
إلى أن أقدم فتيان على كتابة عبارة »إجاك الدور يا دكتور«، في إشارة إلى 
األسد، طبيب العيون المتمرن في لندن، على جدار في مدينة درعا في جنوب 
البالد، في إشارة إلى مصير نظيره التونسي زين العابدين بن علي، الذي اضطر 
للفرار إلى المنفى، أو مصير الرئيس المصري حسني مبارك الذي استقال تحت 

ضغط الشارع والجيش.
وتصف الصحفية والكاتبة رانيا أبوزيد اللحظة التي أملت عليها عنوان كتابها: 
قائلة:  الحرب«،  زمن  واألمل في سورية  والخسارة  الحياة  الوراء:  إلى  »ال عودة 
»تصدع جدار الخوف العظيم، وتحطم الصمت. كانت المواجهة وجودية، لألطراف 

كافة، منذ بدايتها«.

عنف وعسكرة
سرعان ما تحولت االحتجاجات إلى نزاع دام أجبر نصف عدد سكان سورية البالغ 
قرابة 22 مليونا إلى مغادرة منازلهم، في أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية 
الثانية. وفر نصف النازحين خارج البالد، وقادت قوارب الموت عددا كبيرا منهم إلى 
شواطئ أوروبا، في ظاهرة كان لنطاقها الواسع تأثير على الرأي العام والمشهد 

السياسي واالنتخابات في القارة العجوز.
ووسط الفوضى التي ولدها النزاع المسلح، أعلن تنظيم »داعش«، المجموعة 
األكثر تطرفا ووحشية في الجهاد الحديث، قيام ما توصف بـ»الخالفة اإلسالمية« 
في سورية والعراق المجاور. مع عسكرة النزاع، أرسلت إيران والواليات المتحدة، 
الخصمان اللدودان، قوات إلى سورية لحماية مصالحهما، كذلك فعلت تركيا. 
وبدأت روسيا في نهاية سبتمبر 2015 أكبر تدخل عسكري خارج حدودها منذ 

انهيار االتحاد السوفياتي، في خطوة رجحت الكفة في الميدان لصالح األسد.
المرصد  ألف شخص، وفق   400 قرابة  قتل  الحرب،  خالل عشر سنوات من 
السوري لحقوق اإلنسان الذي يواصل احتساب عدد القتلى بعد توقف المنظمات 
الدولية عن ذلك منذ فترة طويلة. قتل معظم المدنيين منهم، وعددهم اإلجمالي 
117 ألفا، على يد النظام الذي واجه السكان المعارضين له بوحشية فاجأت أشد 
خصومه. ويقول درويش: »رغم معرفتي بالنظام، لم أتوقع أن يصل إلى هذا 

المستوى من العنف... لكنني كنت مخطئا«.
جيوب  إلخضاع  مدنية  مناطق  ضد  الكيميائية  األسلحة  النظام  واستخدم 
المعارضة فيها. وشنت طائراته غارات كثيفة بالبراميل المتفجرة على مناطق 
منهجي سياسات  بشكل  واعتمد  العشوائي.  الموت  مخلفة  بالسكان،  مأهولة 
الحصار والتجويع إلخضاع خصومه. ومن ثم تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة 
الذي عززه اإلفراج الجماعي عن مقاتلين من تنظيم القاعدة من السجون السورية، 

االنتفاضة السورية إلى حرب مدمرة.

سذاجة.. ورومانسية
ونجح العنف المفرط في أداء تنظيم »داعش« وقدرته على جذب مقاتلين من 

أوروبا وخارجها، في زرع الخوف لدى الغرب بشكل قضى تدريجيا على الحماسة 
المؤيدة للديمقراطية. وانصب اهتمام العالم على قتال الجهاديين، متناسيا نضال 
الشعب السوري، وسرعان ما عاد األسد ليقدم نفسه حصنا منيعا ضد اإلرهاب. 
ويقول درويش، وهو من المشاركين في تأسيس لجان التنسيق المحلية التي 
دأبت على اإلعداد وتنظيم التظاهرات في سورية في بداية االحتجاجات: »أعتقد 
أننا دخلنا الثورة بكثير من السذاجة.. كنا نتعامل مع الموضوع بشكل عاطفي 
وشاعري ورومانسي، اعتبرنا أن منظومتنا األخالقية وحدها كافية«، مضيفا: »لم 
تكن لدينا أدوات فيما اآلخرون، سواء النظام أم الجماعات اإلسالمية، كان لديهم 
شركاء حقيقيون وإمكانات مالية مهولة«. ويقول: »دخلنا الثورة عراة فيما دخلها 

اآلخرون بكل أسلحتهم وإمكاناتهم«.
إلى العبين  الخارجي  الدعم  المحتجين سلميا في وقت ذهب  وخفت صوت 

آخرين، داعمين في معظمهم للنزاع المسلح. في العام 2012، ووصف الرئيس 
األميركي باراك أوباما استخدام األسد األسلحة الكيميائية بـ»خط أحمر«. لكن 
عندما تم تجاوز هذا الخط بعد عام عبر هجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية 
قرب دمشق، امتنع أوباما عن القيام بتدخل عسكري انتظره كثيرون، وشكل ذلك 
لحظة حاسمة طبعت عهده وحالت دون توجيه ضربة قوية لنظام األسد. وكانت 
الفصائل المعارضة التي قاتلت تحت رايات عدة وتلقى بعضها تمويال وسالحا من 
الخارج، تمكنت في السنتين األوليين من إلحاق خسائر كبيرة بالجيش السوري 
الذي أضعفته أيضا االنشقاقات. إال أن تدخل إيران المبكر والفصائل الموالية 
لها على رأسها حزب اهلل اللبناني، ومن ثم التدخل الروسي الحاسم العام 2015، 
غير المعادالت في الميدان تدريجيا لصالح األسد، بعدما كانت قواته قد فقدت 
سيطرتها على نحو ثمانين في المئة من مساحة سورية تشمل مدنا رئيسية 

وحقول نفط، ووصلت فصائل المعارضة إلى أعتاب دمشق.

األرض المحروقة
مجموعات  من  وبمساندة  روس،  ومستشارين  وعتاد  طائرات  من  وبدعم 
شيعية موالية لطهران على رأسها حزب اهلل اللبناني، استعاد األسد زمام المبادرة، 
ونفذت قواته حملة انتقامية متبعة سياسة »األرض المحروقة« الستعادة المناطق 

التي خسرتها.
للفصائل  جيب  أو  معقل  كل  النظام  قوات  محكم، قصفت  وقع حصار  على 
الذين جرى سحبهم من تحت  المعارضة. وتصدرت صور األطفال المشوهين 
ركام أبنية سكنية دمرتها البراميل المتفجرة والصواريخ، إضافة إلى المدارس 
والمستشفيات التي شكلت هدفا دائما للقصف، وسائل اإلعالم حول العالم عاما 

بعد عام.
في مقابلة مع وكالة »فرانس برس« في فبراير 2016، أكد األسد أن هدفه 
ليس أقل من استعادة كامل األراضي السورية. وقال: »سواء كانت لدينا استطاعة 
أم لم يكن، هذا هدف سنعمل عليه من دون تردد. من غير المنطقي أن نقول إن 

هناك جزءا سنتخلى عنه«.
في  خصوصا  نفوذها  سورية  في  جندي  ألف   15 تنشر  التي  تركيا  وعززت 
المناطق الشمالية السورية قرب حدودها. ويسيطر حاليا المقاتلون األكراد الذين 
تلقوا دعما أميركيا في تصديهم لتنظيم الدولة اإلسالمية منذ العام 2014، على 

مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سورية بعد قضائهم على ما تسمى بـ»دولة 
الخالفة« في العام 2019. ويقول دبلوماسي غربي في المنطقة لوكالة »فرانس 
برس«: »إذا كان األسد ال يسيطر اليوم على كامل األراضي السورية، فيعود ذلك 
في جزء كبير منه إلى عناده وحقيقة أنه لم يوافق يوما على التفاوض... وأصر على 

استخدام القوة لفرض العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل العام 2011«.
وفيما أرسى اتفاق لوقف إطالق النار توصلت إليه موسكو وأنقرة هدوءا نسبيا 
في منطقة إدلب مستمرا منذ عام، يبدو احتمال شن األسد هجوما لطالما هدد به 
مستبعدا في الوقت الحاضر. ويقول محللون إن من شأن أي هجوم جديد أن يضع 

القوتين العسكريتين، أي روسيا وتركيا، في صدام مباشر.

سيادة منقوصة
ويسيطر النظام اليوم على أقل من ثلثي مساحة البالد، لكن المشهد ليس 
براقا بالنسبة إليه لدى معاينة خارطة السيادة على حدود البالد. ويوضح الباحث 
أن  أخيرا  فابريس باالنش في تقرير نشره  السورية  الجغرافيا  المتخصص في 
ويستنتج:  سورية«.  حدود  من  فقط   %  15 على  »تسيطر  الحكومية  القوات 
»الحدود هي رمز السيادة بامتياز، وبطاقة أداء النظام ال تزال فارغة تقريبا على 

تلك الجبهة«.
وتسيطر القوات التركية واألميركية والكردية أو المجموعات المدعومة من 
طهران، بحكم األمر الواقع، على ما تبقى من الحدود. ويعتبر باالنش أن القوى 
الخارجية »تقسم البالد بشكل غير رسمي إلى مناطق نفوذ متعددة، وتسيطر 

بشكل أحادي على معظم حدودها«.
بعنوان  الماضي  الشهر  الدولية  األزمات  مجموعة  بثته  بودكاست  وفي 
»الصراع المجمد« في سورية، تقول الباحثة دارين خليفة: »أفضل الخيارات 
تجاوزه  أن  معتبرة  القائم،  الجمود«  تمادي  هو  اليوم  لدينا  المتاحة  السيئة 
التي  المعيشية  للظروف  جذري  تحسين  عبر  يمر  النزاع  لتسوية  محاولة  في 
يواجهها الشعب السوري. ورغم أن العام الماضي سجل حصيلة القتلى األدنى 
أن  يوحي  قد  ما  كبير،  إلى حد  القتالية  األعمال  تراجع  مع  النزاع  اندالع  منذ 
أي  أكثر سوءا من  اليوم  فإن حياة سوريين كثر هي  ما،  نوعا  انتهت  الحرب 

وقت مضى.
الهاتف:  لـ»فرانس برس« عبر  المقيم في دمشق  )39 عاما(  ويقول حسام 
تنزف«.  زالت  ما  جراحنا  لكن  والمعارك،  القتال  توقف  بمعنى  الحرب  »انتهت 
الحرب  لذا قد تكون  الجميع،  يعاني منها  التي  األزمة  ويضيف: »االقتصاد هو 

انتهت عمليا، لكن المعاناة لم تنته«.
ويعاني نحو 60 % من سكان سورية حاليا، وفق األمم المتحدة، من انعدام 
األمن الغذائي. وخسرت الليرة السورية 98 % من قيمتها خالل عقد من الزمن. 
بـ1.2  السورية  الحرب  كلفة  الشهر  هذا  العالمية  الرؤية  لمنظمة  تقرير  وقدر 
تريليون دوالر. وال يجد العديد من السوريين ما يتطلعون إليه في بلد باتت 

مقدراته بيد المنتفعين من الحرب واألجهزة األمنية.

أخطأنا كثيرا
ومن دون تسوية سياسية تحت سقف األمم المتحدة، لن تتمكن دمشق 
عملية  في  لدعمها  المانحة  والجهات  الدولية  المنظمات  استقطاب  من 
أن  يبدو  فيما  اإلعمار،  إعادة  عمليات  وتمويل  المنهك  االقتصاد  استنهاض 
االتحاد  بعثة  رئيس  ويقول  لذلك.  كافية  موارد  يملكون  ال  دمشق  حلفاء 
في  الشابة  البلدان  من  واحدة  »سورية  برتران:  جيل  سورية  إلى  األوروبي 
المنطقة، ونسبة كبيرة من سكانها لم تكن قد ولدت حتى في العام 2011«. 
ويضيف: »هؤالء الفتيات والفتيان سيصبحون شبابا في سورية خالل خمس أو 
عشر سنوات، وسيريدون بدورهم مستقبال وآفاقا اقتصادية وحريات سياسية 

ال يمكن للنظام أن يمنحها لهم إذا لم يجر إصالحات«.
قاتمة  الصورة  بأن  باريس،  في  حاليا  المقيم  عاما(   47( درويش  ويقر 
يرأس  الذي  الحقوقي  ويقول  تخمد.  لن  الثورة  روح  أن  على  يشدد  لكنه 
وقتا  تتطلب  الكبيرة  »التغييرات  التعبير:  وحرية  لإلعالم  السوري  المركز 
أو  انتهت  ثورة  هناك  أن  أعتقد  »ال  مضيفا:  كبرى«.  وتضحيات  طويال 
العالم  أن  أعتقد  وليبيا..  وتونس  مصر  في  ذلك  في  بما  فشلت  أو  نجحت 
»كانت  مبتسما:  ويختم  بداية«.  مجرد  وهذه  التغيير  عملية  بدأ  العربي 
أداؤنا  يكون  أن  نعدكم  كثيرا،  أخطأنا  لذلك  فيها،  نشارك  ثورة  أول  هذه 

المقبلة«. الثورة  أفضل في 

إليها. وشكل هؤالء »على األرجح أكثر من %80 من 
الضباط في العام 2011 وشغلوا كل منصب مؤثر 

عمليا« داخل الجيش.
ويقول باحث سوري في دمشق تحفظ عن كشف 
اسمه لوكالة »فرانس برس«: »ال يمكن إنكار دور 
شخصية األسد في بقائه، وما يعرف عنه من إصرار 
وصرامة. فهو تمكن من حصر القرارات كافة بيده 
وجعل الجيش معه بشكل كامل«. في أثناء ذلك، لم 
تفرز بنية النظام شخصيات قيادية يمكنها أن تلعب 
دورا بارزا في مواجهته، ال بل »قطعت الطريق على 
أي شخصية حاولت أن تبني حيزا لها« في مستقبل 

● الرئيس السوري بشار األسد في دمشق خالل مقابلة صحفية في 28 نوفمبر 2019. )أ.ف.ب(

الذي  بقرادوني  ويضيف  ضعفا.  لحظاته  أكثر  في 
لعب لوقت طويل دور الوسيط بين النظام السوري 
وأطراف لبنانية خالل األزمات التي شهدها البلدان: 
»لم يتراجع األسد أي خطوة إلى الوراء. تمسك بكل 
مواقفه من دون أي تعديل. وتمكن من أن يسترجع 

بالقوة العسكرية معظم األراضي السورية«.
»أنه  بقرادوني،  وفق  السوري،  الجيش  وأثبت 
جيش عقائدي ونظامي تمكن من االستمرار وحماية 
النظام في أسوأ األوضاع ولم ينقلب عليه كما في 
دول أخرى، وهذا ما جعل األسد نموذجا استثنائيا 
في ما يعرف بثورات الربيع العربي«. وبقي الجيش 
الديكتاتورية  األنظمة  أسلحة  أبرز  يشكل  الذي 
متماسكا ومواليا لنظام األسد، رغم انشقاق عشرات 
آالف العسكريين عنه في بداية النزاع، ما منح األسد 
فرصة ذهبية للصمود، بخالف رؤساء عرب آخرين 

استقال بعضهم أو فر أو قتل تحت ضغط الشارع.
والدراسات  البحوث  معهد  في  الباحث  ويرى 
أنه  العربي واإلسالمي توما بييريه  العالمين  حول 
يمكن اختصار العوامل الداخلية التي أسهمت في 
»استمرار  واحد  بعنوان  السلطة  في  األسد  بقاء 
والء قيادة الجيش التي تعززت خالل عقود بأقارب 
ينتمي  التي  العلوية  الطائفة  من  وأتباعه«  األسد 

البالد، بحسب المصدر ذاته.
»فشل« أميركي

المعقدة  المجتمع  تركيبة  على  األسد  وراهن 
مع وجود انقسام عرقي بين عرب وأكراد، وطائفي 
بين سنة وعلويين وأقليات، أبرزها المسيحية، رأت 
فيه حاميا لها خصوصا مع تصاعد دور التنظيمات 

المسلحة.
من  »استفاد  األسد  أن  السوري  الباحث  ويعتبر 
خوف الناس من الفوضى ومن خوف بيئته )العلوية( 
على وجودها في حال سقوطه، ما جعلها تستميت 
في الدفاع عنه دفاعا عن وجودها. كما استفاد من 
دور  من  األمل  وفقدان  فاعلة  سياسية  قوى  غياب 

المعارضة«.
في فبراير 2012، وبينما كانت قوات األسد تخسر 
سورية«  »أصدقاء  مجموعة  تشكلت  األرض،  على 
للمعارضة  داعمة  وعربية  غربية  دوال  ضمت  التي 
السورية. ثم اعترفت أكثر من مئة دولة باالئتالف 
ممثال  السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 
شرعيا وحيدا للشعب السوري. وبدا األسد في تلك 
الفترة رئيسا معزوال مع تصاعد المطالبات بتنحيه، 
عضوية  العربية  الدول  جامعة  جمدت  وقت  في 
على  عقوبات  غربية  دول  وفرضت  فيها،  سورية 

حينها  األسد  بدا  القمع،  ممارسات  بسبب  النظام 
على وشك السقوط. إال أن خصومه لم يتمكنوا من 
تشكيل جبهة موحدة، ال في الداخل وال في الخارج. 
مع عسكرة النزاع، تعددت الفصائل المقاتلة التي 
لها  مختلفة  ودول  جهات  من  دعما  تتلقى  كانت 
أجندات خاصة. ومع ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية 
وتحكمه بمساحات واسعة من البالد، تبدد مطلب 
غير  وبشكل  الرعب.  وراء  والديمقراطية  الحرية 
مباشر، ساعد األسد على تقديم نفسه بأنه يخوض 

حربا ضد »اإلرهاب«.
في الوقت نفسه، لم تفرز المعارضة السياسية 
بالمصداقية  يتمتع  محاورا  تشكل  بديلة  قيادة 
للمجتمع الدولي. وفيما كانت الفصائل المعارضة 
غرار  على  عسكري،  ودعم  بسالح  حلفاءها  تطالب 
ساعد  الذي  الجوي  األطلسي  شمال  حلف  تدخل 
نظام  من  النيل  على  الليبية  المسلحة  المعارضة 
القذافي، كان الغرب مرعوبا من تكرار تجربة ليبيا 

حيث بدأت الفوضى تتمدد.
آالف  المتشدد  التنظيم  استقطاب  ومع 
المجاور  والعراق  سورية  إلى  األجانب  المقاتلين 
بدءا من العام 2014، وتنفيذه هجمات دامية في 
بقيادة  الدولي  المجتمع  تركيز  انصب  عدة،  دول 
وحلفائها  الكردية  الفصائل  دعم  على  واشنطن 
خصوم  دعم  عن  عوضا  الجهاديين  مواجهة  في 
الطائرات  أن  من  تيقنا  أكثر  األسد  وبات  األسد. 
تراجع  بعد  لن تحلق في سماء دمشق  األميركية 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما عن تنفيذ 
ضربات عقابية إثر مقتل نحو 1400 شخص قرب 
دمشق في صيف 2013 جراء هجوم بغاز السارين 
باتفاق  األمر  وانتهى  بتنفيذه.  دمشق  اتهمت 
الكيميائية  الترسانة  تفكيك  على  روسي  أميركي 

السورية.
أساس  على  »انتخب  أوباما  أن  بييريه  ويوضح 
إدارته  العراق، ولذلك ترددت  وعد باالنسحاب من 
في العودة إلى الشرق األوسط« من بوابة سورية. 
مصالحها  »حددت  األميركية  اإلدارة  أن  ويضيف 
انعزالية،  وبطريقة  نطاق ضيق  على  المنطقة  في 

أي مكافحة اإلرهاب، ومن هنا تدخلها ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية وأسلحة الدمار الشامل«.

معادلة مستحيلة
في المقابل، تلقى األسد دعما حاسما من إيران 
دافعت  واستقدمت مجموعات مسلحة  دربت  التي 
اللبناني.  اهلل  حزب  بينها  النظام  عن  بشراسة 
في  النظام  عن  دافعت  التي  روسيا  فعلت  وكذلك 
مجلس األمن ودعمته اقتصاديا ثم عسكريا، ال سيما 

بالقصف الجوي.
»فرصة  بييريه،  وفق  تحديدا،  روسيا  وانتهزت 
تاريخية الستعادة موقعها الذي فقدته كقوة عظمى 
عبر ملء الفراغ االستراتيجي الذي خلفه فك أوباما 
ارتباطه جزئيا عن المنطقة«. وبعدما كانت الدول 
الغربية وعلى رأسها واشنطن تشدد في كل مناسبة 
على ضرورة تنحي األسد، انصب اهتمام المجتمع 
الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية من بوابة 
اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين عن الحكومة 
في  شهرا   18 منذ  اجتماعات  وتعقد  والمعارضة 

جنيف.
نتائج  تمهد  أن  في  المتحدة  األمم  وأملت 
اللجنة لوضع دستور جديد تجرى االنتخابات  عمل 
الرئاسية المرتقبة منتصف العام الحالي على أساسه 
وبإشرافها، إال أن موفدها إلى دمشق غير بيدرسن 
األخير  االجتماع  إن  الحالي  الشهر  لصحفيين  قال 
كان »فرصة ضائعة« وشكل »خيبة أمل«. وأقر أمام 

مجلس األمن »بفشل المسار السياسي«.
وتعمدت دمشق »تقطيع الوقت« خالل اجتماعات 
دبلوماسي  يصفها مصدر  التي  الدستورية  اللجنة 
بـ»دعابة«.  أشبه  بأنها  برس«  لـ»فرانس  غربي 
ويقول: »سنرى األسد ينظم انتخابات هذا الصيف 
وعرابوه  النظام  يريد  الحالي.  الدستور  بموجب 
جرت  حسنا  للعالم:  يشرحوا  أن  وإيران(  )روسيا 
االنتخابات وانتهت اللعبة. هل بإمكانكم رجاء فتح 
دفاتر الشيكات وتمويل البنى التحتية التي قصفناها 
األسد  وسيكون  األخيرة؟«.  العشر  السنوات  خالل 
المرشح الوحيد عمليا في االنتخابات القادمة. ويقول 
المصدر السوري: »من المستحيل اليوم أن يكون 
ومن  الدولي،  النظام  من  مقبوال  السوري  النظام 
المستحيل كذلك أن يبقى خارجه«. ويضيف: »هذه 
في  طويلة  لسنوات  ستبقينا  المستحيلة  المعادلة 
مرحلة الالخيار، والالحل والالاستقرار.. مع استمرار 
االستنزاف البطيء الذي يدفع ثمنه الشعب السوري«.
البقاء  الوقت، ال شيء يمنع األسد من  في هذا 
كل  فيما  رابعة  رئاسية  بوالية  والفوز  مكانه  في 
إلى  الخروج  على  يوما  تجرؤوا  الذين  الناشطين 
الشارع للمطالبة بسقوط النظام قتلوا أو فروا من 
البالد أو تشردوا داخلها، وفيما عشرات اآلالف غيرهم 

في السجون والمعتقالت.

والية رئاسية جديدة بعد 10 سنوات من الثورة والنقمة والعزلة

كيف أفلت األسد من طوفان »الربيع العربي« في 2011؟

● سوريون في شارع مدمر في شمال شرق سوريا في الرابع من يناير 2014. )أ.ف.ب(

بلده  ضرب  الذي  والتشرد  والموت  الدمار  رغم 
في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  صمد  يزال،  وال 
عشر  بعد  والنقمة.  والحرب  والعزلة  الثورة  وجه 
يستعد  ضده،  شعبية  تحركات  اندالع  من  سنوات 
رئاسية  انتخابات  غمار  لخوض  أشهر  بعد  مجددا 
عقد  قبل  حكما.  لصالحه  محسومة  نتائجها  تبدو 
من  عدد  في  شعبية  ثورات  انطلقت  الزمن،  من 
وأطاح  والفقر،  والقمع  التسلط  العربية ضد  الدول 
الغضب رؤساء وأنظمة ديكتاتورية حكمت بلدانها 
بقبضة من حديد لعقود، وإن لم تأت دائما بالحرية 
والرخاء المنشودين. وحده األسد الذي تنبأ كثيرون 
أسابيع  بعد  الشارع  ضغط  تحت  سيسقط  بأنه 
مارس  منتصف  الشعبية ضده  االنتفاضة  بدء  من 
2011، احتفظ بمنصبه. ويقول خبراء وسياسيون 
إنه استفاد من تقاطع عوامل داخلية أبرزها تحكمه 
رأسها  على  وخارجية  والعسكرية،  األمنية  بالقوات 
تلكؤ الغرب في استخدام القوة ضده، مقابل دعم 
عسكري حاسم من إيران ثم روسيا، ليبقى. يضاف 
إلى ذلك أن الصبر واستثمار عامل الوقت مشهود 
لهما في عائلة األسد التي تحكم سورية منذ بداية 

السبعينات.

قمع ونزاع مسلح
األسد  اختار  السلمية،  االحتجاجات  انطالق  عند 
قمعها بالقوة. وسرعان ما تحولت نزاعا مدمرا، فاقمه 
أطراف  وتدخل  المسلحة  التنظيمات  نفوذ  تصاعد 
المشهد. وصنف  تعقيد  أسهمت في  خارجية عدة 
بـ»اإلرهابي«.  ضده  السالح  حمل  من  كل  األسد 
وأسفرت عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 
380 ألف شخص واعتقال عشرات اآلالف ودمار البنى 
التحتية واستنزاف االقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من 
نصف السكان. وتسيطر القوات الحكومية اليوم على 
نحو ثلثي مساحة البالد، فيما يعاني الشعب من أزمة 
اقتصادية حادة مع نضوب موارد الدولة وتداعيات 

عقوبات دولية مفروضة على النظام وأركانه.
ويرى محللون أن األسد الذي خلف والده الراحل 
حافظ األسد العام 2000، ورث عنه الطباع الباردة 
والشخصية الغامضة، وتتلمذ على يده في الصبر، 
ويقول  »صموده«.  في  أساسيا  دورا  ذلك  ولعب 
السياسي اللبناني المخضرم كريم بقرادوني لوكالة 
»فرانس برس«: »بعدما طالب العالم كله برحيله 
أن  اليوم  يريد  سيسقط،  أنه  وظن  سنوات  قبل 
يجد الحل معه. لقد عرف األسد كيف يستثمر عامل 

الوقت«.
فمنذ اندالع النزاع، لم يتوان األسد في أي تصريح 
عن إبداء ثقته الكبيرة بالقدرة على االنتصار حتى 

دمشق - وكاالت
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مخاوف من التدخل األجنبي

تونس في نفق الرئاستني

دخلت األزمة السياسية المتعلقة بالتعديل الوزاري 
الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  بين  تونس  في 
خلفية  على  حل،  إلى  التوصل  دون  السابع  أسبوعها 
)الجمهورية  الرئاستين  بين  العالق  الوزاري  التعديل 

والحكومة(.
وال يزال الرئيس قيس سعيد يرفض استقبال 11 
رغم  أمامه  الدستورية  اليمين  لتأدية  جديدًا  وزيرًا 
حصولهم على ثقة البرلمان منذ السادس والعشرين 
من يناير الماضي، وهو ما عرقل التحاقهم بوزاراتهم.

بالتورط  الجدد  الوزراء  من  عددًا  سعيد  ويتهم 
من  أن  مراقبون  يشير  فيما  فساد،  شبهات  في 
أطاح  أنه  الوزاري  التعديل  من  الحاد  موقفه  أسباب 

المحسوبين  الوزراء  جميع 
بدعم  الرئاسة  مؤسسة  على 
وحلفائها  النهضة  حركة  من 

الداعمين للحكومة.
قيس  التونسي،  الرئيس 
سعيد، يقول: »هناك من يحاول 
خالل  من  سواء  الدولة  إسقاط 
بالتنظيم  أو  الخارج  من  التسلل 
»أن  على  مشددًا  الداخل«  في 
أعتى أنواع اإلرهاب هو اإلرهاب 
أن »هناك من  الفكري«، معتبرًا 
العمليات  استثمار  على  يعمل 

األوضاع  يرتب  أن  ويريد  سياسية  لغايات  اإلرهابية 
الخونة  الجاهلين  اإلرهابيين  من  عدد  طريق  عن 
سنوات  منذ  مفضوح  لكنه  األبرياء...  دماء  بسفك 

ومعروف« وفق تقديره.
طرحها  التي  الوطني  الحوار  مبادرة  مقابل  وفي 
الجمعة، فإن االتحاد  التونسي للشغل،  العام  االتحاد 
كشف أن سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط 
السياسية  األزمة  حول  وطني  حوار  في  لالنطالق 
نورالدين  لالتحاد  العام  األمين  وقال  الخانقة. 
بات مرتبطًا،  الوطني  الحوار  الطبوبي في حينه »إن 
باستقالة  الرئاسة  من  إشارات  من  يصله  ما  حسب 

رئيس الحكومة«.
ربط  أن  اعتبر  التونسية  الحكومة  رئيس  لكن 
رئيس الجمهورية قيس سعيد انطالق الحوار الوطني 
له«،  معنى  ال  الذي  بـ»الكالم  استقالته  بتقديمه 
مؤكدًا »أن استقالته غير مطروحة«. وقال المشيشي 
المدعوم من ائتالف برلماني تقوده حركة النهضة، 
عن  يتخلى  ولن  يستقيل  لن  إنه  الماضي،  السبت 

مسؤوليته تجاه البالد.
المغزاوي،  زهير  الشعب،  حركة  حزب  عام  أمين 
من  ضرورة،  أصبحت  المشيشي  استقالة  إن  قال 
منطلق الفشل الذريع في إدارة الملفات الحيوية، في 
التيار الديمقراطي، رضا  النائب عن حزب  حين اعتبر 
وحل  السياسي  االنسداد  لتجاوز  المخرج  أن  الزغمي، 
األزمة التي تعصف بالبالد، يكمن في استقالة رئيسي 

البرلمان والحكومة.
فإن  الدولية،  مؤسسات  بين  التماسك  غياب  ومع 
مخاوف المحللين تتزايد من التدخل األجنبي، وهو ما 
بدا جليًا من خالل استقبال رئيس الجمهورية قيس 
التي  الرسالة  وأيضًا  األوروبي،  االتحاد  سعيد لسفراء 
توجه بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الرئيس 
األميركي جو بايدن، واالتصاالت بالسفير األميركي، 
الجهات  مع  الداخلية  األزمة  تناول  خطورة  وسط 

األجنبية.
عدد  البالغ  وتونس  تزال  ما  نفسه،  الوقت  في 
حمالت  في  متخلفة  نسمة  مليون   11.7 سكانها 
بدأتا  اللتين  والجزائر  المغرب  من  كل  عن  التلقيح 
لقاحي  باستخدام  يناير  أواخر  في  الحمالت  هذه 

»أسترازينيكا - أكسفورد« و»سبوتنيك-في«.
ومن المتوقع أن تطلق الحكومة خالل هذا األسبوع 
الوطنية  التلقيح  حملة 
أن  مفترضًا  كان  التي 
الماضي،  الشهر  تبدأ 
الصحة  وزير  وكان 
مهدي،  فوزي  التونسي، 
السياق في  أعلن في هذا 
في  اإلثنين  سابق  وقت 
البرلمان أن حملة التلقيح 
األيام  »في  ستنطلق 

المقبلة«.
أعلنت  البداية،  ففي 
أن  التونسية  الحكومة 
جرعة  ألف   94 فبراير  منتصف  في  ستتسلم  البالد 
األميركي،   - األلماني  بايونتيك«  »فايزر-  لقاح  من 
»أسترازينيكا«  لقاح  من  أخرى  جرعات  إلى  باإلضافة 
التي  »كوفاكس«،  آلية  إطار  في  وذلك  البريطاني، 
اللقاحات  إلتاحة  العالمية  الصحة  منظمة  أنشأتها 
اللقاحات  هذه  وصول  لكن  الدخل؛  منخفضة  للدول 

تأخر.
لها  المنتجة  الشركات  اللقاحات ألن  وتأخر وصول 
قانونًا  أواًل  التونسي  البرلمان  يتبنى  أن  اشترطت 
تتحمل الدولة بموجبه المسؤولية عن أي مضاعفات 
في  القانون  هذا  وُأقر  اللقاحات،  متلقو  يواجهها  قد 

19 فبراير .
الصين  تعهدت  الروسي،  اللقاح  إلى  وباإلضافة 
لقاح  جرعة  ألف   100 تقديم  فبراير  نهاية  في 
جانبها،  من  مجانًا.  تونس  إلى  لكوفيد19-  مضاد 
أن  الماضي  الشهر  أيضًا  البريطانية  السفارة  أعلنت 
أسترازينيكا وقعت اتفاقية إلنتاج كميات من لقاحها 

في تونس، من دون أن تحدد متى سيبدأ ذلك.
على  تونس  في  العام  للوضع  المتابعون  ويجمع 
األزمة  الخروج من  السياسي هو مفتاح  االستقرار  أن 
انفراج تبعث نوعًا  الراهنة، وال تبدو في األفق بوادر 
الداخل،  في  التونسيين  نفوس  في  الطمأنينة  من 
وترسل إشارات إيجابية إلى شركاء تونس في الخارج، 
من أجل دعم تجربة ديمقراطية فتية تواجه صعوبات 

بالجملة.

أجهزة المخابرات العالمية في قلب الجائحة

»سي آي إيه« حذرت من »كورونا« في ٢٠١٨

أعادت  محمومة  مكوكية  تجسس  مهام  في  االنخراط  إلى 
في  العالم  شهدها  التي  الفضاء  سباق  ذكريات  األذهان  إلى 
ستينات القرن الماضي. وأدى التنافس الشرس البتكار لقاح 
من  كافية  كميات  وتوفير  الفيروس  تفشي  كبح  على  قادر 
اللقاحات، إلى حدوث جوهري في منظومة األولويات والمهام 

في وكاالت االستخبارات الكبرى في أرجاء العالم.
أبريل  في  وتحديدًا  الوباء  النتشار  األولى  األشهر  وفي 
الوطنية  االستخبارات  مدير  مكتب  قال  الماضي،  العام  من 
بأسرها  االستخبارات  أجهزة  »دأبت  بيان:  في  األميركية 
السياسات  الحاسم بشكل مستمر لصناع  الدعم  على تقديم 
 19  - كوفيد  لفيروس  يستجيبون  الذين  وهؤالء  األميركية 
الذي نشأ في الصين«. وأضاف: »وتلتقي أجهزة االستخبارات 
 19  - كوفيد  فيروس  بأن  الواسع  العلمي  اإلجماع  مع  أيضًا 

ليس من صنع اإلنسان أو معداًل جينيًا«.
العالم،  تضرب  التي  األمراض  المخابرات  أجهزة  وترصد 
القرن  في  عالمي  وباء  أول  تفشى   ،2002 العام  نهاية  ففي 
التنفسي  االلتهاب  متالزمة  وهو  أال  والعشرين،  الحادي 
الحاد، المعروفة اختصارًا باسم »متالزمة سارس«. الفيروس 
من  كورونا.  فيروس  من  قريب  المرض  لهذا  المسبب 
المعولم  العالم  إلى  سارس  فيروس  انتشر  الصين،  جنوب 
)المتشابك(، مما أسفر عن وفاة نحو 800 شخص. ومع ذلك، 
تكتمت الحكومة والحزب الشيوعي الصيني في البداية على 

خبر انتشاره.
اليومية،  األلمانية  »فيلت«  صحيفة  كشفت  لما  ووفقًا 
قدم  دي(  إن  )بي  األلماني  الخارجية  االستخبارات  جهاز  فإن 
معلومات  ألمانيا  في  الصحية  والسلطات  األلمانية  للحكومة 
حول سارس وعملية انتشاره قبل أسابيع من اإلعالن رسميًا 

فإن  األمنية،  الدوائر  من  واردة  معلومات  وبحسب  عنه. 
واتصاالت  األلماني تنصت على مكالمات  االستخبارات  جهاز 
عمالء  األمر  هذا  يمنح  ولم  الصينية.  للحكومة  السلكية 
عن  أيضا  بل  فحسب،  نفسه  المرض  حول  معلومات  الجهاز 
تفشي  على  للتستر  الصينية  للحكومة  األولية  االستراتيجية 

المرض.
األميركية  المخابرات  أجهزة  تصرفت  مشابهة،  وبطريقة 
حالية  لتقارير  وفقًا   ،)19  - )كوفيد  كورونا  فيروس  أزمة  في 
لوسائل إعالم. فقد تطابقت أخبار لوكالة رويترز مع الخدمة 
االستخبارات  مدير  أن  على  »ياهو«  البحث  آللة  اإلخبارية 
الوطنية، المسؤول عن جميع وكاالت المخابرات األميركية الـ 
آنية  بيانات  على  بالحصول  أمر  أنه  األبيض  البيت  أبلغ   17
حول أصل فيروس كورونا وتطوره وانتشاره والسيطرة عليه 

وتحليل كل ذلك.
لم يتوقف األمر عند تتبع منشأ الوباء، بل امتد إلى اللقاح، 
إذ كشف مسؤولون أميركيون أن وكاالت المخابرات الروسية 
غربية  ولقاحات  فايزر  بشركة  الثقة  لتقويض  حملة  شنت 
عبر  منشورات  عبر  وذلك  »كورونا«،  لفيروس  مضادّة  أخرى 
اللقاحات  بتطوير  األخيرة  األشهر  خالل  شّككت  اإلنترنت 
جورنال«.  ستريت  »وول  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  وسالمتها، 
لوزارة  التابع  العالمية  المشاركة  مركز  في  مسؤول  ويشير 
األجنبي،  التضليل  جهود  يراقب  الذي  األميركية،  الخارجية 
المخابرات  اإلنترنت مرتبطة بوكاالت  أّن »4 مواقع عبر  إلى 
لقاحات  حول  مضللة  أو  كاذبة  معلومات  تنشر  الروسية 

فيروس كورونا«.
 »New Eastern Outlook« وجرى تحديد مواقع تسمى
 Rebel«و  »News Front«و  »Oriental Review«و
اللقاحات، وقال  التشكيك بفعالية  إلى  Inside«، وقد عمدت 
المسؤولون األميركيون إنه كانت تضخ روايات كاذبة يمكن 
تضخيمها بواسطة وسائل اإلعالم الروسية والدولية األخرى. 
ومع هذا، قال ناطق باسم وزارة الخارجية األميركية لصحيفة 
»وول ستريت جورنال« إن أجهزة المخابرات الروسية تتحمل 
المسؤولية المباشرة عن استخدام هذه المنصات الـ4 لنشر 

الدعاية واألكاذيب.
بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 
حديث لصحيفة »وول ستريت جورنال« األميركية تعليًقا على 
المعلومات«  تضليل  »حملة  في  روسيا  تورط  بشأن  مزاعم 
إن  الصحيفة،  تداولتها  الفيروس  ضد  الغربية  األمصال  حول 
اإلطالق  على  لها  عالقة  ال  الروسية  االستخبارات  هراء..  »هذا 
وأضاف: »سنصاب  اللقاحات«.  إلى هذه  الموجهة  باالنتقادات 
بالجنون في حال تعاملنا مع كل تقرير سلبي حول لقاح )سبوتنيك 
7( كنتيجة لجهود االستخبارات األميركية؛ ألننا نراها كل يوم 

وكل ساعة، وفي كل وسائل اإلعالم األنجلو - ساكسونية«.

واشنطن ــ وكاالت

بغداد ــ وكاالت

تونس - الوسط

●    امرأة مسّنة تتلقى لقاح كورونافاك الذي طورته مختبرات سينوفاك الصينية ضد فيروس كورونا في كالي بكولومبيا. )أ.ف.ب(

●  متظاهرون في وسط تونس العاصمة 6 مارس 2021. )أ.ف.ب(

● البابا فرنسيس لدى مروره في أربيل 7 مارس 2021                   )أ.ف.ب(

 باحثون في معهد ووهان أصيبوا بأعراض
 تشبه »كوفيد ــ 19« في 2018

واشنطن اتهمت وكاالت المخابرات
 الروسية بتقويض الثقة بشركة »فايزر«

 قيس سعيد استقبل سفراء االتحاد 
األوروبي.. والغنوشي بعث رسالة 

إلى بايدن

على مدى ثالثة أيام، كان العراق محّط أنظار العالم، 
لـ»حبر  زيارة  بأوّل  تمّثل  سعيد  لحدث  المرة  هذه 
أعظم« في التاريخ شّكل تنظيمها بالنسبة لبغداد رهانًا 
مكاسب  منها  تحقق  بأن  تأمل  فيما  وأمنيًا،  دبلوماسيًا 

سياسية واقتصادية.
بالنسبة للناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد 
للعراق.  انتقال«  »نقطة  الزيارة  هذه  تشّكل  الصحاف، 
آمنًا  العراق  يكن  لم  »ما  أنه  برس«  لـ»فرانس  وأكد 
البابا قد تجولت  ومستقرًا لما كانت شخصية بمستوى 
الثنائية  العالقات  »تقوية  أفق  عن  أيضًا  متحدثًا  فيه«، 

والمتعددة« مع دول أخرى بفضل هذه الزيارة.
وقبل ثالث سنوات فقط، طوى العراق صفحة تنظيم 
»داعش« الدامية، الذي سيطر في العام 2014 على ثلث 
األرجنتيني،  البابا  وصول  من  قليلة  أيام  وقبل  أراضيه. 
األسد  عين  قاعدة  على  جديد  صاروخي  هجوم  تسبب 
العراق،  بغرب  األنبار  في  أميركية  قوات  تضمّ  التي 

بمقتل متعاقد مدني أميركي مع التحالف الدولي.

المصاعب ال تزال موجودة
للعالم  تظهر  أن  بغداد  أرادت  البابا،  باستقبال  لكن 
أن األمن استتب من جديد في البالد بعد تلك المرحلة 
بين  التعايش  على  التأكيد  أيضًا  العراق  أراد  الصعبة. 
جميع الطوائف واألعراق التي تكوّن نسيجه االجتماعي، 
والتي لم يتعرف العالم على بعضها إال بسبب انتهاكات 
األهلية  الحرب  خالل  أو  بحقها  الوحشية  الجهاديين 

الدامية بين عامي 2006 و2008.
الكاظمي،  مصطفى  العرافي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
الشيعي  المرجع  زيارته  في  فرنسيس  البابا  لقاء  بعد 
األعلى علي السيستاني، السادس من مارس يومًا وطنيًا 
فرهد  السياسي  المحلل  يشرح  والتعايش«.  »للتسامح 
االستشاري  العراقي  المجلس  مؤسسة  من  الدين  عالء 
أن »العراق يواجه الكثير من التحديات وربما سمحت لنا 
الزيارة بأن ننساها لبعض الوقت، لكن هذه المصاعب 

ال تزال موجودة«.
التحديات  زيارته  في  حال  أية  على  البابا  يتجاهل  لم 
أبدى  قد  األعظم  الحبر  كان  العراق.  منها  يعاني  التي 
أيضًا دعمًا لمئات اآلالف من المتظاهرين الذي نزلوا إلى 
بالقمع  منددًا  والفساد،  الحكومة  على  احتجاجًا  شوارع 

الدموي الذي تعرضوا له.
عن  الزيارة  خالل  ألقاها  التي  خطبه  في  يتوان  ولم 
التنديد بـ»الفساد« المزمن في العراق، ودعا أيضًا لوقف 
للمنافسة بين  بلد بات مسرحًا  الخارجية في  التدخالت 
الواليات المتحدة وإيران. واختار الحبر األعظم، بعناية، 

مسار ومحطات رحلته لهذا الهدف.
وأوضح المحلل السياسي سجاد جياد الباحث في مركز 
صورة  أن  برس«  لـ»فرانس  فاونديشن«  »سانتوري 
الضوء  الموصل »تلقي  أنقاض كنيسة في  البابا وسط 
على  المحلية،  سلطاتهم  من  العراقيين  مطالب  على 

عودة  يمنع  الذي  اإلعمار  إعادة  وبطء  الحكومات،  عجز 
النازحين«.

إيجابية عابرة
بالنسبة للمحلل السياسي العراقي أسامة السعيدي، 
فإن هذه »الزيارة هدفت إلى لفت النظر على المستوى 
وقد  واآلن  العراق«.  وأهمية  لمكانة  والدولي  الداخلي 
وتعدد  والديني  الحضاري  الموروث  حجم  العالم  أدرك 
الثقافات في العراق، فيما تابع جولة البابا من أور، الموقع 
الذي يعتقد أنه مسقط رأس النبي ابراهيم، وصواًل إلى 
المسلمين  من  كبير  لعدد  العليا  المرجعية  مقرّ  النجف 
الشيعة في العالم، »فال بدّ للطبقة السياسية أن تتحمل 
المسؤولية في المحافظة على هذا الشعب وهذا البلد«.
من  بدّ  ال  أنه  برس«  لـ»فرانس  السعيدي  وأكد 
الزيارة،  هذه  بعد  التحتية«  البنى  كل  في  نظر  »إعادة 
جهته  من  للعيش«.  وصالحًا  مؤهاًل  البلد  »ليصبح 
رحّب مصدر أمني في تصريحات لفرانس برس بـ»عدم 
مضيفًا  جدًا«،  صغير  بشكل  ولو  أمني  خرق  أي  حدوث 
»هذا دليل دامغ وواضح على نجاح العراق بقواته األمنية 

واالستخبارية« في إتمام هذه الزيارة.
أمام  األبواب  فتحت  الزيارة  أن  من  الرغم  وعلى 
السياحة في مواقع عديدة لكن العراق ال يتمتع حتى اآلن 
بالبنى التحتية الالزمة الستقبالهم. وال يزال العراقيون 
عن  فضاًل  طويلة،  لساعات  الكهرباء  من  محرومين 
المياه.  مثل  عديدة  أولية  بخدمات  نقصًا  مواجهتهم 
وباء  مواجهة  عن  عاجزة  البالد  مستشفيات  أن  كما 

كوفيد19- الذي يجتاح العالم.
لجياد  بالنسبة  للزيارة  العابرة  اإليجابية  تلغي  ال 
يؤججون  زعماء طوائف  يزال هناك  »ال  أنه  واقع  أيضًا 
بالشأن  تتدخل  تزال  ال  وإيران  االتنية،  التوترات 
المسلحة"  المجموعات  مشكلة  أيضًا  وهناك  العراقي، 
وجود  أيضًا  تمامًا  فيه  ينتف  لم  بلد  في  النفوذ،  ذات 
موالية  فصائل  إلى  باإلضافة  داعش،  لتنظيم  خاليا 
سنسمع  أننا  أعتقد  »لألسف،  أنه  ويضيف  إليران. 
حزينة  أخبارًا  ستكون  لكنها  العراق،  عن  كثيرة  أخبارًا 

ال سعيدة«.

بابا الفاتيكان في العراق.. فسحة أمل أم نجاح عابر؟

واجهة  إلى  المستجد«  »كورونا  فيروس  نشأة  سؤال  عاد 
مسؤولين  أن  إعالمية  تقارير  كشفت  أن  بعد  المشهد، 
انتشار  من   2018 العام  في  حذروا  أميركيين  استخباراتيين 
فيروسات مصدرها الخفافيش من مختبر في ووهان الصينية، 
وأعاد  للبشر،  الفيروس  تسرب  لعدم  المختبر  دعم  وطلبوا 
هذا الكشف فتح الباب واسعًا أمام دور أجهزة المخابرات في 

مراحل أزمة الجائحة العالمية.
الخارجية  عن  األميركية،  »بوليتيكو«  صحيفة  وتنقل 
القول  ترامب،  دونالد  السابق،  الرئيس  إدارة  في  األميركية 
العديد  أن  على  أدلة  لديها  األميركية  االستخبارات  إن 
ُأصيبوا  الفيروسات  لعلوم  ووهان  معهد  في  الباحثين  من 
المستجد«،  »كورونا  بفيروس  الخاصة  تلك  تشبه  بأعراض 
وأن الصين تخفي معلومات مهمة عن تفشي المرض. وأشار 
تقرير الصحيفة إلى أن المعهد على الرغم من تقديم نفسه 
كمؤسسة مدنية، إال أنه كان يجري مشاريع بحثية سرية مع 

الجيش الصيني.
مليون   116.29 على  يزيد  ما  أن  حديث  إحصاء  وأظهر 
مستوى  على  المستجد«  »كورونا  بفيروس  ُأصيبوا  شخص 
عن  الناتجة  الوفيات  عدد  إجمالي  وصل  حين  في  العالم، 

الفيروس إلى مليونين و709095.
دول   210 من  أكثر  في  بالفيروس  إصابات  تسجيل  وتم 
في  الصين  في  اإلصابة  حاالت  أولى  اكتشاف  منذ  ومناطق 

ديسمبر 2019.
أميركيين  مسؤولين  أن  إلى  األميركية  الصحيفة  وتلفت 
كهوف  في  خفافيش  مجموعة  وجدوا  باحثين  بأن  علموا 
مقاطعة يونان الصينية، وتفاخروا بأنهم وجدوا الكهف الذي 
السفارة  إن  التقرير  وقال  األصلي.  سارس  فيروس  فيه  نشأ 
األمر  من  للتحقق  ووهان  إلى  فرق  ثالثة  أرسلت  األميركية 
بينهم  صينيين،  علماء  ولقاء  و2018   2017 العامين  بين 
خبرتها  بسبب  الخفاش«  »المرأة  تسمى  التي  جينجلي  شي 
الواسعة. وتابع التقرير أن الدبلوماسيين األميركيين صدموا 
بما سمعوه، حيث أخبرهم الصينيون بأنهم ليس لديهم ما 
الفنيين المدربين لتشغيل المختبر بأمان وطلبوا  يكفي من 

دعمًا لجعل المختبر مطابقًا للمعايير.
وكتب الدبلوماسيون برقيتين إلى واشنطن حول زياراتهم 
لمساعدة  المزيد  بذل  ينبغي  إنه  وقالوا  ووهان.  لمختبر 
المختبر على تلبية أعلى معايير السالمة، وحثوا واشنطن على 
القيام بذلك. كما حذروا من أن الباحثين وجدوا أن فيروسات 
البشرية  الخاليا  تصيب  أن  يمكن  الجديدة  الخفافيش 

بسهولة.
العالمية  التجسس  وكاالت   »19  - »كوفيد  وباء  ودفع 



اقتصاد

كالم في األرقام

انخفاضا في إجمالي الناتج 
الداخلي لمنطقة اليورو في 2020

قالوا
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كشف وزير النقل التونسي، معز شقشوق، خطة الستئناف الرحالت الجوية 
الخطوط  لشركة  المادي  الوضع  تأثر  إلى  مشيرًا  المقبل،  أبريل  في  ليبيا  مع 

الجوية التونسية بتعليق نشاطها.
واعتبر شقشوق خالل جلسة استماع له من لجنة مكافحة الفساد بمجلس 
النواب التونسي، اإلثنين، تعليق نشاط شركة »تونيسار« مع ليبيا أحد أسباب 
مشاكلها، خصوصًا أن السوق الليبية تمثل نحو 20 % وأحيانًا وصلت إلى توافر 
30 % من مداخيل تونس حسب قوله، إلى جانب الوقود وسعر الصرف اللذين 

أثرا أيضًا على الوضعية المالية.
دينار  مليون  بـ300  »تونيسار«  خسائر  حجم  التونسي  النقل  وزير  وقدر 

تونسي في 2020، وهو مرتبط بجائحة »كوفيد - 19«.
استئناف  الماضي،  أعلنت في ديسمبر  الدولي  إدارة مطار صفاقس  وكانت 
الرحالت الجوية مع ليبيا من خالل مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، 

وذلك بعد توقف دام نحو عشرة أشهر.

الخطوط التونسية تستأنف رحالتها مع ليبيا في أبريل

االقتصاد العالمي تحسن 
بشكل واضح مع توافر 
اللقاحات ضد »كورونا«

كبيرة خبراء االقتصاد 
في منظمة التعاون 
والتنمية لورانس بون

% 6.6-
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.509دوالر أميركي
5.3535يورو

6.2463الجنيه االسترليني
1.2019الريال السعودي
1.2276درهم إماراتي

0.6922االيوان الصيني

2021 /3/10 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة
الخاصة  السحب  لحقوق  جديد  تخصيص  على  العشرين  مجموعة  وافقت 
)األصل االحتياطي الذي يصدره صندوق النقد الدولي(. وهي أخبار عظيمة: طالما 
كنت أعتبر حقوق السحب الخاصة واحدة من أدوات التعاون االقتصادي الدولي 
األكثر تبشيرًا، وإن كانت ال تستخدم بالقدر الذي ينبغي لها. ولكن إذا كان للعالم 
أن يحقق القدر األقصى من االستفادة من هذه األداة التي يناهز عمرها نصف 

القرن من الزمن، فإن اإلصالح مطلوب.
جديد  كبير  رئيسي  بتخصيص  يوصون  االقتصاد،  خبراء  من  العديد  كان 
لحقوق السحب الخاصة لمدة عام كامل اآلن. ويجسد فشل مجموعة العشرين 
التعاون المالي الدولي خالل جائحة  في االهتمام بهذه التوصية عدم كفاية 
مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد - 19(، خاصة بالمقارنة بفترة ما بعد األزمة 

المالية العالمية في العام 2008.
ولكن اآلن، تدرك الواليات المتحدة الحاجة إلى التعاون: كان وزير الخزانة 
الذي  المنصب، هو  يلين في  الذي سبق جانيت  األميركية ستيفن منوشين، 
عارض ــ وأوقف فعليًا ــ تخصيص حقوق السحب الخاصة العام الماضي. كما 
تستحق كريستالينا جورجييفا، المديرة اإلدارية السابقة لصندوق النقد الدولي، 
الثناء للجهود التي بذلتها في مناصرة حقوق السحب الخاصة باعتبارها أداة قوية 

لدعم االستجابة لجائحة كوفيد - 19.
وفي حين أن الحجم المحدد المطلوب من التخصيص التالي لم يتفق عليه 
ـ ضعف ما أصدره صندوق النقد  بعد، فيجب أن يكون 500 مليار دوالر على األقلـ 
ـ القيمة  الدولي في العام 2009. ولكن يجب أن ال يتجاوز الرقم 650 مليار دوالرـ 
ـ ألن هذا يتطلب الحصول على موافقة  اإلجمالية لحصص صندوق النقد الدوليـ 

الكونغرس األميركي، ويؤخر القرار بالتالي.
سوف يجري تخصيص حقوق السحب الخاصة المصدرة حديثًا وفقًا لحصص 
صندوق النقد الدولي، مما يعني أن البلدان الناشئة والنامية ستتلقى أقل من 
ـ لكن هذا كافٍ رغم ذلك لتعزيز أصولها االحتياطية بشكل  الـخُـمسَين بقليلـ 
البلدان  تدعم  صناديق  إلى  المتقدمة  البلدان  نصيب  تحويل  وينبغي  كبير. 
التمويل  ترتيبات  ذلك  في  بما  الدخل،  المتوسطة  وربما  الدخل  المنخفضة 

اإلقليمي. وهذا من شأنه أن يعزز شبكة األمان المالي العالمية.
ولكن من الممكن تعزيز تأثير حقوق السحب الخاصة بدرجة أكبر ببعض 
الطرق. أواًل، يجب أن يعالج صندوق النقد الدولي القضية األساسية المتمثلة 

في ازدواج المحاسبة. بناء على المعطيات الحالية، يميز الصندوق بين 
وحسابات  العام«  »المورد 
ــ  الخاصة  السحب  حقوق 
يحول  الذي  النظام  وهو 
غير  الخاصة  السحب  حقوق 
سجالت  إلى  المستخدمة 
واليوم،  أهمية.  بال  محاسبية 
ينطبق هذا الوصف على أكثر 
من أربعة أخماس جميع حقوق 
جرى  التي  الخاصة  السحق 

تخصيصها.
هذه  إصالح  أن  الواقع 
نسبيًا.  بسيط  أمر  المشكلة 
خبراء  كبار  أوائل  من  واحد  ــ  بوالك  جاك  فترة طويلة  منذ  اقترح  كما 

ـ ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين  االقتصاد في صندوق النقد الدوليـ 
الحسابين. وتتمثل طريقة بسيطة للقيام بذلك، والتي اقترحتها شخصيًا، في 
التعامل مع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على أنها ودائع في الصندوق 
من قبل الدولة التي تمتلكها. وبهذا يصبح بوسع المؤسسات استخدام هذه 

األموال لتمويل برامجها.
هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى مزيد اإلصالح، حيث تصبح مخصصات 
حقوق السحب الخاصة المصدر الوحيد لتمويل صندوق النقد الدولي، تمامًا مثل 
إنشاء األموال من قبل البنوك المركزية على المستويين الوطني أو اإلقليمي. 
بهذه الطريقة، لن تكون البلدان مضطرة إلى توفير تمويل خاص لتمويل برامج 
صندوق النقد الدولي، ولن يضطر الصندوق بعد ذلك إلى التعامل مع البلدان 
المساهمة بحصصها في مجموعة متنوعة عريضة من البلدان، والتي ال يمكن 

استخدام سوى جزء صغير منها كقروض يقدمها صندوق النقد الدولي.
ويجب أن يركز إصالح ثانٍ بالغ األهمية على توزيع حقوق السحب الخاصة. 
في الوقت الحالي، يتعين على االقتصادات الناشئة والنامية تكديس كميات 
الذاتي« ضد دورات  النقد األجنبي من أجل »التأمين  احتياطيات  ضخمة من 
األمان  على شبكة  المفروضة  والقيود  الدولي  التمويل  في  والكساد  االزدهار 
المالي العالمية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع فجوات التفاوت العالمية، 
ألن التأمين الذاتي يُـفضي إلى تحويالت مالية ضخمة إلى البلدان المصدرة 

للعمالت االحتياطية.
طلبًا  األعلى  البلدان  منح  في  الحال  هذه  لتصحيح  الطرق  إحدى  تتمثل 
حقوق  من  أكبر  مخصصات  ــ  أساسي  بشكل  النامية  البلدان  ــ  لالحتياطات 
السحب الخاصة. على سبيل المثال، يقترح الخبير االقتصادي جون وليامسون، 
تقسيمها على أساس 80 إلى 20 بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

والبلدان المرتفعة الدخل.
يتمثل خيار آخر في إدخال الطلب على االحتياطيات كمعيار، إلى جانب حصص 
من  وأي  الخاصة.  السحب  حقوق  مخصصات  لتحديد  الدولي،  النقد  صندوق 
النهجين من شأنه أن يساعد في خلق »رابطة التنمية« في مخصصات حقوق 
السحب الخاصة التي اقترحها فريق من الخبراء مكلف من قِـبَـل مؤتمر األمم 

المتحدة للتجارة والتنمية في ستينات القرن العشرين.
الستكمال هذا الجهد، يمكن السماح لصندوق النقد الدوي بشراء سندات 
من بنوك التنمية المتعددة األطراف بحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة. 
وبوسع هذه البنوك بعد ذلك أن تستخدم هذه األموال لتمويل القروض الطويلة 
األجل للبلدان الناشئة والنامية. عالوة على ذلك، يمكن تشجيع البلدان التي 
ال تستخدم أصولها االحتياطية على التبرع بها لدعم التنمية أو غير ذلك من 
األهداف، مثل التخفيف من تأثيرات تغير المناخ. ثم ينبغي لميزانية صندوق 
النقد الدولي العامة، وليس الدولة المانحة، أن تغطي أقساط الفائدة على حقوق 

السحب الخاصة المتبرع بها.
على نحو مماثل، من الممكن تشجيع البلدان على استخدام حقوق السحب 
التي تدعم  اإلقليمية  المالية  المؤسسات  المخصصة لالستفادة من  الخاصة 
البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي تعزيز شبكة األمان المالي العالمية. ولكي 

ينجح هذا، يجب اعتبار هذه المساهمات الرأسمالية كأصول احتياطية.
وفقًا لعدد كبير من المحللين )ريتشارد كوبر، على سبيل المثال(، تتمثل 
السحب  لحقوق  الخاص  االستخدام  في  اإلصالح  أحجية  في  األخيرة  القطعة 
الخاصة، الذي سيكون أمراً مرغوبًا حقًا. لكن هذا قد يؤدي إلى توليد مشاكل 
أيضًا، من التغيرات الناجمة عن المضاربة في الطلب إلى المقاومة من قبل 
البلدان المصدرة للعمالت االحتياطية، خاصة الواليات المتحدة. وقد يتمثل أحد 
الحلول الوسط هنا في السماح باالستخدام الخاص المحدود لحقوق السحب 
الخاصة ــ على سبيل المثال، للودائع التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في 

البنوك المركزية، بما في ذلك متطلبات االحتياطي.
على أية حال، ال يأتي االستخدام الخاص لحقوق السحب الخاصة على رأس 
أولويات اإلصالح؛ بل يجب أن تكون إزالة محاسبة صندوق النقد الدولي المزدوجة 
وتنفيذ نظام أكثر انصافًا لتحديد المخصصات على رأس هذه األولويات. وبينما 
يستعد صندوق النقد الدولي للتخصيص التالي الضخم لحقوق السحب الخاصة، 

يجب أن يكون كال األمرين على األجندة.

كولومبي واقتصادي  اجتماع  عالم   *
سنديكيت« »بروجيكت  عن  *نقاًل 

خوسيه أنطونيو أوكامبو*

 »الخبير االقتصادي جون وليامسون، 
يقترح تقسيمها على أساس 80 إلى 20 

بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
والبلدان المرتفعة الدخل«

ق
وا
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الطفل والزويتينة بعد اكتشاف مستويات عالية 
قد  بأنه  ذلك  وبرروا  الشحنات.  في  الزئبق  من 
شديدة  الزئبق  من  العالية  المستويات  تكون 
بسبب  المصافي  مخاوف  يثير  مما  السمية، 

ذلك،  ومع  التكرير.  لوحدات  المحتملة  األضرار 
فقد تم حل الوضع وفقًا لمصادر تجارية.

النفط  ناقالت  أصحاب  رحب  المقابل  وفي 
بعودة  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  في 

من  أشهر  ثمانية  بعد  ليبيا  من  الــصــادرات 
الشهر  في  شكلت  بعدما  سيما  ال  الحصار؛ 
بمساعدة  وطنية  وحــدة  حكومة  الماضي 
في  لالنتخابات  التخطيط  مع  المتحدة،  األمم 
ما  بعد  النسبي  االستقرار  هذا  ويأتي  ديسمبر. 
يقرب من ثالث سنوات من الحرب بين حكومة 
مما  الليبي،  الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق 
العام  البالد  إنتاج  في  كبير  انخفاض  إلى  أدى 

الماضي.

المشاركة في اجتماع »أوبك +«
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وشــاركــت 
االجتماع الوزاري الرابع عشر لتحالف »أوبك+« 
عبر الدائرة االفتراضية نهاية األسبوع الماضي 

النفط. لمناقشة وتقييم حالة سوق  وذلك 
حضره  اإلجــتــمــاع  إن  المؤسسة  وقــالــت 
اللجنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  مستشار 
مسعود  الطاهر  »أوبك«  لمنظمة  االقتصادية 
اهلل  صنع  مصطفى  للمهندس  »ممثاًل  الناجح 

رئيس مجلس اإلدارة«.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين قاموا بتقييم 
والطلب  اإلمدادات  حيث  من  النفط  سوق  حالة 
الدول  التزام  مدى  وراجعوا  المخزون،  ومستوى 
اإلنتاج  بمعدالت  التعاون  إعــالن  في  األعضاء 
على  »اإلبقاء  قرروا  بأنهم  منبهة  عليها،  المتفق 
األعضاء  الدول  لمعضم  الحالية  االنتاج  معدالت 

المقبل« أبريل  التحالف حتى نهاية شهر  في 
»نظرًا  يأتي  اإلبــقــاء  ــك  ذل أن  وأوضــحــت 
الستمرار انخفاض الطلب على النفط باألسواق 

كورونا«. جائحة  استمرار  بسبب  العالمية 
السعودية  العربية  المملكة  بأن  البيان  ونبه 
اليومي  إنتاجها  تخفيض  استمرار  ــدت  »أك
نهاية  يوميًا حتى  برميل  مليون  إضافي  بمعدل 
اتفق  كما  السوق.  استقرار  لدعم  أبريل  شهر 
المقبل،  الوزاري  المجتمعون على عقد االجتماع 

في األول من أبريل 2021«.
الماضي  األحد  اهلل،  صنع  اجتمع  جانبه،  من 
 ،»KPMG« شركة  بممثلي  طرابلس،  فــي 
مشروع  بخصوص  معها  عــقــدًا  أبــرم  التي 
المؤسسة  لنظم  شاملة  منظومة  استحداث 
والتسويق  البشرية  والموارد  واإلدارية  المالية 

واإلنتاج. واالستكشاف  والتصنيع 
التقنية  ــال  إدخـ ــى  إل المؤسسة  وتسعى 
»مما  منظوماتها،  لجميع  الحديثة  الرقمية 
مفاهيم  وتطبيق  مكانتها،  تعزيز  في  سيسهم 
بكبرى  أسوة  الرشيدة،  والحوكمة  الشفافية 

العالم«. الطاقة على مستوى  شركات 

الخام  للنفط  مصدر  أكبر  لتصبح  ليبيا  عادت 
توقعات  وسط  المتوسط  األبيض  البحر  في 
 1.13 ببلوغ متوسط شحناتها من البترول نحو 
فيما  الجاري؛  مارس  خالل  يوميًا  برميل  مليون 
جديدًا  عقدًا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقعت 
بها. الخاصة  والمالية  اإلنتاج  منظومة  لتحديث 

الماضي،  اإلثنين  أوروبيون،  متعاملون  وقال 
قويًا  كان  الخفيف  الليبي  الخام  على  الطلب  إن 
الجيش  رفع  عندما  سبتمبر  منتصف  منذ  للغاية 
والمنشآت  الموانئ  عن  حصاره  الليبي  الوطني 
التنافسي، وأيضًا للوضع السياسي  نظرًا لسعره 
»أوبك«،  العضو في  الدولة  استقرارًا في  األكثر 
بالتس«  »غلوبال  وكــالــة  ــرت  ذك لما  وفــقــًا 

األميركية.
وأوضحت الوكالة أن ليبيا صعدت مرة أخرى 
البحر  في  الخام  للنفط  مصدر  أكبر  لتصبح 
شهرين  بعد  نوفمبر،  منذ  المتوسط  األبيض 
مواقع  في مختلف  القاهرة  الحالة  رفع  فقط من 

التصدير.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى اآلن، صدرت 
بينما  اليوم،  في  برميل  مليون   1.08 ليبيا 
و609  برميل  ألف  ومصر،981  تركيا  شحنت 
لبيانات  وفقًا  التوالي،  على  يوميًا،  برميل  آالف 
النفط  ويأتي  األميركية.  الوكالة  عنها  نقلت 
أذربيجان  تركيا من كل من  المصدر من  الخام 

المستقل. العراق شبه  وإقليم كردستان 
النفط  متوسط شحنات  يبلغ  أن  المقرر  ومن 
مليون   1.13 نحو  ليبيا  في  والمكثفات  الخام 
لبرنامج  وفقًا  ــارس،  م في  اليوم  في  برميل 

بالتس«. لـ»غلوبال  الموقت  التحميل 

2020 تراجع الصادرات في 
الماضي،  العام  الليبية  الصادرات  وتراجعت 
 90 من أدنى مستوى لها في سبع سنوات عند 
إلى أعلى مستوى لها في  اليوم  ألف برميل في 
في  اليوم  في  برميل  مليون   1.19 عند  عامين 

ديسمبر.
اإلنتاج  انخفض  الماضي  ديسمبر  ومنذ 
ناجمة  مشاكل  بسبب  طفيف  بشكل  الليبي 
دفع  من  وشكاوى  التحتية  البنية  تهالك  عن 
أدى  مما  البترولية،  المنشآت  لحرس  الرواتب 
الموانئ  بعض  من  الخام  صادرات  توقف  إلى 

ليبيا. في  الرئيسية  الشرقية 
عندما  أخيرًا  الليبي  النفط  قطاع  تضرر  كما 
أبو  حقول  من  مشترياتهم  التجار  بعض  ألغى 

القاهرة - الوسط

● عامالن في حقل السرير التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

ليبيا تشارك
 في اجتماع لتحالف »أوبك+« 

لتقييم حالة سوق النفط

»فاو« تدق ناقوس الخطر:

ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدًا و1.3 مليون بحاجة إلى املساعدة
ناقوس  »فاو«،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  دقت 
ألف   700 حاجة  مع  ليبيا،  في  الغذائي  األمن  تدهور  تجاه  الخطر 

إلى مساعدات غذائية عاجلة. شخص 
مارس،  أوائل  الصادر  السنوي،  تقريرها نصف  في  »فاو«  وأدرجت 
من  خارجية  مساعدة  إلى  بحاجة  العالم  في  دولة   45 ضمن  ليبيا 
لبنان،  العراق،  هي  عربية  دول  ثماني  تضم  قائمة  وضمن  الغذاء، 
موريتانيا، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، اليمن.
والسودان  موريتانيا  جانب  إلى  ليبيا  تواجه  التقرير،  وحسب 

والعراق »انعدام أمن غذائي شديدًا ومتمركزًا«.
كما لفت أيضًا إلى معاناة ليبيا مع »انعدام األمن المدني، وعدم 
الغذائية،  المواد  أسعار  وارتفاع  والسياسي،  االقتصادي  االستقرار 
يحتاجون  الذين  لألشخاص  الجاري  العام  في  اإلجمالي  العدد  مقدرة 
ألف   700 منهم  مليون شخص،   1.3 بنحو  اإلنسانية  المساعدة  إلى 

غذائية«. إلى مساعدات  يحتاجون 
المساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص  نصف  أن  وتابعت 
اإلنسانية هم من النازحين داخليًا أو المهاجرين الذين يقيمون في 

البالد أو يمرون عبرها.
األنشطة  على  سلبيًا  الصراع  تأثير  إلى  األممي  التقرير  ولفت 
الغذائية خالل  للسلع  العالمية  األسعار  ارتفاع  مع  بالتزامن  الزراعية، 
السكر  الصدارة  وفي  التوالي،  على  التاسع  للشهر  الماضي،  فبراير 

النباتية. والزيوت 
وذكرت المنظمة، ومقرها روما في بيان على موقعها اإللكتروني، 
على   % 2.4 بارتفاع  نقطة   116 بلغ  عالميًا  األغذية  أسعار  أن مؤشر 

أساس شهري و26.5 % على أساس سنوي.
التبادل  أسعار  متوسط  األغذية،  ألسعار  »فاو«  مؤشر  ويراقب 
الغذائية  السلع  العالمية لخمس مجموعات من  التجاري في األسواق 
واللحوم  األلبان  ومنتجات  النباتية  والزيوت  الحبوب  وهي  الرئيسية، 

والسكر.

الغذاء عالميًا ارتفاع أسعار 
شهري،  أساس  على   %  6.4 بنسبة  السكر  أسعار  مؤشر  وارتفع 
بفعل تراجع اإلنتاج في بلدان رئيسية، إلى جانب ارتفاع الطلب على 

الزيوت  ألسعار  والزراعة  األغذية  مؤشر  وسجل  آسيا،  من  الواردات 
النباتية ارتفاعًا بنسبة 6.2 % على أساس شهري، وبلغ أعلى مستوى 
النخيل والصويا  ارتفعت جميع أسعار زيوت  إذ   ،2012 أبريل  له منذ 

واللفت ودوار الشمس.
1.7 %، مدفوعًا بأسعار الصادرات  كما ارتفع مؤشر األلبان بنسبة 
الدولية من الزبدة، بارتفاع حجم الواردات من جانب الصين، مقابل 

إمدادات محدودة من أوروبا الغربية.
كما  شهري،  أساس  على   %  1.2 بنسبة  الحبوب  مؤشر  وارتفع 
17.4 %، بسبب استمرار الطلب المرتفع  ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 
 0.6 بنسبة  اللحوم  أسعار  مؤشر  ارتفع  حين  في  الصين،  من  عليها 
مناطق  في  واألغنام  األبقار  بلحوم  اإلمدادات  بانكماش  مدفوعًا   ،%

الرئيسية. اإلنتاج 

المؤسسة الوطنية للنفط: نسعى إلى 
إدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع 

منظوماتنا

الوسط- عبد الرحمن أميني

صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في »املتوسط«.. وعقد جديد لتحديث منظومة اإلنتاج

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

السنة السادسة
العدد 277 27 رجب 1442 هــ

11 مارس 2021 م اخلميس

مع توقعات بالوصول لـ1.13 مليون برميل يوميًا

● شعار منظمة »الفاو«



اقتصاد 09

أحد  تعرض  نتيجة  بسرت  مناطق  في  األرضــي  الهاتف  خدمة  توقفت 
إلى  المدينة  بوسط  الرباط  حي  وسط  في  الهاتفية  االتصاالت  مجمعات 
الهاتفية  والكوابل  األســاك  من  كبيرة  كميات  وسرقة  تخريبية  أعمال 

والنحاسية التي كانت موجودة بغرفة التحكم.
وقال مسؤول فني بمكتب شركة »هاتف ليبيا«، إن هذه األساك توصل 
الخدمة لمختلف التجمعات السكنية في المدينة، إضافة إلى خدمات اإلنترنت.

السرقة  أعمال  أن  الثاثاء،  »الوسط«،  إلى  المسؤول، في حديثه  وأوضح 
كتوقف  فنية  مشاكل  خلفت  وقد  مجهولين،  قبل  من  ُارتكبت  والتخريب 

االتصاالت في مناطق عديدة بسرت المركز«.
وشهدت سرت قبل أسابيع سرقات مماثلة على أيدي عصابة »عبثت أيضًا 
مصادر  وفق  الجرائم،  تلك  مرتكبي  من  عدد  ضبط  وقد  التحكم«،  بغرفة 

أمنية.

توقف خدمة الهاتف األرضي في مناطق بسرت
معيتيق: انتهاء االنقسام بني وزارتي املالية

السعر بالدوالرنوع الخام

67.69برنت

64.29غرب تكساس

67.05دبي

67.05سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 3/10/ 2021

لحكومة  الرئاسي  المجلس  عضو  أعلن 
الستار  إسدال  معيتيق،  أحمد  الوفاق، 
المالي  االنقسام  حقبة  عن  رسمي  بشكل 
البالد،  وغرب  شرق  في  المالية  وزارتي  بين 
طريق  في  األولى  اللبنة  ذلك  أن  معتبرًا 

المؤسسات. توحيد 
على  صفحته  عبر  معيتيق،  وقال 
اليوم  »ُأسدل  األحد:  مساء  »فيسبوك«، 
االنقسام  حقبة  عن  الستار  رسمي  وبشكل 

وشرقًا«،  غربًا  المالية  وزارتي  بين  المالي 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  أن  موضحًا 
كافة  مرتبات  بإحالة  مارس   7 في  قامت 
القطاعات  بمختلف  الليبية  الدولة  موظفي 
ليبيا  مصرف  إلى  اإلدارية  والوحدات 

المركزي.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  واعتبر 
األولى  »اللبنة  بمثابة  ذلك  الوفاق  لحكومة 

الدولة«. في طريق توحيد مؤسسات 

●  موظفات شركة الخطوط الجوية األفريقية في اليوم العالمي للمرأة.

●  صنع اهلل مع مسؤولين بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

رحلة جوية نسائية لـ »الخطوط 
األفريقية« ملناسبة يوم املرأة العاملي 100 رجل وسيدة أعمال ليبيني يشاركون 

في املنتدى االقتصادي بتونس

تعزيز أسطول النقل في شركة »الخليج العربي«
العربي  الخليج  شركة  أعلنت 
لديها  النقل  أسطول  تعزيز  للنفط 
الحديثة،  الثقيلة  اآلليات  من  بعدد 

خال الشهور القليلة الماضية.
وأوضح مدير إدارة النقل بالشركة، 
النقل  إدارة  أن  البرعصي،  فرج 
الماضية  القليلة  الشهور  في  تمكنت 
الثقيلة  اآلليات  من  عدد  توفير  من 
)كاشيك(  جرافاتان  منها  الحديثة، 
كاتربيلر،  نوع  شوكيتان  ورافعتان 
قروف  نوع  متطورة  سلكية  ورافعة 

حمولة 60 طنًا.
تعزيز  تم  البرعصي،  وبحسب 
نوع  جر  رؤوس  بأربعة  األسطول 
لحمل  مقطورات  وأربع  مرسيدس، 
والتي  الثقيلة،  والمعدات  اآلليات 
النقل  أقسام  على  توزيعها  سيتم 
لانضمام  أيام  خال  بالحقول 
ألسطول الشركة لسد النقص الكبير 
الحاصل في مثل هذه اآلليات الثقيلة، 
والتي لم تقم الشركة بتوريدها منذ 
أن هناك  إلى  ونبه  الثمانينات.  حقبة 

سيتم  والمعدات  اآلليات  من  عددًا 
المقبلة،  القريبة  الفترة  في  توريدها 
الحديثة  األنواع  من  وجميعها 
العالية،  الجودة  ذات  المتطورة 
أكثر  ستكون  النقل  إدارة  أن  مضيفًا 
المساندة  توفير  في  وسرعة  قدرة 
عمليات  لدعم  المطلوبة  اللوجستية 
اإلنتاج والصيانة بالشركة والحد من 
النقل  ألعمال  المتصاعدة  التكاليف 
إيجار  مصروفات  وتقليل  المؤجرة 

اآلليات.

أكدت شركة البريقة للنفط أن ناقلة الوقود »سيرنام« 
وغادرت منصة  الديزل  وتفريغ شحنة  عمليات ضخ  أنهت 
لناقلة  المجال  لتفسح  بنغازي،  في  النفطي  الرصيف 
وقود  وتفريغ  ضخ  عمليات  لتباشر  »فيتورا«  الوقود 

البنزين.
الناقلة »سيرنام« غادرت منصة الرصيف  وأوضحت أن 
أنهت  أن  بعد  الماضي  األسبوع  نهاية  بنغازي  النفطي 

38 مليون لتر من وقود الديزل. عمليات ضخ وتفريغ 
عمليات  »فيتورا«  الوقود  ناقلة  باشرت  وبعدها، 
بخزانات  البنزين  وقود  من  لتر  مليون   40 وتفريغ  ضخ 
نشاطات  ضمن  وذلك  المنقار،  رأس  بمستودع  الشركة 
تشغيل  عمليات  وإدارة  البحري  والنقل  التزويد  مراقبة 

بنغازي. منطقة 

مشروعان للتخلص من طفح 
مياه املجاري في غدامس

ليبيا،  في  األفريقية  الجوية  الخطوط  شركة  نفذت 
تولت  والفنية  الجوية  أطقمها  بكامل  نسائية  رحلة  اإلثنين، 
بمساعدة  الطائرة  قيادة  الجرنازي  ليلى  طيار  الكابتن  فيها 
فنية  ومتابعة  إشراف  وتحت  البوسيفي،  كلثوم  طيار  الكابتن 
من قبل العناصر النسائية بالترحيل الجوي والسامة الجوية 
المضيفات  من  نسائي  طاقم  إلى  إضافة  الفنية،  واإلدارة 

بالشركة. العامات 
الذي  للمرأة  العالمي  باليوم  »احتفاًء  الرحلة  هذه  وجاءت 
يصادف الثامن من مارس من كل عام، وتحت شعار: نساؤنا 
في  المرأة  تؤديه  الذي  المهم  للدور  وإبرازًا  الجو،  نوارس 
أصدرته  بيان  وفق  ليبيا«،  في  الطيران  قطاع  أعمال  تسيير 

اليوم. الشركة 
العالمي  اليوم  نحيي  ونحن  »هذا  الشركة:  بيان  وقال 
بأن  قاطعًا  إيمانًا  نؤمن  العالم،  أقطار  بكل  أسوة  للمرأة 

الدين اإلسامي قد كرّم المرأة تكريمًا مميزًا ال مثيل له«.
هذه  بتواجد  األفريقية  الخطوط  »تفتخر  البيان:  واختتم 
للوطن،  فخر  هن  اللواتي  كوادرها  ضمن  النسائية  الكوكبة 
إلثبات  وتسعى  وتكد  تناضل  امرأة  لكل  بالشكر  ونتقدم 

وجودها بما يرضي اهلل ومجتمعها«.

مشروعين  على  يعمل  إنه  غدامس  البلدي  المجلس  قال 
بتنفيذ  وذلك  البلدية،  في  المجاري  مياه  طفح  من  للتخلص 

محليتين. شركتين 
حي  سكان  يعانيه  ما  »بسبب  السبت:  بيان،  في  وأوضح 
المنطقة،  مجاري  في  الطفح  بسبب  بيئية  أضرار  من  المنار 
القائمة على نظام اآلبار السوداء نحث الشركة المنفذة على 

اإلنجاز«. السرعة في 
القليلة  األيام  في  كلف  البلدي  »المجلس  البيان:  وأضاف 
األزمة«،  لهذه  حل  لوضع  المحلية  الشركات  إحدى  الماضية 
بئر  لربط  أخرى  محلية  شركة  مع  المبرم  العقد  إلى  مشيرًا 

الظهرة. بخزان  القديمة  المياه  محطة 
المياه  تصبح  أن  هدفه  األخير  المشروع  هذا  أن  إلى  ونبه 
أيضًا مشكلة  المنار »الذين يعانون  متاحة لجميع سكان حي 
ينهيان  المشروعان  وهذان  للشرب،  الصالحة  المياه  إمداد 

الحي«. المياه وصرفها في هذا  مشكلة 
أعمال  المقبلة  األيام  في  سيطلق  أنه  المجلس  وكشف 
المدينة  داخل  المجاري  شبكة  في  المختنقات  بعض  صيانة 

للمشروعات. العامة  الهيئة  بتنفيذ 

القاهرة - الوسط

العام  مطلع  منذ  الصرف  سعر  توحيد  تسبب 
الغذائية  المواد  أسعار  في  كبير  ارتفاع  في  الجاري 
الليبية  األسواق  في  االستهاك  واسعة  المستوردة 
تسبب  ما  وهو   ،% و77   14 بين  تتراوح  بنسب 
لألسرة  الدنيا  الغذاء  سلة  على  اإلنفاق  ارتفاع  في 

743 دينارًا. الواحدة إلى أكثر من 
السلع  من  سلة  على  اإلنفاق  تكلفة  وارتفعت 
لألسرة  األساسية  االحتياجات  تلبي  التي  األساسية 
بين شهري  ما   ،% 6.1 بنسبة  ليبيا  أنحاء  في جميع 
743 دينارًا، وذلك  إلى  2021، لتصل  يناير وفبراير 
السوق  مراقبة  مبادرة  عن  صادر  تقرير  أحدث  وفق 

الجاري. الليبية »ريتش« نشرت خال األسبوع 
تكلفة  المستمرفي  االنخفاض  من  الرغم  وعلى 
اإلنفاق  في  الزيادة  أن  إال  %(؛   -9.1( الطهي  وقود 
مقابل  %؛   6.4 بواقع  جاءت  إجماال  الغذاء  على سلة 
 2021 فبراير  في  الدنيا  الغذاء  سلة  على  اإلنفاق 
بنسبة %18.1، لتكون األعلى من مستويات ما قبل 

.2020 19، وتحديدًا في مارس  جائحة كوفيد - 
الحكومية  غير  الدولية  »ريتش«  مبادرة  وحسب 
بالشراكة  وتتم  لها  مقرًا  سويسرا  من  تتخذ  التي 
المتحدة،  األمم  وبرنامج  دوليتين  منظمتين  مع 
 ،  2021 يناير   3 في  الصرف  سعر  توحيد  منذ  فإنه 
جرى تسجيل ارتفاع الفت في أسعار عدد من السلع 
 ،  )%  60.0  +( النباتية  الزيوت  مثل  المستوردة 
والسكر   )%  20  +( والدقيق   ،  )%  25  +( والحليب 

)+ 20 %( والتونة )+ 14.3 %(.
إذا  ما  الواضح  غير  من  أنه  االستطاع  ويظهر 
العملة  قيمة  مرتبطة بخفض  التغييرات  كانت هذه 
خطابات  بتعليق  المركزي  ليبيا  مصرف  قرار  بعد  أو 
إلى  ويشير   .2020 سبتمبر  من  اعتبارًا  االعتماد 
على  ارتفعت  والحليب  النباتية  الزيوت  أسعار  أن 
التوالي بنسبة 77.8 % و29.0 % من نوفمبر 2020 

.2021 إلى فبراير 
في  زيادة  أكبر  تسجيل  االستطاع  والحظ 
 )%  24.9  +( زوارة  مثل   ، الغربية  الساحلية  المدن 
%(؛   20.9  +( وصبراتة   ،  )%  23.1  +( مصراتة   ،
وانفاق  إضافية،  تفتيش  نقاط  إنشاء  الى  مشيرًا 
الساحلي  الطريق  طول  على  أطول  تفتيش  أوقات 
بين زوارة وصبراتة والزاوية وكلها عوامل أدت إلى 

في  دينار   37.5 إلى   2020 أبريل  في  دينار   200
.2021 فبراير 

المركزي  ليبيا  الماضي بدأ مصرف  يناير   3 ومنذ 
بعد  الليبية،  العملة  صرف  سعر  توحيد  تطبيق 
سعر  تعديل  على  إدارته  مجلس  أعضاء  اتفاق 
سعر  أصبح  حيث  األجنبية،  العمات  مقابل  الصرف 
للدوالر  ليبي  دينار   4.46 المحلية،  العملة  بيع 

الواحد، و5.45 دينار لليورو الواحد.
تطمينات  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع  وخالف 
صرف  سعر  تعديل  أعقاب  في  الليبيين  المسؤولين 
العمات األجنبية مقابل الدينار، األمر الذي أثر على 
تلبي  الباد  أن  سيما  ال  مباشرة،  المواطنين  حياة 
85 % من  باستيراد  الخارج  المحلية من  احتياجاتها 
تشكل  حين  في  االستهاك،  واسعة  المواد  مختلف 

97 % من إجمالي الصادرات. صادرات النفط نحو 

ارتفاع كبير في أسعار املواد الغذائية باألسواق الليبية
بعد شهرين من توحيد سعر الصرف

.2020 مقارنة بشهر ديسمبر 
وتعد أسعار وقود الطهي غير الرسمية في جنوب 
مدار  على  أما   .2018 مايو  منذ  األدنى  هي  ليبيا 
أسطوانة  تكلفة  فانخفضت  الماضي،  شهرًا  الـ11 
من   %  81.3 بنسبة  كلغ   11 بوزن  الطهي  وقود 

تأثير  لها  يكون  قد  وبالتالي  النقل  رسوم  تضخم 
على أسعار الغذاء والوقود في زوارة و صبراتة.

غير  بشكل  المباع  البنزين  أسعار  استمرت  كما 
 -50 بنسبة  التراجع  في  الموازية(  )السوق  قانوني 
ليبيا  أنحاء  جميع  في   %  -15.8 الطهي  ووقود   ،%

تونس - الوسط

تكلفة اإلنفاق على سلة الغذاء 
لألسرة الواحدة ترتفع إلى

 743 ديناراً في أوائل 2021

مبادرة »ريتش«: الزيادة تخالف 
تطمينات المسؤولين قبل إعالن 

اإلجراءات المالية األخيرة

● ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية يعاني منه الليبيون منذ بداية 2021.

صنع الله يبحث التعاون مع برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي

للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
مصطفى صنع اهلل، مع الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، فرص التعاون المستقبلية بين 

الطرفين.
التجربة  إمكانية تكرار  اإلثنين،  الذي عقد  وتناول االجتماع، 
»ريبسول  شركات  وائتاف  والبرنامج  المؤسسة  بين  الناجحة 
هذه  من خال  نفذ  حيث  و»أكوينور«،  في«،  إم  و»أو  توتال«، 
الغربي  بالجبل  أوباري وبلديات  الشراكة برامج شملت مناطق 

ومناطق أخرى.
»ريبسول«  ائتاف  شريكها  خال  من  المؤسسة  وتعتبر 
خال  ليبيا  في  المتحدة  األمم  لبرنامج  األكبر  الممول  هي 
التدخات قطاعات الصحة والمياه  2017، حينها شملت  العام 

والطاقات المتجددة وصيانة المرافق التعليمية.
التوفيق  لهم  متمنيًا  البرنامج،  جهود  اهلل  صنع  وثمن 
تكثيف  ضرورة  وأكد  ليبيا،  في  االستقرار  لدعم  واالستمرار 
التواصل مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة؛ للتنسيق في 

»هذا الجانب اإلنساني الداعم لاستقرار داخل الدولة«.

أعلن مجلس األعمال التونسي - األفريقي احتضان مدينة صفاقس بداية من اليوم 
من  أعمال  وسيدة  رجل   100 من  أكثر  بحضور  اقتصاديًا  منتدى  مارس(   11( الخميس 

ليبيا وعدد من الوزراء من البلدين.
ينظمه  الذي  الليبي  االتونسي-  المنتدى  تحتضن  صفاقس  بأن  المجلس  وأفاد 
مجلس األعمال المشترك بين البلدين في إطار أنشطته الرامية إلى »استكشاف فرص 
من  كل  في  والمستثمرين  األعمال  رجال  إلى  بالنسبة  األفريقية  البلدان  في  االستثمار 

تونس وليبيا«.  
في  يشارك  أن  المنتظر  ومن 
رجال  من  كبير  عدد  المنتدى  هذا 
باإلضافة  والمستثمرين،  األعمال 
إلى عدد مهم من المسؤولين من 

البلدين وفق المصدر ذاته. كا 
الجهوي  المكتب  رئيس  وقال 
في  اللحياني  محمد  للمجلس 
الثالثة  النسخة  إن  صحفي  مؤتمر 
شعار  تحت  تقام  المنتدى  من 
لبناء  والتحدي  األمل  »ملتقى 
ثاث  وتتخلله  متكامل«  اقتصاد 
تطوير  حول  تتمحور  األولى  ورش؛ 
واالستثمارات  التجاري  التبادل 
بين  والخدماتية  الصناعية 

البلدين.
المنتدى  يتطرق  أن  ويرتقب 

وتعيق  البلدين  في  األعمال  رجال  تعترض  التي  والصعوبات  اإلشكاليات  من  عدد  إلى 
ومرافقة  النقدية  والوضعيات  واللوجيستيك  النقل  قطاع  ومنها  الشراكة،  عاقات 

الرسمية. الهياكل  واإلحاطة من طرف  للمؤسسات  البنكي  القطاع 
الشركات  ليبيا  دعوة  يوسف،  بن  عصام  المجلس  رئيس  نائب  كشف  جانبه،  من 
سنة  منذ  توقف  الذي  الغد«،  »ليبيا  برنامج  إطار  في  متعاقدة  كانت  التي  التونسية، 

العقود والتفاوض معها للرجوع إلى العمل. 2010، إلى تفعيل 
العمل  انطلق  الذي  البرنامح،  إطار  في  تمت  التي  العقود،  هذه  إن  يوسف  بن  وقال 
دينار  مليارات  و4   3 بين  يتراوح  معامات  رقم  تحقق  أن  يمكن   ،2006 سنة  منذ  به 

الجديدة. تونسي، خاصة مع احتساب األسعار 
والتقى عددًا  أخيرًا،  ليبيا  زار  الذي  األفريقي،  التونسي-  األعمال  رئيس مجلس  وأكد 
والحكم  والتأهيل  والعمل  والزراعة  الخارجية  وزراء  منهم  الليبيين  المسؤولين  من 
العودة  هذه  أن  الوطنية،  بالصناعة  النهوض  وهيئة  الوفاق،  حكومة  في  المحلي 
توفير  وبالتالي  المصانع،  وتشغيل  االقتصادية  الحركة  تنشيط  مزيد  في  ستسهم 
ليبيا، مشددًا على أن مكانة باده في السوق  التونسية في  العاملة  مواطن شغل لليد 

جدًا. وكبيرة  قائمة  الليبية 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»البريقة«: شحنات من الديزل والبنزين تصل إلى بنغازي
● شعار المنتدى االقتصادي الليبي التونسي

● منشآت نفطية تابعة لشركة البريقة
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ليبيا.. املعرفة واملصلحة
نورالدين خليفة النمر

بحزب  اديناور  كونارد  وقفية  الين  أون  عبر  تناقش 
عشرية  األلماني:  الديمقراطي  المسيحي  االتحاد 
التحول  عملية  فــي  ــل  األم حيث  الليبية،  الــثــورة 
الدولة،  انهيار  اإلحباطات:  به  حّفت  الديمقراطي 
وتــصــارع  وتهريبه،  الــســاح  وانــتــشــار  والــفــســاد، 

الميليشيات.
الذي  األلماني  االهتمام  في  نتميز  أن  ينبغي 
المصلحة  الليبي،  للمشكل  اآلنــف  العرص  يقدمه 
التي  الوظيفة  حسب  »المعرفة«  عن  السياسية. 
هابرماس؛  ي.  االجتماعي  والعالم  الفيلسوف  أناطها 
االجتماعية  )الــعــلــوم  تفترضها  رأيــه  فــي  والــتــي 
التي  التحريرية  بالمهمة  وصفه  فيما  والفلسفة(، 
تحرير  أواًل  هدفها  ويكون  النقدي،  العقل  عمادها 
لكل  االستاب  من  الليبيون،  هنا  والمعنيون  الناس، 
العشر  التي خضعوا لها طوال  المعقولة  الضروب غير 
الدولة،  انهيار  بـ  إليها  والمُشار  الماضية،  سنوات 
والجديدة،  البائدة  مؤسساتها  في  الفساد  وتوغل 
سلطة  من  الساح  وانفات  المجتمع،  على  وانعكاسه 
نهّابة،  حرابية  قوى  أيــدي  في  وانتشاره  القانون 
الهشة  الــدولــة  مؤسسات  أخضعت  إجرامية،  بل 
هذه  تصارع  شّكل  بل  وأطماعها،  ابتزازها  لشروط 
المقدرات  على  بالميليشيات،  سُميت  فيما  القوات 
للعنف  مجااًل  مستباحة  كغنيمة  للمجتمع  االقتصادية 

والفوضى.
للفوضى  طوعًا  الليبيين  انكفاء  أن  فيه  الشك  مما 
عمق  في  الضاربة  المحليّة  المجتمعية  جــذوره  له 
الساقط  الدكتاتوري  النظام  استغلها  والتي  التاريخ، 
لحاكمه  األوتوقراطية  النزعات  2011، في تغذية  عام 
في  والتحكم  السيطرة  مــن  وتمكينه  الفوضوي 
جاهليته  أستغلت  الذي  والمجتمع  السلطة  دواليب 
المجموعات  كل  المجتمعية،  وسلبيته  السياسية، 
الليبية  السلطة  مقاعد  تــبــوأت  التي  المنحرفة 

ومؤسساتها في عشرية محنتها الثورية .
إلشكاليات  بالذات  واأللمانية  األوروبية  الوصفة 
النقاش  مؤسسات  كحل  تقدّمها  التي  السياسة 
األلمانيين  الحزبين  كوقفيات  السياسي  والبحث 
)كونراد  الديمقراطي  المسيحي  االتحاد  الكبيرين 
إيبرت(  )فريدرش  الديمقراطي  واالشتراكي  إديناور( 
الشفافة  الديمقراطية  الممارسة  فــي  تتلخص 
المواطنين  ومطالب  اهتمامات  على  والمنفتحة 
تلبي  سياسية  أحــزاب  قبل  من  تمثيلهم  المفترض 
السياسية  اختياراتهم  وتحدد  مطالبهم  برامجها  عبر 
انبثقت  التي  الليبية،  الطريق  خارطة  في  واالجتماعية 
جنييف  حــوار  بملتقى  وتعززت  برلين،  مؤتمر  عن 

شفافة  النتخابات  الديمقراطية،  نحو  بالباد  تتوجه 
جديدة،  شرعية  لرئاسة  الليبيين  كل  فيها  يشترك 
التي  السابقة  الليبية  العشرية  في  السُلط  كل  بدل 
النقاش  في  المطروح  السؤال  ولكن  فقدت شرعيتها. 
تتحقق  كيف  هــو:   15.3.2021 في  سيلتئم  الــذي 
هي  وما  التطور،  آفاق  نحو  الناس  تطلعات  ليبيا  في 
إلى  الطريق  خارطة  حسب  الذهاب  ُفــرص  واقعية 

انتخابات ليبية نهاية هذا العام 2021؟
يعرّف هبرماس المصلحة بأنها الرضا الذي يربطنا 
وهي  ما.  فعل  وجود  أو  ما  موضوع  وجود  تصوّر  مع 
الموضوع  عاقة  عن  تعبر  ألنها  الكينونة،  إلى  تهدف 
تتوجه  فالمصلحة  التمني،  على  بمقدرتنا  المعني 
ثنائيًا: إما أنها تشترط مُسبقًا احتياجا ما. أو أنها تنتج 
ما  بالذات،غالبًا  والدولية  السياسة،  في  ما.  احتياجًا 
تستدعي المعرفة المصلحة، وتوجه ألمانيا لمصلحتها 
واقتصادية  سياسية  كقوة  سياستها  تحدده  ليبيا  في 
وإيطاليا  فرنسا  األوروبيتين  الدولتين  لمصالح  ناظمة 

المتنافستين على النفوذ في ليبيا.
متنافرة،  سياسية  قوى  إلى  االنقسام  غّذى  لقد 
سياسيتين  قــوتــيــن  إلـــى   2014 بــعــد  تقلصت 
وتوابعه  الــدولــي  التدخل  أطــمــاعَ  متصارعتين، 
ليبيا،  وضع  الكبرى  الدول  مصالح  فتباعد  اإلقليمية. 
إزاء تحديات صعبة. وفي  الجار ألوروبا،  الجنوبي  البلد 
فرنسا  كٍل من  على  المهمة  األسئلة  تّلح  ذاته  الوقت 
الثاثية  تستطيع  كيف  ألمانيا:  وبرعاية  وإيطاليا، 
بصوت  تتكلم  أن  الجنوبية  الجارة  إزاء  األوروبــيــة 
في  األخــرى  القوى  أطماع  مع  تتعاطى  وأن  موّحد، 
في  التدخل  وتركيا  فاغنر،  مرتزقة  عبر  روسيا  ليبيا؟ 

شرق المتوسط عبر اتفاقية رسم حدود بحرية .
تستخذم  األلمانية  الخارجية  السياسة  ستظل 
في  المتدخلة  للدول  تنافسيا  مقابًا  األوروبي  االتحاد 
كما  وتركيا.  كروسيا  ليبيا  عبر  المتوسطي  المجال 
تستطيع سياسات االتحاد األوروبي، عبر تقديم الدعم 
الحدّ من بعض  التموضع،  إعادة  وغيره من سياسات 
األعضاء  الدول  بين  اإلقليمية  للمنافسة  الضارة  اآلثار 
فيه، وفيما يتعلق بليبيا التنافس بين فرنسا وإيطاليا 
دولة  وتدخَل  المرتزقة،  عبر  روسيا  تدخًا  جرَّ  الذي 

عسكريًا باسم تركيا.
بصدّ  المتعّلق  والمتوسطي  الليبي  الصدد  وفي 
عام  منظور  من  سنُقر  أوروبا،  إلى  األفريقية  الهجرة 
ألمانيا  تقودها  التي  األوروبــي  االتحاد  سياسة  بأن 
المصلحة  لسياسة  تحوّل،  ال  امتداد  سوى  ليست 
الدول  بين  القومية  المنافسة  وأن  القومية،  الذاتية 
مشكات  ستازمها  السابقة  واالستعمارية  األوروبية 

االتحاد  لتكتل  العابر  المستوى  على  مجددًا  تحدث 
التي  السياسية  المبادرات  لفشل  ونظرًا  األوروبــي. 
األصوات  بعض  نادت  األزمــة،  لحل  ألمانيا  طرحتها 
بضرورة  عمومًا-  -واألوروبية  ألمانيا  في  الداخلية 
على  حفاًظا  ليبيا  في  العسكري  التدخل  في  التفكير 
2020، أكد »فولفغانغ  29 يونيو  األمن القومي. ففي 
أنه  لألمن،  الدولي  ميونخ  مؤتمر  رئيس  إشينغر«، 
باستخدام  يُهدّد  أن  األوروبي  االتحاد  على  »يتعيّن 
»نوربرت  اقترح  فيما  ليبيا«.  في  العسكرية  الوسائل 
الحزب  لرئاسة  األلمان  المرشحين  أحد  روتغن«، 
في  ميركل،  للمستشارة  خلًفا  الديمقراطي  المسيحي 
الجيش  مشاركة  ضرورة   ، نفسه  العام  من  يوليو   7
المتحدة  األمم  تقودها  عسكرية  عملية  في  األلماني 
ليبيا.  في  األهلية  الحرب  إلخماد  األوروبي  االتحاد  أو 
في  إيجابيًّا  صــدى  يجد  لم  االقــتــراح  هــذا  أن  بيد 
األحــزاب  من  بمعارضة  ُقوبل  إذ  األلماني؛  الداخل 
الديمقراطي  الحزب  في:  المتمثلة  الرئيسية  األلمانية 
الديمقراطي،  االشتراكي  والحزب  الحاكم،  المسيحي 
أجمعت  والتي  الليبرالي،  والحزب  الخضر،  وحــزب 
الدبلوماسية  الوساطة  جهود  دعــم  ــرورة  ض على 
ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير  بها  يقوم  التي 
السياسي  دورها  مع  وبالتزامن  ليبيا.  في  النزاع  لحل 
االتحاد  قيادة  في  ألمانيا  تستمر  والدبلوماسي، 
إطاقها  تم  التي  »إيريني«  مهمة  لدعم  ــي  األوروب
إلى  الساح  انتقال  حظر  لمراقبة   ،2020 مايو  في 
انتهاك  بعد  خاصة  المتوسط،  البحر  عبر  ليبيا 
األممي  القرار  الصراع  الداعمة  الخارجية  األطــراف 
تقويض  في  يساهم  بما  ليبيا،  إلى  األسلحة  بحظر 
المبادرة  وهذه  ليبيا.  إلى  واألشخاص  األسلحة  نقل 
الذي  النقاش  في  األخيرة  النقطة  ستكون  األلمانية 
سؤال:  في  وستتركز  اديناور،  كونارد  وقفية  ستديره 
لتنفيذ  المنتدبة  العسكرية  القوة  على  يتوجب  هل 
أو  تتغير  أن  »إيريني«  البحرية  المتحدة  األمم  مهمة 

باألحرى تتوسع؟
في  المستشارة،  في  ممثلًة  األلمانية  الحكومة 
الليبية  لألزمة  السياسي  الحل  لتعزيز  مساعيها 
باالتفاق  التركية  الحكومة  مع  مباحثاتها  استثمرت 
الداخل  من  كامل  دعــم  تقديم  إلــى  الحاجة  على 
ليبية.  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  لعملية  والخارج 
هاتفي  اتصال  األلمانية خال  المستشارة  أكدت،  كما 
الوحدة  حكومة  بتشكيل  المُكّلف  الرئيس  مع  أجرته 
من  األجنبية  القوات  انسحاب  أهمية  على  الوطنية، 
الهدنة  اتفاقية  لمتطلبات  وفًقا  الليبية،  األراضــي 

الليبية - الليبية.

يعّرف هبرماس 
املصلحة بأنها الرضا 

الذي يربطنا مع 
تصّور وجود موضوع 

ما أو وجود فعل ما.
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عبدالواحد حركات

ما ال يقال: إعادة
 الهيكلة اإلدارية

أدعو صراحة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الهيكل اإلداري للدولة في ليبيا..!
الدولة هي المجتمع السياسي والمظهرالمرئي لنظام مقدس »بطريقة ما«، والدولة في كل صورها 
أجزاؤها  تتشارك  عضوية  وحدة  وليست  قيميًا،  أو  سياسيا  وجودًا  حتى  وال  أيديولوجيًا  تجسدًا  تعد  ال 
المختلفة لتكوين رابطة ال تنفصم وال تنكسر، وليست مشروطة باالهتمامات االقتصادية أو االجتماعية 
أو الرفاهية، وال تضمن عاقات عادلة ومستقرة، بل تعد مجرد منظم -وفق معطيات- حياة شعب على 

أرض.

أبدًا.. ال توجد رياح مواتية لسفينة بال وجهة!.
إصاح ليبيا ال يحتاج ألكثر من أسبوع وسبعة قرارات وضمائر حية، بشرط أن يعهد بالخبز للخباز وليس 
مآٍس  فهنالك  األحداث،  تحت ضغط  أو  أخرى  رحمة قضايا  تحت  المحورية  القضايا  تترك  وأال  لسواه، 
وويات كان يمكن تفاديها أو التقليل من حدتها في وجود إدارات ناجعة، فاألزمة الكبرى تتمثل في 
ضعف اإلدارات ووجود خلل في أداء مهامها، وليس ذلك لضعف المديرين فقط، بل لضعف الهيكل 

اإلداري وسوء تحديد المهام وكذلك اآلليات واألهداف!.
حتى الجرس ليس له الصوت نفسه دائمًا!.

ال تستطيع ليبيا تحمل إبطاء عمليات اإلصاح إذا أراد الليبيون الهروب والنجاة من أشباح الديون 
والتفكك واألزمات االجتماعية المزمنة –السرقات والمخدرات والعنوسة والدعارة- التي أطلت برؤوسها 
اإلصاحات  تنفيذ  عن  السياسية  القيادات  وتأخر  اآلن،  فعله  ينبغي  مما  الكثير  فهنالك  الجحور،  من 
األزمات  ذات  وتجرع  األحداث  ومجاراة ضغوط  البتة،  منه  تعود  لن  إلى جحيم  ليبيا  الضرورية سيأخذ 
وتكرارها مرتبط بوهن وقصور إداري عام، لذا تزداد الحاجة إلجراء تغييرات جوهرية في الهيكل اإلداري 
للدولة، وإعادة تنظيم القطاع العام والهيئات والمؤسسات وفق أهداف واستراتيجيات إصاح هيكلية 

متماسكة لتحقيق توازن واستدامة تنموية!.
ال يكفي النهوض باكرًا، بل ينبغي الوصول في الوقت المناسب!.

تؤسس اإلدارة، وكذلك المستقبل، على القرارات، وتحسين آليات اتخاذ القرارات السياسية سيؤدي 
إلى نتائج متسقة وإيجابية، فالضرورة تحتم التركيز على عمليات صنع القرارات، فهذه العمليات هي 
بذرة القرارات التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام والتعميق، فهنالك تسرب مستمر للعبثية في عمليات 
قرارات  عن  البحث  المؤسسات  تتجنب  ما  وكثيرًا  اإلداريــة،  المستويات  مختلف  على  القرارات  صناعة 
جديدة ومبتكرة وتنحاز إلى التنميط، ألسباب متعددة أهمها ضعف الكفاءات اإلدارية أو عدم خبرتها 

واختصاصها!.

البداية الجيدة تغوي نهاية جيدة!.
ليس الليبيون في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة، إال أنهم مطالبون أكثر من أي وقت مضى باعتناق 
رؤية ثابتة لما يريدون تحقيقه، وتحدى التجارب القاسية والمؤلمة التي تتحداهم والمضي قدما باتجاه 
حياة المستقبل، وبدل الشكوى والتباكي، مثل عبداهلل الصغير، ينبغي اتباع طرق جديدة في التفكير لحل 
المشكات، ووضع األهداف ورسم الطرق بدقة وتفصيل لتجنب الهدر واإلخفاقات واالنتكاسات، والتجرد 

من النعرات والعشائرية مقابل تأمين مستقبل ليبيا واألجيال القادمة بدل تعاطي أفيون اإلرث!.
ليست ليبيا بحاجة إلى التنظير والخطب والمبادئ الاواقعية التي يسوقها البراغماتيون والشعبويون 
والعشائريون، بل هي في حاجة إلى التنظيم واختيار القدرات والكفاءات المؤهلة لتنميتها، وبحاجة إلى 
جهد مؤسس على مبادئ واستراتيجيات مدروسة لتحقيق أهداف معلنة ومحددة ومنطقية، فالحياة ال 

يكون لها معنى إال بهدفها!.

قوانني الوراثة
د. جازية شعيتير

من  الفرع  لوراثة  الحاكمة  القوانين  عديد  توجد 
وهذه  وضعية؛  ــرى  وأخ طبيعية  بعضها  أصله؛ 
البشري  الضمير  فــي  استقر  مــا  منها  األخــيــرة 
وبعضها  المجتمعية،  األعــراف  بشأنه  وتواترت 
المذاهب  وفصلته  السماوية  الكتب  تضمنته  قد 
التشريعية  السلطات  سنته  ما  ومنها  الدينية؛ 
والتأويالت  القضائية  االجتهادات  بشأنه  وتباينت 

القانونية.
وإنسانية  تطبيقية  عــلــوم  تخصصت  ــد  وق
أشهرها؛  ولعل  القوانين  تلك  دراسة  في  وشرعية 

علم الجينات، وعلم اإلجرام، وعلم المواريث:

أواًل: قانون علم الجينات:
األبرز  الحدث  هو  الجينات  علم  اكتشاف  كان  ربما 
في  الحية  الكائنات  وبيولوجيا  الطب  مجال  في 
مندل  العالم  وضع  أن  منذ  األخيرة؛  سنة  المئة 
قبل  عشر،  التاسع  القرن  في  الوراثة  علم  قوانين 
مرورًا  طويلة،  بفترة  الجينات  عن  شيء  أي  معرفة 
جزيء  وتركيب  الوراثية  الكروموزومات  باكتشاف 
مشروع  انطالق  إلى  وصواًل   ،1953 عام  في  الدنا 

الجينوم البشري في عام 1990.
الصفات  انتقال  بدراسة  الوراثة  علم  ويهتم 
بين  توزيعها  ونسب  لألبناء  اآلبــاء  من  الوراثية 
يقطع  العلم  هذا  وقانون  المختلفة؛  األجيال  أفراد 
وحتى  القريب  األصل  من  مرغما،  الفرع،  بوراثة 
الظاهرة  الجسدية،  الصفات  من  كثيرا  البعيد، 

العلل. والخفية، بما فيها 
من  الــــزواج  قــبــل  الجيني  الــفــحــص  ــعــل  ول
دون  للحيلولة  وذلك  جــدًا،  المهمة  الفحوصات 
خاصة  خِلقية،  بعيوب  مصابة  أجــنــة  والدة 
استشارة  تجرى  حيث  األقــارب؛  زواج  عادة  نتيجة 
الحاملين  ــزواج  الـ على  المقبلين  لألشخاص 
إصابة  احتمالية  لمناقشة  الوراثية  الطفرات 
أو  الزواج  إلغاء  فكرة  ودراسة  بالمرض،  المواليد 
المادة  تقضي  ذلك  وفي  الزواج؛  عند  الحمل  منع 
 17 رقم  الليبي  الطبية  المسؤولية  قانون  من   18
86 بأنه: )ال يجوز القيام بأي عمل أو تدخل  لسنة 
الزوجان  يتفق  لم  ما  التناسل  من  الحد  بقصد 
على ذلك وبما ال يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره 
القصوى  الضرورة  بمقتضى  مختصة  طبية  لجنة 
عقليا...( المتخلفين  أو  خِلقيًا  للمشوهين  بالنسبة 

عند  الحمل  أثناء  الجيني  الفحص  يستخدم  كما 
بالتشوهات  لإلصابة  عالية  خطورة  عوامل  وجود 
لمعرفة  وذلــك  الوراثية،  األمــراض  أو  الخلقية 
هذا  نتائج  وتساعد  الوالدة.  قبل  الجينية  التغيرات 
الفحص في اتخاذ قرار اإلجهاض من عدمه، ويثار 
في الفقه الجنائي جدل كبير بشأن هذا اإلجهاض 
سيما  وال  إباحة؟  سبب  أم  ضرورة  حالة  يعد  وهل 
نصوص  في  إليه  يشر  لم  الليبي  القانون  أن 
العقوبات،  قانون  من  بعدها  وما   390 اإلجهاض 
المسؤولية  قانون  من   18 المادة  نص  في  وال 

الطبية.

ثانيًا: قانون علم اإلجرام:
المجرم  ابن  أن  إلى  الوراثة  علماء  بعض  ذهب 
»الجين  يسمى  سيئ  جين  لوجود  مجرما؛  يولد 
اجتماعية،  غير  سلوكية  بأنماط  يرتبط  المحارب« 
على  ويؤكدون  المتهور،  السلوك  ذلك  في  بما 
الناحية  من  واألبــنــاء  ــاء  اآلب بين  ارتباط  وجــود 
واإلجرامي،  العدواني  بالسلوك  الخاصة  الوراثية 
)ِإنَّكَ  وجل:  عز  اهلل  بقول  ذلك  على  يستدل  وقد 
ِإالَّ  يَلِدُوا  وَاَل  عِبَادَكَ  يُضِلُّوا  تََذرْهُمْ  ِإْن 
اهلل  وقول  نوح،  سورة   :27 اآلية  ــارًا(  َكــفَّ َفاِجرًا 
امْرََأ  َأبُوكِ  َكاَن  مَا  هَارُوَن  ُأخْتَ  )يَا  وعال:  جل 
سورة   :28 اآلية  بَغِيًّا(  كِ  ُأمُّ َكانَتْ  وَمَا  سَوٍْء 

مريم.
التأثير  على  الكريمات  اآليــات  هــذه  وداللــة 
االحتمال،  من  قدر  فيها  الوراثي  للعامل  المباشر 
كبير  نسبي  وزن  إيالء  يقتضي  المنطق  أن  ذلك 
الوراثية،  بالعوامل  تختلط  التي  التنشئة  لعوامل 
ينتقل  ميراثًا  كانت  لو  كما  الجريمة  يُظهر  مما 
فالفاجر  ابنتها،  إلى  األم  من  أو  ابنه  إلى  األب  من 
فيصدق  سيرته،  على  ولده  يربي  ما  غالبا  الكافر 

ارًا(. عليه أنه )ال يلد إال َفاِجرًا َكفَّ
بانتقال  ــراف  ــت االع لخطورة  التنبه  وعلينا 
يترتب  فقد  الوراثية،  العوامل  خالل  من  الجريمة 
الذين  ضد  المجتمع  من  سلبي  تمييز  ذلك  على 
وإصالحهم  تأهيلهم  يعيق  مما  الجريمة،  يرثون 
يمكن  وما  المحتوم.  قدرهم  الجريمة  أن  بافتراض 
لبيان  أجريت  التي  الدراسات  كافة  من  استخالصه 
شجرة  )دراسة  اإلجرامية  الظاهرة  في  الوراثة  دور 
العائالت،  لبعض  اإلحصائية  الــدراســة  العائلة، 
إلى  ميل  لديه  المجرم  ابن  أن  التوائم(  دراســة 
تربية  يصادف  قد  الموروث  الميل  وهذا  اإلجــرام 
يعني  ال  السلوك  إلى  فالميل  عليه؛  تقضي  حسنة 
الوراثي  الميل  العلماء  شبه  وقــد  إتيانه.  حتمًا 
للجريمة بميكروب السل فهو ال يهاجم إال اإلنسان 
ضعيف المناعة. ومن المحمود أن يجرى تعاون بين 
الشرعي  الطب  علوم  وقسم  الجنائي  القانون  قسم 
الظاهرة؛  لدراسة هذه  األجنبية  الجامعات  في بعض 
فقد نتج عن هذا التعاون مادة علمية جديدة تدرس 
لطالب كليات القانون تحت مسمى »السلوك الجيني« 
بغية مساعدتهم في فهم التأثير الجيني على السلوك 
بتأثير  مقارنة  والتصرفات،  والشخصية  والمشاعر، 

البيئة المحيطة.

ثالثًا: قانون علم المواريث:
علم المواريث، أو علم الفرائض، هو أحد أهم العلوم 
اإلسالمية وهو يُعنى بأحوال تَِركة الميت وميراثه 
وقوانينه  مستحقيها،  على  قسمتها  حيث  من 
اإلسالمية  الشريعة  من  المستمدة  التفصيلية 
كثيرة ومنها: التعصيب والحجب والحرمان، وميراث 
العربية  الثقافة  في  األكثر شهرة  والقاعدة  الكاللة، 

اإلسالمية: للذكر مثل حظ األنثيين.
المواريث،  آليات  القرآن  تفصيل  من  وبالرغم 

مستقرًا،  اعترافًا  بشأنها  المسلمين  وتــعــارف 
اإلسالمية؛  الدول  من  كثير  في  قانونا  وتنظيمها 
النساء  بميراث  يتعلق  فيما  تجاذبا  نلحظ  أننا  إال 
بين متطرف يميني وآخر يساري؛ فما زال ثمة من 
يقول: البنت ال ترث؛ وال سيما األراضي والعقارات. 
كالولد  البنت  وراثة  وجوب  إلى  يذهب  من  وهناك 

تماما، إعماال لمبدأ المساواة في المواطنة.
اليمني  التطرف  ذلك  وجود  على  دليل  وأصدق 
 6 رقم  القانون  لسن  الليبي  المشرع  اضطرار  هو 
اإلرث،  في  النساء  حق  حماية  بشأن   1956 لسنة 
يكون  أن  به  أراد  وقد  إدريس  الملك  أصدره  الذي 
ألحكام  طبقًا  أنصبتهن  وتعيين  النساء  ميراث 

اإلسالمية. الشريعة 
وبمقتضاه ال يجوز االمتناع عن أداء ما تستحقه 
صور  كانت  إيا  الميراث.  في  نصيب  من  المرأة 
في  نصيبها  المرأة  تسليم  عدم  االمتناع:  هذا 
أو تصرفها  انتفاعها به  الحيلولة دون  أو  الميراث، 
من  تمكينها  عدم  أو  عنها،  غلته  حبس  أو  فيه، 

مباشرة ما للمالك من حقوق أخرى على ملكه.
تونس  في  ترجم  فقد  اليساري  التطرف  عن  أما 
وهو  الشخصية،  األحوال  قانون  تعديل  بمشروع 
بين  ما  متباينة  فعل  بردود  قوبل  الذي  المشروع 
الحقوقية،  والمنظمات  المدني  التيار  ترحيب 
اإلسالمية.  الشريعة  وعلماء  المحافظين  وتنديد 
المؤيد  الطرفين  استناد  في  تكمن  والمفارقة 
ففي  وأحكامه.  التونسي  الدستور  على  والمعارض 
ينص  الدستور  أن  على  المؤيدون  يؤكد  حين 
يستند  الجنسين،  بين  التامة  المساواة  على 
التي  للدولة  اإلسالمية  المرجعية  على  المعارضون 

يؤكد عليها الفصل األول من الدستور.
غلبة  إنكار  نستطيع  ال  األحــوال،  جميع  وفــي 
األحــوال؛  جميع  في  الحاكمة  السياسية  اإلرادة 
هو  النور  تــرى  الثورية  الفكرة  تلك  جعل  فمن 
بوأدها  ويتوعد  السبسي،  السابق  الرئيس 

الرئيس الحالي لتونس قيس سعيد.
القواعد  أن  إلــى  اإلشـــارة  تجدر  الختام  وفــي 
قواعد  البشر  وضع  فقد  كثيرة؛  الوضعية  الوراثية 
دستورية  وقواعد  القبيلة،  مشيخة  لوراثة  عرفية 
بتوريث  قال  من  ومنهم  الدولة،  ملكية  لوراثة 
القول  في  غضاضة  يجدوا  ولم  الصوفية،  الطريقة 
بتفصيله.  المقام  يضيق  ما  ذلك  النبوة!  بتوريث 
بعض  شجب  المقالة،  إنهاء  قبل  يتوجب،  أنه  بيد 

مظاهر التوريث السيئة ومنها:
• وراثة الوظيفة العامة!! كذلك وراثة الحزب أو 
تطبيقها  مظاهر شهدنا  وهي  السياسي،  المنصب 

في كثير من البلدان العربية، لألسف الشديد.
لتاريخ  الزائفة  الــوراثــة  هــذه  أيضًا  ومنها   •
أو  جهد  ــى  أدن دون  لألحفاد  ونسبته  األجـــداد 
العربية  للقصيدة  الشرعي  الوريث  در  تجديد! وهلل 
بنتُ  الهوية  إنَّ  بقوله:  الزيف  هــذا  فند  حين 
ال  صاحبها..  ــداعُ  إب النهاية  في  لكنها  ــوالدة  ال

وراثة ماض.

التنبه لخطورة 
االعتراف بانتقال 

الجريمة من خالل 
العوامل الوراثية، 

فقد يترتب على ذلك 
تمييز سلبي من 

املجتمع ضد الذين 
يرثون الجريمة

غيبوبة النخب

»النخب مرآة المجتمعات وكيفما تكون تُحكم الدول«
»ونحن... أزمتنا في نخبتنا«

النخب، في المجتمعات الحديثة، هي مقياس للحيوية، وهي من تصنع قواعد السلوك االجتماعي 
العلل واألمراض في  والمسؤولين، وهي من تكشف  الحكام  تراقب  الدولة، وهي من  والسياسي في 
المجتمع وتحاربها. أما النخب الحاكمة في وطني فهي تعيش، هذه األيام، غيبوبة سياسية أنستها أنها 
منتخبة من الشعب ولخدمته، وأنستها أن مدتها القانونية للبقاء في السلطة قد انتهت، وأنستها أنها 
غير قادرة على االستجابة للتحديات التي تواجه الوطن والمشاكل التي يعاني منها المواطن. بمعنى 
آخر، أن النخب في وطني، وبكل أطيافها –اإلسامية والعلمانية والليبرالية والقومية والجهوية– تعيش 
حالة من الغيبوبة السياسية الضارة بالوطن والمواطن. وفي اعتقادي، لكي نفهم هذه الحالة المرضية 

ونشخصها، البد من تسليط الضوء على المسائل اآلتية:
أوال: النخبة السياسية هي مجموعة من األشخاص المسيطرين على آليات صنع القرار في الدولة، 
وهي العنصر الحاكم في المجتمع. وهي مجموعة صغيرة نسبيا من الذين يمتلكون قدرا كبيرا من 
الثروة أو االمتيازات أو النفوذ أو السلطة أو المهارة في المجتمع، ويعتقدون أنهم يستحقون معاملة 
تفضيلية بحكم موقعهم السياسي، أو ذكائهم المعرفي، أو مكانتهم االجتماعية، أو ثرواتهم المالية، 

أو اختيار الشعب لهم.
ثانيا: الغيبوبة السياسية هي حالة فقدان الوعي السياسي وعدم قدرة النخب على التجاوب والتفاعل 
مع البيئة المحطة بها، مما يؤدي إلى زيادة الهوة بينها وبين اآلخرين، وخصوصا المواطنين البسطاء. 

وتصبح بذلك ال تبصر حقيقة الواقع المحيط بها وال تدرك ما يدور حولها.
 )1( أهمها:  من  لعل  األعراض  من  العديد  السياسية  للغيبوبة  السياسية  الغيبوبة  أعراض  ثالثا: 
الساحة  افتقار   )2( الخاصة؛  وامتيازاتها  مصالحها  على  الحفاظ  على  الحاكمة  النخب  جهود  اقتصار 
السياسية للنشاطات الفكرية والتنظيمية الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة؛ )3( عدم استعداد النخب، 
التي فشلت خال السنوات الماضية، لابتعاد عن مواقع المسؤولية وتمسكها بمناصبها واستعدادها 
تعطيل  بسبب  للبرلمان  الكامل  الفشل   )4( وجودها؛  لشرعنة  دولية  أو  محلية  قوى  أي  مع  للتحالف 
جلساته وغياب نصابه، واستغال سلطاته. )5( إصرار النخب على عدم االعتراف بأخطائها ورفض كل 
محاوالت التقييم الجدّي لنجاحها أو فشلها. )6( الشعور المتزايد بين المواطنين بأن النخب الحاكمة 
التي تسيطر علي مفاصل الدولة ال تمثل إرادته وال تهتم بمطالبه. و)7( اقتناع الكثير من النشطاء بأن 
الفشل واالنهيار الذي تعيشه الدولة هذه األيام إنما هو نتيجة لألخطاء الكارثية التي ارتكبتها النخب 

الحاكمة في إدارة األزمة وحالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها.
غيبوبة  حالة  تعيش  وطني  في  النخب  أغلب  إن  القول  يمكن  السياسية  الغيبوبة  أسباب  رابعا: 
سياسية ألسباب عديدة لعل من أهمها: )1( غياب المشروع الوطني الموحد لكيفية مواجهة التحديات 
تبني مشروع وطني  على  قدرتها  أو عدم  الحاكمة  النخب  تجاهل  آخر،  بمعنى  المواطن.  تواجه  التي 

موحد والدفاع عنه، وخصوصا في هذه المرحلة االنتقالية الحساسة والحرجة.
)2( غياب الوعي الشعبي بخطورة التحديات التي تواجه الوطن، وعدم مقدرة النخب الحاكمة على 
خلق وعي جديد يواكب التحديات ويساهم في حل المشاكل. بمعنى آخر، ال تزال النخب تعتمد علي 
وعيها القديم وتستخدم أدواتها القديمة، وفي هذا الشأن يقول ألبرت إينشتاين »ال تستطيع أن تحل 

المشاكل الجديدة بوعي قديم«.
يتم  التي  السياسية«  »التعددية  حالة من  بناء  على  قدرتها  بكل شرائحها عدم  النخب  أثبتت   )3(
من خالها التنافس السلمي على السلطة، وممارسة قواعد اللعبة الديمقراطية التي ال يتحول فيها 

الخصوم إلى أعداء يحاول فيها القوي إقصاء الضعيف.
و)4( بدال من سعي النخب الحاكمة لتأسيس مؤسسات حديثة تقوم على المقدرة والكفاءة والجدارة 
والنزاهة، لجأت لألسف إلى الجهوية والقبلية واإلثنية والمحسوبية والمحاصصة، واعتبرتها المعايير 

األساسية إلعادة بناء الدولة، مما زاد من تفككها وقاد إلى ضياع الوطن.
الخالصة

لعله من المناسب أن أختم هذا المقال بالتأكيد على اآلتي:
أوال: من حيث المبدأ، أن ظاهرة النخب هي ظاهرة طبيعية موجودة في كل المجتمعات، وعليه يجب 
العزلة، وأال تتخلى عن دورها الطبيعي والريادي، وخصوصا في الظروف  أال تكون مُغيبة، وأال تختار 

الصعبة التي يمر بها الوطن.
الخدمات  توفير  قادرة على  أنها غير  وأثبتت  الحاكمة قد عجزت،  النخبة  بأن  نعترف  أن  ثانيا: البد 
وترسيخ  المساواة  وعدم  الفقر  زيادة  في  الرئيسي  السبب  اعتبارها  ويمكن  للمواطن،  األساسية 

المحاصصة وانتشار الفساد بكل أنواعه.
الصراع  عقلنة  إلى  والسعي  البعض،  بعضها  مع  التصالح  إال  السياسية  النخب  أمام  خيار  ال  ثالثا: 
وجعله تنافسيا يقود إلى أهداف مشتركة. وبمعنى آخر، يجب أن يتحول الصراع بين النخب إلى صراع 
بناء بدال من صراع صفري - يحاول فيها كل طرف شيطنة اآلخر والقضاء عليه. ويجب أال تتحول ليبيا 
إلى دولة متخصصة في صناعة الكراهية وجميع فنون االقتتال والدمار، وأن يصبح من يحكمها هو 

من يملك البندقية ال القلم، وتكون الشرعية فيها لمن ينتصر بصناديق الرصاص ال صناديق االقتراع.
رابعا: على الجميع أن يدرك أنه ال بديل أمام النخب الحاكمة، إذا أرادت النجاح، إال أن تتبنى هموم 
المواطن، وتعمل على حل مشاكله المعيشية العالقة، وتحاول إيجاد مشاريع تامس طموحات جميع 

شرائح وفئات الشعب، وخصوصا الطبقات الهشة التي تعاني من الحرمان والتهميش واإلقصاء.
خامسا: البد من اإليمان بـ»آلية االنتخابات« واعتبارها األداة الحقيقية التي ستعيد الثقة والحيويةِ 
إلى الحياةِ العامة، والعمل على انتشال الوطِن من حالةِ الغيبوبة التي تغرق فيها النخب الحاكمة. 
بمعنى أن االنتخابات هي التي ستعلب دورا مهما في إعادة تشكيل كيفية ممارسة النخب للسلطة، 

وهي اآللية الرئيسية لتغيير سيطرة النخب على أجهزة ومفاصل الدولة.
سادسا وأخيرا: على الجميع أن يتذكر أن النخب الحاكمة في األنظمة الديمقراطية والدول المدنية، 
تتكون من أشخاص منتخبين من قبل الشعب وتمارس سلطاتها باسمه، وأن الديمقراطية هي نظام 

نخبوي »جمهوري« تمارس فيه النخب السلطة باسم »اإلرادة الشعبية«.
وفي الختام، لم يبق أمام النخب الحاكمة إال أن تصحو من غيبوبتها، وأن تعي أن الوضع المعيشي 
للمواطن لم يعد يحتمل أي تأجيل، وأنه قد آن األوان ألن ينتهي هذا العبث قبل أن نفقد كل شيء، ال 

سامح اهلل.

د. محمد بالروين
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البرملان البرملان.. ودفشة ستيفاني

العالم.  أنحاء  جميع  في  الناس  معظم  ورؤى  مواقف  على  الميتافيزيقي  التفكير  يسيطر 
الميتافيزيقي هو  العام. فالتفكير  الدين، بمعناه  التفكير ال يقتصر على  وهذا المستوى من 
المتدينين  وغير  المتدينين  المؤمنين  يشمل  تفكير  إنه  العكس.  وليس  الدين،  أنتج  الذي 
الذي يؤمن بأن لألشياء  التفكير  النوع من  الميتافيزيقي ذلك  بالتفكير  والالدينيين. ونعني 

جواهر معطاة مرة وإلى األبد. أي يؤمن بثبات األشياء وبراءتها من أي تغيير.
فالهوية، مثال، هي، بالنسبة إلى هذا المنهج في التفكير، جوهر معطى ال يحول وال يزول. 
ورغم أن المؤمنين بهذا التفكير يعلمون بتغير الهويات وتبدلها وأنها، مثلها مثل الكائنات 
الحية، يلحقها الكون والفساد، ويعاينون التغير البطيء للهويات في مجتمعاتهم ذاتها، إال 

أنهم يتشبثون بهذه الرؤية.
فهم يعرفون، مثال، أن هوية أوروبا قبل سيادة المسيحية فيها لم تعد هي نفس هويتها 
اإلسالم  قبل سيادة  والسند،  فارس  أخرى، مثل  ومناطق  العربية  الجزيرة  وأن هوية  بعدها. 
فيها ليست هي نفس الهوية بعد هذه السيادة. كما يعانون، مباشرة، التغير البطيء، مثلما 
مجرد  مجتمعاتهم  يلحق  الذي  التغير  يعتبرون  أنهم  إال  نفسها،  مجتمعاتهم  لهوية  قلنا، 

تشوه نتيجة غزو ثقافي، وليس حصيلة عملية طبيعية.
أدل  وليس  )= جواهر( معطاة.  أنها عناصر  البشر على  إلى »أصناف«  أيضا  ينظرون  وهم 
والنحاس  الحديد  مثل  فالمعادن،  معادن«.  »الناس  القائل  الشهير  المثل  من  ذلك  على 
والذهب، هي عناصر، وبالتالي جواهر ثابتة الخصائص. وأسوأ من ذلك المثل الليبي عديم 
قاسيا  تعبيرا  نستخدم  ال  )كي  اللياقة  عديم  وهو  لصله«،  يرجع  »كسكسله  القائل  اللياقة 
يستحقه( ألن لفظة »ُكسُْكسْ« يُنادى بها على الكالب، والمقصود أن الكلب حتى وإن كان 
متخذا هيئة أخرى فإنه حين يسمع هذه اللفظة يكشف عن هويته الحقيقية، عن كلبيته، عن 
جوهره أو معدنه أو عنصره األصلي، وأن هذا األمر ينطبق، حسب معتقد هؤالء، على البشر، 
فمهما بدا عليهم من تغير )= من أعراض( فإن جوهرهم يظل ثابتا غير متأثر بما طرأ عليه 

من تبدل ويكشف عن نفسه عند أول امتحان.
والحكايات  »الشعبية«  والمسرحيات  الروايات  من  كثير  في  »الفرضية«  هذه  تظهر 
إليها رفقة خادمه،  التراثية. مثال: أمير يريد أن يتزوج أميرة، لم يسبق له أن رآها، فيذهب 
ويرتدي  األمير  ثياب  الخادم  فيرتدي  األدوار،  تبادل  خادمه  على  األمير  يقترح  الطريق  وفي 
حب  عالقة  فتنشأ  الشيء،  نفس  خادمتها  مع  المنتظرة  األميرة  وتفعل  الخادم،  ثياب  األمير 
بين الخادم المزيف والخادمة المزيفة، وعالقة حب بين األمير المزيف واألميرة المزيفة، أي 
مصداقا  الثابتة.  العناصر  أو  المعادن  بين  األعراض،  متجاوزة  الجواهر  بين  العالقتان  تنشأ 

للمثل القائل »الطيور على أشكالها تقع«.
أبناه  الذي  بالمعنى  ميتافزيقيتها،  على  عالوة  النظرة،  هذه  أن  في  لدينا  شك  من  ما 
أعاله، أي ال واقعيتها، هي نظرة منحرفة أخالقيا. إنها نظرة تنشيء حواجز بين الناس على 
تأثيرات  في  التفكير  بصرف  العائلية،  واألوضاع  االجتماعية  المكانة  وأسس  طبقية  أسس 
تأثيرات  إن  الذات.  والقدرة على تطوير  الفردية  والفروق  والعمل،  والقراءة  والشارع  التعليم 
التفكير  ننكره. وأصحاب  ال  واقع  أمر  األفراد،  االجتماعية في سلوك  والبيئة  األسرية  التربية 
أمين معلوف  ما يسميه  التي هي من طبيعة  »الواقعية«  إلى هذه  يستندون  الميتافيزيقي 
»حتميا«.  تأثيرا  وليس  »احتمالي«  تأثير  مجرد  التأثير  هذا  أن  ذلك  مغتصبة«*.  »واقعية 
ليس ضروريا  المتدين  الفقيه  وابن  لصا،  يكون  أن  ليس ضروريا  اللصوصية  محترف  فابن 
أن يصبح على شاكلة أبيه. والذي تربى في أسرة مشهورة بالكرم قد يصبح شخصا بخيال، 

والعكس... إلخ.

لبنان، ط3،   - بيروت  الفارابي  دار  بيضون،  ترجمة: نهلة  القاتلة،  الهويات  أمين معلوف:   *
2015، ص 47.

األشياء،  مقياس  فاإلنسان  باطل،  فهو  باطل  أنت  تراه  وما  حق،  فهو  حق،  أنت  تراه  »ما 
الفيلسوف  قاله  ما  خالصة  هذا  للحقيقة«  ثابت  معيار  يوجد  ال  ألنه  معيارها،  هو 
بالسفسطائية  فلسفته  تسمت  لقد  الميالد.  قبل  الخامس  القرن  في  »بروتاغوراس«، 
القوانين  توظيف  في  أو  الخطابة  في  »الشطارة«  أو  والحذق،  الحكمة  تعني  التي 
اعتبرت  وهكذا  الحقيقة،  أنه  يعتقد  بما  اإلقناع  إلى  الوصول  بهدف  الكالمية  الجدلية 

السفسطائية عنوانًا على المغالطة والجدل العقيم واللعب باأللفاظ وإخفاء الحقيقة.
الدينية وال  الفكر، ال في رؤيته  أبدا الدخول في مناقشة هذا  الواقع، ال أنوي  وأنا، في 
االنجرار  دون  من  ولكن  ذلك،  غير  أو  حق  أنه  السفسطائي  يراه  فيما  وال  معتقداته،  في 
تعليم  الوحيد  همّه  للفيلسوف،  زائفة  السفسطائي صورة  »إن  القائل:  أفالطون  رأي  مع 
واقتناص  لالرتزاق  وذلك  الذات،  وتأكيد  والمنفعة،  والمتعة  النجاح  وأخالق  الخطابة  فن 

الناس من ذوي الحب والمال«.
وجادة،  جيده،  فكرية  محاولة  وأنها  جدا،  مقنع  السفسطائية  أساس  أن  أرى  ولكنني 
ينهي  غيره،  أو  عقالنيا،  يكون  قد  نقاش،  ألي  سالحا  باستخدامها  انتهت،  ولكنها 
بطل  أخي  »يا  ونهائية:  واضحة  بجملة  ال!  أم  حق،  على  كان  إن  حديثه،  المجادل  به 

سفسطه!«. متناسيا أن الرأي للجميع والحق مطلق.
أحد البحاث، الذي قد يعتبره البعض سفسطائيا! قسم، من بعد اختبارات أجراها على 

بعض الحيوانات، المملكة الحيوانية إلى طبقتين، وذلك بحسب ما يرى »شعب« النمل:
1 - هناك حيوانات رقيقة، طيبة، مسالمة كاألسد، والنمر، والضباع، واألفاعي!

وبعض  والعصافير،  والحمام،  والوز،  والبط،  كالدجاج،  مفترسة  حيوانات  وهناك   -  2
أنواع الدببة.

سري:  في  قلت  أنني  وأعترف  قناعاتنا!  بحسب  يتأسس  اآلخرين  على  حكمنا  وبالتالي 
أنه  مطلقا  الباحث،  هذا  قاله  ما  أعتبر  ولم  نسبية،  ذلك  ففي  مقنع!«  منطق  »صح.. 

»سفسطة« بحسب رأي أفالطون.
وأذكر أنني قرأت مقاال خالصته: »إن الثراء الحقيقي ليس في الجري وراء ما هو ليس 
على  )مغارة  لك  يفتح  أن  بمقدوره  لمن  »الزمزكة«  في  وال  والتقرب  التزلف  في  وال  لك، 
تمكنك  في  أو  رمقك،  يسد  ما  لديك  يكون  أن  الثراء  عصابته.  في   41 رقم  لتكون  بابا( 
كانت  لو  حتى  احتياجك،  يكفي  ما  خاللها  من  وتكسب  رأسك،  ترفع  وسيلة  تحقيق  من 

»مزفرة« كجراب صنانيرك، وخيوطها، وبقايا األطعم.
التي  الفرص،  واقتناص  التربص  في  ليس  تملك،  ال  ما  وراء  السعي  في  ليس  الثراء 
واالعتمادات.  الصكوك  المبارك  بتوقيعه  يمهر  لمن  بتذلل،  والتطلع،  خيالك،  في  تتوالد 
الصفوف  إلى  الوصول  في  وبالمزاحمة  صفراء،  بابتسامة  الشره،  التطلع  في  ليس  الثراء 
بين  تخزن  فيما  الثراء  مُطيع.  كلب  بابتسامة  أو  شعر،  بقصيدة  والءك  لتقدم  األمامية 

ضلوعك، وتحت فروة رأسك. إنه في القناعة، وليس في االستكانة.
العلم  وراء  الحثيث  سعيك  جراء  وجدانك،  في  وتتبرعم  تُزهر  سوف  القناعة  أن  تأكد 
اكتشفوا  الذين  الشرفاء،  الحقيقيين  الناس  ومعرفة  المشرفة،  والتجارب  والمعرفة، 
الذين  المشرف،  والدتهم  أو  والدهم،  صيت  بسبب  كان  لذويهم،  األطفال  احترام  أن 
يلتصق اسماهما بأسمائهم، ويثابرون بالسبل كلها على أن يفخموا هذه األسماء عندما 
اسميكم،  تفخيم  دون  من  أسماءهم  أبناؤكم  يقدم  عندما  فانتبهوا  بأنفسهم!  يُعِرُفون 
مجرد  األمر  أن  أعتقد  ال  أنا  ينسونه.  لِمَ  واسألوا  تعمدا،  أو  سهوا  إما  يسقطونهما،  أو 

سهو!
قليل  فيكفيه  الرمق«  »سد  أما  والتسامح،  واإلخالص  والحب  الكبرياء،  أبناءكم  علموا 
من زيت الزيتون ورغيف خبز وحفنة تمر! هكذا عاش الشرفاء من أجدادنا، الذين عرفوا 
أن التنقل باتساع صحراء ليبيا، ال يحتاج إاّل لساقين قويتين واثقتين أو على األكثر دابة، 
هو  المصفحة،  السيارات  هذه  صنع  من  أن  مبكرا  عرفوا  ألنهم  مصفحة،  سيارة  وليس 
من جاء لهم بالرصاص والبنادق، وأن الثراء هو ثراء النفس، التي عندما تستيقظ اليوم 
التالي ال تحتاج إلى أن تستعيد ما حدث الليلة الماضية، وتتساءل مذعورة: »هل يا ترى 

جلسة الليلة البارحة، أعجبت )األستاذ(؟ هل سيوقع الصك؟ أو قرار اإليفاد أو التعيين؟«.
باإلنسانية،  واالعتزاز  والكبرياء،  والحق،  والعلم،  بالقناعة،  امتأل  رأس  في  الثراء 
بيّن  فالحق  يفوت!  أن  ينبغي  ال  ما  تُفوت  أن  أو  تُهينها!  عندما  يتحقق  لن  ثراءها  ألن 
لِمَ  المتصل  والتساؤل  قياما وقعودا  »التدبر«  المرء هو  يحتاجه  ما  أيضا، وكل  والباطل 

وصلنا حد هذا الحال المزرى؟.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

وقائع سنوات فبراير )4 من 4(
أحمد الفيتوري

• أما بعد
 20 يوم  هكذا  الطاولة،  على  الغنيمة  تظهر  الهدف  تحقق  عند 
أغسطس 2011م سقطت العاصمة في يد الثوار، من قال بعضهم 
إنه حرر طرابلس، رغم أنه في األيام األولى بعد صدور قرار مجلس 
صواريخ  عشرات  األميركية  الحربية  البواخر  أطلقت   ،1973 األمن 
التوما هوك، على قوات القذافي بالمدينة وغيرها، هذا غير ما فعلت 
ذلك  ورغم  التحالف،  مركز  الناتو  وسفن  الدولي  التحالف  طائرات 
فإن الليبيين شبه عزل واجهوا على األرض، كتائب القذافي األمنية 

المدججة بالسالح، وقدموا مئات األرواح واآلالف من الجرحى...
وجاءها  يدخلها،  فج  كل  من  والجميع  العاصمة  الثوار  دخل 
في  مقره  على  رمى  الذى  االنتقالي،  الوطني  المجلس  مستعجال 
وكانت  التحرير،  إعــالن  بعد  ــام  األي تلك  يدوية  قنبلة  بنغازي، 

مظاهرات في ميادين بنغازي قد خرجت ضد المجلس وأعضائه.
الثورة  عاصمة  عن  الجميع  يهج  أن  تدفع  ظاهرة،  ليست  قوى 
المركزي  الوطني  البنك  مقر  البالد طرابلس،  نحو عاصمة  بنغازي، 
الجرحى  بتعويض  تطالب  البالد،  تعم  ومظاهرات  ليبيا،  بنك 
مما  هباء(،  يمشيش  ما  الشهداء  )دم  هتاف  حيث ظهر  والشهداء، 
ما  الغزو،  ثقافة  والغنيمة  الفيء  والسريع:  المادي  المقابل  يعني 
الدولة  مطلب  كما  الجميع  فوق  يعلو  اإلسالمية،  الجماعة  تحمل 

اإلسالمية.
فبراير  كعكة  العاصمة،  إلى  الجاذبة  القوى  بدأت  فبراير  كعكة 
القوى الدافعة إلى االقتتال، الغنيمة ظهرت في طرابلس العاصمة، 
هج  الوقت  هذا  في  المركزي.  البنك  حول  عــراك  في  وتجسمت 
الفيدراليين،  عاصمة  بأنها  وصمت  ما  الثورة،  عاصمة  عن  الجميع 
من اعتبروا بين ليلة وضحاها قوى عظمى تسيطر على شرق ليبيا، 
وقد تم حشد تظاهرة ضد الفيدرالية في مدينة بنغازي، شارك فيها 
تموه  كذبة  الفيدرالية  أن  عندئذ  وبدأ  المدينة،  سكان  كل  تقريبا 
المدينة،  على  الهيمنة  في  أخذتا  الحقيقة  في  كانت  أخرى،  قوى 
متطرفة  إسالمية  جماعات  منها  األنظار،  لفت  دون  المنطقة  وفي 

كـ)أنصار الشريعة(.
لحظتها برز تشتت القوى الوطنية، وجنوح أفواج منها وتدافعها 
من أجل حصة في كعكة فبراير، كان أهم ما تمظهر عقب انتصار 
الثورة، وبالتالي برز تداعك على الغنيمة، ما أدى إلى صراع وعراك 
على  الحرص  عنه:  تجلي  ومما  والخصوم،  وبينهم  األصدقاء  بين 
الفرصة من أجل حصول  الفوز بالمناصب لألخ والقريب، واقتناص 
الخارج، وعلى وظائف دبلوماسية في  للدراسة في  األبناء على منح 
السفارات... وهلم جر، حدث هذا أثناء اإلعداد ألول انتخابات تجرى 
الربيع  دول  من  غيرهم  ينجح  لم  كما  الليبيون،  نجح  البالد.  في 
في  اإلخوان  فاز  بينما  الديمقراطية،  المدنية  القوى  بفوز  العربي، 
كل من الجارتين مصر وتونس، حدث هذا كما لم يتوقع الكثيرون: 
أن يكون صندوق االقتراع يوم 7/7/ 2012م في ليبيا رفضا لتحزب 
الدين وتسييسه. أما دوافع ذلك فكثيرة: منها أن في ليبيا القرآن 
في  والمجتمع  مغلقة  الدولة  ممنوعة،  الخمر  المجتمع،  شريعة 
العقيد معمر  المسلمين  إمام  الثائر  والمفكر  المعلم  والقائد  عزلة، 
حدث  2012م،  الوطني  المؤتمر  انتخابات  في  حدث  وما  القذافي. 

تقريبا في انتخابات مجلس النواب 2014م، وقبلها انتخابات لجنة 
الستين إلعداد الدستور.

في تصعيد  مما ساهم  المتوقع،  غير  ونجاحها  االنتخابات  نتائج 
ودولي،  إقليمي  بدعم  الخاسرة،  األطــراف  قبل  من  الحرب،  روح 
خاصة وأن ال أحد تقريبا يقبل التغيير الجذري في المنطقة، من هذا 
تسارع التكالب على الربيع العربي، ما فاجأ حتى أجهزة المخابرات 

والمختصين في المنطقة.
غادرها  أن  بعد  أشباح،  مدينة  إلى  الثورة  عاصمة  تحولت  هكذا 
االغتياالت  وانتشرت  الثورة،  في  أنه شارك  ادعى  أو  كل من شارك 
القضاء والشرطة والجيش والصحافة، دون أن  المدينة، لرجال  في 
يعلن الفاعل عن نفسه. االغتياالت تمت بتلغيم سيارات، وبإطالق 
االغتياالت  أطفال ضحية مذبحة  الرصاص جهارا نهارا، حتى ذهب 
متطرفون  عليها  استولى  التي  درنة،  مدينة  في  ثم  بنغازي.  في 
محلي  دعم  على  تحصل  ما  الشريعة،  أنصار  كجماعة  إسالميون 
من اإلخوان، من يحصلون على دعم إقليمي، من جماعتهم الذين 
الجزائر،  في  وشركاء  والسودان  ومصر  تونس  في  السلطة  تبوأوا 
وكان التحالف الدولي، الذي ساهم في إسقاط القذافي، قد انسحب 
آثار  يواجهون  مصيرهم،  يواجهون  العزل  الليبيين  تاركا  عسكريا، 

الحرب، هكذا تم تجهيز مسرح الحرب األهلية وإزدهار الخراب.
في  بدأت  التي  الثورة،  روح  فتصدعت  الفساد،  الخوف  تزوج  بذا 
من  وكأنما  عليه،  ثاروا  مما  أسوء  حال  في  والعباد،  البالد  عهدها 
البشر،  فطرة  من  وأنه  األكبر،  التغيير  عن  االرتــداد  يلزم  ما  لزوم 
ارتدوا عن  األعظم  النبي  فالمسلمون غب موت  التاريخ:  واستعادة 
االنكفاء  السلطة  إلى  فبراير  ثورة  أوصلتهم  دينهم!. ولقد بدأ من 
في  وانغمسوا  والتشظى،  االنشقاق  تفاقم  في  وساهموا  عليها، 
فساد معلن، رصدته الجهات الرقابية، وكورثة للقذافي اخلصوا في 

تنفيذ نظريته ضد الدولة..
السلطة،  على  الصراع  احتدم  و2014   2011 عــام  بين  ما 
نفسها  الكتائب  وضم  القذافي،  كتائب  سالح  على  باالستحواذ 
ميليشيات  يد  في  سقطت  مركزي  بشكل  الغنيمة  ورثته،  إلى 
ما  شكلت  التي  مصراتة،  مدينة  في  أخرى  وميليشيات  إسالمية، 
عرف بـتحالف فجر ليبيا. قام التحالف بالسيطرة على العاصمة، في 
الحاسمة  المعركة  المطار،  بحرب  عرف  بما  توجها  صغيرة  حروب 
أثناء  ذلك  جاء  وقد  المركزي،  ليبيا  بنك  على  استحوذ  بأثرها  التي 
وفي  بنتائجها.  االعتراف  رفض  التي  النواب  مجلس  انتخابات 
أكتوبر من نفس العام، أعلن اللواء خليفة حفتر في بنغازي عملية 
االعتراف  طبرق  في  المنعقد  النواب  مجلس  أعلن  التي  الكرامة، 
بها، كعملية عسكرية لمواجهة اإلرهاب. وبهذا انتهى عام 2014 
الغرب  في  ليبيا  فجر  تحالف  بين  ليبيا،  في  انقسام  نتج  وقد  م 
السنوات  هذه  وفي  الشرق.  في  الكرامة  وعملية  النواب  ومجلس 
بين  والتقاتل  الجنوب،  في  والهجرة  الشرق،  في  اإلرهاب  انتشر 

ميليشيات فجر ليبيا في الغرب.
النواب  مجلس  عليه  حصل  الذي  واإلقليمي،  الدولي  االعتراف 
قادها  دولية،  لقاءات  عقد  في  إال  ينجح  لم  صالح،  عقيلة  برئاسة 
»الصخيرات«،  اتفاق  عنها  نتج  ما  »ليون«،  المتحدة  األم  مبعوث 

وقد حمل اسم المدينة المغربية التي عقد فيها، أعلن االتفاق في 
يحقق  أن  بدل  2019م،  يناير  منذها حتى  لكن  2015م،  ديسمبر 
اتفاق  عن  نتج  لقد  فحسب.  االعتراف  حقق  االتفاق،  لبْ  الوفاق 
الصخيرات مجلس رئاسة، وهذا ما تبقي من االتفاق، ومن مجلس 
الرئاسة تبقي رئيس المجلس فائز السراج، ومجلس دولة وظيفته 
حسبما االتفاق استشاريا، لكنه بات قوى سياسية، لقد نال مجلس 

الرئاسة االعتراف الدولي واإلقليمي ليس إال.
الدولة بشكل ساطع، في مجاالت عدة، لكن  لقد ظهر تشرذم 
الليبي،  للنفط  الرئيسة  المنطقة  إن  حتى  الموحد،  كان  النفط 
دارت  وإن  برمودا،  مثلث  إلى  تتحول  لم  النفط،  بمثلث  المعروفة 
حولها معارك عسكرية وقتال، لكنه كان محدودا ضد قوة إرهابية 
مثيرة   ، الصراع  خالل  الليبية  النفط  مسألة  وكأن  ويبدو  معزولة، 

للعراك في الخارج أكثر منها مسألة داخلية.
بعقد  الليبية،  المسألة  حلحلة  تم  2015م،  ديسمبر  بعد 
مؤتمرين في باريس وآخر في باليرمو، لكن هذا أبرز أن المسألة 
فرنسا  الالتينيتين  الدولتين  بين  تنافس  محل  باتت  الليبية، 
جعل  قد  بنغازي،  في  السفيراألميركي  مقتل  كان  وإذا  وإيطاليا، 
أمست  وروما  باريس  في  فإنها  إرهاب،  مسألة  أميركا  عند  ليبيا 
اإليطالية،  السياسية  الشعبوية  إن  حيث  من  داخلية،  قضية 
تستخدم ليبيا في حربها ضد ماكرون واليمين الوسط األوروبي. 
فيما كانت مسألة المسائل الدولية في ليبيا، اإلرهاب والهجرة، ما 
أنهما  األبرز  لكن  والمال،  والوقت  الجهد  واستنفدا  الوضع  فاقما 
جعل من ليبيا على الطاولة، وتضافرا مع الخوف والفساد ما شكل 

المربع األمني الليبي.
كان  البدء  منذ  العربي،  الربيع  منطقة  في  الليبي  المربع 
وما  بينه  القوية،  المشتركات  رغم  هذا  على  وحافظ  االستثناء، 
حيث  من  االستثناء،  الدولة  ليبيا  العربي.  الربيع  دول  في  حدث 
بإجماع  دولي،  تدخل  ساهم  التي  والدولة  النفطية،  الدولة  أنها 
غير مسبوق في دعم ثورتها، وكذا الدولة التي خاضت حربا، لكن 
الليبية،  االستثنائية  اللحظة  هذه  مفارقة!،  انتخابات  خاضت  أيضا 
والمحللين  المراقبين  من  الكثير  فرأى  الطاولة،  على  ليبيا  جعلت 
السياسيين، قابليتها الحّل، قبل غيرها من المسائل المماثلة، بل 
ليبيا محلك سرَ،  وإقليميين، يعتقدون حال  إن مسؤولين دوليين 
الوضع  أن  يعني  أمر  وهذا  جيد،  غير  يكون  وإن  معقوال،  ووضعها 

تحت السيطرة.
المتابع يالحظ تتابع مبعوثي األمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن، 
طريق،  بخارطة  مدججا  يأتي  كل  سالمة،  كوبلر،  ليون،  طارق، 
وفي األثناء في ليبيا تعقد لقاءات ومصالحات، وفي أوروبا أوال ثم 
المسألة  لقاءت حول  تقعد  أميركا،  في  ثم  العربية  والدول  أفريقيا 
الال  الحّل  حال:  في  كأنها  األفق،  في  وما  اآلن  حتى  التي  الليبية، 

حل...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• كتب هذا التقرير التحليلي، لبرنامج تلفزيوني لم يتحقق في 
في  حدثت  التي  الرئيسة،  التحوالت  قبل  2019م،  سنة  أوائل 

المسألة الليبية فيما بعد، ما يحتاج لمبحث خاص.

أو  الدولة،  تمثل  أجسام  من  عايشناه  ما  كل  عن  النظر  بغض 
رئاسية  ومجالس  حكومات  من  حقيقته،  في  الدولة  قبل  ما  مجتمع 
أو غيرها، ال أحس في الواقع أني في دولة إال عندما أشاهد جلسات 
أو  الجسم  هذا  حال  كان  مهما  القبة  تحت  والنقاشات  البرلمان 
الشرعي  الجسم  هذا  انقسم  أن  بمجرد  وبالتالي،  نقاشه،  مستوى 
واستغلت  تمامًا،  الدولة  مفهوم  خارج  صرنا  المشهد  من  واختفى 
عن  بعيدًا  وتدير  نفسها،  عن  لتعلن  الفراغ  هذا  أخــرى  أجسام 
الليبي،  الكيان  في  التشرح  مرحلة  األخالقية  ومسؤولياتها  الشرعية 

وتفرخ بدورها أجسامًا أخرى في ظل سياسة األمر الواقع.
النواب في مدينة  التفاؤل مشاهدة جلسات مجلس  لبعض  تدعو 
للديمقراطية  طريقها  في  للدولة  رئيسًا  ملمحًا  يعكس  ألنه  سرت، 

الدولة. الليبيين لهذه  حتى وإن كان المضمون غير مشبع لعطش 
فضاء  في  األرض  من  معًا  انبثقا  والمسرح  البرلمان  مبنى 
آثار  ورغم  األخرى،  الضفاف  على  سنة  ألفي  من  أكثر  قبل  العمران 
المباني  ببقايا هذه  تحتفظ  مازالت  التي  أرضنا  على  الحضارات  تلك 
السياسي  نعرف محتواها  لم  أننا  إال  الميالد،  قبل  الضخمة منذ قرن 
دخول  تزامن  أظن  ما  وعلى  الميالد.  بعد  العشرين  القرن  في  إال 
السياسة  في  وكالهما  وثقافتنا،  أرضنا  إلى  والمسرح  البرلمان 
وتفاعلها  الهيئات  هذه  في  المباشر  الناس  حضور  يعكس  والفن 
على  الفرجة  مشاهد  تكتسب  الجمالي  المنشأ  هذا  وفق  ربما  معها. 
نفسها  والمتعة،  الحبور  من  نوعًا  نقاشاتها  ومتابعة  النواب  مجالس 
إلى  الوقت  مع  تحولت  التي  المسارح  صــاالت  في  نعيشها  التي 
السياسي  المسرح  دخل  حين  ومعارضتها،  للسلطة  لنقد  فضاءات 

قاموس هذا الفن، وتحول من دوره التطهيري إلى دوره التنويري.
جزءًا  يكونوا  أن  الليبيين  حلم  غدا  السابق  النظام  نهاية  بمجرد 
بكل  االنتخابات  وتشوفوا  السياسي،  واالستحقاق  الجمال  هذا  من 
بأول  وفرحوا  وغبطة،  تحضر  بكل  فيها  شاركوا  بدأت  وحين  شوق، 
الذي  الوطني(  )المؤتمر  حريتهم  بكامل  انتخبوه  يمثلهم  جسم 
الجسم  هذا  انحرف  ولألسف،  أنــه،  غير  طرابلس،  في  مقره  كان 

الحسابات  لتصفية  مكان  إلى  وتحول  الليبيين  فخذل  مهامه  عن 
الوجدان  على  متطفل  تيار  لتمكين  عمليات  وغرفة  واالنتقام، 
بحقل  المرتبط  الرئيسي  دوره  عن  وخرج  الليبي،  والوعي  والمزاج 
حين  ذروته  وصل  الذي  القبح  من  نوع  إلى  السياسة  في  الجمال 
وثأرية،  إقصائية  ــرارات  وق قوانين  لتمرير  تابوت  مئتا  حاصرته 
متطرفة  دينية  تيارات  الديمقراطي  المنتج  هــذا  على  وسيطر 
الدولة  أو  الديمقراطية  بمبدأ  األصيلة  عقيدتها  في  تؤمن  ال 
أو  خارجه،  من  عسكري  النقالب  الجسم  هذا  يتعرض  لم  المدنية. 
مضمونه  وعلى  عليه  االنقالب  لكن  مدنيين،  محتجين  من  اقتحام 
ومرتبطين  مؤدلجين،  منتخبين،  نــواب  وعبر  داخله،  من  حدث 
إقناع  عن  يعجزون  حين  مباشرة  تتدخل  مسلحة  بميليشيات 
الجسم  هذا  والية  فترة  انتهت  حين  الخاصة.  بأجنداتهم  النواب 
سعى  بالتغيير،  الغامرة  فرحتهم  وبدد  الليبيين،  وخدع  خذل  الذي 
التغيير  بحيوية  متمتعا  مازال  الذي  الشارع  لكن  لنفسه،  يمدد  ألن 
النتخابات  التجهيز  على  العمل  وبــدأ  التمديد،  ورفــض  تظاهر 
)مجلس  المرة  هذه  سمى  جديد  جسم  وتفويض  ثانية  تشريعية 
ُأرِجعت  الوطني  المؤتمر  في  واإلخفاق  االنحراف  وألن  النواب(، 
أن  تقرر  داخله،  واأليديولوجية  الحزبية  االنقسامات  إلى  أسبابهما 
نظام  عبر  وليست  لمستقلين،  فردية  المرة  هذه  االنتخابات  تكون 
لها  تعرضوا  التي  للخدعة  الليبيون  تنبه  أن  بعد  الحزبية  القوائم 
مخادع،  تيار  سيطرة  من  عنها  تمخض  وما  السابقة،  التجربة  في 
عبر  ليقصى  الوطني،  المؤتمر  على  قليلة،  مقاعد  على  تحصل 
الوطني  التيار  المسلحة  والميليشيات  الفاسد  والمال  التحالفات 
ونزيهة،  حرة  انتخابات  في  كاسحة  بأغلبية  الليبيون  اختاره  الذي 
عليها  اإلقبال  نسبة  في  ملحوظ  تراجع  مع  الثانية  االنتخابات  وجرت 
غير  الديمقراطية،  ركائز  من  ركيزة  تعتبر  التي  األحزاب  غياب  وفي 
بناء  الليبيين  شاغل  وكان  التجاوز،  لهذا  مواتية  كانت  الظروف  أن 
الموجودة  الوهمية  باألحزاب  قناعتهم  عدم  إلى  إضافة  أوال،  الدولة 
إبان  التشاركيات االقتصادية  على األرض والتي كان إنشأؤها يشبه 

السابق. النظام 
الليبي  الشرق  في  طبرق  مدينة  مضطرا  النواب  مجلس  اختار 
المسلحة  والمجموعات  الميليشيات  ضغط  عن  يبتعد  لكي  له  مقرا 
عبر  الليبية  المدن  من  كثير  في  نت  مُكِّ التي  العسكرية  والقوى 
والبعد  االنتقال  هذا  وبسبب  وحكوماته،  ولجانه  الوطني  المؤتمر 
لجماعة  التابعين  األعضاء  قبل  النواب من  قوطع مجلس  التأثير  عن 
الدستورية  الدائرة  في  شرعيته  في  ُطعن  ثم  المسلمين،  اإلخوان 
ومقرها  الشرعية  بعدم  مضطرة  حكمت  التي  العليا  بالمحكمة 
بمجلس  اعترف  الدولي  المجتمع  لكن  بالميليشيات،  محاصر 
درايته  بحكم  الشكلية  المسائل  لهذه  ملتفت  غير  المنتخب  النواب 
كل  فشلت  وحين  وقضاتها،  بالمحكمة  المحيطة  القهرية  بالظروف 
سمي  ما  طريق  عن  المسلح  االتقالب  هو  الحل  كان  العراقيل  هذه 
والشرق،  والجنوب  الغرب  المتفرعة صوب  ومعاركها  ليبيا  فجر  حرب 
داخل  شظاياها  تتسرب  ان  بعد  فيما  استطاعت  التي  الحرب  وهي 
حلبة  إلى  وتحيله  وخرابا،  انقساما  فيه  وتعيث  النواب،  مجلس 
مهمته  عن  به  تحيد  أن  إلى  النهاية  في  أدت  متعصبة  تكتالت 
إكمال  عن  عديدة  جلسات  في  عجز  حيث  العمل،  عن  وتعطله 
المجلس  اعتماد  جلسة  في  إال  يكتمل  لم  الذي  القانوني  النصاب 
الذي  اإلجــراء  باعتبارها  الصخيرات،  اتفاق  عن  المنبثق  الرئاسي 
أبواب  على  كان  الذي  النواب  مجلس  صالحية  تمديد  سيضمن 
انتهاء مدة واليته وهذا ما حدث، وكانت تلك الجلسة أسوأ جلسات 
حكومة  سميت  جديدة  دولية  شرعية  عنها  انبثقت  حيث  البرلمان، 
من  جسم  من  وتحولت  بصلة،  للوفاق  تمت  ال  أنها  رغم  الوفاق 
الواقع،  األمر  أجسام  من  جسم  إلى  بالشرعية  يتمتع  ان  المفترض 

وأدخل البلد في متاهة وحروب مازلنا نعاني منها حتى اآلن.
قانون  إلغاؤه  خرابه،  قبل  النواب،  مجلس  حسنات  من  تظل 
انتعاش  أن  غير  العام،  العفو  قانون  وإصــداره  السياسي،  العزل 
فرصة  تتح  لم  التسامحية  المساعي  هذه  لمثل  المعادية  البيئة 
العزل  فقانون  الــواقــع،  أرض  على  تعمل  كي  القوانين  لهذه 
الوجودي  العزل  قانون  إلى  تحول  حين  الزمن  تجاوزه  السياسي 
العفو  وقانون  به،  لحقت  التي  االغتياالت  من  سيل  عبر  الحياتي  أو 
زيادة  ومع  الوقت  ومع  اآلن،  حتى  ورق  على  حبر  مجرد  ظل  العام 

العفو والمصالحة تبتعد وتصعب. الدم كانت فكرة  أولياء  أعداد 
مدينة  في  معقول  بنصاب  لالنعقاد  النواب  مجلس  يعود  اآلن 
مؤتمر  من  المنبثقة  الحكومة  اعتماد  الوحيد  واستحقاقه  سرت، 
جلساته  داخل  والتوتر  الخطاب  حدة  انخفاض  الحظته  ما  جنيف. 
عند  ومخرجاته  الجديد  االتفاق  هذا  من  التوجس  يغيب  أن  دون 
الدولي  المجتمع  اقتراحات  عبر  يحدث  ما  لمجاراة  ميل  مع  البعض، 
أمام  العراقيل  وضع  عدم  عن  عبروا  الكثيرين  إن  بل  ومندوبيته، 
على  قادرة  غير  أو  ضعيفة  حكومة  إنها  قولهم  رغم  الحكومة  هذه 
ناتج  أنه  يبدو  الميل  هذا  أن  غير  الصعبة،  المرحلة  هذه  إدارة 
مناصبهم  في  أخرى  سنوات  وربما  شهور  كسب  في  الرغبة  عن 
أخفقت  كما  الحكومة  هذه  تخفق  حين  العمل  عن  عاطلين  كنواب 
وضعتها  التي  اآللية  تفرضه  الذي  الضغط  إلى  إضافة  سابقاتها، 
اعتمادها  في  النواب  مجلس  فشل  أن  باعتبار  المتحدة،  األمم  بعثة 
ملتقى  أعضاء  إلــى  اعتمادها  أمــر  سيعيد  المحددة  الفترة  في 
التهم  بل  الشبهات  لحقته  ملتقى  وهو  انتخبوها،  الذين  الحوار 
حين  الرشى  أعضائه  بعض  بتلقي  الدولي  للمجتمع  ممثلين  من 
الحالة  هذه  وفي  جنيف.  بانتخابات  الفاسد  السياسي  المال  تالعب 
إلى  عضو  كل  ويذهب  السابق،  خرابه  إلى  النواب  مجلس  سيعود 
عائلة  أربعين  مرتب  يعادل  مرتبًا  يتقاضى  العمل  عن  عاطاًل  بيته 
الجحيم طالما  إلى  أم ذهبت  ليبيا  وما همه صلحت  ليبية متوسطة، 

فرص التمديد في ظل األمر الواقع قائمة.
»السيارة  مرحلة  إلى  وصلوا  المتصارعة  ــراف  واألط الليبيون 
مستسلمون  وهم  دفشي«،  يدفشها  حد  بدنا   .. تمشي  عم  موش 
لتشكيل  آلية  من  يحدث  ما  أن  غير  ستيفاني،  دفشة  أو  لخطة 
في  أو  فيها،  النواب  تدخل  عبر  سواء  للتفاؤل،  يدعو  ال  الحكومة 
من  بأكثر  فيها  المستثمرين  من  عدد  ألكبر  إرضائها  محاولة 
المقرات  وإيجاد  تنظيمها  زمن  يستغرق  قد  وزارية،  حقيبة  ثالثين 

الحكومة. المحدد لهذه  الزمن  لها نصف 
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في  للمرأة،  الــدولــي  باليوم  العالم  يحتفي 
ــام،  ــل ع ــن ك ــارس م ــن مـ ــوم الــثــامــن م ــي ال
وحب  وتقدير  العام،  االحــتــرام  على  للداللة 
والسياسية  االقتصادية،  إلنجازاتها  المرأة 

واالجتماعية ومختلف المجاالت األخرى..
»رائــدات  كتاب  لك  نرشح  اليوم  هذا  وفي 
مكتبة  أصدرته  ــذي  وال ليبيات«،  ومتميزات 
والقاصة  الصحفية  ميالد  ذكــرى  في  الكون، 

شريفة القيادي.
الكتاب:  عن  اإلعالن  في  عنها  الدار  وقالت 
المرأة  لــدور  ــرازا  ــ وإب دعما  عمرها  »أفــنــت 
اختارت  ولهذا  ــداع«،  اإلب مجاالت  في  الليبية 
 2021 العام  إصــدارات  تدشن  أن  »الكون« 
من  ليبيات«  ومتميزات  ــدات  ــ »رائ بكتاب 

إعداد اإلعالمية الليبية عائدة سالم الكبتي.
القطع  من  صفحة   282 في  الكتاب  ويقع 
بعدد  وتعريفا  ذاتــيــة  سير  ويضم  الكبير، 
 19 القرنين  خالل  ليبية  ومتميزة  رائدة   101

و20 الميالدي.
الكون  مكتبة  في  »رأينا  ــدار:  ال وأوضحت 
األستاذة  لروح  نقدمه  إهــداء  وأفضل  أجل  أن 
نعلن  أن  ميالدها  ذكرى  في  القيادي  شريفة 

ليبيات(  ومتميزات  ــدات  )رائ كتاب  صدور  عن 
البذرة  وإن  أثمرت،  جهودك  إن  لها  لنقول 

التي بذرتها أينعت«.
لمعدة  وتقديرها  شكرها  المكتبة  وقدمت 
هذا  »عــلــى  الكبتي،  ســالــم  عــائــدة  الكتاب 
الحاجة  أمس  في  نحن  الذي  التوثيقي  الجهد 
وإن  عظيمة  ليبيا  مرتفع  بصوت  لنقول  إليه، 

جار عليها الزمن«.
ومسيرة  سيرة  من  بعضا  الكتاب  ويضم 
مثل:  الليبية  النسائية  الــرمــوز  من  الكثير 
ــاب  ورب عامر  بــن  وحميدة  العنيزي  حميدة 
الطاهر  ــادرة  ــ ون الــنــعــاس  ومــرضــيــة  أدهـــم 
وأمــل  القيادي  وشريفة  الــبــارونــي  وزعيمة 
نديمة  و  الغرياني  محمد  سهير  و  شنيب 
وخديجة  طرخان  جملي  ونجاة  الدين  شــرف 
السنوسي  ــديــن  ال صفي  وليلى  الجهمي 
وفاطمة  إسماعيل  مصطفى  عاشور  وفتحية 
طالب  وعــائــدة  صويد  بــن  وقــدريــة  عــاشــور 
وألفت  فليفلة«  »بــديــعــة  ــرور  سـ وبــديــعــة 
ظافر  وصالحة  موسى  بــن  ونديمة  قــويــدر 
الساقزلي  ووداد  القبائلي  ولطفية  المدني 

وفاطمة المبروك بوقعيقيص، وغيرهن.

للسياحة،  العامة  الهيئة  بمسرح  أقيمت 
التي  للمرأة  العالمي  اليوم  فعاليات  اإلثنين، 
شعار  تحت  للثقافة  العامة  الهيئة  نظمتها 
نخبة  فيها  كرمت  للتميز«،  نتطلع  »ليبيات.. 
والكتابة  األهلي  العمل  مجال  في  الرائدات  من 
الالتي  الصحفيات  وكـــذا  والــنــشــر،  ــة  ــي األدب

احترفن مجال العمل بالسلطة الرابعة.
حواء  ــدور  ب احتفاء  المناسبة  هــذه  وتأتي 
قدمته  ومــا  البشري،  التاريخ  عبر  ومنجزها 
كمعلمة  لمجتمعها  كذلك  الليبية  الــمــرأة 
وتقديرا  منزل،  وربــة  وفنانة  وطبيبة  وكاتبة 
هناك  يكون  أن  سبيل  في  معاناتها  لحجم 

بيت وأسرة.
في  طريبشان  فريدة  اإلعالمية  ــارت  وأشـ
نضال  ــى  إل المكرمات  النساء  باسم  كلمة 
فرصتها  نالت  حتى  طويلة  عقود  منذ  المرأة 
التخصصات  أبواب  أمامها  وفتحت  التعليم،  في 

العامالت  النساء  بكل  أشــادت  كما  المختلفة، 
في  يواجهن  وهن  الصحة  قطاع  في  خصوصا 
حياتهن  ويعرضن  »كــورونــا«  جائحة  صمت 

للخطر من أجل إنقاذ اآلخرين.
ــر مــكــتــب دعــم  ــدي وأكــــدت مــهــا صــقــر م
وجود  أهمية  الثقافة  بهيئة  المرأة  وتمكين 
في  بجدية  يسهم  أســاس  كشريك  ــمــرأة  ال
تصوراته  ويرسم  المجتمعي  النهوض  عملية 

لمالمح المستقبل القادم.
من  كــل  أدارتــهــا  التي  الفاعلية  وتخللت 
التنمية  إدارة  مدير  البشتي  غــادة  الدكتورة 
المدني،  سالمة  والصحفية  بالهيئة  الثقافية 
الدكتورة  قدمت  حيث  وأدبــيــة،  فنية  فقرات 
على  موسيقية  قطعا  الــفــرجــانــي  عــائــشــة 
»شــوبــان،  العازفين  لمشاهير  البيانو  ــة  آل
دا  »مارياج  مقطوعة  إلى  باإلضافة  بيتهوفن«، 
مشاركة  سعيد  رحاب  للمطربة  كان  كما  مور«، 
ولقيتا  الــحــضــور  حــمــاس  ألهبتا  بأغنيتين 
سالمة  مريم  الشاعرة  ألقت  فيما  استحسانهم، 
هم  ميقات،  ــدم،  ال »شهوة  بعنوان  نصوصا 

وشواغل  الزمن  خطوب  فيها  تحاكي  ونحن« 
الخيال األنثوي.

قصائد  في  المريض  هناء  الشاعرة  والمست 
ككيان  المرأة  له  تحفز  الذي  التحدي  أبعاد  لها 
وآراؤه  وأمنياته  ــه  ــالم وأح خصوصيته  لــه 
الطفلة  الواعدة  الشاعرة  وقرأت  عنه،  المعبرة 
قصائد  من  ــددا  ع السوكني  إسكندر  جنينة 
السوكني  جنينة  الــراحــلــة  الــشــاعــرة  عمتها 

والمختارة من ديوانها »مسك الحكاية«.
شهادات  بتسليم  االحتفائية  واختتمت 
مجال  في  الفاعالت  النساء  من  لعدد  تقدير 
ال  المثال  سبيل  على  منهن  نذكر  تخصصهن، 
الكبتي،  عايدة  اإلذاعــي  العمل  رائــدة  الحصر، 
فاطمة  والناشرة  القبائلي،  لطفية  والقاصة 
واإلذاعية  األسطى،  أسماء  والباحثة  حقيق، 
نعيمة  الدولة  مجلس  وعضو  طريبشان  فريدة 
المنفي،  زاهية  المدنية  والناشطة  الحامي، 
وفتحية  المدني،  »سالمة  الصحفيات  من  وكال 
حسناء  والمصورة  التواتي،  وحليمة  الجديدي، 

التاورغي«.
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سنة  بنغازي  في  التليسي  مرعي  الفنان  ولــد 
إن  ومــا  وصباه،  طفولته  بها  وأمضى   1957
بالفن  قال  مثلما  شغفه  منذ  موهبته،  تنامت 
ست  عمره  يتجاوز  لم  تلميذ  وهو  التشكيلي، 
يخط  بالمدرسة  معلمه  رأى  »عندما  سنوات: 
تتحول  أشكاال  الملون  بالطباشير  السبورة  على 
إلى  التشكيل،  فأخذه  عظيمة«  فنية  أعمال  إلى 
وعمره  المدرسة،  رســام  ليصبح  جميل،  عالم 
عشر  ستة  العمر  من  بلغ  ولما  سنوات،  تسع 
ليرحل  بها  واستقر  طرابلس،  إلى  انتقل  عاما، 
تماما  وأزهــارا،  ألوانا  تاركا  سنة   63 بعد  منها 
خضرة،  وراءه  يخلف  ــق  داف نهر  يرحل  مثلما 

وبهجة، ورخاء.
الرسم  ــارس  مـ موهبته  تفتقت  أن  منذ 
من  لتتطور  والتصميم،  والتصوير  والنحت، 
بوزارة  التشكيلية،  الفنون  بإدارة  التحاقه،  بعد 
وأسس  ــارك  ش ما  وسريعا  ــالم.  واإلعـ الثقافة 
طرابلس  فــي  الفنية  المعارض  مــن  العديد 

وخارجها.
لرفاقه  نــاد  كــأنــه  ــخــاص  ال مرسمه  كــان 
بالشأن  والمهتمين  الفنانين  من  وأصدقائه 
البحر  شاطئ  على  موقعه  ليصبح  الثقافي، 
الشهير،  ــري  األث ماركوس  قــوس  من  بالقرب 
القديمة،  طرابلس  مدينة  لتاريخ  رمــز  كأنه 
والتشكيل  الفن  رجال  من  العديد  قدمت  التي 

والطرب والشعر واألدب.
منها  وجــعــل  الصغيرة  بالتفاصيل  اهــتــم 
اتجه  وإن  الواقعية،  للمدرسة  كبيرة  أعماال 
تزامن  التي  السحرية،  الواقعية  نحو  سريعا 
وألــوانــه،  أدواتـــه،  مــن  تمكنه  مــع  انتشارها 
وطنه،  تراث  وتنوع 
ــه  ــش ــاي الـــــــذي ع
ــا،  ــربـ ــا، وغـ ــ ــرق ــ ش
فرسمه  ــا،  ــوب ــن وج
له  ــف  بـــإبـــداع وظـ
وإحساسه  ريشته 
ــوان واألفــكــار  ــاألل ب

والمواضيع.
ــن  ــد ع ــ ــع ــ ــت ــ اب
التشكيل،  خزعبالت 
ــق نــحــو  ــ ــل ــ ــط ــ وان
فــســيــح من  ــم  ــال ع
وصــوال  الواقعية،  سحر 
وريشته  حسه  موظفا  السحرية،  الواقعية  إلى 
في  ــواء  س ليبية،  تفاصيل  إتــقــان  فــي  مثابرا 
لم  وثقافتهم.  تراثهم  في  أو  الليبيين،  مالمح 
فرمز  بيئتها  واقعية  مبرزا  الرمزية  أعماله  تغب 
أبرزه  أظافرها،  نعومة  منذ  األنثى،  محاصرة 
العالم  تترقب  التي  الطفلة،  تلك  خــالل  من 
وأيــضــا،  خيمة،  ثقب  مــن  الفسيح  الــخــارجــي 
في  المحاصر  السنونو  طائر  رمزية  خالل  من 
جميالت  ونساء  أطفال  رسم  قــزح.  قوس  مربع 
صيد  قارب  بجانب  يطفو  صغيرا  ورقيا  و»قاربا 
التنفس؛  تحاول  الماء  خارج  وسمكة  عمالق«، 

وأعماال كثيرة مفعمة بواقعية الفنان السحرية.
بشير  عدنان  التشكيلي  الفنان  عنه  كتب 
مفاهيميا:  فنانا  يكن  لم  أنه  مؤكدا  معيتيق، 
وال  الفكرة  فــن  هــو  المفاهيمي  الفن  »ألن 
التشكيلية  المحسنات  على  الغالب  في  يعتمد 
التليسي«،  يتقنها  والتي  الرسم  في  كالمهارة 
الفكرة  فــن  ألن  فنه،  فــي  بها  وملتزم  وهــو 
في  بإنشاء  ينفذ  أن  يمكن  »المفاهيمي« 
أشياء  بتركيب  أو  فيديو  بعمل  أو  ــراغ  ــف ال
»مارسيل  بأن  منوها   ،»ready-made« جاهزة 
ــنــوع من  ال ــذا  ه ــرس  ك مــن  أول  ــب«  ــام دوش
ألن  جــاءت  »المفاهيمية«  هذه  ولعل  الرسم. 
ونفذ  ورسما،  تشكيال  أعماله  أنتج  التليسي 
مصور  أيضا  وهو  جرافيك،  وصمم  منحوتات، 

فوتوغرافي.
من  الكثير  في  الفنان  مساهمات  تغب  لم 
مالطا  في  عديدة  مباني  زينت  التي  الجداريات، 
الفنية  أعماله  من  والعديد  والنمسا،  وإيطاليا 
قال  ــة.  ــي األوروب الـــدول  مــن  عــدد  فــي  مقتناة 
الفن  عن  مطول  لقاء  معرض  في  نفسه  عن 
عن  يعبر  وفني  بيكاسو،  »لست  التشكيلي: 
ينتجه  ما  »جل  بحسرة:  أيضا،  وقال  ــي..«.  ذات
أجانب«.  اشتراها  أعمال  من  الليبيون  الفنانون 
يستهلكه  ال  الليبي  الفني  »اإلنــتــاج  مضيفا: 
يضيع  الليبي  الفن  يجعل  و»هــذا  الليبيون«. 
علينا،  اهلل  يمن  أن  إلــى  العالم،  متاحف  في 
في  ويتأسس،  المتاحف،  بأهمية  يعي  بمن 
ضاع  لقد  التشكيلية،  للفنون  متحف  وطني 
معروفين  غير  أجانب،  اقتناه  الليبي،  ــداع  اإلب
ــرى  أخ ــرة  مـ اســتــعــادتــهــا  يصعب  ــم  ت ومـــن 

مستقبال«.
التشكيلي  للحراك  التوثيق  أيضا  وانتقد 
عن  يكتب  مــن  هناك  »ليس  قــائــال:  الليبي، 
المعلومات  ــر  ــواف ت عـــدم  ــل  ظ ــي  ف الــحــراك 
وطني  متحف  جــود  عــدم  ظل  وفــي  والمراجع 
توصيل  في  نجاحه  ولعل  األعمال«.  هذه  يضم 
فنية  ثقافة  ــى  إل مرجعه  انــتــقــاداتــه  مناحي 
الفني  التشكيل  لمسيرة  متابعاته  نتيجة  واسعة 
»الحروفية«،  فن  عن  رأيــه  وأيضا  ومــدارســه، 
إليها،  انتبهوا  األوروبيين  أن  ينكر  لم  التي 
أنها  بعد  فيما  وجــدوا  الذين  الشرقيين،  قبل 
التجريدية،  اإلســالمــيــة  الثقافة  مــع  تناسب 
التي  هــي  الــفــن  فــي  التجريدية  ــأن  ب منوها 
التشكيليين  ــات  ــداع إب معظم  على  تسيطر 

الليبيين.
قال  الذي  التليسي،  مرعي  التشكيلي  الفنان 
إلرضاء  فقط  أعمل  لنفسي..  أعمل  »أنا  مبكرا: 
ظهر  جنازته  طرابلس  جماهير  شيعت  شغفي«، 
بحزن   ،2020/5/28 الموافق  الجمعة  يــوم 
متميزا  »فنانا  كان  أنه  جيدا  يعون  فهم  عميق، 
ودودة،  مــرحــة  بــروح  يتميز  وفــيــا،  وصديقا 
عنه  قــال  مثلما  بحق،  وهــو  نكتة«،  وصاحب 
السلوان..  على  »عصي  عتيقة:  جمعة  الدكتور 

عصي على النسيان«.
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الصغيرة وجعل 

منها أعماال 
كبيرة للمدرسة 

الواقعية

الهيئة العامة للثقافة تحتفي باليوم العاملي 
للمرأة تحت شعار »ليبيات.. نتطلع للتميز«

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

»الثقافة« تنعى الدكتور عبدالوهاب الزنتاني

رسوم القماطي تزين امللتقى 
استقالة أول امرأة ترأس جامعة استقالة أول امرأة ترأس جامعة العربي لرواد الكاريكاتير

عمانية بعد رحلة عطاء كبيرةعمانية بعد رحلة عطاء كبيرة

الدكتور  بالزنتان،  والكتاب  ــاء  األدب نــادي  رئيس  للثقافة  العامة  الهيئة  نعت 
عبدالوهاب الزنتاني، الذي توفي السبت، بعد صراع مع المرض.

في  »ولد  والذي  الراحل،  سيرة  من  بعضا  اإلنترنت  على  الهيئة  الموقع  ونشر 
مدينة الزنتان، سنة 1936، وتابع فيها دراسته، و تحصل على شهادة الليسانس 
من  الماجستير  درجة  ونال   ،1958 سنة  ألمانيا  من  اإللكترونات  هندسة  في 

الواليات المتحدة األميركية«.
1970م،  العام  في  بنغازي  بلدية  عميد  منها  مناصب،  عدة  الزنتاني  وتولى 
منصب  شغل  كما  والسودان،  السوفياتي  االتحاد  ولبنان  قبرص  في  لليبيا  سفيرا 
في  مقرها  وكان  المتوسط  البحر  منطقة  لدول  االشتراكية  األحــزاب  عام  أمين 
في  األفريقية  اآلسيوية  الشعوب  تضامن  منظمة  لرئيس  نائبا  ثم  طرابلس، 
داخل  والندوات  المؤتمرات  من  العديد  في  شارك  كما  الهيئة.  وفق  القاهرة، 

ليبيا وخارجها، وألف العشرات من الكتب في المجاالت األدبية والتاريخية.
وذويه  أسرته  إلى  والمواساة  التعازي  »أحر  بتقديم  نعيها  الهيئة  واختتمت 
الصبر  جميل  لهم  راجية  والعربي  الليبي  الثقافي  وللوسط  الزنتان  أهل  ولكل 

والسلوان وحسن العزاء«.

القاهرة - الوسط
الخميس،  الكاريكاتير،  لرواد  العربي  الملتقى  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  تختتم 
والفنانين  الكاريكاتير  نجوم  من  نخبة  بحضور  السبت  القاهرة  في  انطلقت  والتي 

التشكيليين واإلعالميين والقيادات.
وافتتح رئيس دار األوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، الفاعليات، بقاعة صالح 

طاهر بدار األوبرا المصرية، حسب بيان الجمعية المصرية للكاريكاتير.
ويشمل معرض الملتقى ما يقرب من 100 لوحة نادرة وأصلية لرواد الكاريكاتير 
منذ  صدرت  التي  الساخرة  الفكاهية  المجالت  وكذلك  العربي،  والوطن  مصر  في 
عنوان  تحت  »كورونا«،  فيروس  عن  خاص  معرض  إلى  إضافة  السنين،  عشرات 

»الكاريكاتير يتحدى كورونا« بمشاركة 150 فنانا عربيا.
نشرت  التي  األعمال،  من  بعدد  القماطي  عبدالحليم  الفنان  يشارك  ليبيا  ومن 
في »بوابة الوسط«. وهذه ليست المرة األولى التي يشارك فيها القماطي بأعماله 
الفنان  يشارك  إذ  المصرية،  الكاريكاتير  جمعية  تقيمها  ومعرض  مسابقات  ضمن 

الليبية  البروفسور  أعلنت  العطاء،  من  ــوام  أع بعد 
جامعة  رئــاســة  مــن  استقالتها  الــمــزوغــي  يــســرى 
في  جامعة  رئاسة  تتولى  ــرأة  ام أول  وهــي  مسقط، 

تاريخ سلطنة عمان.
قبول  مؤخرا  مسقط  جامعة  أمناء  مجلس  وأعلن 
جهودها  على  المزوغي  إلى  الشكر  ووجه  االستقالة، 

القيمة خالل فترة خدمتها في السنوات الماضية.
عظيم،  لشرف  »إنه  الليبية:  البروفيسورة  وقالت 
السلطنة،  مستوى  على  جامعة  تــرأس  ــرأة  ام كــأول 
في  مسقط  جامعة  لقيادة  الفرصة  لي  أتيحت  أن 
مدى  على  تطويرها  على  والعمل  السابقة  الفترة 
أتركها  أن  ويسعدني  الماضية.  الخمس  السنوات 
ــدة  واح لتكون  قدمها  الجامعة  وضــعــت  أن  بعد 
سلطنة  في  الرائدة  العالي  التعليم  مؤسسات  من 

عمان«، حسب »بوابة.أورج«.
ــرؤيــة الــواضــحــة  ــال وأضـــافـــت: »مــســتــرشــديــن ب
تجربة  تــقــدم  مــؤســســة  ــاء  ــش إن ــي  ف للمؤسسين 
إنجازات  من  حققناه  ما  فإن  الجودة،  عالية  تعليمية 
من  بدعم  للغاية  قصيرة  زمنية  فترة  فــي  رائــعــة 
الجاد  العمل  جانب  إلــى  واإلدارة،  األمــنــاء  مجلس 
للفخر  لمدعاة  واألكاديمي  اإلداري  الفريق  والتزام 
تحقق  ســوف  الجامعة  أن  ثقة  كلي  ــا  وأن ــزاز.  واالعــت

التعليمية  المؤسسات  ضمن  من  وتكون  طموحها 
المرموقة في سلطنة عمان والمنطقة«.

آل  علي  بــن  جمعة  الــدكــتــور  علق  جانبه،  مــن 
»بالنيابة  قــائــال:  ــاء  ــن األم مجلس  رئــيــس  جمعة، 

أعمق  عــن  أعــرب  أن  أود  ــاء،  ــن األم مجلس  عــن 
المزوغي  يسرى  للبروفيسورة  تقديري 
مسقط  جــامــعــة  فـــي  لــمــســاهــمــاتــهــا 
التطوير،  البناء  مرحلة  فــي  وقيادتها 
واحترافية  بــالــتــزام  ــك  ذل فعلت  ــد  وق
كما  المنشودة،  الجودة  معايير  وأعلى 
انتقال  لضمان  معها  العمل  إلى  نتطلع 
ونتمنى  ــة،  ــادم ــق ال لــــإدارة  ســلــس 
مساعيها  فــي  الــتــوفــيــق  كــل  لــهــا 

المستقبلية«.
الليبية  ــبــروفــســور  ال أن  يــذكــر 
ــرة  ــي ــب ــخ ــي، ال ــ ــزوغ ــ ــم ــ ــرى ال ــسـ يـ
طرابلس،  مدينة  مــن  األكاديمية 
ــن الــمــنــاصــب  ــددا مـ ــ ــت عـ ــل شــغ
جامعة  فــي  ــة  ــ واإلداري األكاديمية 
الخبرة  أكسبها  مما  لــيــفــربــول، 
البرامج  فــي  ــجــودة  ال تقديم  فــي 

التعليمية.

● مشاهد من احتفالية اليوم العالمي للمرأة

● الهيئة العامة للثقافة تحتفي باليوم العالمي للمرأة تحت شعار »ليبيات.. نتطلع للتميز«.

نرشح لك كتاب »رائدات ومتميزات ليبيات«
لمناسبة يوم المرأة العالمي

الليبية يسرى المزوغي

● يسرى المزوغي



الــدرامــا  أحـــداث  تنطلق  ــى،  األولـ شاهد  عــروض  مــن 
سرحان  هاني  كتابة  من  الفنجان«  »قارئة  التشويقية 
»شاهد  منصة  على  جمعة  محمد  ــراج  وإخ صالح  وإيــاد 

VIP«، الجمعة.
شواطئ  أحــد  على  تحدث  غريبة  وأحـــداث  غموض 
والفتيات  الشبان  من  مجموعة  يلتقي  حيث  بيروت، 
أبطال  ويكشف  متعددة،  وجنسيات  مختلفة  أعمار  من 
عرضه  ــدء  ب قبل  العمل  وكــوالــيــس  تفاصيل  العمل 

الجمعة، بحسب بيان.
فهمي:  أحمد  المصري  الفنان  يوضح  جانبه،  من 
وهو  خاص،  نوع  من  تشويقي  درامــي  عمل  أمام  »إننا 
شخصية  »أقــدم  الفتا:  العربي«،  العالم  على  جديد 
والكشف  البحث  رحلة  يبدأ  ــذي  ال ــام،  س المهندس 
معظم  مع  عاقات  وتربطه  الطالع،  يقرأ  تطبيق  عن 
ليس  لكن  حــب  قصة  فــي  يــدخــل  كما  الشخصيات، 
يؤكد  أدواره،  اختيار  معيار  وعن  التقليدي«.  بالشكل 
أي  قبل  النص  هو  عمل  أي  في  يغريني  »ما  أن  فهمي 
الدور  أختار  أن  أحب  السابقة  أعمالي  وبعد  آخر،  شيء 
المخرج  برؤية  جــدا  أثــق  وطبعا  باسمي،  يليق  ــذي  ال

محمد جمعة«.
السعودية  من  الممثلين  من  العربية  الخلطة  وعن 
أعمال  في  »شاركت  إلى  يشير  ولبنان،  ومصر  والكويت 
سابقا،  مختلفة  جنسيات  مــن  ممثلين  ضمت  ــدة  ع
الخليج  من  ممثلين  تضم  التجربة  هذه  أن  ويسعدني 

العربي كأحمد شعيب وروان مهدي«.
مغنية  باسم  السوري  الفنان  ويشرح 
نرى  افتراضية،  قصة  يطرح  »العمل  أن 
مجموعة  بحياة  تتحكم  أمورا  خالها  من 
على  وتــؤثــر  تؤذيهم  األشــخــاص،  مــن 
»القصة  أن  ويؤكد  بهم«.  المحيطين 
وحبكتها  العربي  عالمنا  فــي  جــديــدة 
محمد  المخرج  رؤيــة  إلى  إضافة  قوية، 
الممثلين  من  الجميل  والحشد  جمعة، 

الذين أقدرهم«.
»ما  أن  الخال  ورد  تعتبر  جهتها،  من 

كاسيكيا،  وليس  جديد  خيالي،  أنه  العمل  هذا  يميز 
كما  غربية،  أعمال  هكذا  مشاهدة  أحب  ما  عــادة  وأنــا 
وإن  والفكرة  الممثلين،  من  العربي  الحضور  هذا  يميزه 
وعن  فيها«.  موجود  المنطق  أن  إال  واقعية  غير  كانت 
قوية  امــرأة  وهــي  أميرة  دور  »أجسد  تقول:  دورهـــا، 
على  مبنية  عاقة  بزوجها  تجمعها  األطـــوار،  وغريبة 
الخاصة،  ألغراضها  الرجال  وتستغل  والسلطة،  المال 
ستغير  الفنجان  قارئة  لكن  بمصائرهم،  التحكم  وتريد 

األقدار«.
)قارئة  في  »تجربتي  إن  فيقول  شعيب،  أحمد  أمــا 
الفكرة  لجهة  نوعها،  من  وجديدة  جميلة  الفنجان( 

ويكشف:  العربي«،  العالم  على  غريبة  كذلك  وهــي 
ومــصــاب  ــض  ــام غ ــاب  ــو شـ وهـ ــد،  ــي رش دور  ــدم  »أقــ
خلق  ما  وهو  لديه،  النطق  على  يؤثر  عصبي  باضطراب 

العزلة،  تحب  شخصية  وجعله  لديه  إضافية  مشاكل 
على  خاله  سنتعرف  ــذي  ال الحفل  إلــى  يدعى  أن  إلــى 
مع  والمشاكل  األحــداث  تحميله  فور  ولتبدأ  التطبيق، 

كل الشخصيات«.
جذبني  ــا  م ــر  ــث »أك أن  إلـــى  مــهــدي  روان  تلفت 
جنسيات  عدة  بين  الخلط  هو  العمل  هذا  في  للمشاركة 

لم  ــذي  ال الــدرامــا  لهذه  الجديد  النوع  وطبعا  عربية 
أنواع  خوض  أحب  أنني  خصوصا  قبل،  من  مثله  أقدم 
جديدة«.  فنية  بطريقة  قدمت  ما  إذا  جديدة  درامية 
فنانة  وهي  كارمن،  شخصية  »أقــدم  ذلك:  إلى  وتشير 
في  صعوبات  واجــهــت  لبنانية،  وأم  كويتي  أب  مــن 
على  تتعرف  لبنان  إلى  وبانتقالها  أبيها،  ومع  الخليج 

رجل أعمال ومنتج لبناني، وتحاول شق طريقها«.
حينما  ــه  »أن إلــى  إبراهيم  ــادي  ف يشير  جهته،  من 
ألن  جدا،  تحمست  بالقصة  وعلمت  العمل  علي  عرض 
الدراما  في  عليه  معتادين  لسنا  غريبا  شيئا  الحكاية  في 
عمل  أي  يشبه  ال  »المسلسل  أن  إلى  الفتا  العربية«، 
األمر  وهو  والغرابة  الخيال  فيها  وقصته  سابقا،  قدمناه 
من  كوكبة  يجمع  كونه  إلى  إضافة  فضولي،  أثار  الذي 
نقدم  »كنا  إبراهيم:  ويوضح  العربي«.  العالم  نجوم 
مختلف  من  بممثلين  فيها  ونلتقي  تاريخية  أعماال 
بعضنا،  ومن  بعضنا  مع  تعلمنا  وقد  العربية،  ــدول  ال
الفضائيات  تكن  لــم  يومها  لكن 
ــوم  ــي ــن، وال ــري ــواف ــت ــت م ــرن ــت واإلن
اإلقليمية«.  إلى  المحلية  من  خرجنا 
التي  نـــزار  شخصية  عند  ويــتــوقــف 
»هو  فيقول:  العمل،  فــي  يقدمها 
بشطارته  حــقــق  ــازي،  ــه ــت ان رجـــل 
غير  األعمال  طريق  عن  بناها  التي 
حدد  أن  إلــى  والسيئة،  المشروعة 

التطبيق اإللكتروني نهايته«.
دوري  يــســتــهــل  ــه،  ــت ــه ج ــن  مـ
»في  إنه  بالقول،  كامه  السمراني 
القول  يصح  كان  ما  إذا  أدري  ال  ميديا،  السوشيال  عصر 
يتناول  إذ  افتراضية  هي  الفنجان(،  )قارئة  قصة  إن 
حيث  الذكية،  والهواتف  التكنولوجيا  موضوع  العمل 
من  وفريدة  ذكية  حبكة  في  تطبيق،  خدمة  لكل  أصبح 
السمان،  باهر  دور  ــدم  »أق بالقول:  ــردف  وي نوعها«. 
لكن  بالتطبيق،  مباشر  بشكل  له  عاقة  ال  شاب  وهو 
شريرة  شخصية  وهو  معين،  جانب  في  أساسي  وجوده 

نوعا ما، وال يشبه أدوار الشر التي لعبتها سابقا«.
وهي  مريم  دور  »أجــســد  فتقول:  قــاســم،  ــارا  ي ــا  أم
من  آخــر  جانبا  سترينا  األحــداث  لكن  حساسة،  شابة 
تخيلها  يمكن  ال  مواقف  في  ونراها  فتتغير  شخصيتها 

فيها، وهي فتاة مستقلة وتواجه مواقف عدة«.
الفنجان«،  »قارئة  أن  جمعة  محمد  المخرج  ويوضح 
تطبيق  خــال  مــن  المستقبل  قـــراءة  مــوضــوع  يطرح 
حملوا  الذين  الشخصيات  بمصير  يتحكم  إلكتروني، 
األنفاس  حبس  بعدها  ليبدأ  نفسه،  اليوم  في  التطبيق 
والتشويق.  الرعب  فيه  عصري  عمل  في  والمخاوف، 
فرصة  يعطي  قليل،  حلقاته  »عــدد  أن  ــى  إل ويشير 
النموذج  إلــى  ــرب  وأق أســرع  إيقاعا  يقدم  ألن  للمخرج 
الممثلين،  جنسيات  تنوع  بفكرة  ويشيد  السينمائي«. 

ويرفض اعتبارها عائقا بل تعطي تنوعا كما يقول.

ــدب  الــرومــانــي رادو جـــوده بــجــائــزة »ال الــمــخــرج  ــاز  ف
لوني  أور  بانغينغ  »باد الك  فيلمه  الجمعة، عن  الذهبي«، 
مهرجان  من  والسبعين  الحادية  الدورة  إطار  في  بورن«، 
يضعون  وهم  الممثلين  جوده  ويظهر  السينمائي.  برلين 
القناع  نزع  إلى  االنتقادي  موضوعه  ويهدف  الكمامات 

عن النفاق االجتماعي.
محمد  ــي  ــران اإلي المخرج  عــامــا(   43( جــوده  وخلف 
تألفت  آخرين  سابقين  فائزين  خمسة  أحــد  رســولــوف، 
االستثنائية  ــدورة  الـ ــذه  ه فــي  التحكيم  لجنة  منهم 
جائحة  بسبب  افتراضيا  وأقيمت  حجمها  قلص  التي 

»كوفيد19-«، وفق »فرانس برس«.
التاريخ  معلمة  وهــي  إليمي،  بمشهد  الفيلم  ويبدأ 
مشهد  في  زميلتها  تصور  رومانية،  ثانوية  مدرسة  في 
على  رأســا  المدرسة  حياة  وانقلبت  عشيقها.  مع  حميم 
رادو  ورســم  اإلنترنت.  عبر  الفيلم  انتشر  بعدما  عقب 
للمجتمع  ــة  الذع ــورة  ص الفيلم  هــذا  خــال  مــن  ــوده  ج
النعمة  بحديثي  الدين،  رجال  إلى  الجيش  من  المعاصر، 

ومدعي الفضيلة.
الساحة  على  المخرجين  أبـــرز  مــن  جـــوده  ويعتبر 
حصل  أن  له  وسبق  الشرقية،  األوروبــيــة  السينمائية 
العام  في  مخرج  ألفضل  الفضي«  ــدب  »ال جائزة  على 
في  العنصرية  يتناول  الذي  »أفيريم!«  فيلم  عن   2015
إن  المهرجان  خال  جوده  وقال  رومانيا.  في  الغجر  حق 
فاحشة  بين  مقارنة  إجــراء  إلى  مدعوون  »المشاهدين 
في  والــنــفــاق  الــعــام  والفحش  ــاحــي  اإلب الفيديو  ــذا  ه

المجتمع«.
اليأس  »كوميديا  على  ينطوي  الفيلم  أن  وأضــاف 
يحول  ال  »هذا  أن  رأى  لكنه  اإلنسان«،  ووضع  والجنس 
في  معينة  جــوانــب  مــن  بالغضب  الشعور  دون  طبعا 

مجتمعنا«.
في  صور  كونه  في  تتمثل  أيضا  أخرى  ميزة  وللفيلم 
يضعون  تاليا  ممثليه  جميع  ويظهر  الجائحة،  خضم 
واستثمرها  التدابير  هذه  من  المخرج  وأفــاد  الكمامات. 
بشعارات  مزينة  تكون  أن  على  فحرص  الفيلم،  في 
من  تماما  بعيدة  تكون  أن  متعمدا  باسمة،  بوجوه  أو 
األقنعة  كل  جمعت  »لقد  الصدد:  هذا  في  وقال  أقوالهم. 

التي وجدتها واخترتها للممثلين وكأنها أزياء«.
تحديد  عــدم  السنة  هــذه  المهرجان  جديد  ــان  وك
فتنافس  التمثيلي،  األداء  بجائزة  يتعلق  ما  في  الجنس 
معتمدا  كان  لما  خافا  نفسها،  الفئة  في  ونساء  رجــال 
وأخــرى  ممثل  ألفضل  جائزة  تخصيص  لجائزة  سابقا، 
الجديدة  الصيغة  هذه  المهرجان  واعتمد  ممثلة.  ألفضل 

سعيا إلى المساهمة في تعزيز مفهوم المساواة.
عن  بالجائزة  عاما(   47( إيغرت  مارين  األلمانية  وفازت 
للمخرجة  مان«  يور  »أيم  األلمانية  الكوميديا  في  دورها 
تقع  باحثة  دور  إيغرت  فيه  وتؤدي  شريدر،  ماريا  األلمانية 

في حب ين رجل آلي يشبه اإلنسان.
في  تمثيلي  أداء  ألفضل  الفضي  الدب  جائزة  ومنحت 
دورها  عن  كيزلينغر  ليا  المجرية  للممثلة  ثانوي  دور 
بنسي  للمخرج  إيفريوير«  يو  سي  آي   - »فوريست  في 

فليغوف.
ريوسوكي  الياباني  المخرج  اآلخرين  الفائزين  ومن 
التحكيم عن  للجنة  الكبرى  الجائزة  نال  الذي  هاماغوتشي 
فاز  حين  في  فانتاسي«،  أند  فورتشن  أوف  »ويل  فيلمه 
ألفضل  الفضي«  »الــدب  بجائزة  ناغي  دينيس  المجري 
سانغسو  هونغ  ــاز  وح اليـــت«،  »نــاتــشــورال  عــن  مخرج 

)كوريا الجنوبية( »الدب الفضي« ألفضل سيناريو.
المهرجانات  أهم  أحد  وهو  »برلين«،  مهرجان  وحرص 
من  الرغم  على  السنة  هذه  استمراريته  على  ــا،  أوروب في 
مدة  وقصر  االفتراضية،  الصيغة  فاعتمد  الصحية،  القيود 
ويأمل  يوما.   11 من  بــدال  أيــام  خمسة  إلــى  المهرجان 
خال  من  ذلك  تعويض  من  يتمكنوا  أن  في  المنظمون 

العروض المفتوحة للجمهور في يونيو.
يلي  ــذي  ال »كـــان«  مهرجان  ــزال  ي ال  المقابل،  فــي 
المهرجانات  بين  األهم  ويعتبر  »برلين«،  مهرجان  عادة 
يعتبر  إذ  االفتراضي،  الخيار  اعتماد  يرفض  األوروبــيــة، 
وإذا  حضوريا،  يكن  لم  إذا  إلقامته  معنى  ال  أن  منظموه 
واالشتراك  الحدث  موقع  في  التاقي  نكهة  من  تاليا  جرد 

معا في حضور األفام في القاعات.
العام  دورة  إلــغــاء  ــى  إل المنظمون  اضطر  وبعدما 
 17 إلــى   6 من  ستقام   2021 دورة  أن  أعلنوا  الفائت، 
مايو.  في  للمهرجان  المعتاد  الموعد  من  بدال  يوليو، 
والتجمعات  فرنسا  في  مغلقة  تزال  ال  السينما  دور  أن  إال 
لمعاودة  موعد  على  الرهان  ويستحيل  ممنوعة،  تبقى 

األنشطة الثقافية.
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»الدب الذهبي« يذهب إلى فيلم روماني
»نتفليكس« و»أمازون« تتصدران الترشيحات لجوائز جمعية منتجي هوليوود

عن نفاق المجتمع
تعلن في 24 مارس

أبطال »قارئة الفنجان«: دراما تجمع بني التشويق والرعب وحبس األنفاس
قبل بدء عرضه الجمعة

على  اإلثنين،  وحدهما،  و»أمــازون«  »نتفليكس«  استحوذت 
جمعية  لجوائز  السينما  فئة  في  الترشيحات  نصف  من  أكثر 

في  حضورهما  عــزز  ما  هوليوود،  منتجي 
عام هزته جائحة »كوفيد19-«.

وقع  التي  العشرة  األفـــام  بين  فمن 
أوف  غيلد  ــرز  ــوس ــرودي »ب اختيار  عليها 
الفيديو  على منصتي  متوافرة  أميركا« ستة 
السينما  دور  بدأت  وقت  في  الطلب،  على 
تزال  وال  نيويورك  في  أبوابها  فتح  تعيد 
أنجليس  لــوس  في  سنة  نحو  منذ  مغلقة 

»كورونا«،  بفيروس  المرتبطة  الصحية  ــراءات  اإلج بسبب 
وفق »فرانس برس«.

»ذي  يعتبر  »نتفليكس«،  المرشحة من  األفام  بين  ومن 

و»ما  »مانك«  من  حظا  أوفر  سفن«  شيكاغو  ذي  أوف  ترايل 
رينيز باك باتم« للفوز بجائزة.

جوائز  على  المنافسة  ضمن  تكن  لم  التي  »أمــازون«  أما 
»بورات  على  التعويل  فتستطيع  المنصرم،  العام  الجمعية 
جائزة  نــال  أن  سبق  ــذي  ال فيلم«  موفي  سابسيكوينت 
»وان  على  وكذلك  غلوب«،  »غولدن 
أوف  و»ســـاونـــد  مــيــامــي«  إن  نــايــت 

ميتال«.
أن  المنصتين  من  ألي  يسبق  ولم 
ضمن  الــروائــي  الفيلم  فئة  في  فــازت 

جوائز جمعية المنتجين أو األوسكار.
مؤشرا  الجمعية  جــوائــز  وتشكل 
هوية  إلــى  لمعرفة  نسبيا  به  موثوقا 
توزع  التي  األوسكار  جوائز  على  حصولها  المحتمل  األعمال 
العاملين  من  آالف  ثمانية  الجمعية  وتضم  أبريل.  نهاية  في 
عما   13 آخر  ومن  هوليوود.  في  القرار  يملكون  القطاع  في 

كانت  أشرطة  عشرة  فيلم،  ألفضل  األوسكار  بجائزة  فائزا 
نالت قبلها جائزة الجمعية.

»نومادالند«  فيلم  الجمعية  لجوائز  الترشيحات  وبين 
هذا  الجوائز  لنيل  المرشحة  األعمال  أبرز  من  يعتبر  الذي 
لـ»ديزني«.  التابعة  »سيرتشايت«  إنتاج  من  وهو  الموسم، 
أصل  من  األميركية  إخراجه  تولت  الذي  الفيلم  لهذا  وسبق 
درامــي«  فيلم  »أفضل  بجائزة  فــاز  أن  جــاو  كلويه  صيني 

ضمن جوائز »غولدن غلوب«.
»جــوداس  بفيلم  فتتمثل  »وورنـــر«  استوديوهات  أمــا 
من  المنافسة  يخوض  حين  في  ميسايا«،  بــاك  ذي  أنــد 

»يونيفرسل« فيلم »بروميسينغ يونغ وومان«.
الذي  الوحيد  المستقل  المنتج   »24 »إيه  وستكون شركة 
فيلم  خال  من  الجمعية  جوائز  على  السنة  هذه  ينافس 
كوري  أصل  من  أميركية  عائلة  قصة  يتناول  الذي  »ميناري« 

إلى  سعيا  الريف  إلى  تنتقل  جنوبي 
حياة جديدة.

القاهرة - محمد علوش

شبان وشابات من مختلف الدول 
المستقبل  العربية، يحاولون كشف 

فيتحولون إلى ضحايا

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● أحمد فهمي وورد الخال

● باسم مغنية

● السينمائي الروماني رادو جوده

يا  »كان  عنوان  تحت  لها  أغنية  أول  حسين  بن  روان  أطلقت 
يوم  في  وذلك  »يوتيوب«  على  الرسمية  قناتها  عبر  كان«  ما 
بعالقات  يمررن  اللواتي  النساء  لجميع  تكريما  العالمي،  المرأة 
منها  إيمانا  لبنان  في  األغنية  تصوير  على  روان  أصرت  سامة. 
التي  القاهرة  الظروف  كل  رغم  الخضراء  والجبال  الجمال  ببلد 
المصري،  عمرو  الشاعر  كلمات  من  األغنية  لبنان.  بها  يمر 
الفيديو  أما  اسماعيل،  عمر  وتوزيع  طالب  أبو  سامر  ألحان 
شركة  وتوزيع  سركيس  ريشا  المخرج  إشراف  تحت  فهو  كليب 

»وتري«.
بتجربة  مررت  »عندما  روان:  قالت  المناسبة  وبهذه 

الذي  الوحيد  ملجئي  الموسيقى  كانت  االنفصال 
حياتي  أيام  أسعد  هو  اليوم  بالقوة،  يمدني 

بتسجيل  قمت  فقد  المهنية،  مسيرتي  في 
في  ما  كل  عن  وأعبر  ألقول  لي  أغنية  أول 

وسائل  تقودنا  ما  »غالبا  وأضافت:  قلبي!«. 
بأننا  االعتقاد  إلى  االجتماعي  التواصل 
الهموم  من  خالية  مثالية،  حياة  نعيش 
نكون  أن  علينا  يجب  وأنه  والمشاكل 
أريد  اليوم  ولكن  الرفاهية.  درجات  بأعلى 

اللواتي  النساء  لجميع  السند  أكون  أن 
عالقة  في  االستمرار  عليهن  بأن  يعتقدن 

من  الخوف  لمجرد  النفسية  صحتهن  تضر 
أقول:  وأنا  بمطلقة«.  المرتبطة  المجتمع  نظرة 

»أحبي نفسك أوال وأنت تستحقين الحب«.
يعكس  ال  الموسيقي  العمل  »هذا  روان:  وأضافت 

األمثلة  ماليين  بين  من  مثال  هي  بل  بها  مررت  التي  التجربة 
الزوج  بين  العالقة  على  تقتصر  ال  التي  السامة  العالقات  عن 
بين  والمجتمع،  المرأة  بين  تكون  أن  يمكن  بل  والزوجة 
أغنية  أصنع  أن  أردت  وأبنائها.  المرأة  بين  أو  واألسرة  المرأة 
بأنها ليست  العالم  امرأة في  إلى كل  لتكون هي رسالة سامية 

وحيدة«.
تانيا  اللبنانية  والكاتبة  الفنانة  أطلقت  أخرى،  ناحية  من 
بالمرأة  خالله  تحتفي  م«،   10« الجديد  الغنائي  ألبومها  صالح 

أغنيات. قصص  الضوء على صعوبات حياتها عبر عشر  وتسلط 
بتجارب  مزجتها  الشخصية  مذكراتها  من  واقعية  حياتية 
يومها  تحديات  تجسد  عام،  بشكل  العربية  للمرأة  حقيقية 
احتياجاتها  من  دوما  يقلل  الذي  العربي  المجتمع  وسط 
فيها  تقدم  الخاصة،  نجاحاتها  من  ويصعب  وطموحاتها 
وتر  على  منها  أغنية  كل  تعزف  أغنيات  بعشر  حكايات  عشر 
وأزمات  والزواج  والحب  العمل  سواء  للمرأة،  مختلفة  قضية 

منتصف العمر وحتى حريتها في اختياراتها.
زوايا جريئة عدة تسلط عليها تانيا الضوء وسط 
معاني األلبوم، ترتكز في أغنياتها على حياة المرأة 

الوحيدة، ومنها اختارت اسم »10 م«، وهي 
باللغة اإلنجليزية »افتر ديفورس« أي 

بعد الطالق، مشيرة إلى المرأة 
المطلقة، والمرأة المستقلة، 
والمتمردة، والمرأة الحرة، 

كلها مسميات لحواء التي 
تختار أن تعيش حياتها على 

هواها، وتحاول التحرر من 
قيود المجتمع ومحرماته 

ونظراته حولها، حرية اختيار 
عملها ومطاردة شغفها، 

حرية تربية أوالدها والمكافأة 
على إنجازاتها، وحقها في اتخاذ 

قرار بشأن جسدها وتصرفاتها 
والتحكم في حياتها العاطفية. وكتبت 

تانيا صالح جميع أغنيات األلبوم بجانب تلحينها 
بنفسها، وضمت أغنيات »إال فيك« و»إنت رايح 

فين« و»حالتنا حالة« و»دين إما«، وتصفه تانيا 
بموسيقى عربية معاصرة ومستقلة تمزج فيها 
بين األلحان واإليقاعات المتوسطية وتوزيعها 

بآالت عربية تقليدية ورباعيات وترية 
كالسيكية، مع رشة من بهارات الموسيقى 

اإللكترونية والروك البديل.

لمناسبة يوم المرأة العالمي

تانيا صالح تطلق ألبومها الجديد 
وروان بن حسني: »لسنت وحدكن« 

أحمد فهمي: عمل 
تشويقي من نوع خاص

باسم مغنية: قصة 
جديدة  افتراضية 
العربي على عالمنا 

● مشهد من »قارئة الفنجان«

● روان بن حسين

● تانيا صالح



نادي الخمس يعلن إقالة عماد الدهماني بالتراضي.. ويُعيد حمدي بطاو للممتاز

في
حذر رئيس لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم املرمى

حسين البوسيفي، أندية الدوري الليبي الممتاز من عدم 
التجاوب، وهدد بإقامة المباريات على مالعب محايدة، 
في حالة عدم استجابة وتعاون األندية في منع الجمهور 
من حضور المباريات، ووجه بالخصوص تعميمًا إلى 
رؤساء االتحادات الفرعية بالمناطق، بحسب ما نشر عبر 

الصفحة الرسمية على »فيسبوك«.
وأشار فيه إلى وجود خروقات وعدم التزام األندية 
بتعليمات لجنة تنظيم المسابقات، وأنه لم يجد من 
الدوري، وطلب من  المطلوب، لضمان نجاح  التعاون 
األندية تكثيف الجهود والتعاون مع األجهزة األمنية 

الجمهور  حضور  منع  بخصوص  المعنية  والجهات 
االلتزام  عدم  حالة  وفي  البوسيفي:  وأكد  للمباريات. 
من  تبقى  ما  إلقامة  الكرة  اتحاد  سيضطر  والتجاوب 
مباريات الدوري على مالعب محايدة، بتحديد من قبل 
الدوري  نجاح  ضمان  حتى  للمسابقات  العامة  اللجنة 

واكتماله في أحسن الظروف.
وفي خطوة مفاجئة، قرر نادي السويحلي االنسحاب 
في اللحظات األخيرة من مباراته أمام مضيفه األولمبي، 
في لقاء ُأقيم ضمن ذهاب األسبوع الخامس لحساب 
المجموعة الثانية ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم. وقبل انسحاب السويحلي من هذه المواجهة، 
كان فريق األولمبي متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد، 
ليتحجج الضيوف ببعض الجماهير التي كانت موجودة 

في الملعب ويُقبل على االنسحاب.

مالعب 14

ظاهرة تغيير املدربني

الحدث

زين العابدين بركان

الدوري  فرق  مدربي  وإقالة  تغيير  ظاهرة 
كل  تتكرر  أصبحت  القدم  لكرة  الليبي 
وخسارته  فريق  كل  إخفاق  ومع  أسبوع، 
وسيناريو  مشهد  وهو  مباراة،  أول  في 
الكروية  المواسم  خالل  عليه  تعودنا 
يخلو  يكاد  ال  الحالي  والموسم  األخيرة. 
قائمة  من  مدرب  ويسقط  إال  ويمر  أسبوع 
المسابقة  سباق  بدؤوا  الذين  المدربين 

والمنافسة.
المحلية  المسابقة  وصول  ورغم 
عدد  أن  إال  السابعة،  وجولتها  ألسبوعها 
تزايد  في  أصبح  المقالين  المدربين 
دائمًا  التي  النتائج  سوء  بسبب  وارتفاع 
الضحية،  هو  المدرب  يكون  ما  وعادة 
األسهل  الحلقة  كونه  فدائها  وكبش 

واألضعف واألسرع.
الالعبين،  إقالة  المعقول  غير  فمن 
حتى  اإلخفاق  شماعة  هو  يظل  فالمدرب 
وإن لم يكن هو السبب، مسلسل أسبوعي 
المستوى  هو  األكبر  والمتضرر  ممل 
وتاه  ارتبك،  التي  وللفرق  للمسابقة  الفني 

العبوها بسبب تغيير المدربين المستمر.
طريقة  مع  وينسجموا  يندمجوا  أن  وما 
حتى  عليه  ويتعودوا  مدرب  وأسلوب 
الحسابات  يربك  جديد  بمدرب  يفاجؤوا 
المدربين  معاملة  حتى  األمور،  ويعقد 
يتم  أن  فبعد  بهم  تليق  ال  أصبحت 
بالمؤتمرات  التعاقد  بداية  في  استقبالهم 
وسائل  مختلف  أمام  والترحيب  الصحفية 
العسل  شهر  ينتهى  ما  سرعان  اإلعالم 
متوترة  وبعالقة  فجأة،  المشهد  ليغادروا 
وراء  يركضون  يظلون  مالية  وبمستحقات 
وبتبادل  بها،  ويطالبون  عليها  الحصول 
حتى  مسيء  مشهد  في  االتهامات 
لإلدارات التي جاءت بهم وتعاقدت معهم.

المدربين  إقالة  مسلسل  استمرار  إن 
المستوى  وال  والعبيها  األندية  يخدم  ال 
يتوقف  فمتى  عمومًا،  الليبية  للكرة  الفني 
هذا النزيف، ويكون هناك استقرار فني في 
والتقييم  الحساب  ويكون  األندية  فرق  كل 
في آخر مشوار الموسم، فكل مدرب يطلب 
ويحصد  ثماره  يقطف  حتى  والوقت  الصبر 
ووقفة  دراسة  من  وهل  ونتائجه،  نتاجه 

للتصدى لهذه الظاهرة الموسمية.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

عدم السيطرة على الجماهير يهدد الدوري الليبي املمتاز

حمدو  الليبي  المحترف  شارك 
الترجي  فوز  في  الهوني، 
على  التونسي،  الرياضي 
الزمالك  منافسه  حساب 
الجولة  ضمن  المصري، 
دوري  مسابقة  من  الثالثة 
احتضنه  لقاء  في  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 

ملعب حمادي العقربي في رادس.
ويليام  اإليفواري  األول  الترجي  هدف  سجل 
من  تمهيدٍ  بعد  الـ27  الدقيقة  عند  توغي 
في  الزمالك  نجح  ذلك،  وبعد  النقاز،  حمدي 
فتوح  أحمد  طريق  عن  التعادل  هدف  إدراك 
متوسط  ينجح  أن  قبل   ،39 الـ  الدقيقة  عند 
الهدف  إضافة  في  والذهب  الدم  نادي  ميدان 
الثاني بفضل محمد علي بن رمضان من ركلة 

جزاء.
الليبي  المحترف  توغل  الـ53؛  الدقيقة  ومع 
ليمهد  الجزاء  منطقة  داخل  الهوني،  حمدو 
سدّد  الذي  رمضان،  بن  الثاني  الهدف  لصاحب 
وغالط حارس الزمالك، معلنًا فوز الترجي بثالثية 
فاز  الذي  التونسي  الترجي  أن  إلى  يشار  كاملة. 
وحيد،  لهدف  بثالثية  المصري  الزمالك  على 
من  الرابعة  المجموعة  ترتيب  جدول  يتصدر 
أفريقيا برصيد سبع نقاط،  أبطال  مسابقة دوري 
نقاط،  بخمس  ثانيًا  الجزائر  مولودية  يأتي  فيما 
السنغالي؛  تونجيث  أما  بنقطتين،  ثالثًا  والزمالك 

فيحل في المركز األخير بنقطة وحيدة.

الليبي لكرة القدم، إنه  قال جمال أبونوارة، المرشح لرئاسة االتحاد 
يعمل فوق الطاولة وأهدافه واضحة، وال يعمل في الخفاء من أجل 

خاصة. مصالح 
الرياضي في  الذاتية وتاريخي  موضحًا: »أعتمد على سيرتي 

ترشحي، وشعاري الكفاءة، ولدي برنامج لـ8 سنوات قادمة، وأؤمن 
بالشفافية.. على اتحاد الكرة أن يخلق موارد مالية من خالل 

والتسويق«. اإلعالن 

أطلق صالح العربي، نائب رئيس اللجنة األولمبية الليبية، ورئيس االتحاد ◆
الليبي لكرة القدم السابق، صرخة من أجل الوضع الصعب الذي يعشيه 

المواطن. وناشد عبر حسابه على »فيسبوك« المسؤولين بالدولة 
االلتفات للوضع المعيشي الصعب الذي أصبح يعيشه المواطن الليبي. 

وأكد أن الغالء فاحش، خاصة في المواد الغذائية، وقد يؤدي لنتائج 
كارثية، داعيًا مَن بيدهم زمام األمور للمساهمة في عالج هذا الملف 

وتخفيف معاناة المواطنين.

◆
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● حسين البوسيفي

● الهوني

الوسط - محمد ترفاس

إقاالت  مسلسل  أن  يبدو 
الدوري  في  المدربين  واستقاالت 
مازال  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
 -  2020( الموسم  هذا  مستمرًا 
2021(، رغم أن عمر الدوري ال 
يتجاوز السبعة أسابيع خالل 
ولكن  الذهاب،  مرحلة 
والجماهير  النتائج  ضغط 
المقدم  المردود  وضعف 
من الالعبين والمدربين 
األخضر،  المستطيل  في 
القرارات  ببعض  يعجل 
والذي  المدربين،  تجاه 
النتائج  عجلت  حيث  الموسم،  هذا  مبكرًا  بدأ 
الذين  المدربين  من  عدد  ورحيل  بإقالة  السلبية 
رحيلهم  لتعلن  عملهم،  على  إداراتهم  تصبر  لم 
واستبدالهم سريعًا؛ بحثًا عن التغيير نحو األفضل 

لها طموحاتها. يحققون  مدربين  مع  والتعاقد 
والمدربين، عندما  األندية  قرار تجاه  آخر  وكان 
إلى  الدامجة استقالته  الوطني جالل  المدرب  قدم 
إدارة نادي السويحلي، مقدما اعتذاره عن مواصلة 
االستمرار في تدريب فريق كرة القدم األول. ومن 
على  االستقالة،  السويحلي  إدارة  قبلت  جانبها 
أسابيع  ستة  مرور  بعد  األول  الفريق  نتائج  خلفية 
خاللها  جمع  حيث  الممتاز،  الليبي  الدوري  من 
السابع  المدرب  ليكون  فقط،  نقاط  سبع  الفريق 

الذي يرحل عن الدوري الليبي.
نادي  على  الدور  أتى  الدامجة،  استقالة  وقبل 
عماد  األول  مدربه  إقالة  أعلن  الذي  الخمس 
الدهماني بالتراضي أيضًا، رغم أن الفريق حقق أول 
فوز له في سباق الدوري الممتاز على حساب الشط 
بنتيجة عريضة استقرت على رباعية مقابل هدفين. 

منذ  جاهزًا  كان  »الدهماني«  إقالة  قرار  أن  ويبدو 
البداية، حيث ذكرت بعض التقارير، أن مجلس إدارة 
الفني حمدي بطاو، ليتم  النادي تواصل مع المدير 
فيما بعد االتفاق على جميع االتفاقات، حتى إعالن 

التعاقد معه خالل األيام القليلة الماضية.
الجولة  منذ  بدأ  المدربين  رحيل  مسلسل  وكان 
بدرنة  دارنس  نادي  أقال  حين  األولى،  االفتتاحية 
أعلن  كان  الذي  العامري،  أنيس  التونسي  مدربه 
ليتم   ، التونسي  وهو  الفريق  تدريب  مهمة  توليه 
والمدرب  السابق  الفريق  بالعب  سريعًا  استبداله 
في  النادي  إدارة  لتتعاقد  موقتًا،  بورحيلة،  كمال 
الجولة الثانية مع المدرب التونسي هشام نصيبي.

تقدم  األولى؛  الجولة  في  فريقه  قاد  أن  وبعد 
من  إعفائه  بطلب  جبريل  طاهر  األخضر  مدرب 
الجولة  في  محله  ليحل  للفريق  كمدرب  استمراره 
الشيخي،  اهلل  عبد  المساعد  المدرب  زميله  الثانية 
المدرب  مع  التعاقد  النادي  إدارة  بعدها  لتعلن 
وهو  الموسم  هذا  الفريق  مسيرة  في  الثالث 
ثالث  في  شمام  سمير  القديم  الجديد  التونسي 

البيضاء. تجربة له مع أخضر 
أقال  االفتتاح؛  جولة  في  الفريق  قاد  أن  وبعد 
مجدي  الجزائري  المدرب  بشحات  الصداقة  نادي 
المهدي  الوطني  المدرب  له  بدياًل  ليحل  الكردي، 
الذي  االتحاد  نادي  من  األخبار  جاءت  ثم  أبوشاح، 
البرتغالي  المدرب  إقالة  الجديدة  إدارته  أعلنت 
على  الفريق  قيادة  على  أشرف  الذي  كوستا،  دي 
في  الفريق  وقاد  واألفريقية،  المحلية  الواجهتين 
التعاقد  إعالن  ليتم  الموسم  في  مباراتين  أول 

الحمادي. المدرب أسامة  رسميًا مع 
الدوري  منافسات  في  الرابعة  الجولة  وسجلت 
الخامس  المدرب  رحيل  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
صبري  الوحدة،  مدرب  وهو  المسابقة  مالعب  عن 
قشوط، الذي أعلن اعتذاره عن عدم مواصلة مهامه 
زميله  محله  ليحل  للوحدة،  األول  للفريق  كمدرب 
المدرب أحمد عزالدين برفقة المدرب عمران شعبان.

آخرهم الدامجة.. مسلسل إقاالت واستقاالت املدربني في الدوري عرض مستمر

حقق سفير الشطرنج الليبي جالل شاهين، 
فوزين ثمينين في الجولتين الثالثة والرابعة 
لبطولة أسكتلندا للشطرنج، قاد بهما ناديه 

بولي للتتويج بكأس البطولة والميدالية 
الذهبية. وقبل جوله من اختتامها، فاز شاهين 

في الجولة الثالثة على الالعب مير بيرت من 
نادي باندرسن، وفي الجولة الرابعة فاز على 

الالعب مير فيل من نادي ستبس.

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ4
الصدارة لنادي بولي برصيد ثماني 

نقاط من أربع جوالت، وجاء ثانيًا نادي كار 
بريدج بخمس نقاط، وثالًثا نادي بريست 
ويك بأربع نقاط ورابعًا. نادي باريدسن 

بثالث نقاط، وخامسًا نادي ستبس برصيد 
نقطتين، وفي الترتيب السادس واألخير 

نادي دندي سيتي برصيد نقطتين. وعلى 
المستوى الفردي، جاءت الصدارة لليبي 

جالل شاهين من نادي بولي، وبالعالمة 
الكاملة 4 نقاط من 4 جوالت، ويالحقه 

الالعب جون الرنكا من نادي بولي أيضًا 
بثالث نقاط من أربع جوالت.

يذكر أنه باٍق على اختتام البطولة، 
الجولة الخامسة واألخيرة، وستقام في 28 

مارس الجاري، ونتيجتها ال توثر على وضعية 
المتصدر والمتوج بالبطولة، نادي بولي.

يذكر أن شاهين صاحب السجل الحافل 
باإلنجازات مع نادي بولي األسكتلندي 

الذي انضم إليه منذ أربع سنوات، ومن 
أبرزها تتويج نادي بولي ببطولة أسكتلندا 

للشطرنج وتتويجه العام الماضي 2020 
بجائزة أفضل رياضي بالنادي، وأيضًا من 

إنجازاته فضية العرب للشباب بقطر 1985.

الليبي شاهين يتوج 
بكأس وذهبية 

اسكتلندا للشطرنج
الوسط- محمد ترفاس

الوسط- الصديق قواس

● الدامجة

طاقم تحكيم سنغالي يدير 
مواجهة المنتخب الوطني 

بقيادة داوودا جيلي

لكرة  األول  الوطني  المنتخب  يستأنف  أن  تقرر 
القدم ويعود إلى نشاطه بعد غياب بإقامة تجمع 
بداية  بنغازي، سينطلق  بمدينة  داخلي  ومعسكر 
الجاري،  مارس  شهر  من  عشر  السابع  يوم  من 
استعدادا  أسبوع  لقرابة  ويتواصل  ويستمر 
الخامس  في  التونسي  المنتخب  أمام  لمواجهته 
بملعب  الجاري،  مارس  شهر  من  والعشرين 
منافسات  ضمن  ببنغازي،  الدولي  بنينا  شهداء 
وهي  »كان«،  لتصفيات  األخيرة  قبل  ما  الجولة 
الليبية  بالمالعب  تقام  رسمية  دولية  مباراة  أول 
بعد رفع الحظر المفروض على مالعبنا منذ قرابة 

السنوات السبع.
القريبة  األيام  خالل  اإلعالن  يتم  أن  وينتظر 
القادمة عن قائمة المنتخب التي اختارها المدرب 
كان  الذي  فيليبوفيتش،  زوران  المونتينيغري 
من  الليبي  الدوري  مباريات  من  العديد  تابع  قد 
العديد  مفكرته  في  ودون  المالعب،  مختلف 
جميع  متابعته  جانب  إلى  المحلية  األسماء  من 
بمختلف  ينشطون  الذين  المحترفين  الالعبين 

المالعب.
مباراة  رابع  المرتقبة  تونس  مباراة  وستكون 
قيادة  تحت  الوطني  للمنتخب  رسمية  دولية 
مرة  ألول  أشرف  أن  سبق  الذي  زوران،  المدرب 
ثالث  في  المتوسط  فرسان  وقيادة  تدريب  على 
نهائيات  ضمن  خاضها  متتالية  رسمية  مباريات 
»شان«  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
النيجر  أمام  سلبي  بتعادل  استهلها  الكاميرون، 
أمام  لهدف  بهدف  إيجابي  وتعادل  أهداف  دون 
الكونغو  أمام  وخسارة  الديمقراطية،  الكونغو 

برازافيل بهدف لصفر.
تونس  منتخب  أمام  المقبلة  المواجهة  وقبل 
ما  الجولة  وهي  الخامسة  الجولة  ضمن تصفيات 
قبل األخيرة لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات 
ترتيب  الئحة  التونسي  المنتخب  يتصدر  »كان«، 
ثالث  من  جمعها  نقاط،  عشر  برصيد  المجموعة 
منتخب  يليه  واحد،  لقاء  في  وتعادل  انتصارات 
من  جمعها  نقاط  ست  برصيد  االستوائية  غينيا 

فوزين وخسارتين.
أربع  برصيد  الثالثة  المرتبة  تنزانيا  وتحتل 
نقاط حصدها من فوز في لقاء واحد وتعادل في 
في  الوطني  المنتخب  يأتي  بينما  واحدة،  مباراة 
نقاط  ثالث  برصيد  المجموعة  فرق  ترتيب  آخر 
تنزانيا  منتخب  حساب  على  وحيد  انتصار  من 

الليبي  المنتخب  كان  أن  بعد  لهدف،  بهدفين 
من  كل  الفرسان  هدفي  وأحرز  بهدف،  متأخرا 

سند الورفلي، وأنيس سلتو.
المدرب  الفوز  لهذا  حينها  المنتخب  وقاد 
مباراة  آخر  وكانت  البنزرتي،  فوزي  التونسي 
خسر  ثم  قيادته،  تحت  الوطني  لفريقنا 
غينيا  منتخب  أمام  متتاليتين  مباراتين  نتيجة 
لهدفين،  أهداف  بثالثة  األولى  االستوائية 
الورفلي من ركلة جزاء  المحترفان سند  أحرزهما 

بالتمر. ومحمد 

لصفر  بهدف  الثانية  المباراة  خسر  ثم 
المباراتين  هاتين  في  الوطني  المنتخب  وقاد 
المدرب  ليكون  المرجيني،  علي  الوطني  المدرب 
المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، الذي أعلن عنه 
عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
في  ُأقيم  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  الشلماني، 
الـ17 من شهر ديسمبر العام 2020، ثالث مدرب 
يقود منتخب الفرسان في تصفيات »كان«، فبعد 
المنتخب  أمام  التصفيات  مهمته األولى في هذه 
أمام  مبارياته  آخر  في  الفريق  سيقود  التونسي 
فقد  التي  التصفيات،  هذه  في  تنزانيا  منتخب 
خاللها حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي 

التأهل.
الليبي  المنتخب  مع  زوران  مهمة  تكون  ولن 
سهلة كما يتخيلها البعض، حيث يوجد »فرسان 
مجموعته  في  صعب  موقف  في  المتوسط« 
الحالية بالتصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 2021. 
المباراتين  في  الفوز  إلى  ليبيا  منتخب  ويحتاج 
أمامه  بديل  وال  وتنزانيا،  تونس  من  كل  أمام 

سوى ذلك للحفاظ على فرصه في التأهل.
إلى  أيضا  يحتاج  الليبي  المنتخب  أن  كما 
للتأهل،  المجموعة  في  الفرق  باقي  من  مساندة 
حيث يطمع في أن يخسر منتخب غينيا االستوائية 
الوصيف الحالي للمجموعة برصيد ست نقاط في 
أمام  يخسر  أو  يتعادل  وأن  تونس،  أمام  مباراته 

تنزانيا صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
في هذه الحالة سيكون ترتيب المجموعة على 
النحو التالي: منتخب تونس في الصدارة برصيد 
تسع  برصيد  الوصيف  ليبيا  ومنتخب  نقطة،   13
الثالث في حالة  نقاط، ومنتخب غينيا االستوائية 
التعادل أمام تنزانيا برصيد سبع نقاط، ومنتخب 

تنزانيا في المركز الرابع برصيد خمس نقاط.
واختارت لجنة التحكيم باالتحاد األفريقي لكرة 
السنغال  من  دوليا  تحكيم  طاقم  »كاف«  القدم 
المنتخب  أمام  الوطني  المنتخب  مباراة  إلدارة 
مارس  شهر  من   25 يوم  سقام  التي  التونسي، 

الجاري، بملعب شهداء بنينا ببنغازي.
جيلي  داوودا  الدولي  الحكم  المباراة  وسيقود 
أول  مساعد  توري،  شيخ  سيرجي  بمساعدة 
ومامدو نجوم مساعد ثان، وبوجود الحكم الرابع 
الحكم اليون سانديقو، وسيراقب المباراة كادري 
المصري  الدولي  والحكم  تشاد،  من  كانا،  صالح 
الحكام،  مقيم  عادل،  الدين  عصام  السابق 
عاما،  منسقا  مصر  من  محفوظ  هاني  وتايمور 
ودكتور  أمني،  مراقب  إبراهيم  محمد  والمصري 

عصام الدناع مراقب صحي من ليبيا.

●  العبو المنتخب الوطني

● من مباراة المنتخب الوطني والنيجر في بطولة أفريقيا للمحليين

الوسط - زين العابدين بركان

املنتخب الوطني يعود إلى نشاطه بمعسكر داخلي استعدادا ملوقعة تونس
زوران فيليبوفيتش ثالث مدرب يقود »فرسان المتوسط« في تصفيات أمم أفريقيا 2021

●  عماد الدهماني

● أبونوارة
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غياب
 االستقرار

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

قطاع  يشهد  لم  طويل  زمن  منذ 
ليبيا  في  والرياضة  الشباب 
الناحية  من  حقيقيًا  استقررًا 
ثالثين  من  أكثر  وخالل  اإلدارية، 
السياسية  األوضاع  بسب  عامًا 
أحيانًا  حيث  الرياضة،  تستقر  لم 
وزارة  وأحيانًا  هيئة  وضعها  يتم 
التعليم  قطاع  تتبع  وأحيانًا 

مباشرة. األولمبية  تتبع  وأحيانًا 
خالل  هيئة  كانت  أن  وبعد 
إنه  يقال  األخيرة،  سنوات  الست 
فصلها  تم  الجديدة  الحكومة  في 
للشباب،  وأخرى  للرياضة  وزارة 
مع  القطاعيين  وجود  أن  بسبب 
وزارة،  ألي  ومثقل  مرهق  بعض 
حق  على  تسيطر  الرياضة  وأن 
زحمة  في  يضيع  الذي  الشباب 
ونسيان  فقط  بالرياضة  االهتمام 

ومتطلبتهم. وبرامجهم  الشباب 
إيالء  عدم  مسلسل  ويستمر 
االهتمام  والرياضة  الشباب  قطاع 
المتعاقبة  الحكومات  من  الكافي 
الليبية  الرياضة  تأخر  في 
لها،  المشاكل  ومزيد  ومعاناتها 
وأحيانًا دون  وزارة  إلى  ومن هيئة 
تبعية  أخرى  وأحيانًا  االثنتين، 
األزمات  تتواصل  آخر  لقطاع 
في  يكون  أن  يفترض  كان  لقطاع 
وضع أفضل وفي دولة نفطية لها 
مجتمع  وفي  المالية،  إمكاناتها 
نصف  من  وأكثر  الرياضة  يعشق 
اإلداري  االستقرار  شباب.  سكانه 
تحدث  صعب  ودونه  جدًا  مهم 

كبيرة. نقلة 

مالعب

من  كبيرة  ضغوط  عليهم  فالحكام  فقط؛ 
إداريو  ارتكبها  األخطاء  بعض  وهناك  األندية 
لم  هذا  ومع  ومرافقوها،  ومدربوها  األندية 
يتكاتف  أن  وأتمنى  ساكنًا،  األندية  تحرك 
أجل  دوره من  كٌل  يؤدي  وأن  الجميع،  ويتعاون 
وتنتهي  تعثر،  وبال  بنجاح،  المسابقة  تسيير 
المقبل،  يوليو  المحدد خالل شهر  موعدها  في 
خاصة أننا سعدنا جميعًا بعودة النشاط الكروي 
الوطني،  منتخبنا  مسيرة  على  سينعكس  بما 
خير  الكروي  الموسم  وعودة  انطالق  وكان 
عن  مفروضًا  كان  الذي  الحظر،  رفع  لقرار  داعم 
مالعبنا، والذي بذلنا خالله جهودًا كبيرة؛ حتى 
على  الدولية  المباريات  الستقبال  مالعبنا  تعود 

مستوى األندية والمنتخبات«.
رسميًا،  الليبية  المالعب  عن  الحظر  رفع  وتم 
يوم الـ25 من فبراير الماضي، وذلك بعد أن زار 
ليبيا،  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد 
استمرت  زيارة  في  الماضية،  األسابيع  خالل 
لمدة ثالثة أيام. كما تقرر إقامة مباراة المنتخب 

في  تونس،  نظيره  أمام  القدم،  لكرة  الوطني 
تصفيات كأس أفريقيا بملعب بنينا ببنغازي.

الصفحة  عبر  كلمته  خالل  الشلماني  وقال 
»أزف  القدم:  لكرة  الليبي  لالتحاد  الرسمية 
ولكل  القدم،  كرة  لعشاق  خاصة  مفرحًا،  خبرًا 
المالعب  عن  الكامل  الحظر  رفع  وهو  الليبيين 
من  البد  بأنه  التوصية  »تم  موضحًا:  الليبية«. 
منتخب  الستقبال  بسيطة  أمنية  خطة  إعداد 
مباريات  واستقبال  الكان،  تصفيات  في  تونس 
جميع  واستقبال  القادمة،  بنغازي  األهلي  فريق 

المباريات القادمة على مالعب ليبيا«.
ملعب  »كذلك  الليبي:  االتحاد  رئيس  وتابع 
بسيطة  مالحظات  هناك  كان  بنينا  شهداء 
سننتقل  ثم  بتعديلها،  البدء  حاليًا  وتم  عليه 
األخرى«.  المالعب  إلى  بخطوة  خطوة  بعدها 
وعلى  للجميع،  الشكر  »أوجه  الشلماني:  وأشار 
الوطنية  الحكومة  مجلس  رئيس  رأسهم 
األمور  هذه  وحل  لتسهيل  دبيبة،  عبدالحميد 

بالمالعب«. الخاصة 

القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد 
لجنة  مع  اجتماعًا  الشلماني،  عبدالحكيم 
للرياضة، خالل  الليبي  باالتحاد  العامة  التحكيم 
الذي  االجتماع  خالل  وتم  الماضية.  األيام 
العامة،  التحكيم  لجنة  وأعضاء  رئيس  حضره 
التي  والظروف  والصعوبات  المشاكل  بحث 
االطالع  جانب  إلى  عامة،  بصفة  الحكام  تواجه 
على سير التحكيم، خالل األسابيع الماضية، من 

الدوري الليبي الممتاز.
الواردة،  المالحظات  المجتمعون  وناقش 
وصلت  التي  والشكاوى  المباريات،  رافقت  التي 
من األندية حول األخطاء التحكيمية والحد من 
األخطاء التحكيمية. كما وجه الشلماني، رئيس 
وأعضاء لجنة التحكيم العامة؛ باتخاذ اإلجراءات 
تجاه  والعقوبات  القوانين  وتطبيق  الالزمة، 
التحكيم  أداء  عن  رضاه  عدم  مؤكدًا  حكم،  أي 

أندية  عدة  وكانت  الدوري.  مباريات  أغلب  في 
احتجاج  بيانات  سابق،  وقت  في  أصدرت،  قد 
لمظالم  وتعرضها  التحكيم،  أداء  تراجع  على 
خالل  والسويحلي،  األنوار  بينها  من  تحكيمية، 
وكذلك  واألولمبي،  األخضر  مع  مباراتيهما 
بسبب دخول بعض الجماهير واألطقم اإلدارية 
زمن  وقوف  استوجب  مما  الفرق،  لبعض 

المباريات عدة مرات.
عن  أعرب  الشلماني،  الحكيم  عبد  وكان 
أغلب مباريات  التحكيم في  أداء  عدم رضاه عن 
األسابيع الماضية، من منافسات بطولة الدوري 

الليبي الممتاز لكرة القدم.
تلفزيونية:  تصريحات  في  الشلماني  وأوضح 
عدة  الماضية،  األيام  خالل  عقدنا،  »إننا 
وأعضاء  رئيس  مع  مكثفة  ولقاءات  اجتماعات 
أقصى  باتخاذ  وطالبتهم  العامة  التحكيم  لجنة 
وسيتعرض  يتقاعس،  حكم  أي  تجاه  العقوبات 

كل حكم مخطئ لإليقاف«.
الحكام  يرتكبها  لم  »األخطاء  قائاًل:  وتابع 

اتحاد الكرة يناقش أداء الحكام في أولى جوالت الدوري الليبي املمتاز

● اجتماع الشلماني مع لجنة الحكام

الوسط - الصديق قواس

الثقافة  ونشر  وخطابة  لغته  وتوحيد  القوي،  الداعم 
االحترافية بين أفراد المجتمع.

حول  نظرك  وجهة  الشخصية  صفحتك  عبر  نشرت   •
مدارس الناشئين واألكاديميات.. حدثنا عنها؟

جهات  على  هي  الخصوص  بهذا  نظري  وجهة 
التي  الناشئين  مدارس  في  النظر  إعادة  االختصاص 
تراخيص  ودون  مادي  بمقابل  ملحوظ  ازدياد  في 
والتأكد  وفنية،  وقانونية  صحية  ومواصفات  وشروط 
من مؤهالت المدربين.. نحن نتفهم حرص ولي األمر 
في شغل أوقات فراغ أبنائهم بما يعود عليهم بالنفع، 
ومعتمدة  مقننة  المدارس  تكون هذه  أن  يجب  ولكن 
أو ضمن  المختص  اللعبة  اتحاد  ومسجلة في سجالت 
األندية المعتمدة والمرخصة قانونًا، واستثنى من ذلك 

المدارس المرخصة والمعتمدة.
كما يجب أن تكون تحت رعاية االتحادات الرياضية 
واإلشراف عليها أو تحت إشراف هيئة الشباب والرياضة 
نظم  وفق  الهيئة  تخوله  من  أو  وفنيًا،  إداريًا  مباشرة 
األساسية  القاعدة  هي  ألنها  وتشريعات  وقوانين 

لالنطالق إلى أعلى المستويات.
• كيف ترى الصراع الحالي بين األندية واالتحاد الليبي 

لكرة القدم؟
األندية  بين  بالصراع  المتعلق  السؤال  على  الرد 
الرياضية واتحاد كرة القدم، هو فقد الثقة بين األندية 
واالتحاد العام لكرة القدم والجمهور الرياضي وضعف 
نتيحة عدم وجود  للمنتخب،  الفني واإلداري  المستوى 
المنظمة  اللوائح  تطبيق  وعدم  مستقر،  عام  دوري 
أثر كبير في هذا  له  السياسي كان  للعمل، واالنقسام 

الضعف.
• هل أنت مع المدرب الوطني أم األجنبي؟

األفضل من وجهة نظري اآلن وجود المدرب المحلي 
والظروف  الفني  المستوى  معرفة  في  األقرب  ألنه 
الراهنة وإمكانات الالعبين، وعندما تكون هناك حركة 

رياضية فيجب االستعانة بمدارس عالمية.
• في ختام هذا الحوار.. هل هناك أي إضافة؟

األساس  أنتم  والمسؤولين  اإلداريين  لجميع  أقول 
لم  وإذا  المحترف،  اإلداري  بالعمل  تقوم  الرياضة  ألن 
لتفسح  لك  بالنسبة  أفضل  يكون  فاالنسحاب  تستطع 
اإلدارية  والكفاءة  والرغبة  القدرة  لديه  لمن  المجال 

االحترافية.

• أين نحن من علم اإلدارة.. ولماذا ال توجد تغييرات 
في اإلدارات الرياضية؟

الرياضات،  جميع  في  الرياضية  اإلدارة  تلعب   -
دورًا  باألندية  الكرة  بفرق  مباشرة  المتصلة  خصوصًا 
ورسم  الميدانية؛  النجاحات  تحقيق  في  ومباشرًا  كبيرًا 

الخطط االستراتيجية اإلدارية والتنظيمية والرقابية.
فمهامها ال تقل أهمية إن لم يكن أهم من الجهاز 
الفني في إعداد فريق قوي من حيث التهيئة النفسية 
على  الالعبين  يعين  بما  المعنوية  الدوافع  وتعزيز 
الصمود في مواجهة المنافسات؛ وتقديم عمل متميز 
في أرض الملعب يقود إلى تحقيق التطلعات واألمنيات.

ومن الضروري أن تتوفر في اإلداري معايير وشروط 
دقيقة بحيث يكون محترفًا يقود دفة إدارته وأقسامها، 
وليس هاويًا يدير جياًل يحتاج إلى الكثير من اإلمكانات.

• وماذا عن اإلدارة االحترافية؟
الليبية  الرياضة  تعانيها  التي  المشاكل  معظم 
تعود إلى الجانب اإلداري المهني االحترافي، ألننا حين 
المؤسسات  في  االحترافية  اإلدارة  تطبيق  في  بدأنا 
الرياضية ركزنا على األسباب المادية فقط، ولم نركز 
سيدير  الذي  العقل  هو  باعتباره  البشري  العنصر  على 
وفنيًا  إداريًا  احترافية  بإدارة  الرياضية  المنظومة 
وماديًا، التي ستتولى كافة الجوانب التنظيمية والفنية.

• لماذا لم ننجح في المحافل الرياضية في السابق؟
- من وجهه نظري ومن خالل تخصصي ومعايشتي 
ال  التي  اإلدارية  التنظيمية  األخطاء  المجال، هي  لهذا 
اإلدارة االحترافية، وأن ما يعرقل  تتماشى مع مفهوم 
األهلي،  التطوعي  العمل  هو  المحترف  اإلداري  العمل 
وال نستغرب عندما نرى األخطاء اإلدارية في االتحادات 
واألندية واللجان الفنية نتيجة لهذا السبب ألنه متطوع 
المؤسسة  األكبر هي  والخاسر  أي مرتب،  يتقاضى  وال 
والتقييم ومن  المتابعة  غياب  زد على ذلك  الرياضية، 

ثم المحاسبة.
• نريد أن نعرف عوامل نجاح اإلدارة الرياضية

الرؤية المستقبلية  الليبية ولتحقيق  الرياضة  لنجاح 
والقفزة النوعية في مجال الرياضة الليبية يتحتم علينا 
داعمة  إدارية  وهيكلية  احترافي  إداري  تنظيم  وجود 
تحقيق  ولتسهيل  الرياضية،  واألندية  االتحادات  في 
القوانين  جميع  في  النظر  إعادة  يجب  الرؤية  هذه 
البنية  إلى  باإلضافة  للرياضة،  المنظمة  والتشريعات 

●  المحاضر األكاديمي حسن بن موالهم

عدم وجود دوري مستقر خلق عدم ثقة بني األندية واتحاد الكرة والجمهور
المحاضر األكاديمي حسن بن موالهم يتحدث لـ»الوسط« عن اإلدارة االحترافية في األندية واالتحادات:

إسهامات  لها  رياضية  شخصية 
كثيرة في علم اإلدارة، ألقى 

عديد المحاضرات وشارك في 
الندوات، كما ُكلف  الكثير من 

الرياضية.. شارك  المهام  عديد 
في جميع الدورات التي تقوم بها 

الشباب  وهيئة  األولمبية  اللجنة 
القدم،  والرياضة، واتحاد كرة 

حيث كانت آخر مشاركة له في 
للحصول  الجدد  المدربين  دورة 
التي اختتمت   )C( الرخصة  على 

بطرابلس. مؤخرًا 
المحاضر حسن  »الوسط«  التقت 

الحاصل  المهدي بن موالهم، 
بدنية  تربية  ماجستير  على 

تخصص تنظيم وإدارة، وإلى 
الحوار.. نص 

●  حسن بن موالهم

وتوجيه  القوى  حشد  على  ترتكز  والقيادة  األهداف، 
ترتكز  فهي  اإلدارة  أما  األهداف،  تحقيق  نحو  الجهود 
والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  وهي  وظائف  عده  على 
والرقابة لتحقيق هذه األهداف. فالقيادة اإلدارية تجمع 
اآلخرين  سلوك  على  التأثير  بين  المفهوم  هذا  في 

باستخدام السلطة الرسمية.
• وكيف يتم ذلك؟

الجهات،  من  العديد  مساهمة  خالل  من  ذلك  يتم 
الرياضي  اإلعالم  هو  الجانب  هذا  في  عنصر  وأهم 

االعتماد  مع  المعلومات  تقنية  واستخدام  التحتية، 
من  متطورة  إدارية  منهجية  وفق  العمل  في  الكامل 
خالل تطوير الهياكل اإلدارية وإعداد الكوادر اإلدارية 
محفزة  داخلية  بيئة  خلق  في  تساهم  التي  والفنية 

للعمل واإلبداع في هذا المجال.
التشجيعية  الحوافز  بنظام  العمل  إلى  باإلضافة 
الستقطاب الكفاءات اإلدارية الفاعلة، ألن تقدم الدول 
يعكس التقدم في استخدام اإلدارة الرياضية الحديثة 
مستوى  ارتقى  كلما  إذ  الرياضية،  أنشطتها  كافة  في 
أصبحت  ولذ  الرياضي،  مستواها  تحسن  كلما  اإلدارة 
أسس  على  مبنيًا  تخصصيًا  وعماًل  احترافًا  اإلدارة 
صحيحة، وقواعد متينة للوصول إلى أعلى المستويات 

الرياضية.
وعندما نتحدث عن اإلدارة الرياضية البد أن نتطرق 
للرئيس والقائد واإلداري، فهم متفقون في المفهوم 
العام ولكن لكل منهم له خاصية تميزه عن اآلخر في 
تجمع  فالرئاسة  بينهم،  فروق  هناك  إذا  اإلدارة،  علم 
بين القيادة واإلدارة، وترتكز على اتخاذ القرار وإصدار 
تحقيق  بقصد  الرسمية  السلطة  باستخدام  األوامر 

أفضل المدرب المحلي على 
األجنبي ألنه األقرب لمعرفة 

الظروف الراهنة وإمكانات الالعبين

الوسط- الصديق قواس

مهمة وطنية في »ملعب بنينا« الستقبال مواجهة »الفرسان« ضد »نسور قرطاج«

شهداء  ملعب  بتجهيز  المكلفة  اللجنة  تواصل 
بالنهار  الليل  أعمالها،  القدم  لكرة  الدولي  بنينا 
االنتهاء  من  اإلسراع  أجل  من  الزمن  وتسابق 
الدولي،  بنينا  لملعب شهداء  التجهيز  أعمال  من 
التفقد  لجنة  بها  طالبت  التي  النواقص  وسد 

بـ»كاف«. والتفتيش 
وينتظر أن يحتضن ملعب شهداء بنينا مباراة 
تونس،  منتخب  نظيره  أمام  الوطني  المنتخب 
الحالي،  الخامس والعشرين من شهر مارس  في 
دولية  مباراة  أول  وهي  »كان«،  تصفيات  ضمن 
الحظر،  رفع  بعد  الملعب  يحتضنها  رسمية 
ومباراة األهلي ببنغازي أمام بطل جنوب أفريقيا 
المجموعات  لدور  الثالثة  الجولة  ذهاب  ضمن 
من  الرابع  في  األفريقية  الكونفدرالية  لبطولة 

المقبل. أبريل  شهر 
بمدينة  بنينا  شهداء  ملعب  في  حاليا  وتجري 
توصيات  لتنفيذ  الصيانة  أعمال  بنغازي 
ومالحظات االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، 
تصريحات  حسب  اإلنجاز  نسبة  وصلت  حيث 
على  المشرفين  أحد  الكزة،  أسامة  المهندس 
الملعب  أن  مضيفا   ،%  80 إلى  الصيانة  برنامج 
المتوقع  المحدد، ومن  الوقت  سيكون جاهزا في 
له  المحددة  المدة  قبل  االٔعمال  تنتهي  أن 
الملعب  واعتماد  األفريقي  االتحاد  على  لعرضها 

األفريقية. المباريات  رسميا الستقبال 
من  العديد  في  التحديث  يكون  وسوف 
كاميرات  تركيب  بينها  من  الملعب،  مرافق 
اإلضاءة  وتقوية  اإللكترونية  والساعة  المراقبة 
البدالء  ومقاعد  المالبس  تغيير  حجرات  وتوسيع 
الطوارئ  وأبواب  الشرفية  والمنصة  والمقصورة 

للملعب. العامة  والنظافة 
المهندس  الماضي  األسبوع  في  قام  وقد 
بزيارة  »كاف«  من  المكلف  قريميدة  محمد 
تجهيز  عمليات  على  واطلع  بنينا،  لملعب شهداء 
عبدالحكيم  الليبي  االتحاد  رئيس  الملعب صحبة 
الشلماني، وعدد من المسؤولين المشرفين عن 
صيانة الملعب والشركة المنفذة، وحسب صفحة 
االتحاد  رئيس  فإن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
الصيانة  عملية  يوميا  يتابع  القدم،  لكرة  الليبي 

بالملعب.
مجلس  عضو  الدغاري  توفيق  أكد  جانبه،  من 
إدارة نادي األهلي بنغازي، أن الجميع موجود في 
والصيانة  العمل  سير  متابعة  أجل  من  الملعب؛ 

أجل  من  »كاف«؛  لجنة  طلبتها  التي  واألمور 
أن  إلى  وأشار  عنه.  الحظر  ورفع  الملعب،  اعتماد 
التعديالت  تنفيذ  في  العمل  بدأت  األهلي  إدارة 
الستقبال  الرئيسة  المنصة  في  المطلوبة 
من  تحديدها  تم  التي  األمور  وبعض  الضيوف، 
المسؤولة،  الشركة  تكليف  تم  اللجنة، حيث  قبل 
مشددا  الملعب،  لتجهيز  فورا  العمل،  وبدأت 

قبل  التعديالت  تلك  االنتهاء من  أنه سيتم  على 
يعود  أن  قبل  »كاف«،  قبل  من  المحدد  الموعد 

التعديالت. الوفد لمتابعة تلك 
لن  اإلدارة  أن  تصريحاته،  في  الدغاري،  وأكد 
الجماهير،  إسعاد  أجل  من  مجهود  بأي  تبخل 
بتجهيز  الليبية،  والمنتخبات  النادي،  وخدمة 

صرح رياضي الستضافة المباريات.

على  المشرف  أوضح  نفسه،  السياق  في 
األيام  خالل  جاهزا  سيكون  الملعب  أن  الملعب 
بالشروط  معدال  سيكون  وأنه  المقبلة،  القليلة 
الشكر  موجها  »كاف«،  لجنة  حددتها  التي 
المجهودات  على  والبلدية  بنغازي  األهلي  لنادي 
عن  الحظر  لرفع  األخيرة  الفترة  خالل  تمت  التي 
بالكامل  ليبيا  عن  الحظر  رفع  متمنيا  الملعب، 

وعن المالعب، وأن يعود الجمهور قريبا.
االتحاد  رئيس  الشلماني  إبراهيم  تحدث  كما 
في  الجميع  أن  عن  بنغازي،  القدم  لكرة  الفرعي 
رائعة  وطنية  مهمة  في  بنينا  شهداء  ملعب 
الجماهير،  كل  الشلماني  وطمأن  وحقيقية. 
أعمال  من  االنتهاء  سيتم  الملعب  أن  مؤكدا 
التطوير فيه وسيكون جاهزا تماما للوفد الجديد 

من »كاف«، مؤكدا أنه يثق في رفع الحظر عنه.
بدقة  يتابع  الجميع  أن  على  الشلماني  وشدد 
الملعب  عن  الحظر  رفع  أجل  من  التطورات؛ 

الستضافة  األفريقي؛  االتحاد  قبل  من  واعتماده 
العديد  هناك  أن  مضيفا  جديد،  من  المباريات 
تحسين  أجل  من  تطوعت؛  التي  الجهات  من 
حددتها  التي  المعايير  وتوفير  وتجهيزه  الملعب 

اللجنة؛ من أجل رفع الحظر عنه.
في  ساعد  من  لكل  الشكر  الشلماني  ووجه 
الليبية،  المالعب  عن  الحظر  لرفع  اللجنة  قدوم 
أنه  إلى  مشيرا  األمر،  هذا  وراء  كان  من  وكل 
المجلس  قبل  من  رائعة  لمسات  هناك  كانت 
هيئة  رئيس  قبل  ومن  بنغازي،  بمدينة  البلدي 
تصريحاته،  مختتما  للمنطقة،  والرياضة  الشباب 
أن الحظر أثر سلبيا، وأعاق كل المنتخبات الليبية 
كانت  التي  األندية  وكذلك  الفئات،  بمختلف 

تشارك في البطوالت القارية.
وذلك  الليبية،  المالعب  عن  الحظر  رفع  وتم 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد  زار  أن  بعد 
زيارة  في  الماضية،  األسابيع  ليبيا، خالل  »كاف« 

استمرت لمدة ثالثة أيام.
ألكثر  الحظر  عليها  فرض  ليبيا  أن  إلى  يشار 
الليبية  الخزانة  كبد  مما  سنوات  سبع  من 
واإلقامة  التنقل  عمليات  وكذلك  طائلة،  مبالغ 
الفرق  متابعة  من  الليبي  الجمهور  وحرمان 
المنتخب  لعب  حيث  الليبية،  والمنتخبات  الليبية 
والتي  الديار،  خارج  مباراة   70 من  أكثر  الليبي 
القدم  لكرة  المتتالية  اإلخفاقات  في  تسببت 
اللعب  عدم  بسبب  التحكيمي  والظلم  الليبية، 

مالعبنا. في 

● أرضية ملعب بنينا

● الشلماني في زيارة لملعب بنينا

»بنينا« يشهد مباراة األهلي 
بنغازي أمام بطل جنوب 

أفريقيا ببطولة الكونفدرالية

الوسط - زين العابدين بركان

25 مارس أول مباراة دولية رسمية يحتضنها الملعب بعد رفع الحظر من االتحاد األفريقي
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لماذا: لم يغادروا؟
ماذا: يفعلون؟

من: يتمسك ببقائهم؟

أين: مناطق تمركزهم؟
متى: يعودون من حيث جاؤوا؟

كيف: يمكن التخلص منهم؟

املرتزقة األجانب
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشريف املاقني بومدين الشريف املاقني بومدين 
))19621962 / /33//1111 -  - 19001900((

بومدين،  الماقني  الشريف  المعلم  األستاذ  دور  بنغازي  مدينة  تاريخ  وثق 
الفعال في تعليم اللغة العربية بسرية إبان حكم المستعمر اإليطالي، ومنذ 
شبابه ساهم بتواصل مراحل حياته في نشر الوعي الثقافي لدى األجيال 
التي جايلها. امتهن تدريس اللغة العربية والدين في عدد من مدن وقرى 

المناطق الشرقية والوسطى من ليبيا.
التراث  في  الواسعة  ثقافته  القصيرة.  القصة  الماقني  الشريف  كتب 
البيت  بقصائد  بعد،  فيما  تسمى  ما  أو  العلم،  وأغاني  شعر  من  الشعبي، 
الواحد ساهمت في خلق تيارت متنوعة تناولت التراث الشعبي، باإلضافة 
التقدم  واكبت  عنها  والكتابة  الشعبية،  األغنية  تأليف  في  موهبته  إلى 
الفكري العربي، في إثراء الساحة الليبية بألوان متعددة من فنون الشعر 

الغنائي. وسد ثرى مقبرة سيدي عبيد ببنغازي يوم رحيله.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

أورفوار 
مسيو ساركوزي

آخر األسود 
اآلسيوية في خطر

تواجه آخر مجموعة من األسود اآلسيوية، 
في إحدى الغابات الهندية، تهديدًا جراء 
مرض فيروسي قد يقضي عليها نهائيًّا.

في القرن التاسع عشر، كانت أعداد 
األسود اآلسيوية كبيرة على األراضي 

الممتدة من سورية إلى الهند الشرقية، 
إال أن عمليات صيدها العشوائي، إضافة 

إلى توغل البشر إلى موطنها كادا يؤديان 
إلى زوالها. ويختلف األسد اآلسيوي 
اختالًفا طفيًفا عن نظيره األفريقي، 

فلبدته ووبره كثيفان. وفي 1913، لم 
يكن عدد هذه الحيوانات في العالم 

يتخطى العشرين، في متنزه غير الوطني 
الممتد على أربعة عشر كيلومترًا من 

الغابات في والية غوجارات غرب الهند. 
وبعد سنوات من الجهود على المستوى 
الحكومي لضمان الحفاظ عليها وزيادة 

عددها تدريجيًّا، بلغ عددها رسميًّا 
674 في العام 2020. لكن قبل ثالث 

سنوات، نبّه موت ما ال يقل عن 11 من 
السنّوريّات السلطات إلى وجود مرض 

ديستمبر الفيروسي )كف القدم الخشبية( 
المعدي للغاية.

تلقيح القردة 
ضد كورونا

كشف مسؤولو حديقة الحيوانات في 
مدينة سان دييغو األميركية، تلقى عدد 
من القردة العليا لقاحا مضادا لفيروس 

»كورونا« صمم خصيصًا للحيوانات، مما 
جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلّقح ضد 

»كوفيد19-«.
وكانت قردة غوريال في هذه الحديقة 

الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة 
من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، 
أصيبت بفيروس »كورونا« في مطلع 

يناير، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور 
األعراض عليها.

وكانت هذه أول حالة معروفة النتقال 
الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة 

الكبيرة. وتعافت الحيوانات منذ ذلك 
الحين. وفي الشهر التالي، تلقت أربعة 

قرود أورانغ أوتان وخمسة قرود من 
البونوبو في حديقة الحيوانات في سان 
دييغو جرعتين من لقاح تجريبي طورته 

الشركة المتخصصة »زويتيس«.

 أن هناك 
قضيتني أخريني 

في انتظاره. 
األولى تتعلق 

بمزاعم بزيادة 
غير قانونية في 

االنفاق ماليًا 
على حملته 

االنتخابية العام 
2012، والثانية 

تخص مزاعم 
بأموال استلمها 

من العقيد 
القذافي العام 

.2007

نجوى ونوال.. 
غزل التسعينات

الزغبي  ونوال  كرم  نجوى  تبادلت 
صفحات  خالل  من  والثناء،  المديح 

ردت  إذ  االجتماعي،  التواصل 
على  كرم  نجوى  اللبنانية  الفنانة 
نوال  الفنانة  زميلتها  تصريحات 

خالل  بها  أدلت  التي  الزغبي، 
أطلت  حيث  »بصراحة«،  برنامج 

نيشان،  اإلعالمي  برفقة  فيه 
تغار  كانت  أنها  نوال  وأكدت 

هذه  وأن  كرم،  نجوى  من 
متبادلة  كانت  الغيرة 
المنافسة  كانت  حيث 
ولكنها  بينهما  قوية 

شريفة. منافسة  كانت 
نشرت  المقابل،  وفي 

مقطعا  »تويتر«  عبر  نجوى 
نوال  حلقة  من  مصورا 

»بالتسعينات  عليه:  وعّلقت 
بجمالك  يتغنوا  الناس  كانوا 

لما  وبعدك  وهضامتك 
حقيقي  ستار  بيطل  تطلي 

ردت  فيما  كذبة«،  مش 
تغريدة  على  نوال 

قالت  بتغريدة  نجوى 
النجمة  »إنت  فيها: 

مش  اللي  المضواية 
تنطفى...  ممكن 
قلبي«. من  بحبك 

في القرن الرابع الميالدي، وبعد 
زلزال 365م جرت عملية تحويل 
أحد المواقع األثرية المهمة إلى 

ما يعرف اليوم بمسرح السوق، 
الذي يقع أسفل المرتفع الواقعة 

عليه األجورا والقيصاريوم 
واألكربولس.

وأخيرا، كشفت مصلحة اآلثار 
الليبية مقترحا لترميم الموقع، 

في مدينة شحات، من خالل 
قسمي الحماية والترميم بمراقبة 
آثار شحات، حسب صفحة مصلحة 

اآلثار على »فيسبوك«.
مكتب اإلعالم في المصلحة 

قال إن الحفريات في مسرح 
السوق بدأت في خمسينات القرن 

الماضي، على يدي عالم اآلثار 
غولد شايلد وفيما بعد اإليطالي 

ساندرو ستوكي.

مسرح السوق يستعيد عافيتهمسرح السوق يستعيد عافيته

أقوالهمأقوالهم

»مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم 
لحكومة الوحدة الوطنية 

لتحقيق آمال الليبيين«

الناطق باسم الوزارة التركية
حامي أقصوي

»أدعم النساء والشباب الليبيين 
لضرورة تقديم أنفسهم كمرشحين 

في االنتخابات الوطنية المقبلة«.

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 
المتحدة في ليبيا باإلنابة سابًقا

ستيفاني وليامز

»مستمرون في تقديم الدعم 
األوروبي لليبيا، لتشجيعها على 

تنظيم االنتخابات 
في 24 ديسمبر المقبل«.

السفير اإلسباني لدى ليبيا
خافيير غارثيا الراتشي

 »كل ما يتردد حول حجم األصول 
الليبية المجمدة في المملكة 

المتحدة أرقام تقريبية«.

وزير الخزانة البريطاني
جون جلين

في األسبوع الماضي، عقب صدور الحكم على الرئيس الفرنسي األسبق نيكوالس ساركوزي، 
القانون في السياسة  البريطاني تشارلز بريمنر معلقًا: »الفساد والمتاعب مع  كتب الصحفي 

لليمينيين«. السياسة خاصة  لمهنة في  لم تكن، طيلة عقود، عقبة كبيرة  الفرنسية 
نيكوالس  األسبق  الرئيس  ضد  النفوذ  واستغالل  الفساد  تهم  في  القضاء  ينظر  أن  قبل 
أعوام  بثالثة  حكمًا  ضده  ويُصدر  أسابيع،  ثالثة  لمدة  استمرت  محاكمة  في  ساركوزي، 
في  الفرنسية،  المحاكم  أصدرت  النفاذ،  واجبة  عقوبة  وعام  مؤجالن،  منهما  اثنان  بالسجن. 
بسجن  الماضي  األسبوع  كان  آخرها  الفرنسيين.  الساسة  من  عديد  على  أحكامًا  السابق، 
فرانسوا لوتارد وزير دفاع سابق لمدة عامين مؤجلين وبدفع غرامة مالية كبيرة، على تهم 
بالفساد المالي. وقبل ذلك، كان الرئيس األسبق جاك شيراك الذي صدر ضده العام 2011 
حكم بالسجن المؤجل لمدة عامين، بتهمة سوء تصرفه في أموال عامة، خالل توليه عمادة 
بلدية باريس. القائمة تشمل أيضًا رؤساء حكومات مثل آالن جوبير ومرشحين للرئاسة مثل 
فرانسو فيلون، وغيرهم. ما يميز ساركوزي هو أنه سيكون الرئيس الوحيد الذي صدر ضده 
األولى  انتظاره.  في  أخريين  قضيتين  هناك  أن  ذلك،  إلى  أضف  الحبس.  عقوبة  بنفاذ  حكم 
 ،2012 العام  االنتخابية  حملته  على  ماليًا  االنفاق  في  قانونية  غير  بزيادة  بمزاعم  تتعلق 

.2007 العام  القذافي  العقيد  والثانية تخص مزاعم بأموال استلمها من 
في  ضيقة  زنزانة  أبواب  عليه  تقفل  ولم  طليقًا،  اآلن،  حتى  مــازال،  ساركوزي  والسيد 
القليلة  الفترة  في  االستئناف،  محكمة  صادقت  إذا  إال  العديدة،  فرنسا  سجون  من  سجن 
محاموه.  به  تقدم  الذي  الطعن  في  النظر  بعد  ضده،  الصادر  المحكمة  حكم  على  القادمة، 

السجن،  يدخل  لن  فهو  الحكم،  على  المصادقة  حالة  في  وحتى 
الكتروني  سوار  ساقه  وحول  بيته،  في  عام  لمدة  سيسجن  بل 
نفسه  يهيء  كان  سابق  لرئيس  محزنة  نهاية  تحركاته.  لمراقبة 
ليكون  القادمة،   2022 العام  انتخابات  في  األضواء  إلى  للعودة 
يصير  وضحاها،  ليلة  بين  به،  فإذا  اإلليزيه،  قصر  سيد  مجددًا 
الذي  الحلم  أن  يظن  كان  من  والعار.  السجن  محبسين:  رهين 
من  الستينات  في  السوربون،  جامعة  طالب  وقلب  عقل  سكن 
في  تحول  المناصب  أعلى  ارتقاء  إلى  وأوصله  الماضي،  القرن 
إلى كابوس  الحادي والعشرين  القرن  الثالثة من  العشرية  بداية 

مرعب؟!
الكتاب  The Time of Storms« عنوان  العواصف –  »زمن 
وجوده  سنوات  حول  الماضي،  العام  في  ساركوزي  أصدره  الذي 
في  مبيعًا  الكتب  أكثر  قائمة  رأس  بسرعة  وارتقى  الحكم،  في 
رئاسته،  فترة  في  لها  تعرض  التي  العواصف  أن  ويبدو  فرنسا. 

وتفادى مخاطرها، تمكنت منه في اآلونة األخيرة.
الفشل، كما قال  إلى  السياسة دائمًا ينتهون  الذين يمتهنون 
باول  إينوك  اسمه  للخالف،  مثير  سابق  بريطاني  سياسي  مرة 
هاوية  إلى  السياسي  طموحه  به  انتهى   Enoch Powell  –
أنصاره  باستثناء  والفرنسيون،  للمثل.  مضربًا  صار  حتى  سحيقة، 
ساركوزي  للسيد  بأياديهم  يلوحوا  لن  الجمهورية،  حزب  في 
مودعين وهو يغادر خشبة المسرح ، وبالتأكيد لن يذرفوا دموعًا 
من  لفترة  سيتذكرون،  لكنهم  يستحقه.  حبس  إيداعه  على 
بريطانيا  وزراء  رئيس  جعل  الذي  الملحوظ،  قامته  قِصر  الزمن، 
ولن  القزم.  لقب  ساخرًا  عليه  يطلق  كاميرون  ديفيد  األسبق 
الرولكس  بساعاته  مباهاته  وكذلك  وعجرفته،  غطرسته  ينسوا 

روبان  نظارات  وضع  على  حرصه  مثل  اقتنائها،  على  يحرص  التي 
مثيرًا  شخصًا  دومًا  كان  ويلش،  جيسون  البريطاني  المعلق  إلى  استنادًا  وأنه،  عينيه،  على 
االقتصاد.  لليبرالية  انحيازه  بسبب  خاص  بشكل  الفرنسي  اليسار  من  ومبغوضًا  لالنقسام، 
واالنتخابات  ساركوزي،  إليه  ينتمي  الذي  الجمهورية،  حزب  على  الفضيحة  تأثير  ما  السؤال: 

الرئاسية يجري االستعداد لها، من كل األحزاب، على قدم وساق؟
التهمة التي ُأدين بها السيد ساركوزي وعوقب بالسجن شملت معه محاميه وقاضيًا كان 
قانوني.  غير  بشكل  األولى  االنتخابية  لحملته  أموال  على  حصوله  قضية  في  النظر  يتولى 
من  معلومات  القاضي  من  ساركوزي  طلب  خاص،  هاتفي  جهاز  وباستخدام  محاميه،  وعبر 
موناكو.  في  وظيفة  على  حصوله  القاضي  طلب  وبالمقابل  ضده.  المرفوعة  القضية  ملف 
على  يحصل  لم  والقاضي  الرشوة،  يقدم  لم  وساركوزي  بعد.  فيما  النيابة  سحبتها  القضية 
الوظيفة. وما حدث فعليًا، قبل ذلك، هو أن الشرطة، ولسوء حظ الثالثة، اعترضت المكالمة 
ساركوزي  السيد  عَزا   ، المسجل  الدليل  وجود  ورغم  للنيابة.  وقدمتها  وسجلتها،  الهاتفية 
لدوافع  تحطيمه،  بهدف  القضاء،  رجال  في  ممثاًل  اليسار،  يقودها  ضده  حملة  إلى  األمر 
وانطباعي  مطارد،  »أنا  للقاضي:  ساركوزي  قال  األخيرة،  المحاكمة  جلسات  وخالل  سياسية. 

هو أن مكتب نيابة الجرائم المالية ُأسس من أجلي«.
محامية السيد ساركوزي أكدت في تصريحاتها لإلعالم أن محكمة االستئناف سوف تبطل 
باألرق.  ومسكونًا  بالقلق  محاصرًا  ساركوزي  السيد  سيظل  ذلك،  حدوث  حين  وإلى  الحكم. 

المتوقعة. لكنه، من دون شك، صار بإمكانه، وبإمكاننا أيضًا، رؤية نهايته 
حتى وإن كان تصريح السيد ساركوزي صحيحًا، بكونه ضحية لحملة يسارية ضده، لكن 
السيف  خصومه  منح  اختار  قد  القانوني،  غير  بتصرفه  شخصيًا،  أنه  حقيقة  ينكر  أحد  ال 

الذي طعنوه به.
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