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مكتب طلميثة يتسلم قطعًا أثرية
ص16

نزيف

فضاء

استمر نزيف أسعار النفط حول 
العالم، وذلك بفعل مخاوف تباطؤ تعافي 
الطلب بسبب القيود الجديدة المفروضة 

لمكافحة جائحة »كورونا« والتوزيع 
البطيء للقاحات في أوروبا، وتجاوز 

االنخفاض نسبة 4 % خالل تعامالت 
الثالثاء الماضي. وقال »كومرتس بنك«: 
» أوروبا تشدد إجراءات فيروس كورونا، 

وبالتالي تعزز القيود على التنقل، وتمديد 
اإلغالقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من 

اإلصابات«. وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك 
أوروبي للنفط، إجراءات العزل حتى 18 

أبريل المقبل.

مليون 447
جرعة

من لقاح مضاد لفيروس »كورونا« تم 
إعطاؤها للمواطنين حول العالم حتى 

منتصف مارس الجاري.
 وكالة »بلومبيرغ«

نفط

كل شيء

»تحدي 1«

قريبا في ليبيا
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أيهما أوال: انتخابات البرملان أم الرئاسة.. »جدل األولويات« يتصدر املشهد

الزنجبارية
لم يكن إعالن نبأ وفاة الرئيس التنزاني 

جون ماغافولي المهمة الوحيدة الصعبة 
التي تنتظر نائبته سامية صولوحو حسن، 
فهناك مهمة أصعب وهي توليها رئاسة 

الجمهورية وفقًا للدستور.
»سامية« أدت اليمين الدستورية في 

العاصمة دار السالم، لتصبح أول 
امرأة تتولى هذا المنصب في 
بالدها، وأيضًا أصبحت قائدة 

عامة للقوات المسلحة، 
وهي الزعيمة السياسية 

الوحيدة في أفريقيا 
حاليًا.

وانتخبت سيدة زنجبار 
المسلمة المحجبة، 

نائبة للرئيس 
ماغافولي في العام 

2015، وأعيد 
انتخابها معه العام 

الماضي، وحسب 
الدستور ستكمل 
»سامية« ما تبقى 

من فترة السنوات 
الخمس رئيسة لتنزانيا 

حتى إجراء انتخابات 
رئاسية جديدة، فهل 

تنجح في مهمتها ومن 
ثم تفتح الباب أمام المرأة 

األفريقية لتولي منصب 
الرئاسة مستقباًل؟

قاد القمر الصناعي »تحدي 1«، اإلثنين 
الماضي، تونس إلى الفضاء، وهو 

أول قمر مصنع بالكامل بأيدٍ تونسية 
ومخصص لشبكة اإلنترنت، أو ما يسمى 

بـ»إنترنت األشياء« لتصبح أول بلد 
مغاربي يصنع قمرًا. وانطلق »تحدي 

1«على متن الصاروخ الروسي »سويوز« 
من قاعدة بكازخستان.الرئيس التونسي، 

قيس سعيد،تابع لحظة إطالق القمر 
الصناعي، وقال: »شبابنا ثروتنا الحقيقية، 

وهو قادر على تحدي الصعاب«.

زيارات متبادلة تمهد التفاقات الحقة

كواليس »موثقة« جديدة في »أيام القذافي األخيرة«

»إيريني« مستمرة بـ 2300 دورية ومراقبة 16 ميناًء و25 مطارًا و200 رحلة جوية

تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على »كعكة« العقود في ليبيا

األصول الليبية  لن تعوض أسر ضحايا الجيش األيرلندي
الذي  الجدل  البريطانية،  الحكومة  حسمت 
دار حول استخدام األصول الليبية المجمدة، 
في  األصــول  هذه  استخدام  عدم  وأعلنت 
الجمهوري  الجيش  ضحايا  أسر  تعويض 
أو  قتلوا  الذين  إيــه«،  آر  »إيــه  األيرلندي 

ُأصيبوا باألسلحة التي قدمتها ليبيا.
رفضت  جــونــســون،  بــوريــس  حكومة 
في  يبحث  تقرير  بنشر  تطالب  دعــوات 
تم  فيما  الضحايا،  أسر  تعويض  خيارات 
شوكروس،  وليام  التقرير،  مؤلف  استدعاء 
للمثول أمام لجنة شؤون أيرلندا الشمالية 
لتعويض  التقرير جزء من تحقيق  األربعاء. 
ضحايا هجمات الجيش الجمهوري األيرلندي 

التي رعتها ليبيا في عهد معمر القذافي.
الجمهوري  الجيش  القذافي  نظام  وزود 
خالل  األسلحة  من  بكميات  األيرلندي 
االضطرابات مع المملكة المتحدة، فيما تم 
استخدام متفجرات »سيمتكس« في جرائم 
داي«  بوبي  »إنيسكلين  تفجير  مثل  قتل، 

العام 1987، وهجوم 1996 في دوكالندز 
بلندن. وزير شؤون الشرق األوسط وشمال 
مجلس  خاطب  كليفرلي،  جيمس  أفريقيا، 
مكتوب  بيان  فــي  البريطاني  العموم 
الداخلي،  التقييم  »تقرير  قائال:  الثالثاء، 
واالستفادة  للوزراء  المشورة  تقديم  كلف 
لكنه  والسرية،  الخاصة  »المحادثات  من 
لن ينشر«، لكنه أوضح بعض النتائج التي 
لماذا  أسباب  بينها  ومن  إليها،  توصل 

األصول  »استخدام  الحكومة  تستطيع  ال 
المتحدة  المملكة  في  المجمدة  الليبية 
وقال  تعويضات«.  لتقديم  قانوني  بشكل 
المملكة  لحكومة  يجوز  »ال  كليفرلي: 
المجمدة«،  ــول  األص مصادرة  المتحدة 
لدفع  العامة  األمــوال  استخدام  مستبعدًا 
استرداد  ثم  الضحايا،  ألســر  تعويضات 

األموال من الحكومة الليبية.
تفاصيل ص4

لندن ـ الوسط

في  ممثلة  الجديدة  السلطة  تنشغل  فيما 
الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي،  المجلس 
الموقتة، في ليبيا في ترتيب مهامها، وتحديد 
تفرض  الداخلية،  بالملفات  المتعلقة  أولوياتها 
ظهور  البالد  في  األخيرة  السياسية  التغيرات 
تسابق أوروبي-أوروبي على الحضور في ليبيا، 
ال شك في أنه يخفي عودة التنافس على كعكة 
مفتوحة  آفاق  على  المقبلة  ليبيا  في  »العقود« 
إلعادة اإلعمار، أخذًا في االعتبار وجود كبريات 
األوروبية  والمقاوالت  والغاز  النفط  شركات 
توقفت  التي  سنوات،  منذ  ليبيا  في  العاملة 
2011، ومن  أعمالها عقب أحداث فبراير العام 
الرئاسي، محمد المنفي،  زيارة رئيس المجلس 
ولقائهما  باريس  الكوني  موسى  ونائبه، 
خارجية  ــر  وزي ــارة  زي إلــى  مــاكــرون،  الرئيس 
الماضي،  األحــد  طرابلس  مايو  دي  إيطاليا، 
طرابلس،  إلــى  اإليطالي  الــوزيــر  ــودة  ع ثــم 
فرنسا  خارجيتي  وزيري  رفقة  الخميس،  اليوم 

وإيطاليا.
وتوالت على مدى األسبوع عمليات التسليم 
الجديدة  الحكومة  أعــضــاء  بين  والتسلم 
والموقتة،  الــوفــاق  بحكومتي  ونظرائهم 
موحدة  ميزانية  أول  بشأن  تساؤالت  رافقتها 
في  الجدل  الكثير من  أثارت   2021 في  للدولة 
اللجنة  أعضاء  يعكف  حيث  الليبية،  األوســاط 
قبل  دراستها  على  النواب  بمجلس  المالية 
الحكومة  مطالبة  أو  االعتماد  إلــى  إحالتها 
المدافعون  يتذرع  عليها،  تعديالت  بإجراء 
ونفقات  االستحقاقات  بثقل  عليها  اإلبقاء  عن 
االقتصادي  واإلصالح  »كورونا«  وباء  مواجهة 

المواطنين. معيشة  وتحسين 
السلطة  وراء  الغربية  الحكومات  وتصطف 
التنفيذية في مطالبتها بإخراج القوات األجنبية 
أميركي  انخراط  وبــرز  ليبيا،  من  والمرتزقة 
الفت بعد إجراء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
عبدالحميد  الحكومة،  رئيس  مــع  اتــصــااًل 
تنفيذ  إلى  »الحاجة  الطرفان  أكد  اذ  الدبيبة، 
في  الموقع  النار،  إطــالق  وقف  التفاق  كامل 
القوات  إخــراج  يشمل  بما  الماضي،  أكتوبر 
تأخير« وفق  ليبيا دون  األجانب من  والمرتزقة 

بيان عن الخارجية األميركية.

في  االســتــقــرار  »ضــمــان  مسألة  وشكلت 
الرئاسة  باسم  المتحدث  ليبيا« محور محادثات 
األمــن  ومستشار  قــالــن،  إبراهيم  التركية 
وقت  في  سوليفان،  جيك  األميركي  القومي 
دي  لويغي  اإليطالي  بنظيره  بلينكن  اجتمع 
حلف  خارجية  وزراء  اجتماع  هامش  على  مايو 
على  اتفقا  بروكسل، حيث  في  األطلسي  شمال 
لدعم  معًا  العمل  وواشنطن  روما  تواصل  أن 

اإلصالح في ليبيا.
باسم  المتحدث  نائبة  أعلنت  ــدورهــا  ب
مساء  بــورتــر،  جالينا  األميركية،  الخارجية 
السفارة  عمل  استئناف  واشنطن  عزم  الثالثاء، 
تسمح  فرصة  أقرب  »في  ليبيا  في  األميركية 
واشنطن  خطوة  وتأتي  األمنية«،  الظروف  بها 
في وقت أعلنت فيه أيضًا فرنسا بمناسبة زيارة 
في  سفارتها  عمل  استئناف  باريس  المنفي 

طرابلس. العاصمة 
فرنسية  وعــودًا  الرئاسي  المجلس  وتلقى 
لحماية  البلدين  بين  المشترك  بالتعاون 
وتدريب  الليبية،  والبحرية  الجنوبية  الحدود 
حلف  عام  أمين  قال  بدوره  لحراستها.  وحدات 
مساء  ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي  شمال 
العمل  لتعزيز  مستعد  »ناتو«  إن  اإلثنين، 
الحكومة  تسلم  ظــل  فــي  ليبيا  فــي  األمــنــي 

الموقتة مهامها، وذلك إذا طلب الليبيون.
وزير  أول  وهو  اإليطالي،  الخارجية  وزير  أما 
أوروبي زار ليبيا بعد تشكيل حكومتها الجديدة، 
فبحث في طرابلس آلية تشكيل لجنة مشتركة 
في  الثنائية  العالقات  ربط  إعادة  على  تعمل 
إلى  باإلضافة  والتجارية،  التنموية  المجاالت 
حين  في  الهجرة  ملف  بينها  من  أخرى،  ملفات 
أوروبيين  لمسؤولين  مبرمجة  زيارات  ستعقبها 

للشؤون  لالتحاد  األعلى  الممثل  بينهم  من 
الخارجية والسياسة األمنية جوزيف بوريل.

إلى  مايو  دي  الــوزيــر  ــاد  ع السياق  ــي  وف
خالل  له  زيارة  ثاني  في  الخميس،  طرابلس، 
أقل من أسبوع، لكنه هذه المرة برفقة وزيري 
لودريان،  إيف  جان  وألمانيا،  فرنسا  خارجيتي 
األوروبية  العالقات  ملف  حيث  ماس،  وهايكو 
رأس  على  الجديدة  السلطة  ظل  في  الليبية 
في  المسؤولين  مع  يبحثونها  التي  المواضيع 

الوطنية. الوحدة  حكومة 
التحرك  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
رغبة  يعكس  إنما  ليبيا  تجاه  األخير  األوروبي 
خارطة  عبر  ليبيا  في  بقوة  الوجود  في  أوروبية 
الدول  ومصالح  عمومًا،  األوروبية  المصالح 
بمؤشرات  يوحي  ما  حدة،  على  كل  األوروبية 
إيطاليا  رأسها  وعلى  الدول،  هذه  بين  تنافس 
من  اثنتان  ليبيا  في  تمثلهما  اللذين  وفرنسا، 
»إيني«  هما  والغاز،  النفط  شركات  كبريات 
جانب  إلى  الفرنسية،  و»توتال«  اإليطالية، 
األوروبيون  يخشى  إذ  األخرى،  الشركات  عديد 
يؤهلها  ما  ليبيا،  في  التركي  الدور  تعاظم  من 
»كعكة«  من  الكبير  القسم  على  لالستحواذ 
توجه  مع  المتوقعة  الكبرى  والمشاريع  العقود 
من  يتبعه  وما  االستقرار،  مزيد  نحو  البالد 
خطط إعادة اإلعمار التي تثير شهية الشركات 

األجنبية.
على الجانب اآلخر تقف روسيا الموجودة بقوة 
لضمان  متأهبة  »فاغنر«  مرتزقة  عبر  ليبيا  في 
في  االستراتيجية  وربما  االقتصادية،  مصالحها 
الممثل  العسكري  حضورها  إلى  مستندة  ليبيا، 
من  عــدد  في  المتمترسة  »فاغنر«  قــوة  في 
وهو  البالد،  وجنوب  وسط  العسكرية  القواعد 
الحضور الذي قد تستخدمه للمقايضة من أجل 
تحقيق  نفسه  الوقت  وفي  مصالحها،  ضمان 
توازن القوة هناك بينها وبين تركيا المعروفة 
الغرب  في  عسكرية  وقواعد  قوات  لديها  بأن 
أيضًا  توازن  إلى  يدفع  أن  ما من شأنه  الليبي، 
أن  شك  وال  الطرفين،  بمصالح  يتعلق  فيما 
التسابق  إلى  األوروبــي  الطرف  يحفز  هذا  كل 
المتبادلة  الزيارات  عبر  ليبيا  في  الحضور  على 
من  عنها  ينتج  قد  وما  المسؤولين،  كبار  بين 

وأمنية. اقتصادية  اتفاقات 
تفاصيل ص 3

● ماكرون يستقبل المنفي والكوني في باريس، 23 مارس 2021، )اإلنترنت(

في  الورفلي  محمود  الخاصة  القوات  ضابط  اغتيال  يكن  لم 
»اإلرهاب  مفادها  مقتضبة  رسالة  ببنغازي سوى  األربعاء  نهار  وضح 
األمنية  زال في عنفوانه، والهشاشة  الفوضى ما  الذي صنعته سنوات 

مستمرة«.
واإلعدامات  والدماء  بالغموض  مختلطة  الورفلي  حياة  كانت  وكما 
»وبثها  الطلق  الهواء  في  وبعضها  الواقع  أرض  على  نفذها  التي 
األربع  السنوات  في  المختلفة  اإلنترنت  منصات  عبر  المأل  على 
كأنها »قصة  الدموية  نهايته  جاءت  قبلها«  وما  األخيرة 
الكولومبي  نوبل  صاحب  كتبها  التي  معلن«،  موت 
غارسيا ماركيز. فربما توقع الجميع اغتيال الضابط 
إرهابية وميليشيات عدة  المطلوب لدى جماعات 
الورفلي  إال  الدولية  الجنائية  للمحكمة  وكذلك 

نفسه.
كان أول ظهور إعالمي للورفلي قبل أربعة 
أعوام في شريط مصور وهو يصفي ثالثة 
الشارع  في  بالرصاص  رميًا  أشخاص 
جماعة  إلى  انتمائهم  بتهمة  العام، 
»أنصار الشريعة«، ثم ظهر بعدها 
فـــي تــســجــيــل آخــر 
عشرة  يــعــدم  ــو  وه
رميًا  أشخاص 
بــالــرصــاص 
أمام مسجد 
»بـــيـــعـــة 

الرضوان« في منطقة السلماني ببنغازي.
الجنائية  المحكمة  أمر  جاء  اإلعدام  لتسجيل  الواسع  االنتشار  ومع 
الدولية باعتقال الورفلي في أغسطس 2017. وفي الشهر نفسه، قال 
الجيش الوطني الليبي إنه اعتقل الورفلي ويحقق معه، لكن المحكمة 
بل  طليق،  حر  بأنه  تفيد  الحقة  تقارير  تلقت  بأنها  أفادت  الجنائية 

وشارك في عمليات قتل أخرى.
وفي نوفمبر 2019 جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو 
من  الورفلي  بتسليم  ليبيا  في  السلطات  المحكمة  مطالبة  بنسودا، 
بين ثالث شخصيات مطلوبة لدى المحكمة، وذلك في إحاطتها حول 
الوضع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس األمن الدولي، وفي ديسمبر 
الخاصة  قائمتها  على  الورفلي  األميركية  الخزانة  وزارة  أدرجت   2019

بالعقوبات.
تسجيل  في  أسابيع  قبل  مجددًا  الورفلي  ظهر  طويل  غياب  وبعد 
ويحطم  سيارات،  توكيل  مقر  مسلحين  رفقة  يقتحم  وهو  مصور 
محتوياته، متوعدًا من سماهم بسراق المال العام، كما ظهر بعد ذلك 
في تسجيل ملفت بسيارته المصفحة وسط حشد من المواطنين، وهو 

يتلقى منهم طلبات خدمية، واعدًا إياهم بتحقيق مطالبهم.
وأسدل الستار األربعاء على حياة الضابط، محمود الورفلي، بواقعة 
االغتيال لتنعيه القيادة العامة، التي اعتبرته في بيان النعي »الشهيد 

البطل«، وفق البيان.
وكما أثار محمود الورفلي في حياته كثيرًا من الجدل حول شخصيته 
اغتياله  واقعة  تثير  أن  فالمتوقع  العامة،  بالقيادة  وعالقته  وتصرفاته، 
الغامضة جداًل آخر، حول الجهة أو األشخاص الذين كانوا وراء اغتياله، 

وهل كان االغتيال عماًل فرديًا، أم كان عملية منظمة؟

روسيا تقف متأهبة خلف مرتزقة 
»فاغنر« لضمان مصالحها 

االستراتيجية

الحكومات الغربية تصطف وراء السلطة 
التنفيذية في مطالبتها بإخراج القوات 

األجنبية والمرتزقة من ليبيا
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بسمة: »كومانجي« 
فيلم خيالي تحتاجه 

السينما املصرية

اتحاد الكرة الليبي يفتح 
أبوابه ألشرس عملية 

انتخابية.. السبت

دراغي في طرابلس 
مطلع  أبريل

في كلمته أمام مجلس الشيوخ 
نقلتها  األربعاء،  اإليطالي، 

وكالة »نوفا«، أعلن رئيس 
الوزراء اإليطالي ماريو دراغي 
زيارته ليبيا في 6 أو 7 أبريل 

المقبل.
دراغي أكد دعم بالده 

الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
الموقتة في مساعيها إلجراء 

24 ديسمبر المقبل.  انتخابات 
أضاف أن إيطاليا تدافع عن 

ليبيا والبحر  مصالحها في 
أمنيا  وتتعاون  المتوسط، 

االستراتيجيين.  مع شركائها 
وتابع:»إذا كانت هناك مصالح 

متضاربة، ال يجب أن يكون لدى 
إيطاليا شك في الدفاع عن 

مصالحها الوطنية وال الخوف 
تجاه أي شريك«.

14

طرابلس، باريس، القاهرة - الوسط

● صورة من االجتماع األول للحكومة الجديدة في بريطانيا. )أ ف ب(

الورفلي.. نهاية غامضة لضابط مثير لألسئلة والجدل



»تويتر«  خدمة  ــاء«  ــط »إب بصدد  إنها  الــروســيــة،  ــاالت  ــص االت سلطة  قالت 
حذف  عن  االجتماعي  التواصل  منصة  احجام  بسبب  المحليين؛  للمستخدمين 
لوسائل  الناظمة  »روسكوماندزور«  هيئة  وأوضحت  قانوني«،  غير  »محتوى 
على  اإلنترنت  خدمة  ولحمل  الــروس،  المواطنين  »لحماية  بيان:  في  اإلعالم 
من  اعتبارًا  تويتر  حق  في  ــراءات  إج اتخذت  روسيا،  في  التشريعات  احترام 
المخولة  الهيئة  ولفتت  الخدمة«،  سرعة  إبطاء  على  تقوم  مارس  من  العاشر 
من   100% سيشمل  »التباطؤ  إن  اإلنترنت،  عبر  إلكترونية  مواقع  تعطيل 

األجهزة النقالة و50 % من األجهزة الثابتة«.
على  القصر  »تحث  مضامين  حذف  عدم  »تويتر«  على  السلطات  وتأخذ 
حول  معلومات  عن  فضاًل  بأطفال  مرتبطة  إباحية  مواد  وتحوي  االنتحار 
ألف   28 من  »أكثر  أرسلت  أنها  الهيئة  وأكــدت  المخدرات«.  استخدام 
األميركية  الشركة  إلى  قانونية«  غير  ومنشورات  روابــط  لحذف  طلب 
خصوصًا  »تويتر«  على  الهيئة  تأخذ  كما  نتيجة،  أي  دون   2017 منذ 
الثالث  في  جماعيًّا  باالنتحار  قصر  إلى  دعوات  »مع  تتفاعل  لم  أنها 
ما  بتجاهل  تويتر  استمرت  حال  »في  وأضافت:   ،»2021 مارس  من 
إلى  يصل  وقد  لألنظمة  وفًقا  ردنا  سيتواصل  القانون  عليه  ينص 

حد وقف الخدمة«.

األميركية  ــدواء  ــ والـ ــذاء  ــغ ال إدارة  قــامــت 

الفحص  جــهــاز  على  بالموافقة   »FDA«

للكشف  االصطناعي  ــاء  ــذك ال على  القائم 

»كــورونــا«  لفيروس  الخفية  العالمات  عــن 

 Tiger Tech« اسم  يحمل  والذي  المستجد 

عن  عبارة  وهو   ،»COVID Plus Monitor

مستشعرات  يستخدم  ــذي  ال الـــذراع  شريط 

من  للتحقق  صغير  حاسب  ومعالج  ضوئية 

فرط  مثل  للفيروس،  الحيوية  المؤشرات 

الشائع  كورونا  فيروس  شــذوذ  وهو  التخثر 

الذي يتسبب في تجلط الدم بسهولة أكبر.

الشخص،  ــذراع  ــ ب الــجــهــاز  ربـــط  وبــعــد 

النبض  إشـــارات  بجمع  المستشعرات  تبدأ 

ــالث إلــى  ــدى ثـ ــق الـــدم عــلــى مـ ــدف ــن ت م

المعالج  يستخرج  ثم  ومــن  دقــائــق،  خمس 

القياسات  ــن  م ــة  األســاســي الــمــعــلــومــات 

اآللــي،  التعلم  نموذج  خــالل  من  ويغذيها 

في  بما  النهائية،  النتائج  تمثيل  ويجري 

مؤشرات  يظهر  االختبار  كــان  إذا  ما  ذلــك 

أو  التخثر،  ــرط  ف مثل  إيجابية،  حيوية 

حاسمة،  غــيــر  حــيــويــة  مـــؤشـــرات 
بأضواء ملونة مختلفة.

تواصـل 02

طريقة  سينمائي  مهرجان  وجد  الوباء،  بسبب  ليتوانيا؛  دولة  في  السينما  دور  إغالق  استمرار  ظل  في 
فيما  مشاهدتها  لهم  أتاح  إذ  فيه،  األفالم  عروض  متابعة  من  السابع  الفن  عشاق  لتمكين  مبتكرة 

هم يرتاحون بأمان في غرف الفنادق.
السينما  عشاق  األسبوع  هذا  انطلق  الذي  الدولي«  السينمائي  »فيلنيوس  مهرجان  منظمو  ودعا 

إلى تسجيل أنفسهم لدى أحد فنادق المدينة لمشاهدة األفالم المعروضة في غرفهم.
عواقب  للوباء  كانت  »لقد  بــرس«:  »فرانس  لوكالة  راماسكا  الجيرداس  المهرجان  مدير  وقال 
لهم  تتيحه  ما  وهو  أنفسهم«،  عن  الترفيه  إلى  الناس  ويحتاج  النفسية،  الصحة  على  سلبية 

هذه المبادرة التي تشّكل كذلك وسيلة »لدعم القطاع الفندقي الذي تضرر بشدة«.
غرفة   200 »نحو  أن  الرسمية  والبدالت  السهرة  بفساتين  المدعوين  وصول  قبل  وأضــاف: 
نهاية  لعروض  تقريبًا  بالكامل  الغرف  حجزت  فيما  االفتتاح،  لليلة  الفنادق  في  حجزت 
كتبها  بريدية  بطاقات  الغرف  في  وتركت  المهرجان،  بشعار  الفندق  غرف  وزيّنت  األسبوع«. 
التي  الفريدة  التجربة  هذه  سعر  ويتراوح  بالمشاهدين.  ترحب  اليد  بخط  المنظمون 

تستمر حتى أبريل ما بين 95 و350 دوالرًا في الليلة.
مجلة »تايم« تبيع مجلة »تايم« تبيع 33 أغلفة بصفتها أغلفة بصفتها

جمهور مهرجان »فيلنيوس« جمهور مهرجان »فيلنيوس« 
يشاهد األفالم من الفنادقيشاهد األفالم من الفنادق

روسيا »تبطئ« خدمة »تويتر«روسيا »تبطئ« خدمة »تويتر«

أحدث  إحــدى  في  »يوتيوب«  منصة  تتطلع 

ما  إلى  التوسع  إلى  الفيديو  مشاركة  تجارب 

هو أبعد من ميزة المنتجات في هذا الفيديو 

وتكون  معينة،  عناصر  تلقائيًا  تكتشف  التي 

قادرة على إنشاء روابط فيديو ذات صلة بأي 

شيء مميز، وتختبر »يوتيوب« قائمة تلقائية 

مقاطع  في  اكتشافها  جرى  التي  بالمنتجات 

الفيديو التي جرى تحميلها على الموقع.

واعتبارًا من 22 مارس من هذا العام، جرى 

توسيع هذا االختبار ليشمل األشخاص الذين 

الواليات  في  الفيديو  مقاطع  يشاهدون 

»يوتيوب«،  لموقع  وفًقا  وذلــك  المتحدة، 

الميزة  من  المبكر  اإلصــدار  اختبار  وجــرى 

بالرغم  وذلــك  الماضي،  العام  منتصف  في 

وكان  جدًا،  كان صغيرًا  االختبار  هذا  أن  من 

اإلصدار المبكر من الميزة يركز على الروابط 

الخارجية للمتاجر التي تبيع العناصر التي جرى 

يبدو  بينما  الفيديو،  مقاطع  داخل  اكتشافها 

المزيد من  التجربة تركز على عرض  أن هذه 

يمكن  معينة  منتجات  حول  الفيديو  مقاطع 

لنظام »يوتيوب« اكتشافها تلقائيًّا.

وقدم ممثل »يوتيوب« في تدوينة مزيدًا 

الميزة  هذه  نشر  كيفية  حول  التفاصيل  من 

تعرض  جديدة  ميزة  نجرب  »نحن  المعينة: 

قائمة بالمنتجات التي تم اكتشافها في بعض 

ذات  المنتجات  إلى  باإلضافة  الفيديو،  مقاطع 

مقاطع  بين  الميزة  »تظهر  مضيًفا:  الصلة«، 

الذين  للمشاهدين  بها  الموصى  الفيديو 

والهدف  الفيديو،  مشغل  أسفل  يتنقلون 

المزيد  اكتشاف  على  األشخاص  مساعدة  هو 

هذه  حول  والمعلومات  الفيديو  مقاطع  من 
المنتجات عبر يوتيوب«.

املنتجات تلقائيا»يوتيوب« تختبر اكتشاف 

CINEMA
CINEMA

الليبية  المؤسسة  رئيس  أصدر  الليبية،  الدولة  مؤسسات  توحيد  طريق  على  خطوة  في 
كل  في  الليبية  األنباء  »وكالة  ودمج  بتوحيد  يقضي  قرارًا  بعيو،  عمر  محمد  لإلعالم، 
كما  الليبية  الدولة  مستوى  على  واحدة  وكالة  في  والغربية  الشرقية  المنطقتين  من 
لسنة   64 القرار  من  األولى  المادة  نص  وفق  السياسي«،  االنقسام  قبل  عليه  كانت 
صفحتها  عبر  اإلعالم،  مؤسسة  نشرته  الذي  القرار  من  الثانية  المادة  ونصت   ،2021
تسوية  عن  المسؤولية  لإلعالم  الليبية  المؤسسة  »تتحمل  أن  على  »فيسبوك«،  على 
فترة  أثناء  الليبية  األنباء  وكالة  على  المترتبة  والمالية  واإلدارية  القانونية  االلتزامات  كل 

االنقسام«.
إدارة  بلجنة  الليبية  األنباء  وكالة  »تدار  أن  على  فنصت  القرار  من  الثالثة  المادة  أما 
المؤسسة  رئيس  من  قرار  بتسميته  يصدر  دائم  إدارة  مجلس  تكليف  حين  إلى  موقتة 

الليبية لإلعالم«، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وفق المادة الرابعة.
منه  األولى  المادة  بموجب  كلف  الذي   2021 لسنة   65 رقم  قراره  أيضًا  أصدر  »بعيو« 
وإبراهيم  الليبية،  األنباء  لوكالة  الموحدة  اإلدارة  لجنة  برئاسة  أبودية،  أحمد  عبدالباسط 

هدية المجبري مديرًا عامًا للوكالة، ومسعود أحمد المرابط عضوًا.
صالحيات  كافة  مجتمعة  اإلدارة  لجنة  »إلى  تؤول  القرار  من  الثانية  المادة  وبموجب 
آلية  اقتراح  اللجنة  وتتولى  الليبية،  األنباء  لوكالة  السابقين  المديرين  واختصاصات 
لإلعالم«،  الليبية  المؤسسة  رئيس  من  قرار  بها  ليصدر  االختصاصات  وتوزيع  العمل 
اإلجراءات  كافة  الليبية  األنباء  وكالة  إدارة  لجنة  »تتخذ  أن  على  الثالثة  المادة  وتنص 
2021«، مع  64 لسنة  القرار  عليه  ما نص  الوكالة وفق  إعادة توحيد ودمج  تتطلبها  التي 

العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

شعر الحكمة
يصير الزعل بني االحباب *** ويصير العتب واملالمة
إال الـقـدر مـايـوم غـــــــاب*** وكل حد عنده مقامه

حتى املوت عندها اسباب *** لـلي حتـودد أيامـه
واالحـباب يبقوا احـباب *** حتى وهم يف خصامة

بعد سنوات من االنقسام.. 
كلمة1000توحيد وكالة األنباء الليبية

●   احتفال عيد الطفل بالمسرح األثري بصبراتة.                                                                                                                                                                                                   )تصوير: سند محمد(
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»متاهة« سميرة سعيد تحقق أكثر من مليوني  مشاهدة
من  أكثر  »متاهة«  سعيد  سميرة  المغربية  للمطربة  الجديدة  األغنية  سجلت 

مليوني مشاهدة خالل األسبوع األول طرحها عبر »يوتيوب«.
توزيع  ســـرور،  بــالل  ألــحــان  ــور،  ن ــادي  ش كلمات  مــن  »متاهة«  أغنية 
شركة  تــوزيــع  ــن  وم هــانــي،  نضال  ــراج  إخـ ــن  وم ربــيــع،  هاني  موسيقي 

»ديجيتال ساوند«.

الغنائية  األلوان  من  العديد  بـ»الديفا«  الملقبة  المطربة  قدمت 
على  حريصة  تكون  ما  دائمًا  وهي  األغنيات،  قصص  في  واألفكار 
هي  »متاهة«  وأغنية  المألوف،  عن  تخرج  مختلفة  أشكال  تقديم 

تتبدل  مفقود،  طريق  في  األمور  وتسير  الغموض،  أصابها  حب  حالة 
وتختلف فيه المشاعر.

#إرتداء_الكمامة_واجب_وطني
مع ارتفاع حاالت اإلصابة والوفيات بفيروس 

»كوفيد-19«، المعروف بكورونا المستجد، في 
عدد من المناطق الليبية، أطلق أطباء ومدونون 

وناشطون هشتاغ »#إرتداء_الكمامة_واجب_
وطني«.

وقامت بلديات الرجبان، وكابو، وجادو، 
والرحيبات، بفرض حظر التجول وإيقاف الدراسة 
وقفل األسواق، واتفقت هذه البلديات على وضع 

خطة عمل متكاملة بتعاون مشترك بين جميع 
الجهات الطبية واألمنية والمدنية، إضافة إلى 
إشراك المواطن بهدف إطالق حمالت توعوية 

ضد فيروس »كورونا المستجد«.
كما وصل بحصيلة هذا األسبوع عدد اإلصابات 

اإلجمالية المسجلة في ليبيا منذ بداية ظهور 
الجائحة إلى 151 ألًفا و605 إصابات، منها 10 

آالف و787 حالة نشطة حتى اآلن، و2506 حاالت 
وفاة، بينما تعافى 138 ألًفا و312 حالة.

غير  الرموز  مجال  تدخل  تجارية  عالمة  أحــدث  األميركية  »تايم«  مجلة  أصبحت 
األولى،  للمرة  للمجلة  أغلفة  لثالثة  لمزادات  عرضها  مع   »NFT« لالستبدال  القابلة 
 ،2017 عام  من  للغالف  أحدث  ونسخة   1966 لعام  الشهير  الغالف  المزاد  ويتضمن 

وكذلك غالف جديد تمامًا لم يظهر فعليًّا عبر المجلة.
المشفرة  العمالت  سوق  في  كمجموعة  أو  فــردي  بشكل  للبيع  األغلفة  وتتوافر 
عملة  مــن  قطع   10 يبلغ  للسعر  أدنـــى  حــد  تعيين  وجـــرى   ،»SuperRare«
الرموز  وتستند  غــالف.  لكل  أميركي  دوالر   18000 من  يقرب  ما  أو  اإليثيريوم، 
ما  شخصًا  أن  من  للتحقق  تشين  البلوك  تقنية  إلى   »NFT« لالستبدال  القابلة  غير 
محدودة  حقوق  على  المشترون  يحصل  ما  وعــادًة  الرقمي،  الفن  من  قطعة  يمتلك 

لعرض العمل الفني رقميًا، لكن تظل حقوق اإلبداع الفعلية بشكل عام مع الفنان.
بيع  في  ذروتها  وبلغت  الماضي،  الشهر  خالل  المميزة  الرموز  فقاعة  وانفجرت 
سارعت  الفقاعة،  انفجار  ومع  دوالر،  مليون   69 مقابل   »Beeple« من   »NFT«
 »Pringles« باعت  حيث  الضجة؛  هذه  من  ــوال  األم جني  إلى  التجارية  العالمات 

علبة رقائق رقمية، كما باعت »Pizza Hut« شرائح رقمية.
التجارية  والعالمة   »Taco Bell« السريعة  الوجبات  مطاعم  شركة  وباعت 
تجارية  عالمات  ذات   »NFT« منتجات   »Charmin« التواليت  ــورق  ل األميركية 
بيع  فإن  بحتة،  تسويقية  أعمااًل  كانت  تلك  أن  من  وبالرغم  بالعائدات،  وتبرعت 
المال  لكسب  سريعة  طريقة  إنها  حيث  المنال؛  بعيد  يبدو  ال  »تايم«  مجلة  غالف 
سيتم  كــان  إذا  ما  إلــى  »تايم«  مجلة  تشر  ولــم  للمجلة،  االهتمام  بعض  وجــذب 

التبرع بالعائدات أو ما إذا كانت ستعوض األثر البيئي للمبيعات.

النصف  إلــى  ستخفض  أنها  »غــوغــل«  أعلنت 
على  تفرضها  التي  للجدل  المثيرة  الرسوم 
للمحتويات  اإللكتروني  متجرها  في  المطورين 
العاملة  المحمولة  لألجهزة  المصممة  الرقمية 
العمولة  وستقلص  »آنـــدرويـــد«،  بــنــظــام 
»غوغل  في  التطبيقات  مطوري  من  المستقاة 
يوليو،  من  بــدًءا   %30 من   %15 إلى  بــالي« 
العائدات  من  دوالر  مليون  ألول  فقط  لكن 
لما  وفًقا  سنويًّا،  المطور  عليها  يحصل  التي 
سمير  المنتجات  إدارة  رئيس  نائب  نشره 

سامات.
على  ضغوط  ــط  وس الخطوة  ــذه  ه وتــأتــي 
السياسات  تخفيف  أجل  من  ــل«  و»آب »غوغل« 
لمنصات  اإللكترونية  أسواقهما  على  المتبعة 
خفضًا  »آبــل«  وأعلنت  المحمولة.  الهواتف 
الماضي،  الــعــام  الصغيرة  للشركات  مماثاًل 
المطورين  مــن  ــل«  ــوغ و»غ ــل«  »آبـ وتطلب 
بهما  ــخــاصــة  ال الــدفــع  أنــظــمــة  ــدام  ــخ ــت اس

ــي مــتــاجــرهــمــا اإللــكــتــرونــيــة  لــلــمــعــامــالت ف
أخذ  مع  الرقمية  والسلع  والخدمات  للتطبيقات 

30 في المئة أو أقل كعمولة.
إن  المتنافستان  المجموعتان  ــول  ــق وت
عادل  وتعويض  صناعي  معيار  هي  العمولة 
حيث  بالثقة؛  جديرة  إلكترونية  متاجر  إلدارة 
نسبة  وتعرضت  ــار،  االزدهـ للمطورين  يمكن 
مطورة  شركات  قبل  من  النتقادات  العمولة 
و»سبوتيفاي«  غــايــمــز«  ــيــك  »إب بينها  مــن 
كل  في  قانونية  ــاوى  دع أطلقت  وقد  وغيرها، 
و»غوغل«  »آبــل«  تواجه  كذلك،  العالم،  أنحاء 
التكنولوجيا  عمالقة  مــن  متزايدة  معارضة 
على  التطبيقات  على  سيطرتهما  بشأن  اآلخرين 

منصاتهم.
ــســبــوك« و»ســبــوتــيــفــاي«  ــي ــهــمــت »ف وات
أجل  من  موقعها  باستغالل  ــل«  »آب مجموعة 
على  قواعد  فرض  خالل  من  المنافسة  تقويض 

المطورين الخارجيين ال تطبقها على نفسها.

»غوغل« تخفض الرسوم املفروضة على املطورين

»»NFTNFT««
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 رفض »التضمين« يبعث برسائل مربكة للمسار الدستوري.. ونشطاء يحذرون من »االلتفاف على خارطة الطريق«

»جدل األولويات« يتصدر املشهد.. االنتخابات البرملانية أم الرئاسية؟
السياسي  المشهد  على  األولويات«  »جدل  طغى 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تكمل  أن  قبل  الليبي 
أن  ويبدو  الثاني،  أسبوعها  الموقتة  الجديدة 
السياسي  االتفاق  تضمين  على  الداخلي  اإلجماع 
الدستوري  اإلعالن  في  الوطني  الحوار  ومخرجات 

الموقت يتعرض لتهديد حقيقي.
الليبي  السياسي  للمشهد  متابعون  يرى  أيضًا 
أن عقد اإلجماع على إجراء االنتخابات في موعدها 
يكاد ينفرط، وسط انقسام بين الطبقة السياسية 
بالترتيب  االكتفاء  حول  الحوار  ملتقى  وأعضاء 
لالقتراع البرلماني فقط، ما يتيح التمديد للسلطة 
مخاوف  وهي  أخرى،  لسنوات  الجديدة  التنفيذية 

حذر منها حراك وطني يقوده المجتمع المدني.
وتعزيزًا لتوجه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 
شامل  برنامج  وضع  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
لتنظيم  السياسي  المشهد  أمــام  الطريق  يعبد 
االنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، تتعالى 
األصوات يومًا بعد يوم في الداخل الليبي تطالب 
في  السياسي  الحوار  ومخرجات  المسار  بتضمين 
الذي  الموقت  الدستور  وهو  الدستوري،  اإلعالن 
تعرض  لتجنب   ،2011 العام  منذ  البالد  يحكم 

السلطة التنفيذية للطعن القضائي مستقباًل.
معارضو مسألة التضمين وجدوا منفذًا قانونيًا 
العليا  المحكمة  رئيس  وجــود  كفاية  بحجة  لها 
في  والدولة  النواب  ومجلسي  الرئاسي  والمجلس 
الوحدة  لحكومة  الدستورية  اليمين  أداء  جلسة 
ما  الدبيبة،  برئاسة  الموقتة  الجديدة  الوطنية 
يقلل من احتمال تعرضها للتشكيك في شرعيتها 
مستقباًل. مصادر ليبية مطلعة، قالت لـ»الوسط« 
إن االتفاق على أي قاعدة دستورية في حال رفض 

االستفتاء على مسودة الدستور هو اآلخر قد يكون 
مثار طعن أمام أجهزة العدالة القضائية.

برمجة  على  متنوعة  ليبية  ــاط  أوس وتراهن 
مناقشة  جلسة  في  »التضمين«  النواب  مجلس 
مجلس  مقرر  أن  إال   ،2021 للعام  الدولة  ميزانية 
النواب، صالح قلمة، قلل من أهمية الخطوة عندما 
اعتبر في تصريحات له أن مسألة تعرض السلطات 
تضمين  عدم  بحجة  للطعن  الجديدة  التنفيذية 
واردة  غير  الدستوري  اإلعالن  في  الحوار  مخرجات 

من األساس.
ومع  الجانبي«،  بـ»األمر  العملية  وصف  قلمة 
التشريعية  اللجنة  إلى  المخرجات  إحالة  أكد  ذلك 
باإلعالن  تضمينها  في  للبت  النواب  بمجلس 

الدستوري من عدمه.
أما فريق المعارضين للطرح البرلماني فيحذرون 
بفقدان  الشرعية«  على  »النزاع  إلى  العودة  من 
المواعيد المتفق عليها في خارطة الطريق اإللزام 
اإلعالن  في  الحوار  نتائج  تضمن  لم  ما  القانوني، 
الدستوري، وال سيما أن تشكيلة الحكومة الموسعة 
وميزانية الدولة المقترحة توحي بأنها تريد تجاوز 

موعد االستحقاق المقرر.
ساقها  الدستوري  المسار  عرقلة  من  مخاوف 
عبر  الليبي،  المدني  المجتمع  نشطاء  من  عدد 
في  مطالبين  االنتخابي،  المسار  لدعم  حــراك 
بيانهم التأسيسي األول بضرورة تضمين خريطة 
الطريق المنبثقة عن االتفاق السياسي في اإلعالن 
بموعد  المتعلقة  البنود  وبخاصة  الدستوري، 
االنتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مؤكدين 
كل  من  والليبيات  الليبيين  من  مجموعة  أنهم 

التوجهات والمدن والمناطق.
خريطة  تضمين  طلب  أن  أوضح  األول  البيان 
تأكيد  يضمن  الدستوري  اإلعــالن  في  الطريق 
االلتفاف  »وعدم  موعدها،  في  االنتخابات  إطالق 

عليه أو المماطلة والتسويف«، وفق وصفهم.
النشطاء أبدوا في »بيانهم« رفضهم أي محاولة 
للزج باالستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت 
المرحلة  هذه  في  وخصام،  جدل  محل  زالت  وما 

التمهيدية الحرجة.
وفي هذا السياق يتعجب أعضاء بملتقى الحوار 
من مؤشرات لتجميد العملية السياسية بعد قطع 

أشواط كبيرة نحو االستقرار.
في  أبرزت  الحوار،  لجنة  عضوة  لنقي،  الزهراء 
تدوينة لها ثالثة توجهات في اآلونة األخيرة بدأت 
تظهر وتدعو إلى القلق، منها االدعاء بانتهاء مهمة 
الملتقى بمجرد تسمية السلطة التنفيذية. مطالب 
لجنة  وتأليف  القانونية  اللجنة  دور  بإنهاء  أخرى 
قانونية من خارج ملتقى الحوار السياسي من قبل 

الدستورية  القاعدة  إعداد  لتباشر  النواب  مجلس 
بالمخالفة  لالنتخابات، وذلك  الالزمة  والتشريعات 
إليها  نبهت  الطريق،  خارطة  المحددة في  لآلجال 
لنقي وقالت: »هذا مع أن مجلس النواب يعد أحد 
الراهن«،  الوضع  استدامة  في  المصلحة  أطراف 

على حد قولها.
»أصوات أخرى تنادي باالقتصار على االنتخابات 
الحالية  التنفيذية  للسلطة  والتمديد  البرلمانية 
المحددة،  المدة  على  زيــادة  سنوات  أربع  لمدة 
المقبل  النواب  مجلس  وإلزام  أشهر  ثمانية  وهي 
بمنح الثقة لها، مع أن ملتقى الحوار السياسي هو 
الدولة  من سماها ضمن سياق توحيد مؤسسات 

لإلشراف على االنتخابات فقط«، كما تقول لنقي.
الــحــوار  ملتقى  عــضــوة  بوقعيقيص،  آمـــال 

السياسي، تؤيد هي األخرى الذهاب إلى انتخابات 
برلمانية فقط، موضحة على حسابها الرسمي في 

»فيسبوك« أن هذا الطرح يفرضه الواقع.
إلى  التوصل  تم  أنه  »بما  بوقعيقيص:  تشرح 
الرئاسي  بمستوييها  التنفيذية  السلطة  اختيار 
السلطة  الــبــالد  تحتاجه  مــا  ليبقى  ــوزاري  ــ وال
برلمانية  انتخابات  عبر  ستأتي  التي  التشريعية 
السلطة  على  بعدها  لتفرض  ديسمبر،  في  تجرى 
بهذه  الثقة  تجديد  المنتخبة  الجديدة  التشريعية 

السلطة التنفيذية لعامين كحد أدنى«.
العليا  الوطنية  المفوضية  مجلس  رئيس 
إجراء  إشكالية  طرح  السايح،  عماد  لالنتخابات، 
واحد،  يوم  في  والرئاسي  البرلماني  االستحقاق 
حين أشار في تصريحات بثتها وكالة »سبوتنيك« 
الروسية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ما إذا 
كانت االنتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في 

يوم واحد، أم إحداهما تسبق األخرى.
بتنفيذ  ستبدأ  المفوضية  أن  أوضــح  السايح 
مجلس  إصــرار  حال  في  الرئيس  انتخاب  قانون 
النواب على أن تجرى االنتخابات يوم 24 ديسمبر، 
2021 موعدًا  يوليو  نهاية  الهيئة حددت  أن  كما 
أكثر  والالفت  االنتخابية.  القوانين  لتسلمها  أخيرًا 
حديث السايح عن غموض في المسار االنتخابي، 

بعد توقف عمل اللجنة القانونية.
الحوار  بملتقى  أعضاء  تضم  القانونية  اللجنة 
قدمت  ــواب  ــن وال الــدولــة  ومجلسي  السياسي 
ما  وهو  األممية،  البعثة  فريق  إلى  مقترحاتها 
المقترح  رأيها بشأن  أن تحدد  البعثة دون  أكدته 
رغم انقضاء المهلة الزمنية لعملها ومقدارها 60 
يومًا، وذلك منذ تكليفها بمهمة البحث عن قاعدة 
لها  اجتماع  آخر  في  االنتخابات  إلجراء  دستورية 
المفوضية  أخلت  وبينما  الماضي.  يناير  منتصف 
إلنجاز  تأخير  أي  عن  مسؤوليتها  كامل  العليا 

أعقاب  في  المحدد،  موعده  في  االستحقاق  هذا 
التشكيك في نيات الصمت على الفصل في القاعدة 
الثالثاء  مساء  األخــرى  هي  سارعت  الدستورية، 
الحوار  ملتقى  من  المنبثقة  القانونية  »اللجنة 
السياسي« في بيان لها إلى توضيح موقفها، داعية 
الملتقى إلى االنعقاد من أجل مناقشة استحقاقات 
المرحلة التمهيدية للحل الشامل، منوهة بأن إنجاز 
االنتخابات  لتنظيم  الالزمة  الدستورية  القاعدة 
وتتبقى  طوياًل  شوطًا  قطع  والبرلمانية  الرئاسية 

عليه خطوة واحدة.
رسمية  دعوة  انتظار  »في  إنها  اللجنة  وقالت 
تأت حتى  لم  إلى عقد جلسة  األممية  البعثة  من 
اجتماع  أن  موضحة  نعلمها«،  ال  وألسباب  اآلن 
في  إليه  دعــت  الــذي  السياسي  الحوار  ملتقى 
القاعدة  بشأن  قرارًا  يتخذ  أن  يجب  أبريل  أوائل 
السبعة،  السيادية  المناصب  واختيار  الدستورية، 
استخدامها  سيتم  التي  المراقبة  آلية  وتحديد 
لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب 

خارطة الطريق.
اجتماع  ضمن  الموضوع  يكون  أن  ويرجح 
عبر  الليبي  السياسي  الــحــوار  ملتقى  أعضاء 
اجتماع  وهو  الجمعة،  غدًا  االفتراضي،  االتصال 
ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  إليه  دعت 
في  السياسية  التطورات  آخر  على  يركز  حيث 
ويحدد  الطريق.  خارطة  تنفيذ  وسبل  ليبيا، 
الرئاسي  المجلس  بوجه  تحديات  عدة  مراقبون 
تدريجيًا  عليهما حلحلتها  يتعين  التي  والحكومة، 
مع انسداد التفاهم على القاعدة الدستورية بين 
للدولة،  األعلى  المجلس  وأعضاء  البرلمان  نواب 
إلى جانب ضرورة التحرك نحو توحيد المؤسسات 
األجنبية  القوات  ــراج  وإخ واألمنية  العسكرية 
أجواء  على  االنعكاسات  ستستمر  وإال  والمرتزقة 

المرتقبة. االنتخابات 

الوسط - عبدالرحمن أميني

● جانب من حضور امللتقى السياسي الليبي في تونس، 8 نوفمبر 2020. )البعثة األممية(

دالالت عدة، حملتها 
أول زيارة خارجية يقوم 

بها رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد 

المنفي، إلى فرنسا، التي جاءت 
بدعوة رسمية من قصر اإلليزيه.

مجلة »جون أفريك« الفرنسية قالت 
إن زيارة المنفي إلى باريس تأتي 

في سياق مساعي الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلحياء العالقات »الخجولة« 

مع الحكومة الليبية.
ماكرون بحث مع المنفي، حسب 

المجلة الفرنسية، كيفية الخروج 
من األزمة الليبية، بينما من المقرر 

إجراء االنتخابات في ديسمبر المقبل، 
إضافة إلى القضايا المتعلقة 

بمكافحة اإلرهاب. وعلى الجانب 
االقتصادي تنتظر باريس أيضًا من 
طرابلس تنفيذ عقد لتوريد معدات 

إلى الجيش الليبي.

املنفي.. الوجهة األولى فرنسية.. واإلليزيه »يحيي العالقات الخجولة«
المنفي، وخالل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس 
في  باريس  جهود  على  أثنى  ماكرون،  الفرنسي 
»مرحلة  أنتجت  التي  التنفيذية،  السلطة  تشكيل 
خطوة  آخر  حدوث  إلى  الفتًا  المؤسسات«،  توحيد 
في ليبيا لتوحيد المؤسسات، في إشارة إلى تسليم 

الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة.
وتيرة  لترفع  لفرنسا  المنفي  زيارة  تأتي  أيضًا 
التنافس الفرنسي اإليطالي على كسب ود األطراف 
التي تكثف من اهتمامها بالشأن  الليبية، فإيطاليا 
وزير  أول  مايو  دي  خارجيتها  وزير  وكان  الليبي 
السلطة  تشكيل  بعد  طرابلس  إلى  يصل  أوروبي 
الجديدة، تنظر إلى التقارب الليبي الفرنسي بقلق، 
دراغي  ماريو  إيطاليا  وزراء  رئيس  أعلن  وقت  في 
أمام مجلس الشيوخ اإليطالي، األربعاء، أنه سيزور 
حسب  المقبل  أبريل  من  األول  األسبوع  في  ليبيا 

وكالة »نوفا«.
الوطنية  الوحدة  أكد دعم بالده حكومة  دراغي 
 24 انتخابات  إلجراء  مساعيها  في  الموقتة  الليبية 
عن  تدافع  إيطاليا  أن  موضحا  المقبل،  ديسمبر 
وتتعاون  المتوسط،  والبحر  ليبيا  في  مصالحها 

االستراتيجيين. أمنيًا مع شركائها 
ال  متضاربة،  مصالح  هناك  كانت  »إذا  وتابع: 
عن  الدفاع  في  شك  إيطاليا  لدى  يكون  أن  يجب 

مصالحها الوطنية وال الخوف تجاه أي شريك«.
الوحدة  حكومة  أن  المنفي  أكد  باريس  ومن 
المؤسسات  توحيد  على  تعمل  الموقتة  الوطنية 
إجراء  عزمها  مؤكدًا  الوطنية،  المصالحة  وإنجاز 

االنتخابات نهاية هذا العام.
في  سفارتها  فتح  فرنسا  إعــادة  أعلن  المنفي 
»دعمًا  تلقيهم  إلى  مشيرًا  المقبل،  اإلثنين  ليبيا، 
البالد  إلى  االستقرار  إلعــادة  باريس  من  كبيرًا« 

ولضمان الوصول إلى موعد االنتخابات.
دعمًا  هناك  إن  قال  الرئاسي  المجلس  رئيس 
ليبيا  في  االستقرار  ــادة  إلع فرنسا  من  مطلقًا 

للوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام.
الفرنسي  للرئيس  والثناء  الشكر  »أقدم  أضاف: 
الذي  الدعم  هذا  وعلى  الدعوة،  هذه  كرم  على 
عنها  نتج  التي  السياسية  للعملية  فرنسا  قدمته 
مرحلة  أنتجت  والتي  الجديدة،  التنفيذية  السلطة 

المؤسسات«. توحيد 
لتوحيد  خطوة  آخر  هناك  كان  »اليوم  وتابع: 
مرحلة  إلى  انتقلنا  وكذلك  ليبيا،  في  المؤسسات 
عليها  اتفقنا  التي  والنقاط  المصالحة  عن  الحديث 
الداعمين  من  فرنسا  وكانت  السياسي،  بالحوار 
المسار  عن  تحدثنا  كما  السياسية.  العملية  لهذه 

المشتركة  والنقاط  النار  إطالق  وإيقاف  العسكري 
المنطقة،  في  يكون  أن  بد  ال  الذي  االستقرار،  في 
انتخابات  أن تكون هناك  نريد منها  النقاط  وهذه 
ديسمبر   24 في  وبالتحديد  العام،  هذا  نهاية 

المقبل«.
أطراف  من  كثيرة  النتقادات  تعرضت  فرنسا 
فاعلة في ليبيا في أوقات سابقة نظرًا لدعم فرنسا 
من  أكثر  في  رفضت  لكنها  حفتر،  خليفة  اللمشير، 
له  أساس  »ال  بأنه  ووصفته  االتهام  هذا  مناسبة، 

على اإلطالق«.
العاصمة  إلى  المنفي  زيارة  بين  ربط  البعض 
الدبيبة  عبدالحميد  زيارة  وبين  باريس،  الفرنسية 
صباح  ففي  القاهرة،  المصرية  العاصمة  إلــى 
الماضي، وصل رئيس حكومة  18 فبراير  الخميس 
إلى  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
القاهرة، ليجري أول مباحثاته مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين.

الحالة الليبية كان لها نصيب كبير من االهتمام 
الدولي  ــن  األم مجلس  لها  وخصص  ــدولــي،  ال
مبعوث  شــدد  وخاللها  ــعــاء،  األرب خاصة  جلسة 
ليبيا،  في  للدعم  بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم 
»إطار  هناك  يكون  أن  ضرورة  على  كوبيش،  يان 
الرئاسية  لالنتخابات  واضــح  ودستوري  قانوني 
والمجلس  النواب  مجلس  مشجعًا  والبرلمانية«، 
الموكلة  المهام  في  االستمرار  على  للدولة  األعلى 

إليهما.
كوبيش قال في إحاطته األولى التي قدمها إلى 
يتحلوا  أن  ليبيا  قادة  »على  الدولي:  األمن  مجلس 
الليبيين«،  إرادة  مع  يتماشى  بما  اآلن  بــاإلرادة 
العمل  في  ــورًا  ف البدء  المهم  »مــن  أن  معتبرًا 
المفوضية  قالت  التي  االنتخابات  قوانين  على 
يونيو  قبل  تعتمد  أن  يجب  إنها  لالنتخابات  العليا 

المقبل«.
أضاف أنه لمس من الليبيين، وال سيما الشباب، 
بموعدها،  االنتخابات  إجــراء  على  كبيرًا  ــرارًا  إص
الليبية  المؤسسات  فورًا من  العمل  مؤكدًا ضرورة 

على قوانين ذات صلة بالعملية االنتخابية.
الوحدة  حكومة  أن  إلى  أشار  األممي  المبعوث 
إجــراء  فــي  رغــبــة  أظــهــرت  الموقتة  الوطنية 
خالل  من  العام،  بنهاية  موعدها  في  االنتخابات 
دعم المفوضية العليا لالنتخابات، مطالبًا الحكومة 

بضمان تخصيص ميزانية لها.
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  ودعــا 
والمقاتلين  المرتزقة  انسحاب  إلــى  المتحدة 
الطريق  افتتاح  أهمية  مؤكدًا  ليبيا،  من  األجانب 

الساحلي.
إزالة  في  ملحوظ  تقدم  تحقيق  كوبيش  وأكد 

الطريق  الفتتاح  استعدادًا  الطريق،  من  األلغام 
العسكرية  اللجنة  أعلنت  ما  حسب  أسبوعين  خالل 

المشتركة »5+5«.
القتل  حاالت  »توثيق  تواصل  البعثة  إن  وقال 
وجــرائــم  النشطاء  ضــد  والــهــجــمــات  والــخــطــف 
اإلنسان  حقوق  »انتهاكات  أن  مؤكدًا  الكراهية«، 

مستمرة في ليبيا دون رادع«.
مشيرًا  التعسفي،  االعتقال  من  قلقه  عن  وعبر 
إلى  ليبيا  في  تعسفيًا  المعتقلين  عدد  وصول  إلى 

أكثر من ثمانية آالف شخص.

كبير،  لخطر  معرضة  التعبير  »حرية  وأضــاف: 
واعتبر  رادع«،  دون  تعمل  المسلحة  والجماعات 
القانون  خارج  والقتل  التعسفية  »االعتقاالت  أن 

يشكالن مصدر قلق كبير«.
مجلس  في  بريطانيا  مندوبة  دعت  جانبها  من 

األمن الدولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى 
الوطنية  المصالحة  وبدء  الليبيين  احتياجات  تلبية 
النار  إطالق  وقف  تنفيذ  ضرورة  وأكدت  الشاملة، 

بشكل كامل.
أكدت  األمن،  مجلس  جلسة  خالل  كلمتها  وفي 
المرتزقة  انسحاب  ضرورة  البريطانية  المندوبة 
»فاغنر«  مجموعة  أو  ســوريــة  مــن  القادمين 
لمجلس  األول  التقرير  بإصدار  مرحبة  الروسية، 

األمن حول وقف إطالق النار في ليبيا.
ونددت بعدم االلتزام بحظر األسلحة المفروض 

ضرورة  إلى  الدولي  المجتمع  داعية  ليبيا،  على 
التقيد بهذا الحظر ألهميته في استقرار ليبيا.

األمن  مجلس  لدى  الفرنسي  المندوب  ودعــا 
األجنبية،  والقوات  المرتزقة  انسحاب  ضرورة  إلى 

مؤكدًا التزام بالده بدعم السالم في ليبيا.
ليبيا  إن  ذاتها،  الجلسة  خالل  كلمة  في  وقال 
شهدت أخيرًا »تقدمًا هائاًل« لكن بعد عشر سنوات 
للسلطة  الدولي  بالدعم  والنزاع، مرحبًا  القتال  من 

الجديدة. التنفيذية 
توريد  بحظر  ــزام  ــت االل ضـــرورة  على  ــدد  وش
لجنة  تقرير  معتبرًا  ليبيا،  على  المفروض  األسلحة 
الخبراء التابعة لمجلس األمن بشأن االلتزام بحظر 
إلى  »يدعو  ليبيا  في  النار  إطالق  ووقف  األسلحة 

االنشغال«.
فقال  األمن  مجلس  لدى  الصيني  المندوب  أما 
إن »السالم واالستقرار وإعادة اإلعمار ما زالت من 
الدولي  المجتمع  داعيًا  ليبيا،  في  الصعبة«  األمور 

الليبية اقتصاديًا. إلى مساعدة الدولة 
»فجرًا  هناك  أن  الصيني  المندوب  ــاف  وأض
جديدًا« في ليبيا، وهي لديها فرصة حقيقية إلعادة 
االقتصادي،  النمو  إلى  شعبها  ويتطلع  اإلعمار، 

مؤكدًا مساندة بالده ليبيا في هذا اإلطار.
النار،  إطالق  بوقف  االلتزام  بضرورة  وطالب 
األمن  مجلس  من  المفروض  األسلحة  وحظر 
لجنة  تقرير  رصده  بما  منددًا  ليبيا،  على  الدولي 

الخبراء األممية من انتهاكات لهذا الحظر.
الخبراء  لجنة  تقرير  تسريب  المندوب  ودان 
األسلحة  توريد  حظر  بمراقبة  الخاصة  األممية 
داعيًا  النار،  إطــالق  ووقــف  ليبيا  على  المفروض 
تكرار  تمنع  آليات  استحداث  إلى  المتحدة  األمم 

التسريب. هذا 
وأشاد مندوب النيجر لدى مجلس األمن الدولي 
ليبيا،  في  السياسي  المسار  في  المحرز  بالتقدم 
مرحبًا بتوافق الليبيين على سلطة تنفيذية جديدة 
العامة  االنتخابات  إجراء  حتى  البالد  تقود  موقتة 

المقبل. 24 ديسمبر 
إن  األمن  مجلس  جلسة  في  كلمته  خالل  وقال 
االنتخابات  في  ممثلة  وجهتهم  يعرفون  الليبيين 
داعيًا  اإلعمار،  وإعادة  الوطنية  والمصالحة  العامة 
في  للسير  الليبيين  مساعدة  إلى  الدولي  المجتمع 

هذا االتجاه.
إزاء  بـ»القلق«  بالده  شعور  عن  المندوب  وعبر 
في  األجنبية  والقوات  المرتزقة  وجــود  استمرار 
الموقع في  النار  لبنود وقف إطالق  بالمخالفة  ليبيا 
إلى  تسللهم  خطورة  من  محذرًا  الماضي،  أكتوبر 
الضغط  على  الدولي  المجتمع  وحث  الجوار،  دول 

منهم. ليبيا  لـ»تخليص« 

باريس، طرابلس، القاهرة: الوسط

● املنفي خالل زيارته لباريس

كوبيش أمام مجلس األمن الدولي: وضع 
»إطار قانوني ودستوري واضح لالنتخابات 

الرئاسية والبرملانية« أمر ضروري

»جون أفريك«: مباحثات الزيارة 
شملت خارطة الطريق وتوريد 

معدات إلى اجليش الليبي

دراغي: إيطاليا تدافع عن مصالحها 
في ليبيا والبحر المتوسط وتتعاون 

أمنيا مع شركائها االستراتيجيين

● دراغي● كوبيش

● الرئيس عبد الفتاح السيسي  خالل استقباله عبد احلميد الدبيبة، رئيس احلكومة الليبية اجلديدة بالقاهرة

  تنافس فرنسي إيطالي على كسب ود األطراف الليبية
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بريطانيا لن تستخدم األصول الليبية لتعويض ضحايا »الجمهوري األيرلندي«
قرارها  المتحدة  المملكة  حكومة  حسمت 
المجمدة  الليبية  األصول  استخدام  برفض 
لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري األيرلندي، 
سيمتكس  ومادة  باألسلحة  أصيبوا  الذين 

ليبيا. قدمتها  التي 
في  يبحث  تقرير  لنشر  دعوات  رفضت  كما 
العام  اكتمل  والذي  الضحايا  تعويض  خيارات 
التقرير،  مؤلف  استدعاء  تم  فيما  الماضي، 
شؤون  لجنة  أمام  للمثول  شوكروس،  وليام 
جزء  األربعاء.وهو  اليوم  الشمالية  إيرلندا 
الجيش  هجمات  ضحايا  لتعويض  تحقيق  من 

ليبيا. رعتها  التي  األيرلندي  الجمهوري 
الجمهوري  الجيش  القذافي  نظام  وزود 
خالل  األسلحة  من  كبيرة  بكميات  األيرلندي 
تم  فيما  المتحدة،  المملكة  مع  االضطرابات 

العديد  في  سيمتكس  متفجرات  استخدام 
 Enniskillen تفجير  مثل  القتل،  جرائم  من 
 1996 1987، وهجوم عام  Poppy Day عام 
إلى  مكتوب  بيان  وفي  بلندن.  دوكالندز  في 
شؤون  وزير  قال  الثالثاء،  أمس  البرلمان 
جيمس  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
ُكلف  الداخلي«،  التقييم  »تقرير  إن  كليفرلي، 
من  واالستفادة  للوزراء  المشورة  بتقديم 

والسرية«. الخاصة  »المحادثات 
أوضح  لكنه  ينشر،  لن  التقرير  أن  وأكد 
ومن  إليها،  توصل  التي  النتائج  بعض 
الحكومة  تستطيع  ال  لماذا  أسباب  بينها 
في  المجمدة  الليبية  األصول  »استخدام 
لتقديم  قانوني  بشكل  المتحدة  المملكة 
تعويضات للضحايا«. وقال كليفرلي: »ال يجوز 

األصول  مصادرة  المتحدة  المملكة  لحكومة 
العامة  األموال  استخدام  المجمدة«، مستبعدا 
األموال  استرداد  ثم  للضحايا  تعويضات  لدفع 
مسؤولية  إن  وأضاف  الليبية.  الحكومة  من 
الدولة  عاتق  على  تقع  التعويض  تقديم 
على  السلطات  قد حثت  الحكومة  وأن  الليبية، 
المملكة  ضحايا  مع  للتعامل  مستوى«  »أعلى 

المتحدة.
»صعوبات  هناك  أن  أضاف  كليفرلي  لكن 
تعويض  على  الحصول  في  واضحة  عملية 
السياسي  االستقرار  عدم  بسبب  ليبيا  من 
الضحايا  على  واقترح  المستمر«.  واالقتصادي 
اإلصابات  تعويض  مخططات  من  االستفادة 
إلى  مشيرا  المتحدة،  المملكة  في  الحالية 
يوفر  قد  والذي  االضطرابات،  ضحايا  معاش 

زعيم  نائب  واتهم  للتعويض.  أخرى  وسيلة 
دودز  نايجل  الديمقراطي  االتحادي  الحزب 
وخذل  مشين«،  بشكل  »بالتصرف  الحكومة 
األيرلندي.  الجمهوري  الجيش  إرهاب  ضحايا 
دفع  على  ليبيا  وافقت   2004 عام  »في  وقال 
 170 من  كل  ألسر  تعويضا  دوالر  مليون 
 772 شخصا قتلوا في تفجير طائرة يو تي ايه 

عام 1989«.
 35 األلمانية  الحكومة  »ضمنت  وتابع 
 1986 مليون دوالر لمن قتلوا في تفجير عام 
كل  بعد  لكن  برلين،  في  بيل  ال  لمرقص 
من  أكثر  مواطنونا  يتلق  لم  السنوات،  هذه 
أن  »يجب  قائال  والتعاطف«،  الدافئة  الكلمات 
سنتحدى  للحكومة..  إحراج  نقطة  هذه  تكون 

الحكومة أكثر في هذا األمر في البرلمان«.

حصاد العام.. وتمديد 24 شهًرا

2300 دورّية بحرّية ومراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارًا ومهبطًا و200 رحلة جوية

استمرار  جدوى  بشأن  مستمرة  شكوك  وسط 
عملية »إيريني« لمراقبة حظر توريد األسلحة إلى 
ليبيا، والتي عبرت عن نفسها في تقرير خبراء األمم 
المتحدة األخير، كان قرار االتحاد األوروبي بتمديد 
مع  بالتزامن  عامين،  لمدة  العملية  هذه  والية 
تطورات سياسية أتت بسلطة تنفيذية موحدة في 
البالد، واستمرار الدعوات إلى االلتزام بحظر توريد 

األسلحة وسحب المرتزقة والمقاتلين األجانب.
األعلى  الممثل  كشف  األسبوع،  هذا  منتصف 
األوروبي  االتحاد  في  واألمنية  الخارجية  للسياسة 
جوزيب بوريل، عن قرار تمديد والية »إيريني« إلى 
العام 2023؛ حيث تعهد بمواصلة مراقبة السفن 
المشبوهة ، بغض النظر عن مصدرها وفًقا لقرارات 
حسابًا  كشف  قد  بوريل  الدولي.  األمن  مجلس 
للعملية التي أتمت عامها األول، في بيان، أصدره 
بعد مضي نحو عام على إطالق عملية »إيريني« 
في  زار  حيث  الماضي؛  العام  من  مارس   31 يوم 
18 و19 مارس المقر الرئيسي للمهمة في روما، 
منعطف  في  »تأتي  أنها  أوضح  التي  الزيارة  وهي 
لتحقيق  دولية  ليبيا ووسط جهود  تعيشه  حاسم 
السالم«. وفصل في السياق، قائاًل: »قامت عملية 
إيريني بأكثر من 2300 دوريّة بحريّة للتحّقق من 
وديّة  مقاربة   100 يقارب  وما  التجاريّة،  السّفن 
و8 عمليات تفتيش. ويشمل ذلك أيضًا مصادرة 
الشحنات غير القانونية ومنع التصدير غير القانوني 

للوقود«.
وعلى مدار عام كامل، راقبت المهمة 16 ميناء 
وما  ومهبًطا،  مطارًا  و25  ليبية  نفطية  ومنشأة 
يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل 
على  اعتمادًا  ليبيا،  وإلى  من  عسكرية  شحنات 
الصناعية  األقمار  مركز  من  المقدمة  المعلومات 
بوريل،  أوضح  وفقما  األوروبي،  لالتحاد  التابع 
هذه  بمشاركة  تقوم  العملية  أن  إلى  أشار  الذي 
المعلومات المهمة مع األمم المتحدة. حتى اآلن، 
إلى  سريًّا  تقريرًا   20 من  أكثر  إيريني  أرسلت 
فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة حول انتهاكات 
حظر األسلحة ذي تفرضه األمم المتحدة. وأصدر 
الفريق قبل يومين فقط آخر تقرير شامل أقرّ فيه 
والدعم  إيريني  عملية  طرف  من  الجيد  بالتّعاون 
يقوم  التي  للتحقيقات  العملية  هذه  تقدمه  الذي 

بها الفريق حول عدم االمتثال لالتّفاق.
األوروبي  االتحاد  أطلق  الماضي،  مايو  وفي 
مراقبة  بمهام  تضطلع  التي  »إيريني«  عملية 
السالح  توريد  بحظر  المتحدة  األمم  قرار  تطبيق 

لليبيا وتوثيق االنتهاكات ورفعها إلى لجنة أممية.
وتأجل إطالق المهمة قرابة شهر؛ بسبب خالف 
اتفق  لكن  قيادتها.  حول  واليونان  إيطاليا  بين 
االتحاد األوروبي على تداول القيادة بين البلدين 
كل ستة أشهر. وحلت إيريني محل مهمة صوفيا 

عكسها  على  لكنها   ،2015 العام  أطلقت  التي 
التدخل  األسلحة دون  بمراقبة حظر  مكلفة فقط 
المشاركة  السفن  تتدخل  إذ  البشر.  تهريب  في 
في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب 
المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر 
طالبي  أعداد  إيريني  تفاقم  أن  تخشيان  اللتين 

اللجوء في أوروبا.
التي  البحرية  المهمات  كل  من  الرغم  وعلى 
لفريق  تقرير  آخر  فإن  األوروبي،  المسؤول  أعلنها 

خبراء األمم المتحدة صدر األسبوع الماضي خلص 
اإلطالق«.  على  فعّال  »غير  الحظر  هذا  أن  إلى 
النتائج  هذه  تطابق  األوروبي  المسؤول  مؤكدًا 
عملية  إلى  الحاجة  ويؤكد  الخاص  تقييمهم  مع 
مثل »إيريني«. كما يقر التقرير بـ»التعاون الجيد 
مع عملية إيريني، الفاعل الوحيد الذي ينفذ حظر 
لذلك  كرادع.  الوقت  نفس  في  ويعمل  األسلحة، 
علينا تكثيف جهودنا وتوسيعها«. وتجدر اإلشارة 
السفن  تفتيش  يمكنها  ال  »إيريني«  أن  إلى 

المشبوهة إال وفًقا لقرارات مجلس األمن الدولي 
وقانون البحار الدولي، كما ال يمكنها التدخل على 
جوزيف  ودعا  الطائرات.  اعتراض  وال  الشاطئ، 
بوريل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى 
لنداء  تمتثل  وأن  األسلحة،  حظر  بتنفيذ  التزامها 

مجلس األمن للتعاون مع عمليات التفتيش.
وفي بداية عمل »إيريني«، قال مصدر أوروبي 
عائًقا  تقف  تركيا  إن  الماضي،  أغسطس  مطلع، 
مع  »ناتو«  األطلسي  شمال  حلف  تعاون  أمام 

البحر  في  »إيريني«  مهمة  لدعم  األوروبيين 
األبيض المتوسط. ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية 
عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله: 
»ناتو«  األطلسي  شمال  حلف  إقناع  في  يأمل  إنه 
»إيريني«  لمهمة  لدعم  األوروبيين  مع  التعاون 
أن  إلى  مشيرًا  المتوسط،  األبيض  البحر  في 
ستولتنبرغ،  يانس  للحلف،  العام  األمين  مشاركة 
في اجتماعات وزراء دفاع الدول األعضاء باالتحاد، 
غدًا، في برلين ستكون فرصة لبحث األمر، وفق 

العام  األمين  اتهم  كما  اإليطالية.  »آكي«  وكالة 
تركيا  ستولتنبرج،  ينس  األطلسي،  شمال  لحلف 
بـ»مواصلة عرقلة جهود ناتو للتعاون مع االتحاد 
عن  الصادر  األسلحة  حظر  فرض  بشأن  األوروبي 

األمم المتحدة؛ بهدف وقف تدفقها إلى ليبيا«.
وفي سياق هذا الفهم، جاء اعتراف بوريل بأنه 
»ال يملك عصا سحرية«؛ لمنع األسلحة والمرتزقة، 
فيما أكد وزير الدفاع اإليطالي لورينزو غويريني أن 
تعزيز »إيريني« يقلل من التدخل األجنبي في ليبيا. 
وفي مقابلة مع صحيفة »ريبوبليكا« اإليطالية، قال 
غويريني: إن جزًءا من مصداقية االلتزام األوروبي 
في ليبيا يمر عبر ثبات عمل »إيريني«، الذي يتعين 
علينا أن نعمل على تعزيزه؛ للمساهمة في تحقيق 
االستقرار بالمنطقة. وأوضح أنه »كلما زادت فاعلية 
إيريني قّل التدخل األجنبي الذي من شأنه زعزعة 
الجديدة  الحكومة  ستكون  وبالتالي  ليبيا،  تقدم 
قادرة على امتالك استقالليتها«. واستدرك: »لكن 
للقيام بذلك دون رياء، يجب أن تكون لدى االتحاد 
يضع  تعاون  في  حًقا،  مشتركة  أجندة  األوروبي 
على  أيضًا  ينطبق  وهذا  الوطنية.  الغيرة  جانبًا 

التزامنا في منطقة الساحل األفريقي«.
في هذا السياق نفسه، يمكن فهم قرار مجلس 
الوزراء األلماني برئاسة المستشارة أنجيال ميركل 
األلمانية  البحرية  مشاركة  تمديد  مارس   17 في 
في مهة »إيريني« عامًا آخر، كما سبق أن أتاحت 
فرنسا ميناء مارسيليا للعملية العسكرية األوروبية 
تفتيشها  يتم  التي  القوارب  إلنزال  »إيريني« 
مراقبة  إطار  في  المتوسط  األبيض  البحر  في 
الحظر، وذلك تماشيًّا مع دعوة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إنفاذ حظر األسلحة 
المفروض في ليبيا، من جهته، قال القائد السابق 
لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال 
اإليطالي »ماركو بيرتوليني«، لمجلة »فورميكي« 
اإليطالية إنه بالنسبة إليطاليا ينبغي إشراك أوروبا 
في ليبيا وجعلها تتالقى مع مصالحها؛ حيث عانت 
روما في السنوات األخيرة من الشرود األوروبي في 
هذا الملف. »غويريني« اعتبر أن االلتزام اإليطالي 
أفريقيا،  في  المشاركة  من  جانبًا  يمثل  ليبيا  في 
الساحل؛  بمنطقة  سيما  ال  االهتمام  يتزايد  فيما 
القتال  في  ذلك  قبل  بدعم  فرنسا  طلبت  حيث 
ضد القوات الجهادية، موضحًا أن بالده موجودة 
في النيجر منذ العام 2018، وتقوم ببناء »قاعدة 

لوجستية للتعاون«.
الدراسات  في  المحاضر  بريسان،  ماتيو  ويرى 
أهمية  الحرة  أسونتا  ماريا  بجامعة  االستراتيجية 
متوازنة  بطريقة  العمل  األوروبية  »إيريني«  دعم 
األمم  حظر  لتنفيذ  الظروف؛  أفضل  في  ومحايدة 
المتحدة على األسلحة في ليبيا. وأكد بريسان أن 
عملية »إيريني« تعد األداة الوحيدة التي يمكن أن 
يؤثر بها االتحاد األوروبي على األزمة الليبية، بما 
في ذلك من خالل توسيع تفويضه؛ لمراقبة وقف 

إطالق النار بين األطراف الليبية.

»إيريني« مستمرة رغم التشكيك األممي

بروكسل - الوسط

● سفينة تابعة للعملية »إيريني«

● بوريل● ماكرون

● عناصر من الجيش الجمهوري األيرلندي الجديد

بجودة  ضحوا  من  تقريبًا  بها  األسر  جميع  أن 
استراتيجيات  في  وانخرطوا  الغذائي  نظامهم 
استراتيجيات  أكثر  كانت  حيث  السلبية.  التكيف 
التكيف المعتمدة على الغذاء هي: استهالك طعام 
أقل تكلفة 81 %، والتقليل من عدد الوجبات 73 

%، وتخفيض أحجام الوجبات 71 %.
ولجأ نحو 50 % من األسر التي شملتها الدراسة 
بينما  المدخرات،  باستخدام  الطعام  شراء  إلى 
اضطر نحو الربع إلى خفض اإلنفاق على الصحة 
االئتمان  طريق  عن  الطعام  وشراء  والتعليم، 

واقتراض المال لتلبية االحتياجات.

»فاو« تدق ناقوس الخطر
األغذية  منظمة  حذرت  الجاري  مارس  مطلع 
والزراعة »فاو« من تدهور األمن الغذائي في ليبيا 
مساعدة  إلى  بحاجة  العالم  في  دولة   45 ضمن 
ليبيا  تواجه  الدراسة  وحسب  الغذاء.  من  خارجية 
»انعدام  والعراق  والسودان  موريتانيا  جانب  إلى 

أمن غذائي« شديدًا ومتمركزًا.
األمن  انعدام  تعاني  ليبيا  أن  وأوضحت 
والسياسي،  االقتصادي  االستقرار  وعدم  المدني، 
الدراسة  وقدرت  الغذائية.  المواد  أسعار  وارتفاع 
إلى  يحتاجون  الذين  لألشخاص  اإلجمالي  العدد 
المساعدة اإلنسانية خالل العام الجاري بنحو 1.3 
مليون شخص 23 % من السكان منهم 700 ألف 

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

أو يمرون عبرها.

التجزئة  وتجارة   ،%  26 بنسبة  والمطاعم  الغذاء، 
بنسبة 13 % من الهدر.

الوضع الغذائي في ليبيا
دراسة  كشفته  ما  الالفتة،  المفارقات  ومن 
منظمة األغذية والزراعة حول الوضع الغذائي في 
ووباء  النفط  ألسعار  المشترك  التأثير  بعد  ليبيا، 
 ،2020 العام  في  العسكري  والصراع  »كورونا« 
ليبية  محافظات  ثماني  في  بيانات  أظهرت  حيث 

كل  مساهمة  حجم  يصل  طن،  ماليين  بتسعة 
فرد في ذلك بنحو 91 كيلوغرامًا في العام ويليها 
بـ3.91  والجزائر  طن،  مليون  بـ4.16  السودان 
طن،  مليون  بـ3.31  والمغرب  طن،  مليون 
بـ450  وموريتانيا  طن،  مليون  بـ1.06  وتونس 

ألف طن.
المهدرة  البلدان  مقدمة  في  العراق  وجاء 
بـ4.73  األوسط  الشرق  منطقة  في  لألغذية 
بـ3.59 مليون  مليون طن، متبوعة بالسعودية 

وسورية  طن،  مليون  بـ3.02  واليمن  طن، 
طن،  ألف  بـ939  واألردن  طن،  مليون  بـ1.77 
ولبنان  طن،  ألف  بـ923  العربية  واإلمارات 
طن،  ألف  بـ501  وفلسطين  طن،  ألف  بـ717 
ألف  بـ397  والكويت  طن،  ألف  بـ470  وعمان 
بـ216  والبحرين  طن،  ألف  بـ267  وقطر  طن، 

ألف طن.
النفايات،  مكبات  تتبع  الذي  األممي  التقرير 
إهدار  في   %  61 بنسبة  تسهم  األسر  أن  أوضح 

مفارقة صارخة تدعو للدهشة بشأن ليبيا، رصدها 
ودراسة  للبيئة  للمتحدة  األمم  برنامج  تقرير 
والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  أعدتها 
الفرد  أن  كشف  للبيئة  األممي  البرنامج  »فاو«. 
سنويا،  الغذاء  من  كيلوغراما   76 يهدر  الليبي 
كشفت  فقد  النفايات،  مكبات  إلى  ينتهي  الذي 
دراسة »فاو« أن أكثر من 700 ألف ليبي يحتاجون 

إلى مساعدات غذائية عاجلة.
رصد  رمضان،  شهر  حلول  من  أيام  وقبيل 
إهدار  نسب  عن  مفزعة  أرقامًا  األممي  التقرير 
الطعام التي ترتفع بشكل كبير خالل أيام الصيام، 
تعتبر  بينما  األسواق،  في  السائدة  للهفة  نظرًا 
استيرادًا  األكثر  ليبيا  فيها  بما  المنطقة  بلدان 

للغذاء في العالم بما يفوق الـ90 %.
في  الليبي  الفرد  مساهمة  نصيب  أن  ورغم 
العربية  المنطقة  في  األدنى  تعد  الطعام  إهدار 
 76 حدود  في  تستقر  حيث  أفريقيا،  وشمال 
نظرًا  مرتفعة،  نسبة  تبقى  فإنها  كيلوغرامًا، 
المواطنون  منها  يعاني  التي  اإلنسانية  لألزمات 
الصحي  اإلغالق  منذ  وطأتها  واشتدت  عمومًا، 

لمواجهة وباء »كوفيد - 19«.

نسبة إهدار الطعام في الدول العربية
ووفق بيانات تقرير برنامج األمم للمتحدة فإن 
نسبة إهدار ليبيا الطعام سنويًا قدرت بأكثر من 
مقدمة  مصر  تصدرت  حين  في  طن،  ألف   513
العربية،  المنطقة  في  لألغذية  المهدرة  البلدان 

● مواطنون ليبيون أمام أحد أفران الخبز● مواطن ليبي يتسوق المواد التموينية

513 ألف طن االستهالك السنوي من الغذاء

مفارقة.. ليبيا تهدر آالف األطنان من الغذاء وتحتاج مساعدات
طرابلس: الوسط

مساهمة الفرد الليبي في إهدار 
الطعام األدنى في المنطقة 

العربية وبشمال أفريقيا

محلل إيطالي: »إيريني«
األداة الوحيدة التي يمكن

أن يؤثر بها االتحاد األوروبي
على األزمة الليبية

تقرير فريق خبراء األمم 
المتحدة خلص إلى أن حظر 

األسلحة إلى ليبيا »غير فعّال 
على اإلطالق«
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وزير نرويجي يكشف تفاصيل اتفاق أوسلو الليبي

على خطى أميركا

كواليس »موثقة« جديدة في »أيام القذافي األخيرة«

متى يصل اللقاح؟
»الكانيات« تحت طائلة العقوبات األوروبية

وليام  وامتنع  موجودة«.  تكن  لم  العملية  هذه 
الوقت،  ذلك  في  بريطانيا  خارجية  وزير  هيغ، 
ديفيد  مكتب  يرد  لم  حين  في  التعليق.  عن 
لتغيير  سعيه  نفى  مذكراته  في  لكن  كاميرون 
النظام الليبي قائاًل إنه »دفع وضغط« من أجل 
راغبًا  يكن  لم  القذافي  لكن  تفاوضية  تسوية 

في ذلك.
وبعدما انزلقت ليبيا إلى حرب استمرت عقدًا 
السابق،  األميركي  الرئيس  وصف  الزمن،  من 
لمرحلة  التخطيط  إلى  االفتقار  أوباما،  باراك 
فترة  في  خطأ«  »أســوأ  بأنه  الصراع  بعد  ما 
معركة  ساحة  البالد  أصبحت  حيث  رئاسته، 

المتنافسة. اإلقليمية  للقوى 
العمال  حزب  اآلن  يقود  الذي  ستور  وختم 
في  »اإلخفاق  بقوله:  النرويج،  في  المعارض 
أصبح  الجد  محمل  على   2011 مفاوضات  أخذ 
الذي  الضائع  العقد  بسبب  مأساوية  أكثر 
لمعارك  مسرحًا  ليبيا  أصبحت  حيث  أعقبها، 

لدول أخرى«.
وزارة  عنها  أفرجت  جديدة  وثائق  كانت 
تتعلق  معلومات  كشفت  األميركية  الخارجية 
بـ»مهندس الفوضى« في ليبيا إبان االنتفاضة 

القذافي. الراحل معمر  الزعيم  التي أطاحت 
نيوز  »سكاي  قناة  نشرتها  التى  الوثائق 
تضمنت  اإللكتروني  موقعها  على  عربية« 
من  موجهة   ،2011 أبريل   30 بتاريخ  رسالة 
وزيرة  إلى  التربي  عمر  الليبي  األعمال  رجل 
تحمل  كلينتون،  هيالري  األميركية  الخارجية 
أجل  من  استراتيجية  ليبية  بأهداف  قائمة 

. قصفها
التربي، الذي يحمل الجنسية األميركية، كان 
قناة  على  الظهور  دائم  وهو  للقذافي،  صديقًا 
أكثر  شاشتها  على  وقدم  القطرية،  »الجزيرة« 
من مرة على أنه رجل أعمال ليبي أميركي، في 

بأنه »خائن«. ليبيون  حين يصفه 
كلينتون  إلى  التربي  وجهها  التي  الرسالة 
التي  ــداف«،  ــ األهـ »قــائــمــة  بــعــنــوان  كــانــت 
األطلسي  شمال  حلف  طائرات  بالفعل  قصفتها 
مزيد  في  البالد  أدخل  الذي  األمر  الـ»الناتو«، 

الفوضى.
وبحسب الوثيقة المسربة من بريد كلينتون، 
فإن أحد المقربين من معمر القذافي ُقتل أثناء 
في  خصوصًا  ليبيا،  في  لمواقع  الناتو  قصف 

طرابلس.
وتعود جذور التربي إلى مدينة درنة الليبية، 
بالعالقات  خبير  بأنه  نفسه  ويعرف  ولد،  حيث 
إلى  وينسب  األميركية،   - الغربية   – الليبية 
األميركية  اإلدارة  إقناع  في  الفضل  نفسه 
ليبيا في  الـ»ناتو« ضد  بالمشاركة في عمليات 

.2011
أنه  مناسبة،  من  أكثر  في  التربي،  وأعلن 
أجرى اتصاالت فردية مع البيت األبيض ووزارة 
على  أخــرى  ومؤسسات  األميركية  الخارجية 
للمساعدة  األميركية،  بالحكومة  عاٍل  مستوى 

القذافي. في إطاحة 

قال:  لكنه  بالتحرك«.  للدبلوماسيين  للسماح 
ثمانية  بالفعل  استمرت  العسكرية  »العملية 
أسابيع، والديناميكية على األرض كانت تتغير، 
مثل  وراء  الحشد  في  الرغبة  فإن  وبصراحة 

ما  يعرف  يكن  لم  أنه  يؤكد  ستور  ولكن  فيه. 
في  لالستقالة  مستعدًا  كان  القذافي  كان  إذا 
نهاية المطاف أم أن الجماعات المتمردة األكثر 
تطرفًا على األرض كانت ستقبل الصفقة، لكنه 
مهتمة  ليست  الكبرى  الغربية  الدول  إن  قال 

تفاوضية. تسوية  إلى  بالتوصل 
عليه  المتفق  االتفاق  نقلوا  »إنهم  وتابع: 
وفرنسا  المتحدة  الــواليــات  إلــى  أوسلو  في 
إلى  ليبيا  في  الحرب  وصلت  بعدما  وبريطانيا، 

المدنيين  من  عدد  قتل  حيث  مسدود،  طريق 
في مايو ويونيو ويوليو«.

ــرة  وزي أن  ــد  أك النرويجي  الدبلوماسي 
كلينتون،  هيالري  السابقة،  األميركية  الخارجية 
كانت حريصة على ذلك، لكن فرنسا وبريطانيا 

مهتمتين. تكونا  لم 
للقيام  إرادة  هناك  كانت  »لو  وأضاف ستور: 
نوعًا  يتخيل  أن  للمرء  يمكن  كــان  بــذلــك.. 
العسكرية  الحملة  في  النار  إطالق  وقف  من 

الهادئة  الدبلوماسية  من  بتاريخ  تتمتع  البالد 
التوسط  ذلك  في  بما  ــط،  األوس الشرق  في 
اتفاق  شهدت  التي   1993 أوسلو  اتفاقات  في 
التحرير  ومنظمة  الصهيوني  الكيان  بين  سالم 

لفلسطينية. ا
وإيابًا،  ذهابًا  المحادثات  من  أسابيع  وبعد 
كبار  بين  لوجه  وجهًا  لقاء  أول  ستور  نظم 
غرفة  في  الليبية  والمعارضة  النظام  مسؤولي 
وكان   ،2011 أبريل   27 في  أوسلو  في  فندق 
إسماعيل  محمد  للقذافي  الموالين  يمثل 
ومن  اإلسالم.  لسيف  المساعد  األيمن  الرجل 
وهو  زيدان،  علي  كان  المعارضين  الثوار  جانب 
االنتقالي  الوطني  المجلس  في  بارزة  شخصية 

المعارض.
محاوالت  عدة  فشلت  »إندبندنت«  وحسب 
على  الحصول  أجــل  من  ــدان  زي مع  لالتصال 
إنه  للجريدة  إسماعيل  قــال  فيما  شهادته، 

المحادثات. لمناقشة  مستعد 
شاملة«  »خطة  ــع  وض ــى  إل ستور  وأشـــار 
»العقيد  األول:  السطر  في  وجاء  األزمة،  إلنهاء 
وإنهاء  والتنحي  السلطة  ترك  قرر  القذافي 
معمر  لكن مصير  الثورة«.  من  األولى  المرحلة 
كان  إذ  رئيسية،  شائكة  نقطة  ظل  القذافي 
مغادرة  يرفض  المعروفة  الغريبة  بشخصيته 
بإمكانه  كان  إذا  ما  حول  مفاوضات  مع  ليبيا 
وكان  السياسة.  تــرك  مع  البالد  في  البقاء 
على  يوافق  إنه  القذافي  يقول  أن  األخير  الميل 
سيعيش  مكان  أي  إلى  أو  المنفى  إلى  االنتقال 

تفاصيل  غالبية  مازالت  10سنوات،  مرور  رغم 
معمر  العقيد  ســقــوط  سبقت  الــتــي  ــام  األيـ
القذافي ونظامه »في علم الغيب«، لكن جريدة 
الخميس  كشفت،  البريطانية  »إندبندنت« 
سرية  محادثات  تفاصيل  بعض  الماضي، 
بنهاية  تكلل  كــادت  النرويج  فيها  توسطت 
أن  قبل   ،2011 العام  ليبيا  في  للحرب  سلمية 

األخيرة. اللحظات  تفشل في 
جوناس  السابق،  النرويجي  الخارجية  وزير 
الوساطة  هــذه  محور  كــان  الــذي  ستور،  غــار 
بشأن مفاوضات 2011، اتهم فرنسا وبريطانيا 

ليبيا. بمعارضة حل تفاوضي في 
الصفقة  كشف  الذي  النرويجي،  الدبلوماسي 
العقلية  بأن  قال: »شعرت  البريطانية،  للجريدة 
لديها  تكن  لم  وباريس  لندن  في  السائدة 
الدبلوماسي«،  الخيار  في  حقًا  للتفكير  فرص 
للنظر  استعداد  على  البلدان  كان  إن  متسائاًل 

العسكرية. الحلول  يتجاوز  في شيء 
»لو  قائاًل:  شهادته  ستور  جوناس  وواصل 
لمتابعة  الدولي  المجتمع  في  رغبة  كانت هناك 
هذا المسار ببعض التفاني، أعتقد أنه كان من 
نتيجة  لتحقيق  فرصة  هناك  تكون  أن  الممكن 
الليبية«. الدولة  انهيار  أقل دراماتيكية وتجنب 

وزراء  رئيس  تالحق  االتهامات  ــزال  ت وال 
والرئيس  كاميرون،  ديفيد  األسبق  بريطانيا 
بالسعي  ساركوزي،  نيكوال  األسبق  الفرنسي 
مزاعم  وهي  ثمن،  بأي  الليبي  النظام  لتغيير 

االثنان. ينفيها 
وفي 17 مارس 2011 صوتت األمم المتحدة 
حيث  شعبه،  قتل  من  القذافي  لمنع  للتدخل 
وتوجيه  بالتحليق  الـ»ناتو«  طائرات  قامت 
على  الليبية  القوات  ضد  الجوية  الغارات  مئات 

التالية. السبعة  األشهر  مدى 
بهدوء  يسعون  كانوا  القذافي  حلفاء  لكن 
بسحق  علنًا  وعد  و»بينما  تفاوضية،  نتيجة  إلى 
التمرد، دعا نجله سيف اإلسالم كبار المسؤولين 
هكذا  للتفاوض«،  طرابلس  إلى  النرويجيين 

تقريرها. في  البريطانية  الجريدة  قالت 
المسؤولين  كبار  من  »اثنان  يقول:  »ستور« 
في  الرئاسي  القصر  في  كانا  النرويجيين 
قرار  صدر  عندما  اإلســالم  سيف  مع  طرابلس 
من  البد  كان  نيويورك،  في  المتحدة  األمــم 
تونس  إلى  الحدود  عبر  عجل  على  قيادتهما 
من أجل ضمان سالمتهما مع اقتراب الضربات 

الجوية األولى لحلف شمال األطلسي«.
عضوًا  النرويج  أصبحت  المفاوضات،  ورغم 
في  وأسقطت  الـ»ناتو«  قصف  حملة  في  نشطًا 
النهاية نحو 600 قنبلة. ولكن في الوقت نفسه 
الذي  ستولتنبرغ  ينس  ــوزراء  ال رئيس  طلب 
يشغل اآلن منصب األمين العام لحلف الـ»ناتو« 
المفاوضات  مواصلة  ستور  خارجيته  وزير  من 
أن  خصوصًا  النرويج،  في  باستضافتها  السرية 

اللقاح  وصول  موعد  عن  السؤال  يزال  ال 
الشاغل  هو  »كورونا«  لفيروس  المضاد 
المركز  عام  مدير  إقرار  مع  خصوصا  األول 
الدين  بدر  ــراض  األم لمكافحة  الوطني 
الوبائي  الوضع  بـ»تفاقم«  السبت،  النجار، 
عن  يخرج  »لم  أنه  التأكيد  رغم  ليبيا،  في 

بعد«. السيطرة 
بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  ووصــل 
ألًفا و320 حالة، منها   154 إلى  البالد  في 
و413  ألًفا  و141  نشطة،  و325  آالف   10
منذ  آخرون   2582 توفى  بينما  متعافيًّا، 
العام  مارس  البالد  في  الوباء  انتشار  بدء 
الماضي. وحسب آخر حصيلة، أعلن المركز 
 909 تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني 
وتماثل  الثالثاء.  بالوباء  جديدة  إصابات 

18 آخرون. 993 مصابًا، وتوفى  للشفاء 
تلفزيونية  مداخلة  خالل  النجار  وحذر 
أن  مــن  الرسمية(  ليبيا  قناة  )نقلتها 
الوبائي  الوضع  سيزيد  اإلمكانات  »نقص 
في  »ملحوظ«  ارتفاع  إلى  الفتًا  ســوًء«، 
في  الفيروس  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 
الواردة  اإلصابات  عدد  أن  إلى  ونبه  ليبيا. 
في بيانات مركز مكافحة األمراض اليومية 
»غير دقيقة« جراء عدم وجود منظومة في 

العزل. مراكز 
حالة  البلديات  مــن  العديد  ورفــعــت 
اإلصابة،  أعداد  تزايد  مع  القصوى  التأهب 
األركان  لرئاسة  اإلعالمي  المركز  أعلن  إذ 
رئيس  أن  العامة،  القيادة  لقوات  التابعة 
»كورونا«  جائحة  لمكافحة  العليا  اللجنة 
فرض  قرر  الناظوري  عبدالرازق  الفريق 
الجمعة  اعتبارا من يوم  التام  التجول  حظر 
الساعة  مــن  أسبوعين  لمدة  الماضي 
السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.
االستشارية  العلمية  اللجنة  علنت  كما 
حظر  الماضي،  األحد  وليد،  بني  ببلدية 
وقفل  الــدراســة  وإيقاف  الكامل  التجول 
المتجولين  الباعة  ومنع  الشعبية  األسواق 
أسبوعين.  لمدة  البيع  من  الطرقات  وعلى 
عثمان  الرجبان  بلدية  عميد  قــرر  فيما 
وقفل  الدراسة  إيقاف  الشعباني،  إمحمد 
مراحل  بمختلف  والخاصة  العامة  المدارس 
أمس  من  ابتداء  أسبوع  لمدة  التعليم 
بسبب  المقبل،  الخميس  ــى  إل السبت 
اللجنة  قررت  كما  كورونا.  فيروس  انتشار 
غدامس  في  كورونا  جائحة  لمكافحة  العليا 

الواليات  نهج  على  ــي  األوروب االتحاد  خطا 
متورطين  معاقبة  في  األميركية  المتحدة 
القانون  نطاق  خــارج  القتل  »عمليات  في 
بينهم  ومن  ليبيا،  في  القسري«  واالختفاء 
خليفة  محمد  الكانيات«  »ميليشيا  قائد 
المجلس  وأقر  عبدالرحيم.  وشقيقه  الكاني، 
ــي، اإلثــنــيــن الــمــاضــي، إجـــراءات  ــ األوروبـ
كيانات  وأربــعــة  فـــردًا   11 على  تقييدية 
جسيمة  وتجاوزات  انتهاكات  عن  »مسؤولة 
العالم«،  دول  مختلف  في  اإلنسان  لحقوق 
في  ُأدرجــوا  روسيين  أربعة  إلــى  ينضمون 
بيان  الجاري، حسب  وقت سابق خالل مارس 

للمجلس. اإللكتروني  الموقع  على  نشر 
تلك  فــي  المستهدفة  »االنــتــهــاكــات« 
ــاالت  ــق ــت »االع ــا  ــضً أي تشمل  الــعــقــوبــات 
ال  الصين،  في  النطاق  واسعة  التعسفية 
شينجيانغ،  منطقة  في  األيغور  بحق  سيما 
والتعذيب  الشمالية،  كوريا  في  والقمع 
في  السياسيين  المعارضين  ضد  والقمع 
واإلعــدام  والتعذيب  روسيا،  في  الشيشان 
التعسفي  واإلعـــدام  القضاء،  نطاق  خــارج 
وإريــتــريــا«.  ــســودان  ال جنوب  فــي  والقتل 
األوروبي،  االتحاد  عقوبات  نظام  وبموجب 
في  والكيانات  األفــراد  هؤالء  أصول  تجمد 
إليهم  أموالهم  إتاحة  وتحظر  االتحاد  دول 
يدرجون  كما  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 

السفر. قائمة حظر  على 
إن  قالت  لألنباء  برس«  »أسوشيتد  وكالة 
قائد  تستهدف  األوروبــي،  االتحاد  عقوبات 
الكاني،  خليفة  محمد  الكانيات«  »ميليشيا 
اتهامهما  خلفية  على  عبدالرحيم،  وشقيقه 
القانون  نطاق  خارج  قتل  عمليات  بارتكاب 
 2015 العامين  بين  القسري  ــاء  ــف واإلخ
سيطروا  التي  ترهونة،  مدينة  في  و2020 

منذ سنوات. عليها 
وزارة  فرضت  الــمــاضــي،  نوفمبر  ــي  وف
عقوبات  سابق،  وقت  في  األميركية  الخزانة 
الكانيات«،  و»ميليشيا  الكاني«  »محمد  على 
أودت  »مذابح  في  لضلوعها  يقودها  التي 

المدنيين«. مئات  بحياة 
ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  قال 
ستتخذ  المتحدة  ــات  ــوالي ال إن  ــد،  ــورالن ن
»االنتهاكات  على  ردًا  ملموسة«  »إجراءات 
وضد  والفساد،  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة« 
األمن  أو  السالم  يقوضون  الذين  أولئك 

داخــل  الكبرى  التجمعات  جميع  إلــغــاء 
وناقشت  منها.  الوافدة  خصوصا  المدينة، 
مكافحة  لجنة  مع  بالتعاون  يفرن  بلدية 
جائحة »كورونا« والحرس البلدي ومديرية 
األمن واألوقاف والهالل األحمر وضع خطة 
الموجة  انتشار  من  للتقليل  استباقية 

المستجد«. »كورونا  لفيروس  الثانية 
وأمام تفاقم الوضع الوبائي، أعلنت اللجنة 
فيروس  ضد  التطعيم  لحملة  التسييرية 
الجهوزية  نسبة  أن   ، المستجد«  »كورونا 
430 مركز  في   85% بلغت  اللقاح  الستقبال 

تطعيم، موزعة على كافة ربوع ليبيا.
مشرفي  مع  »التواصل  إلــى  وأشـــارت 
البلديات لالستعداد،  التطعيمات في جميع 
الصحيين  العاملين  كــافــة  ــب  ــدري وت

على  تعليقه  في  وذلك  ليبيا،  في  واالستقرار 
الكانيات. ميليشيا  فرض بالده عقوبات على 

)»ميليشيا  »هؤالء  قائاًل:  نورالند،  وتابع 
ليبيا«،  في  للسالم  أصدقاء  ليسوا  الكانيات( 
في  األميركية  السفارة  صفحة  نقلت  ما  وفق 
بالده  أن  مضيفًا  بــوك«،  »فيس  على  ليبيا 
الليبي،  السياسي  الــحــوار  منتدى  دعمت 
ال  الدعم  وهذا  الجارية،  السياسية  والعملية 
العملية  هذه  يدعمون  الذين  على  يقتصر 
»تطبيق  أيضًا  يشمل  ولكنه  ومساعدتهم، 
الذين  أولئك  ضد  العقابية  اإلجراءات  بعض 
على  العملية«.وشدد  تلك  عرقلة  يحاولون 
التقدم  سياق  في  تأتي  ــراءات  اإلج هذه  أن 
موعد  وتحديد  ليبيا،  في  الجاري  الحقيقي 
المتحدة  الواليات  دعم  إلى  الفتًا  لالنتخابات، 
»السيئة«  الفاعلة  للجهات  الكاملة  المساءلة 
مثل الميليشيات التي جلبت »معاناة ال داعي 
من  مستفيدة  وتتصرف  الليبي  للشعب  لها« 

حالة اإلفالت من العقاب.
المشهد  سطح  على  »الكانيات«  وبرزت 
مقتل  إثــر   2012 عــام  ترهونة  مدينة  في 
ما  مسلحة،  مجموعة  يد  على  أفرادها  أحد 
االنتقام  إلى  العائلة  أفراد  وباقي  إخوته  دفع 
على  بالهجوم  بالمدينة  أخــرى  أســرة  من 
بل  جماعية،  بصورة  وقتلهم  أفرادها  بيوت 
أن  قبل  أيضا،  ونسائهم  أطفالهم  وقتل 
العامة.  القيادة  لقوات  حلفاء  إلى  يتحولوا 
خمسة  أشقاء  من  »الكانيات«  وتتشكل 

كما  الــلــقــاح«.  إعــطــاء  عــن  المسؤولين 
الدوائية  اليقظة  فريق  مع  التواصل  جرى 
للتواجد في كافة مراكز التطعيم لمالحظة 
اللقاح،  تلقي  بعد  تحدث  قد  أعــراض  أي 
والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  مع  والتنسيق 
مركز  كــل  ــام  أم إســعــاف  ســيــارة  لتوفير 
على  المسؤولة  العناصر  وتدريب  تطعيم، 
من  اآلمــن  التخلص  على  اللقاح  إعطاء 
المخلفات، حسب بيان اللجنة. ومن المقرر 
أعراض  أي  مع  للتعامل  طبيبًا   95 تدريب 
الفترة  خــالل  اللقاح  أخــذ  نتيجة  تحدث 

المقبلة. القريبة 
وفي السياق نفسه، جاء قرار وزير الصحة 
االستشارية  اللجان  توحيد  الزناتي  علي 
فيروس  جائحة  لمكافحة  العليا  العلمية 
كورونا المستجد، لتصبح »جسما استشاريا 
ضرورة  مؤكدا  ليبيا،  مستوى  على  واحدا« 
صرف مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز 
بعثة  رئيس  مع  الزناتي،  بحث  كما  العزل. 
منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيت 
المنظمة،  مع  التعاون  آلية  وضع  هوف، 
فيما يخص توفير لقاح »كورونا المستجد« 
جودة  ضمان  »مع  ممكنة،  طريقة  بأسرع 

السعر«. النظر عن  اللقاح بغض 

عاما(،   49( الكاني  خليفة  عبدالخالق  هم، 
وقبائلي،  اجتماعي  مــســؤول  حاليا  وهــو 
وهو  عــامــا(   45( الكاني  خليفة  ومحمد 
وهو  ترهونة،  في  العسكري  المجلس  رئيس 
تيار  إلــى  وينتمي  أشقائه،  عن  المسؤول 

العلمية. السلفية 
عاما(   40( الكاني  خليفة  معمر  ومعهم 
وعن  المالية  وزارة  عــن  مــســؤول  ــو  وه
المدينة،  فــي  البلديات  وعــن  المصارف 
وهو  عاما(   37( الكاني  خليفة  وعبدالرحيم 
للتسوق  »الشقيقة«  مول  ويمتلك  تاجر، 
بخسة،  بأسعار  البضائع  بتوفيره  يعرف  الذي 
أمن  سرية  على  إشــرافــه  ــى  إل بــاإلضــافــة 
خليفة  محسن  هو  الرابع  والشقيق  ترهونة. 
اللواء  عن  مسؤول  وهو  عاما(،   33( الكاني 
الخامس  الشقيق  ويساعده  مشاة،  السابع 
عاما(.   21( الكاني  خليفة  عبدالعظيم 
محسن  اسم  برز   ،2012 العام  نهاية  ومنذ 
استولوا،  الذين  الخمسة،  وإخوته  الكاني 
مقر  على  قبيلتهم،  ــراد  أف من  بمساعدة 
المنطقة،  في  القذافي  معمر  كتائب  أبــرز 
والتي  األوفياء«،  »كتيبة  باسم  والمعروفة 
عدد  على  تتوفر  الوقت  ذلــك  إلــى  كانت 
الخفيفة  واألسلحة  الثقيلة  اآللــيــات  مــن 
محمد  عائلة  الكثيرون  والمتوسطة.واتهم 
الجماعية  المقابر  جميع  وراء  بأنها  الكاني 
وما  ترهونة،  مدينة  في  عليها  عثر  التي 

العواتة. منطقة  في  حولها 

لندن، القاهرة: الوسط

● العقيد معمر القذافي خارج خيمة أقيمت في مقر إقامته في باب العزيزية في طرابلس خالل اجتماع مع وفد رفيع المستوى من االتحاد األفريقي يحاول التفاوض على هدنة

● جوناس غار ستور

● سيف اإلسالم القذافي

طرابلس - بنغازي - الوسط

بروكسل - وكاالت

● مسحة كورونا في أحد المراكز الطبية

● عناصر تابعة لتشكيل »الكانيات« المسلح في ترهونة

● علي زيدان

القذافي وعد علناً بسحق 
التمرد.. وسيف اإلسالم فاوض 

المعارضة في طرابلس

 غار ستور يتهم لندن وباريس بعرقلة »حل سلمي« يمنع انهيار ليبيا في العام 2011

تفاقم الوضع الوبائي.. 
وتوحيد اللجان االستشارية.. 

ونفير عام
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انتكاسات »أسترازينيكا« تفاقم الجائحة
لقاح  بها  مني  التي  االنتكاسات  تعقد 
»أسترازينيكا« المضاد لفيروس »كورونا«، مع رفض 
قسم كبير من األوروبيين تلقيه، الوضع الوبائي، في 
وباء  من  الثالثة  الموجة  تفشي  تسارع  يجعل  وقت 
»كوفيد–19«، خصوصًا في أوروبا، التطعيم ضروريًا 
أكثر من أي وقت مضى. بيد أن المفوض األوروبي 
اللقاح  في  يرى  بروتون  تييري  الداخلية  للسوق 
نعلم  »ألننا  ويقول:  األخير«،  المستقيم  »الطريق 
أنه للتغلب على هذا الوباء، ال يوجد سوى حل واحد: 

التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا«.
تكفي  »أسترازينيكا«  جرعات  تتوافر  أن  وينبغي 
اللقاحات بحد ذاتها مقبولة من  للجميع وأن تكون 
الجميع. إال أن مخاطر لقاح »أسترازينيكا«، الذي تعتمد 
عليه أوروبا لتحقيق أهدافها من حيث التطعيم، بات 
ينظر إليها على أنها تفوق فوائده في ألمانيا وفرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا، بحسب استطالع للرأي أجري بين 
12 و18 مارس. وتم تعليق استخدامه في دول عدة 
أحيانًا  تكون  قد  دموية،  بتجلطات  تسببه  خشية 
اعتبرت  لألدوية  األوروبية  الوكالة  أن  غير  قاتلة. 
الخميس أنه »آمن وفعال« واستؤنف استخدامه في 
ذلك  تأثير  باإلمكان مالحظة  كان  أنه  إال  عدة  دول 

على الرأي العام، بحسب معهد »يوغوف«.
في  متخصص  صحفي  وهو  سميث  مات  وقال 
البيانات في معهد »يوغوف« في بيان: »لم نالحظ 
فقط ارتفاعًا كبيرًا لعدد األشخاص الذين يعتبرونه 
ال  إنما  أوروبا،  في  األخيرين  األسبوعين  في  خطيرًا 
يزال لقاح أسترازينيكا يعتبر على أنه أقل أمانًا بكثير 
األوروبي  االتحاد  لكن  وموديرنا«.  فايزر  لقاحي  من 
كان  إذا  اللقاح  إلى  ملحة  بدرجة  يحتاج  يزال  ال 
ينوي تسريع حمالت التطعيم، بهدف بلوغ المناعة 
بروتون.  أكد  ما  وفق  الصيف،  بحلول  الجماعية 
األوروبي  االتحاد  بين  النبرة  حدة  تصاعدت  واألحد 
لقاح  جرعات  بعض  تصنيع  يتم  حيث  وبريطانيا 

»أسترازينيكا«.
بيد أن البروفيسورة سارة غيلبرت، المشاركة في 
تصميم اللقاح تقول: »في الكثير من الدول المختلفة 
وعبر الفئات العمرية، يوفر اللقاح مستوى عاليا من 
الحماية ضد مرض كوفيد–19، ونأمل بأن يؤدي هذا 
إلى استخدام على نطاق أوسع للقاح في المحاوالت 
العالمية لوضع حد النتشار الوباء«. وتضيف غيلبرت 
بأنه كانت هناك حاالت على الدوام ألشخاص أصيبوا 
عندما  خصوصا  اللقاح،  تلقيهم  بعد  صحية  بوعكة 
تتلقى أعداد كبيرة منهم جرعة اللقاح، لكن ذلك ال 
يعني أن اللقاح مسؤول عن مشاكلهم الصحية. في 
غضون ذلك يموت اآلالف من األشخاص كل يوم في 

عموم أوروبا بسبب »كوفيد–19«.
بوقف  األوروبية  المفوضية  تهديد  على  وردًا 
االتحاد  يتلق  إذا لم  لقاحات »أسترازينيكا«  صادرات 
البريطاني  الدفاع  وزير  حذر  أوال،  شحناته  األوروبي 
بن واالس من أن ذلك سيكون له »نتائج عكسية«. 
أوساط  في  مصدر  من  ردًا  التصريح  هذا  واستدعى 
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين 
عقدها  لديها  »المفوضية  أن  فيه  جاء  األحد،  مساء 
جعلها  ببساطة  نحاول  أسترازينيكا.  مع  الخاص 
تحترمه. المختبر سلمنا أقل من 10 % من الجرعات 
وبالتالي،  العقد.  بموجب  العام  هذا  المتوقعة 
الجرعات  هذه  تسليم  نطلب  أن  الطبيعي  من 
لقاح  تصنيع  ويتم  لألوروبيين«.  متوقعًا  كان  كما 
»أسترازينيكا« ضمن األراضي األوروبية خصوصًا في 
معملين في بلجيكا وهولندا، وهما دولتان دعتا إلى 
وقت  في  التصدير،  على  القيود  حيال تشديد  الحذر 
تدعم دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا األمر، إال أن 
ألمانيا. وتستعد حكومة  الوقت يدهم خصوصًا في 

القيود في  برلين اإلثنين إلى تمديد وحتى تشديد 
مواجهة الموجة الثالثة من الوباء وهي أكثر ضراوة، 
المتزايد  العام  الرأي  استياء  تأجيج  خطر  وجود  رغم 

أصاًل.
انتشار  بسبب  جديدة«  »جائحة  ألمانيا  وتواجه 
األلمانية  المستشارة  وفق  جديدة  متحورة  نسخ 
جديد،  فيروس  »لدينا  حذرت:  التي  ميركل،  أنغيال 
إنه أكثر فتكا بكثير، وأشد عدوى«، وهو ما جاء بعد 
في  للتباحث  األلمانية  المقاطعات  قادة  مع  اجتماع 
التي  ألمانيا  أن  وأعلنت  الوباء.  مكافحة  استراتيجية 
اإلصابات وحيث  ارتفاعًا »متسارعًا« في عدد  تواجه 
فيروس  من  فتكًا«  »أكثر  متحورة  نسخة  تنتشر 
خالل  مشددة  إغالق  لتدابير  ستخضع  »كورونا«، 
12 ساعة  عطلة عيد الفصح. وصدر القرار بعد نحو 

من المفاوضات بين المستشارة وممثلي المقاطعات 
أبوابها وستلغى  المتاجر  األلمانية. وستغلق معظم 
الصلوات في عطلة عيد الفصح، من 1 إلى 5 أبريل 
الهواء  في  الطعام  تناول  مثل  التجمعات،  وستحظر 

الطلق.
األلمان  المواطنين  نفوس  في  خيبة  ذلك  ويثير 

من  األخرى،  الدول  سكان  غرار  على  المنهكين 
القيود بعد عام من بدء تفشي الوباء. وتغذي القيود 
من  بنوع  يشبهها  الذي  البعض  غضب  الصحية 
»الديكتاتورية«. وتظاهر اآلالف من بين المناهضين 
وبلغاريا  النمسا  في  السبت  الصحية  للتدابير 
المتظاهرون  ورفع  وألمانيا.  وسويسرا  وبريطانيا 

الفتات من مونتريال إلى بلغراد كتب على بعضها: 
»أوقفوا رعب كورونا« و»كوفيد خدعة«.

صدامات  وقعت  ألمانيا،  وسط  في  كاسل  وفي 
والهراوات  الفلفل  رذاذ  األمن  قوات  واستخدمت 
لندن،  في  المتظاهرين.  لتفريق  المياه  وخراطيم 
شرطيون  وأصيب  األقل  على  شخصًا   36 أوقف 
بجروح خالل إحدى هذه التظاهرات. ويدفع االستياء 
أيضًا بجزء من السكان إلى تجاهل التدابير المقيدة 
شخص   6500 نحو  وتجمع  االجتماعي.  والتباعد 
دون كمامات لالحتفال بكرنفال في مرسيليا بجنوب 
غير  التجمع  هذا  في  المشاركون  واعتبر  فرنسا. 
المرخص له، »متنفسا« لكن الشرطة اعتبرته »غير 

مسؤول« تماما.
في سائر أنحاء العالم، تتكثف حمالت التلقيح على 

من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  الوباء  تفشي  وقف  أمل 
حيث  البرازيل،  في  العالم.  في  شخص  مليون   2.7
الوباء خارج السيطرة، رفعت الحكومة األحد، الشرط 
المفروض على السلطات المحلية بحجز كميات من 
الجرعة  يتلقوا  أن  يجب  الذين  لألشخاص  اللقاحات 

الثانية، بهدف تسريع وتيرة التلقيح.
في الواليات المتحدة، أعطيت ثالثة ماليين جرعة 
في  متتاليين،  ليومين  األولى  للمرة  واحد  يوم  في 
تقدمها  تواصل  التلقيح  حملة  أن  على  جديد  إثبات 
وتؤكد  األحد.  نشرت  رسمية  أرقام  بحسب  السريع، 
نتائج طال انتظارها لدراسة أميركية على اللقاح الذي 
مع  بالتعاون  »أسترازينيكا«  األدوية  شركة  أنتجته 
اللقاح آمن وفعال بدرجة عالية  جامعة أكسفورد أن 

في توفير الحماية من فيروس »كورونا«.
ألف   32 من  أكثر  التجربة  تلك  في  شارك  وقد 
ولكن  المتحدة،  الواليات  في  معظمهم  متطوع، 
فعاليتـه  اللقاح  وأثبت  والبيرو.  تشيلي  في  أيضًا 
بنسبة 79 % في منع ظهور أعراض مرض كوفيد 
تدهور  دون  الحيلولة  في   %  100 بنسبة  وفعالية 
النتائج  تظهر  ولم  بالمرض.  المصابين  حالة 
يخص  فيما  بالسالمة  تتعلق  مشاكل  أي  وجود 

الدموية. الجلطات 
إلى  العالمية  الصحة  منظمة  تستعد  جنيف،  في 
المنتظر  التقرير  األسبوع،  هذا  األرجح  على  نشر 
الصين  إلى  يناير  في  أوفدتهم  الذين  لخبرائها 
د.بروس  واعترف  الوباء.  مصدر  في  للتحقيق 
العام  للمدير  خاص  مستشار  وهو  إيلوارد، 
تلقت  العالمية  الصحة  منظمة  بأن  للمنظمة، 
»أسترازينيكا«  لقاح  عن  التساؤالت«  من  »الكثير 
بحاالت  مرتبطا  كان  إذا  مما  مبكرة  مخاوف  وسط 
المرضى  لدى بعض  النادر  الدم  تجلط  بالغة من 

عليه. الذين حصلوا 
إن  العالمية  بالمنظمة  المسؤول  ويقول 
»أسترازينيكا«  لقاح  نشر  في  ترغب  التي  الدول 
»مهتمة جدا« بالحصول عليه، ومن بينها دول 
من  المدعوم  »كوفاكس«  برنامج  في  مشاركة 
في  اللقاحات  نشر  إلى  ويهدف  المتحدة  األمم 
كانت  سواء  إليها  الحاجة  أمس  في  هي  دول 
غنية أو فقيرة. وأوضح أن »المشكلة ليست في 
كانت  إن  تمامًا.  العكس  على  بل  الطلب،  ضعف 
هناك أي دول لديها مخاوف أو ال تستخدم لقاحًا 
ألن  لكوفاكس،  متاحًا  فلتجعله  كامل...  بشكل 
جدا  جدا  المهتمة  الدول  من  طويلة  قائمة  لدينا 

أسترازينيكا«. لقاح  باستخدام 

رفض أوروبي.. ومعادلة عنصرية!

كوفيد  لساللة  أخريين  حالتين  على  بريطانيا مؤخرا  في  عُثر 
اإلجمالي  العدد  رفع  البرازيل، مما  التي حُددت ألول مرة في 
حالة.   12 إلى  بريطانيا  في  البرازيلية  بالساللة  للمصابين 
في  واألخرى  ميدالندز  إحداهما في ويست  الحالتان،  وترتبط 
البرازيل.  إلى  بالسفر  لندن،  البريطانية  بالعاصمة  هارينغي 
وهناك  عدوى  أكثر  هذه،  مثل  السالالت،  بعض  أن  ويبدو 
مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد ال تكون فعالة ضدها أيضا، 
سي«  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  اإللكتروني  الموقع 

سلط الضوء على هذه السالالت.
ما هي هذه السالالت الجديدة؟

والمنتشرة  المختلفة  السالالت  من  آالف  عدة  هناك 
للفيروس المتسبب بمرض كوفيد. وبصرف النظر عن الساللة 
البرازيلية )المعروفة أيضا باسم بي.1( ، تركز االهتمامات على 

عدد قليل منها:
• الساللة البريطانية أو ساللة كينت )المعروفة أيضا باسم 
وقد  بريطانيا،  أنحاء  معظم  في  اآلن  السائدة  بي.7.1.1( 
انتشرت هذه الساللة في أكثر من 50 دولة ويبدو أنها تحورت 

مرة أخرى.
• ساللة جنوب إفريقية )بي.153.1( وتم العثور عليها في 
20 دولة أخرى على األقل، بما في ذلك المملكة المتحدة. ومن 

غير المستبعد أن تكون السالالت الجديدة قد تطورت حيث أن 
لتنتشر  نفسها  من  نسخا  تصنع  ألنها  تتحور  الفيروسات  كل 
وتنمو. ومعظم االختالفات بينها غير مهمة، ويمكن أن يكون 
القليل منها غير مفيد للفيروس نفسه واستمرارية بقائه، لكن 

البعض يمكن أن يجعله أكثر عدوى أو أشد تهديدا.
هل السالالت الجديدة أكثر خطورة؟

أكثر خطورة  منها يسبب مرضا  أيا  أن  على  دليل  يوجد  ال 
مع  الحال  هو  فكما  المصابين.  من  العظمى  للغالبية 
أو  السن  لكبار  بالنسبة  أعلى  الخطر  يكون  األصلية،  الساللة 
للساللة  وبالنسبة  صعبة.  صحية  ظروف  من  يعانون  الذين 
البريطانية، هناك بعض األبحاث التي تشير إلى أنها قد تكون 
مرتبطة بزيادة خطر الوفاة بنسبة 30 في المئة، ومع ذلك فإن 
األدلة ليست قاطعة. بالنسبة للساللة البريطانية هناك بعض 
خطر  بزيادة  مرتبطة  تكون  قد  أنها  إلى  تشير  التي  األبحاث 
الوفاة. بالنسبة للساللة البريطانية هناك بعض األبحاث التي 
تشير إلى أنها قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الوفاة وستظل 
التباعد  اإلجراءات االحترازية مثل غسل اليدين والحفاظ على 
االجتماعي وارتداء الكمامة تساعد في منع العدوى، ونظرا ألنه 
يبدو أن السالالت الجديدة تنتشر بسهولة أكبر فمن المهم 

أن نكون أكثر يقظة.
ماذا يحدث للفيروس؟

يمكن أن تكون سالالت المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا 

خضعت  ولقد  التقاطها.  يسهل  أو  عدوى  أكثر  والبرازيل 
يشكل  الذي  البروتين  في  لتغييرات  جميعا  الثالث  السالالت 
نتوءات )تاج( الفيروس »بروتين سبايك«، وهو جزء الفيروس 

الذي يرتبط بالخاليا البشرية. ونتيجة لذلك، يبدو أن هذه 
السالالت أفضل في إصابة الخاليا وانتشارها.

أو  المتحدة  المملكة  ساللة  أن  الخبراء  ويعتقد 
»كينت« ظهرت في سبتمبر الماضي، وقد تكون أكثر 
 ،%  70 إلى  تصل  بنسبة  العدوى  أو  لالنتقال  قابلية 
ولكن أحدث األبحاث التي أجرتها هيئة الصحة العامة 
 30 بين  تتراوح  النسبة  تلك  أن  إلى  تشير  إنجلترا  في 

و 50 %.
وظهرت الساللة الجنوب أفريقية في أكتوبر الماضي، 
)التاج(  نتوءات  بروتين  في  أهمية  أكثر  تغييرات  ولديها 
عددا  مؤخرا  الخبراء  وجد  وقد  بالفيروس،  المحيط 
التي  البريطانية  بالساللة  المصابة  الحاالت  من  صغيرا 
بها واحدة من هذه التغييرات األكثر إثارة للقلق أيضا. 
إي  تسمى   ، رئيسية  طفرة  على  التغيير  ذلك  وينطوي 
أجزاء  من  التهرب  على  الفيروس  تساعد  قد  كي،   484
والتي  المضادة،  األجسام  تسمى  المناعة،  جهاز  من 
من  تجربة  على  بناء  كورونا  فيروس  محاربة  يمكنها 
في  البرازيلية  الساللة  وظهرت  لقاح.  أو  سابقة  عدوى 

484 كي أيضا. يوليو الماضي، ولديها طفرة إي 

ما هي سالالت »كورونا« املتحورة؟

 مسؤول مبنظمة الصحة العاملية: لدينا 
قائمة طويلة من الدول املهتمة »جدا.. 

جدا« باستخدام لقاح »أسترازينيكا«

حمالت التلقيح تكثفت على أمل وقف 
تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر 

من 2.7 مليون شخص في العالم

محلل: ليس لدى اإلدارة األميركية ما تخسره 
من اتخاذ موقف متشدد

عواصم، القاهرة: الوسط

عواصم، القاهرة: الوسط

واشنطن، عواصم، القاهرة: الوسط
الرئيس األميركي جو  بعد شهرين على توليه مهامه، يكشف 
بايدن أسلوبه الدبلوماسي، وبالتأكيد دون مراعاة في خطابه، 
في تعامله مع كبار منافسي واشنطن خالل واليته. فقد وصف 
ووجه  »قاتل«.  بأنه  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  بايدن 
اتهامات شديدة في محادثاتهم  الصيني  الوفد  إلى  مفاوضوه 
حيال  فيه  مساومة  ال  نهج  عن  كشفت  التي  األولى  الثنائية 

موسكو وبكين.
واشنطن  في  بروكينغز  معهد  من  رايت  توماس  وقال 
التعاطف  بعض  لديه  »كان  ترامب  دونالد  بايدن  سلف  إن 
الشخصي مع حكام مستبدين أقوياء وكان معجبًا بهم«. لكن 
مستمر  االستبداد  أن  من  »قلقة  المخضرم  الديمقراطي  إدارة 
وتعتقد أن الديمقراطيات في حاجة إلى العمل بشكل أوثق معًا 

للتصدي لذلك«.
طويلة  لفترة  كان  الذي  بايدن  إدارة  تتبع  أن  الخبراء  توقع 
عضوًا في لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ ثم نائبًا 
للرئيس، في الدبلوماسية، نهجًا تقليديًا بدرجة أكبر من عهد 

سلفه دونالد ترامب، الذي فضل فن الحكم عبر تغريدات. لكن 
أسلوب  أثار  الماضية،  القليلة  األيام  في  سيما  وال  اآلن  حتى 
مع  مقابلة  في  سؤال  على  وردًا  البعض.  دهشة  الحاد  بايدن 
شبكة »إيه بي سي نيوز« عما إذا كان يعتقد أن بوتين »قاتل«، 
سئل  وعندما  تردد.  دون  الفكرة  على  عامًا(   78( بايدن  وافق 
يندم  لم  أنه  أكدوا  بعيدًا جدًا،  إذا كان قد ذهب  ما  مساعدوه 

على موقفه.
بعض  بايدن  فيها  يظهر  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
ففي  جينبينغ.  شي  الصيني  الزعيم  أو  بوتين  حيال  التعالي 
الصين  في  السلطوية«  »استفحال  من  حذر  فبراير  بداية 
الروسي  لنظيره  أوضح  إنه  بايدن  قال  بوتين،  وحول  وروسيا. 
الذي  الزمن  ولى  أنه  سلفي،  عن  تمامًا  مختلفة  »بطريقة 
كانت فيه الواليات المتحدة تغض النظر في مواجهة األعمال 
العدوانية لروسيا: التدخل في انتخاباتنا والهجمات اإللكترونية 
وتسميم مواطنيها«. وأضاف أن الرئيس الصيني ال يملك »أي 
من  جينبينغ  شي  مع  مكالمة  بعد  محذرًا  ديمقراطي«،  حس 
الصين  سياسة  بشأن  المتحدة  الواليات  »تتحرك«  لم  إذا  أنه 
ترامب  أسلوب  إلى  أقرب  الخطاب  ويبدو  علينا«.  »فستتغلب 

المنفلت، لكن السياق مختلف إلى حد ما. وقال رايت: »كان لدى 
ترامب في الواقع مشكلة أكبر مع حلفاء الواليات المتحدة. فقد 
أكثر من غضبه من  الحلفاء  باستمرار من  ترامب يغضب  كان 
منافسيه«. وتندرج التصريحات القاسية لبايدن في إطار رغبته 
أميركا حول  ومفاهيم  قيم  والدفاع عن  االستبداد  في مكافحة 
يريد تنظيم »قمة  األميركي  الرئيس  إن  حقوق اإلنسان، حتى 

للديمقراطيات« في موعد لم يحدد بعد.
قد يكون األمر األكثر إثارة للدهشة هو أن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن الدبلوماسي المحنك الذي لم يعرف عنه أنه متهور إطالقاً، 
انتقد نظراءه الصينيين منذ البداية مع افتتاح المحادثات في أالسكا 
الخميس. وأمام كاميرات وسائل اإلعالم العالمية، قال بلينكن إن 
يحافظ  الذي  القواعد  على  القائم  النظام  »تهدد  بكين  تصرفات 
على االستقرار العالمي«، ما أدى إلى رد قاس من الجانب الصيني. 

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه »ال يفترض أن تكون هذه 
طريقة الترحيب بالضيوف«. ووصف رايت التصريحات المتبادلة بأنها 
»تتماشى على األقل إلى حد ما مع ما يحدث بالفعل«. وأضاف أن ذلك 
»نوع من الكشف للعالم أن العالقة بين الواليات المتحدة والصين 

محكومة بالخصومة والتنافس«.
وقال جيمس كارافانو من مؤسسة هيريتيج إن بلينكن كان 
»محقًا تمامًا« في ردة فعله في الخارج. وأضاف أن إدارة بايدن 
لوكالة  وقال  اتخاذ موقف متشدد.  عبر  ما تخسره  لديها  ليس 
»فرانس برس« إن »التعامل بحزم مع روسيا والصين أمر يؤمن 

به الحزبان. الجميع يريدون أن يكونوا صارمين«.
بايدن تعكس بعض  أن تكتيكات  إلى  أيضًا  كارافانو  وأشار 
التجانس مع تلك التي تتبعها إدارة ترامب التي اتخذت خطوات 
الجمهوري  الرئيس  كان  عندما  حتى  والصين  روسيا  لمواجهة 
يروج لعالقاته الودية مع بوتين وشي. لكنه تابع أن »الخطاب 
حاول  »ترامب  أن  إلى  وأشار  المطاف.  نهاية  في  له«  قيمة  ال 
كعادة  بوتين  وتصرف  شديد  بلطف  بوتين  إلى  التحدث 
مع  بصرامة  يتعامل  أنه  يظهر  »بايدن  أن  موضحًا  بوتين«، 

بوتين لكن بوتين سيتصرف كعادة بوتين«.

بايدن يكشر أنيابه
ال تهاون مع الصني وروسيا على طريقة ترامب:

● بايدن

● ممرضة تحمل حقنة وقارورة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في 9 مارس 2021 في ميالنو في إيطاليا. )أ ف ب(

● ميركل● مناهضون للحْجر الصحي خالل تظاهرة بوسط لندن في 20 مارس 2021. )أف.ب(

● متظاهرون في ليستل في سويسرا ضد إجراءات الحجر الصحي في 20 مارس 2021. )أ ف ب(
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مصدر تهديد مستمر وهجمات لم تتوقف:

أكراد سورية يحيون ذكرى قضائهم 
على »خالفة« تنظيم »داعش«

دمشق- وكاالت
يمر عامان على إعالن قوات »سوريا الديموقراطية«، المدعومة أميركيًا، القضاء على »خالفة« 

تنظيم »داعش«، الذي رغم خسائره، ما زال يشكل مصدر تهديد لخصومه.
البغدادي  بكر  أبو  السابق،  التنظيم  زعيم  أعلنها  التي  »الخالفة«،  على  القضاء  يعني  وال 
المجاور،  والعراق  سورية  في  شاسعة  مساحات  على  مقاتليه  سيطرة  بعد   ،2014 العام  في 

انكفاءهم عن شن هجمات دامية، خصوصًا في أقصى شرق سورية.
وبعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز في 23 مارس 2019، وجدت قوات 
»سوريا الديموقراطية« وهي ائتالف فصائل كردية وعربية، نفسها أمام تحدٍ آخر يتمثل في 
مصير عشرات اآلالف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائالتهم من جنسيات مختلفة، المحتجزين 

في سجونها وفي مخيمات مكتظة تشهد حوادث أمنية.
في حقل العمر النفطي في صحراء دير الزور، نظمت قوات »سوريا الديموقراطية« عرضًا 
عسكريًا الثالثاء، وفق مراسلي وكالة »فرانس برس«، بحضور ممثلين عن التحالف الدولي 
التحذير من أن »القضاء  القوات، في بيان تاله متحدث باسمها،  بقيادة واشنطن. وجددت 
على آخر رقعة جغرافية إلرهابيي داعش في شمال وشرق سورية.. ال يعني زواله بشكل تام«.
ونبهت إلى أن المرحلة الحالية تعد »األصعب في مواجهة اإلرهاب، وأصعب من مرحلة 
مقارعة داعش وجهًا لوجه« كما أنها »األخطر«. وتشن قوات »سوريا الديموقراطية« دوريًا 
الزور، حمالت دهم واعتقال لعناصر يُشتبه  التحالف، خصوصًا في محافظة دير  وبدعم من 
عربًا  مقاتلين  اغتياالت،  أو  ناسفة  عبوات  عبر  غالبًا  يستهدفون،  التنظيم  إلى  بانتمائهم 
التنظيم  سيطرة  انتهاء  وبعد  الكردية.  الذاتية  اإلدارة  لصالح  يعملون  مدنيين  أو  وأكرادًا 
الممتدة بين محافظتي حمص  السورية  البادية  إلى  انكفأ مقاتلوه بشكل رئيسي  جغرافيًا، 
)وسط( ودير الزور عند الحدود مع العراق. وتحولت تلك المنطقة مسرح اشتباك بين التنظيم 
العاملة  الدولي  األمن  مجلس  لجنة  وقدّرت  روسيا.  من  المدعومة  السوري  النظام  وقوات 
بشأن تنظيم »داعش« ومجموعات »متطرفة« أخرى الشهر الماضي وجود عشرة آالف مقاتل 

من التنظيم »ناشطين« في سورية والعراق.
قوات  تمارسه  الذي  »الضغط  لكن  العراق،  في  غالبيتهم  أن  من  الرغم  على  إنه  وقالت 
األمن العراقية يجعل تنفيذ عمليات تنظيم »داعش« )على أراضيها( أكثر صعوبة« مقارنة مع 
سورية. وتوفر البادية السورية في دير الزور، بحسب التقرير، »مالذًا آمنًا لمقاتلي« التنظيم 

الذين انشؤوا »عالقات مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود العراقية«.

من كوباني إلى الباغوز
وكان المقاتلون األكراد في طليعة من تصدى للتنظيم المتطرف في سورية. وخاضوا أولى 
معاركهم ضده دفاعًا عن مدينة كوباني )عين العرب( في أقصى محافظة حلب شمااًل، ما أتاح 

لهم تلقي دعم أميركي مباشر.
وفي العام 2015، تأسست قوات »سوريا الديموقراطية«، وباتت الشريك األول للتحالف 
تدريجًا  القوات  تلك  واستعادت  التنظيم.  على  القضاء  معركة  في  واشنطن  بقيادة  الدولي 
مناطق سيطر عليها التنظيم، أبرزها معقله في مدينة الرقة العام 2017، وصواًل إلى حصاره 
مطلع 2019 في قرية الباغوز الصغيرة التي لم يكن أحد قد سمع بها عند ضفاف نهر الفرات 
قرب الحدود العراقية. وخالل الهجوم، حوصر آالف الجهاديين وعائالتهم في آخر جيوبهم. 
عائالتهم  وأفراد  السجون،  إلى  العناصر  نقل  فتم  القصف.  وقع  على  تدريجيًا  هؤالء  وخرج 
بكر  أبو  بمقتل  التنظيم  هزيمة  وتوجت  )شمال شرق(.  الحسكة  محافظة  في  مخيمين  إلى 
البغدادي ليل 26 27- أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب )شمال 

غرب(.وأعلن التنظيم تعيين »أبو إبراهيم« الهاشمي القرشي خلفًا له.

محاكمة وترحيل
الدول  مطالبتها  الذاتية  واإلدارة  الديموقراطية«  »سوريا  قوات  تكرر  الحين،  ذاك  منذ 
المعنية بتخفيف العبء عنها، عبر استعادة مواطنيها أو مساعدتها على إنشاء محكمة دولية 

لمحاكمتهم في سورية. لكنها لم تلقَ تجاوبًا.
من  اآلالف  شخص  في  تكمن  داعش  خطورة  تزال  »ال  الثالثاء  بيانها  في  واعتبرت 
الهول  مخيمي  في  المحتجزين  أسرهم  اآلالف من  جانب  إلى  أسرهم،  تم  المعتقلين، ممن 
وروج ممن يحملون الذهنية الداعشية المتطرفة، دون أن تشهد الساحة الدولية أي تحرك 
والدولية تحمل مسؤولياتها في  اإلقليمية  الدول  الملف«. وأضافت: »يتحتم على  لحل هذا 
حل ملف معتقلي داعش وأسرهم العالق«. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة 
وحده  الهول  مخيم  في  ويقطن  »اإلرهابيين«.  أبناء  من  اليتامى  األطفال  من  محدود  عدد 
األجانب  آالف  وبينهم  وأطفال.  نساء  منهم  المئة  في  ثمانون  ألف شخص،  أكثر من ستين 
الذين يقبعون في قسم مخصص لهم قيد حراسة مشددة. وقدرت منظمة »هيومن رايتس 
في  وأطفال، محتجزين  ونساء  رجال  أجنبي، من  ألف   43 وجود  الثالثاء،  تقرير  في  ووتش«، 
السجون والمخيمات. وبين هؤالء 27500 طفل، غالبيتهم في المخيمات، فيما يتواجد 300 
منهم في السجون وآخرون في مراكز تأهيل. وتحذر منظمات عدة، بينها األمم المتحدة، من 
نقص الخدمات وسوء الوضع الصحي في الهول وروج، اللذين يشهدان تدهورًا أمنيًا تمثل 
31 شخصًا، بأداة حادة أو بالرصاص، منذ مطلع العام في مخيم  بحوادث قتل وفرار. وقتل 

الهول، وفق ما أفاد مسؤول كردي وكالة »فرانس برس« بداية الشهر الحالي.
المتكررة  النداءات  مع  »تتجاوب  أن  إلى  المعنية  الدول  ووتش«  رايتس  »هيومن  ودعت 
والستعادة  للمعتقلين«،  محاكمات  تأمين  على  »لمساعدتها  الكردية،  الذاتية«  اإلدارة  من 
»المعتقلين غير المدانين بجرائم«. وقالت ليتا تايلر من المنظمة: »رجال ونساء وأطفال من 
كافة أنحاء العالم يدخلون عامًا ثالثًا من االحتجاز غير القانوني في ظروف تهدد حياتهم في 

شمال شرق سورية، فيما تشيح الحكومات بنظرها عنهم«.

● مسلحون تابعون لجماعة الحوثي باليمن

رفض حوثي فوري ينذر بالتصعيد:

مقترح سعودي بوقف شامل إلطالق النار في اليمن برعاية أممية
الحوثيين  لسان  على  جاء  سريع  رفض 
اقتراح سعودي يوم  ردًا على  الفور،  على 
النار؛  إلطالق  »شامل«  بوقف  اإلثنين 
اليمن  في  الدائر  المدمر  النزاع  إلنهاء 
منذ ست سنوات بين الحوثيين والقوات 
عسكري  تحالف  يدعمها  التي  الحكومية 

تقوده الرياض.
بيان،  في  قالت،  السعودية  الحكومة 
من  مقترحات  عدة  قدمت  المملكة  إن 
في  النار  إلطالق  شامل  »وقف  بينها 
األمم  إشراف  تحت  البالد  أنحاء  جميع 
اليمن  في  الحوثيين  أن  إال  المتحدة«، 
رفضوا اإلثنين وقف إطالق النار المقترح 

من السعودية.
محمد  الحوثيين،  باسم  الناطق  وقال 
قناة  كالمه  أوردت  الذي  السالم،  عبد 
»المسيرة« التابعة للحوثيين: »نذكر دول 
بشكل  عدوانها  إنهاء  بوجوب  العدوان 

شامل ورفع الحصار بشكل كامل«.
واستهدف الحوثيين، الثالثاء، مطارًا في 
وذلك  مسيرة،  بطائرة  السعودية  جنوب 
بعد يوم من تقديم الرياض مبادرة سالم 
جديدة تشمل وقفًا إلطالق النار في جميع 
أنحاء اليمن. وكتب، يحيى سريع، الناطق 
»تويتر«:  على  الحوثيين  باسم  العسكري 
»نؤكد أن عملياتنا مستمرة طالما استمر 

العدوان والحصار«.
المتحدة  والواليات  السعودية  وحثت 
إطالق  وقف  مبادرة  قبول  على  الحوثيين 
النار، التي قالت الرياض إنها تشمل إعادة 
فتح مطار صنعاء، والسماح بدخول واردات 
الحديدة،  ميناء  عبر  واألغذية  الوقود 

وكالهما يخضع لسيطرة الحوثيين.
جماعة  باسم  العسكري  الناطق  وقال 
الحوثيين  إن  الثالثاء،  اليمنية،  الحوثي 
السعودية  جنوب  في  مطارًا  استهدفوا 
من  يوم  بعد  وذلك  مسيرة،  بطائرة 
جديدة  سالم  مبادرة  الرياض  تقديم 
تشمل وقفًا إلطالق النار في جميع أنحاء 

اليمن.
األمير  السعودي،  الخارجية  وزير 

أوضح  سعود،  آل  فرحان  بن  فيصل 
أن  اإلثنين  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل 
السعودية تشمل وقف إطالق  »المبادرة 
األمم  إشراف  تحت  البالد  أنحاء  في  النار 
بقيادة  »التحالف  أن  وتابع  المتحدة«. 
السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، 
ستذهب  الميناء  من  الضرائب  وإيرادات 
بالبنك  مشترك  مصرفي  حساب  إلى 
فتح  بإعادة  »سيسمح  كما  المركزي«، 
الوجهات  من  محدد  لعدد  صنعاء  مطار 

اإلقليمية والدولية المباشرة«.
السعودية  »المبادرة  أن  وشرح 
المحادثات  إطالق  إعادة  تتضمن 
وكان  اليمن«.  أزمة  إلنهاء  السياسية 
المجاالت  كل  فتح  جعلوا  الحوثيون 
تحت  وهي  اليمن،  في  والبحرية  الجوية 
ألي  أساسيًا  شرطًا  السعودية،  السيطرة 
اليمنية  الحكومة  ورحبت  حوار.  عملية 
بالمبادرة السعودية في بيان صادر عن 

وزارة الخارجية اإلثنين.

وقف إطالق النار
شاماًل  وقفًا  »نريد  الخارجية:  وزير  وقال 
إطالق  »وقف  أن  مضيفًا  النار«  إلطالق 
الحوثيين  موافقة  بمجرد  سيبدأ  النار 

على المبادرة«.

التحالف  أعلن،   ،2020 أبريل  وفي 
موقتًا  وقفًا  السعودية،  بقيادة  العسكري 
إلطالق النار في اليمن بهدف منع انتشار 
المتمردين  لكن  »كورونا«  فيروس 
الحوثيين رفضوا تلك المبادرة ووصفوها 

بأنها مناورة سياسية.
األميركية  الخارجية  وزارة  وقالت 
بالتزام  ترحب  المتحدة  الواليات  إن 
المعترف  اليمنية  والحكومة  السعودية 
إطالق  لوقف  جديدة  بخطة  دوليًا  بها 

النار.
البريطاني  الخارجية  وزير  قال  كما 
دومينيك راب، يوم اإلثنين، إن بريطانيا 
التي  الجديدة  السالم  بمبادرة  ترحب 
في  الحرب  إلنهاء  السعودية  اقترحتها 
العمل  على  الحوثيين  وحث  اليمن، 
حد  لوضع  السعوديين  خصومهم  مع 

للصراع المستمر منذ ست سنوات.
الناطق  نائبة  بورتر،  جالينا  وقالت 
باسم وزارة الخارجية األميركية في إفادة 
في  الصراع  أطراف  جميع  على  صحفية، 
اليمن »االلتزام الجاد« بوقف إطالق النار 
فورًا والدخول في مفاوضات تحت رعاية 

األمم المتحدة.
تدريبات  األحد،  السعودية،  وأطلقت 
أيام  خمسة  تستمر  بحرية  عسكرية 

وتشارك فيها خصوصًا شركة »أرامكو«، 
وذلك بهدف »رفع الجاهزية واالستعداد 
للتصدي  المشاركة  الوحدات  لجميع 
المنشآت  على  اإلرهابية  للعمليات 
العمل  مفهوم  توحيد  وتعزيز  البترولية، 

المشترك بين الوحدات المشاركة«.
وسط  األخير  الرياض  اقتراح  ويأتي 
تصاعد الهجمات الصاروخية وبالطائرات 
ضد  الحوثيون  يشنها  التي  المسيرة 
خصوصًا  تستهدف  التي  المملكة، 

منشآت للطاقة.
هجومًا  كذلك،  الحوثيون  ويقود 
للسيطرة  فبراير  أوائل  منذ  مستمرًا 
في  للحكومة  معقل  آخر  مأرب،  على 
سيطرة  شأن  ومن  البالد.  شمال 
ضربة  توجيه  مأرب  على  الحوثيين 
من  المدعومة  الحكومة  إلى  قوية 
منذ  السعودية  تقوده  عسكري  تحالف 
بذلك  سيسيطرون  إذ   ،2015 مارس 

اليمن. كامل شمال  على 
على  الواقعة  مأرب  مدينة  وبقيت 
العاصمة  شرق  كيلومترًا   120 نحو  بعد 
المتمردون  يفرض  حيث  صنعاء، 
عن  منأى  في   ،2014 منذ  سيطرتهم 
ونيف  عام  ومنذ  بدايتها.  في  الحرب 
إيران  من  المدعومين  الحوثيين  يحاول 

الغنية  مأرب  مدينة  على  السيطرة 
كامل  أيديهم على  بالنفط بهدف وضع 

الشمال اليمني.
مأرب  على  للسيطرة  يسعون  وهم 
جديدة  محادثات  أي  في  الدخول  قبل 
في  خصوصًا  بها  المعترف  الحكومة  مع 
الرئيس األميركي جو  إدارة  ظل ضغوط 

بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.
وفي األيام األخيرة، اشتدت المعارك، 
على  السيطرة  من  الحوثيون  وتمكن 
موقع استراتيجي. وقال مسؤول عسكري 
برس«  »فرانس  لوكالة  للحكومة  مواٍل 

إن مأرب »في خطر«.

اقتراح علني
الغارات  التحالف عشرات  ونفذ طيران 
الذين  للمتمردين،  مواقع  على  الجوية 
على  مسيرة  بطائرات  بهجوم  ردوا 
مصفاة  في  حريق  في  تسبب  الرياض 
ديلوزيير،  إيالنا  وقالت  النفط.  لتكرير 
الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد  من 
»يهدف  المقترحة:  الهدنة  عن  األدنى، 
إلى  هذا  العلني  النار  إطالق  وقف  اقتراح 
إجبار الحوثيين على قول نعم أو ال علنًا«.
يسمح  االقتراح  »رفضهم  وأضافت: 
إن  بالقول  السعودية  بقيادة  للتحالف 
وأوضحت:  المشكلة«.  هم  الحوثيين 
»لذلك، قد تكون هذه الخطة رسالة من 
جديون  بأنهم  لواشنطن  السعوديين 
الحوثيين  وأن  السالم  عملية  بشأن 

ليسوا كذلك«.
البيت  إلى  بايدن  جو  وصول  ومنذ 
المتحدة  الواليات  حاولت  األبيض، 
اليمن، وأعلنت  المفاوضات في  استئناف 
دعمها  إنهاء  الجديدة  األميركية  اإلدارة 
السعودية.  بقيادة  العسكري  التحالف 
مقتل  عن   2014 منذ  النزاع  وأسفر 
بحسب  الماليين،  ونزوح  اآلالف  عشرات 
يقرب  ما  بات  بينما  دولية،  منظمات 
اليمن  سكان  من  المئة  في   80 من 
29 مليونا يعتمدون على  البالغ عددهم 
إنسانية  أزمة  أكبر  إطار  في  المساعدات 

على مستوى العالم.

الرياض، صنعاء: وكاالت

بيروت - وكاالت
الجزائر - وكاالت

●  وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود )إلى اليسار( خالل مؤتمر صحفي في الرياض 

الجامعة العربية تدعو ساسة لبنان إلى إنهاء »االنسداد السياسي«
حكومة  بتشكيل  الضئيلة  اآلمال  تبددت 
رئيس  بها  قام  زيارة  بعد  قريبًا  لبنانية 
القصر  إلى  الحريري  سعد  المكلف  الحكومة 
أكد  مدٍو،  بتصريح  بعدها  أدلى  الجمهوري 
عدم االتفاق على تشكيلة الحكومة المنتظرة 
منذ سبعة أشهر، وعكس عمق الهوة الكبيرة 
الرئيس  أدلى  األثر،  وعلى  الطرفين.  بين 
فيه  أنكر  بتصريح  عون،  ميشال  اللبناني 
بعض ما جاء على لسان الحريري »منفعاًل«، 
على حد قوله. وكان الحريري اتهم بعد زيارة 
هي الثامنة عشرة إلى القصر الجمهوري منذ 
مساعيه  بتعطيل  عون،  أكتوبر،  في  تكليفه 
تصريح  في  وقال  حكومة.  تشكيل  في 
أن  الرئيس  فخامة  من  »طلبت  للصحفيين: 
يسمع أوجاع اللبنانيين ويعطي البلد فرصته 
الوحيدة واألخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم 
باإلصالحات وتوقف االنهيار، بال تعطيل وال 
اعتبارات حزبية ضيقة«. وأضاف أنه سلم عون 
تشكيلة الحكومة »قبل مئة يوم«، وأنه أبدى 
باألسماء  وتعديالت  اقتراحات  »ألي  انفتاحًا 
والحقائب )...(، لكن مع األسف جوابه الواضح 

كان: الثلث المعطل«. 
العربية  الدول  جامعة  دعت  جانبها  من 
ساسة لبنان، الثالثاء، إلى العمل سريعًا على 
بالدهم  في  السياسي«  »االنسداد  إنهاء 
وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز األزمة.

الجمهورية  رئيس  فريق  ويتمسك 
الحر  الوطني  )التيار  اهلل  حزب  مع  المتحالف 
برئاسة جبران باسيل، صهر عون( بالحصول 
القرارات  نقض  حق  له  تضمن  أكثرية  على 
الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصر 

الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب 
معينة من نصيب فريقهم السياسي.

رسالة،  له  بعث  عون  إن  الحريري  وقال 
عنده،  من  كاملة  »تشكيلة  تتضمن  األحد، 
فيها توزيع للحقائب على الطوائف واألحزاب.. 
السياسي«.  لفريقه  معطاًل  ثلثًا  وتتضمن 
الرئيس  عمل  ألن  مقبول،  غير  »هذا  وقال: 
رئيس  عمل  وال  أوراق،  تعبئة  ليس  المكلف 
الجمهورية أن يشكل حكومة«. ورد عون في 
فوجئت  الجمهورية  رئاسة  »إن  قائاًل:  بيان 
بكالم وأسلوب رئيس الحكومة المكلف )...( 
أرسل  يكون  أن  ونفى  ومضمونًا«.  شكاًل 
تشكيلة حكومية إلى الحريري تتضمن »ثلثًا 
تنص  »ورقة  أرسل  أنه  إلى  مشيرًا  معطاًل«، 

فقط على منهجية الحكومة«.
الحكومة  أن تشكل  الدستور على  وينص 
ورئيس  الجمهورية  رئيس  بين  بالتنسيق 
مهلة  يحدد  ال  لكنه  المكلف،  الحكومة 
إنه  الحريري  يقول  تكليفه،  ومنذ  لتأليفها. 

سيشكل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرًا، 
الطبقة  على  الناقم  الشارع  بأن  متذرعًا 
الفساد  أجل وقف  بها من  السياسية يطالب 
الدولي  المجتمع  وضعها  إصالحات  وتنفيذ 
شرطًا لحصول لبنان على دعم مالي ينهض 
المسبوقة  غير  االقتصادية  األزمة  من  به 
وتفاقم  العام.  ونصف  عام  منذ  والمتواصلة 
االقتصادي  االنهيار  السياسية  المراوحة 
الذي تسبب بتدهور قياسي في قيمة العملة 

المحلية وبارتفاع معدالت الفقر والبطالة.
حسن  اهلل  لحزب  العام  األمين  ودعا 
تشكيل  إلى  الجمعة،  جهته  من  نصراهلل، 
نشكل  »ال  لكي  »تكنوسياسية«  حكومة 
حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في 
الشارع«. وحذر من أن «حكومة االختصاصيين 
إذا لم تحمها القوى السياسية لن تتمكن من 

حماية البلد«.
ووزع الحريري إثر لقائه الرئيس، التشكيلة 
عون،  على  اقترحها  إنه  قال  التي  الحكومية 

المجال  في  جديدة  أسماء  تتضمن  وهي 
يحظى  أن  بعضها  شأن  ومن  السياسي، 
الحريري  مستشفى  مدير  مثل  الشارع  بثقة 
العام  تحول  الذي  أبيض،  فراس  الحكومي، 
الماضي إلى مرجع موثوق في جهود التصدي 
الجامعة  في  واألستاذ  »كورونا«،  لفيروس 
األميركية في بيروت، ناصر ياسين، وأستاذة 
العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، 
فاديا كيوان. وقال عون في بيانه إن التشكيلة 
تحظ  »لم  »منفعاًل«،  الحريري  وزعها  التي 
بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر 
موعد  تحديد  يجِر  ولم  الجوهرية«.  التأليف 

لقاء جديد بين المسؤولين.

تدخل فرنسي
انتفاضة   2019 أكتوبر  في  لبنان  وشهد 
شعبية عارمة استمرت أشهرًا تطالب بتغيير 
فسادها  بسبب  كاملة  السياسية  الطبقة 
وسقطت  مزمنة.  أزمات  حل  عن  وعجزها 
حينه.  في  الحريري  يرأسها  كان  حكومة 
فشكلت حكومة »تكنوقراط« برئاسة حسان 
بعد  استقالتها  قدمت  أن  لبثت  ما  دياب، 
انفجار مروع في مرفأ بيروت حصد أكثر من 

مئتي قتيل، ودمر أجزاء واسعة من بيروت.
وتجددت مطلع الشهر الحالي االحتجاجات 
قيمة  في  قياسي  تدهور  وقع  على  الشعبية 
الليرة، إذ المس سعر صرف الدوالر، الثالثاء، 
عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن 

يتراجع تدريجيًا إلى حدود 11 ألفًا.
لضغوط  اللبنانيون  المسؤولون  وتعرض 
أجل  من  فرنسا،  من  سيما  ال  كثيرة،  دولية 
التجاوب مع مطالب الناس، وتشكيل حكومة 
مؤخرا  باريس  ولوحت  بالمصداقية.  تتمتع 

بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين. 
إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وطالب 
األوروبي  االتحاد  اإلثنين  مجددا  لودريان 
السياسيين  ضد  ضغط«  «أدوات  باستخدام 
اللبنانيين. وقال »لبنان على وشك االنهيار«، 
نحن  موجودة.  الحلول  أن  »نعلم  مضيفًا: 
عمل  وحكومة  شاملة  حكومة  إلى  نحتاج 
أن اإلصالحات  ونعلم  إلى إصالحات.  ونحتاج 

يؤيدها المجتمع الدولي بمجمله«.

أزمة مستعصية
وغالبًا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان 
السياسية  االنقسامات  جراء  طويلة  أشهرًا 

الحادة والخالف على الحصص.
تصعيدًا  شهد  الماضي  األسبوع  وكان 
عون  وخير  وعون.  الحريري  بين  كالميًا 
الحريري بين تشكيل حكومة بشكل »فوري« 
استعداده  مبديًا  الحريري  ورد  التنحي.  أو 
لعرض تشكيلة حكومية، لكنه طالب عون في 
حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال 
األجواء  رئاسية مبكرة. وبدت  انتخابات  أمام 
ضبابية حتى قبل لقاء الحريري وعون اإلثنين. 
محادثات  على  مطلع  سياسي  مسؤول  وقال 
بوالدة  يبشر  ال  »الوضع  الحكومة،  تشكيل 
بيان:  في  العربية  الجامعة  وقالت  حكومة«. 
»األمين العام السيد أحمد أبو الغيط يستشعر 
قلقًا كبيرا جراء ما تشهده الساحة السياسية 
من سجاالت توحي بانزالق البالد نحو وضع 
شديد التأزم مالمحه باتت واضحة للعيان«. 
وأضافت الجامعة أن حالة االنسداد السياسي 
»تفاقم من معاناة الشعب اللبناني«، مشيرة 
يطلب  شيء  بأي  »للقيام  مستعدة  أنها  إلى 

منها لرأب الصدع الحالي«.

تبدد اآلمال بتشكيل حكومة ببيروت قريبًا:

● الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء املكلف سعد احلريري

تظاهرات الطالب في العاصمة ترفض االنتخابات:

الجزائر تصدر مذكرات توقيف بحق 
ـ»اإلرهاب« ناشطني متهمني ب

محكمة  أصدرت  الجزائر،  في  الطالب  تظاهرات  فيه  تستمر  الذي  الوقت  في 
في  موجودين  ناشطين  أربعة  بحق  دولية  توقيف  مذكرات  أربع  العاصمة  في 

إرهابية. إلى جماعة  باالنتماء  الخارج متهمين خصوصًا 
في  المقيم  السابق  الدبلوماسي  هم  التوقيف  بمذكرات  والمستهدفون 
المعروف  بوخورس  أمير  والمدون  زيتوت،  العربي  محمد  المتحدة  المملكة 
باسم »أمير دي زد«، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى عبد اهلل 
برتبة  المروحيات  سالح  من  هارب  دركي  وهو  محمذ(  اهلل  عبد  )نعم  محمد 
 2007 العام  في  عامًا(   57( زيتوت  »فرانس برس«. وساهم  وفق  أول،  رقيب 
قيادييها  أحد  الجزائر وبات  المحظورة في  بتأسيس حركة »رشاد« اإلسالمية 
ثم   ،1991 العام  ليبيا  في  الجزائرية  السفارة  في  يعمل  وكان  الرئيسيين. 
ذهب إلى منفاه في لندن العام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي. 
اإلسالمية  الجبهة  في  سابقين  ناشطين  »رشاد«  تضم  السلطات،  وبحسب 
إلى  بالسعي  الحركة  هذه  وتتهم   .)1992 مارس  في  حلها  تم  )التي  لإلنقاذ 
والمطالب   2019 فبراير  في  بدأ  الذي  للديمقراطية  المؤيد  الحراك  اختراق 
الجزائرية،  العاصمة  في  طالب  وتظاهر  السياسي.  النظام  في  جذري  بتغيير 
لالنتخابات  رفضهم  لتجديد  األسبوعية،  مسيرتهم  إطار  في  الثالثاء، 
والتعبير  تبون،  المجيد  عبد  الرئيس  إليها  دعا  التي  المبكرة  التشريعية 
بتهمة  عليهم  بالقبض  دولياًّ  أمرًا  العدالة  أصدرت  لمطلوبين  دعمهم  عن 

»اإلرهاب«.
العاصمة  الجزائر  في  الشهداء  ساحة  في  صغيرة  بأعداد  الطالب  وتجمع 
ساحة  بلغوا  أن  إلى  المواطنين،  من  المارة  مئات  بهم  يلتحق  أن  قبل 
العاصمة  فيما تحلق مروحية في سماء  أمني،  انتشار  أودان« وسط  »موريس 
المتظاهرون شعارات ضد  وردد  أي صدامات.  وقوع  يسجل  ولم  الصباح.  منذ 
في  قام  بعدما  مبكرة  تشريعية  انتخابات  إلجراء  ومشروعه  تبون  الرئيس 
»استجابة  للبرلمان،  السفلى  الغرفة  الوطني،  الشعبي  المجلس  بحل  فبراير 
ألحد مطالب الحراك« على حد تعبيره. وهتف الطالب خالل مسيرتهم »ارحل 
مع  انتخابات  و»ال  للشعب«  السلطة  »سلموا  و  لالنتخابات«  فال  تبون  مجيد 

العصابات«.
تتم  أنه  الجزائرية،  الرسمية  األنباء  وكالة  نشرته  للنيابة،  بيان  في  وجاء 
بأفعال  تقوم  إرهابية  تسيير جماعة  جناية  زيتوت محمد عن  المدعو  »متابعة 
تقوم  إرهابية  جماعة  تمويل  وجناية  الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  تستهدف 
المزور  واستعمال  التزوير  في  المشاركة  وجنح  الدولة  أمن  تستهدف  بأفعال 

في محررات إدارية وتبييض األموال في إطار جماعة إجرامية«.
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الدولي  المؤتمر  فعاليات  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  وفد  شارك 
المغاربي األول لمستجدات التنمية المستدامة، الذي قدمت فيه العديد من 
الورقات البحثية كما تضمن تقديم العروض المرئية لبعض برامج ومشاريع 
المستدامة  التنمية  إدارة  وقامت  المدني.  والمجتمع  والخاص  العام  القطاع 
التنموي  الوطنية للنفط بتقديم ورقة بحثية تحت عنوان »األثر  بالمؤسسة 
أهداف  ضوء  في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  االجتماعية  المسؤولية  لبرامج 
التنمية المستدامة بمنطقة الهالل النفطي ببلدية البريقة«، وكذلك عرض 
البحثية  الورقة  وحصلت  المستدامة.  التنمية  إدارة  ومشاريع  لبرامج  مرئي 
إبراهيم  السيد  المشاركين  لكل من  المستدامة  التنمية  إدارة  المقدمة من 
خليفة والسيد محمد الجهاني على التراتيب األولى ضمن أكثر من 200 ورقة 
الليبية  المؤسسة  وفد  وتكون  مشاركة.  دولة   25 لعدد  قبولها  جرى  بحثية 
من مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، ومدير إدارة الجيولوجيا 

بشركة نفوسة للعمليات النفطية، الدكتور نوري الفلو.

مشاركة ليبية في مؤتمر مستجدات التنمية بتونس

»واحد من كل عشرة من 
مالكي المنازل الذين لديهم 
رهن عقاري، متأخر عن 
سداد أقساطه، وواحد من 
كل خمسة مستأجرين 
متأخر عن دفع اإليجار«

جيروم باول رئيس البنك 
المركزي األميركي

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5163دوالر أميركي
5.3482يورو

6.1937الجنيه االسترليني
1.2043الريال السعودي
1.2296درهم إماراتي

0.6921االيوان الصيني

2021  /3/24 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

كيف تنفق 12 تريليون دوالر؟
قدمت  المتحدة،  الواليات  في  األخير  التحفيز  قانون  إصدار  قبل  حتى 
من  دوالر  تريليون   12 من  يقرب  ما  العالم  أنحاء  جميع  في  الحكومات 
المساعدات المالية للشركات واألسر المتضررة من »كوفيد–19«، أي ما 
يعادل 12 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. ولكن ما مدى جودة 
عملية تقديم هذا المبلغ غير المسبوق من المساعدات إلى المستفيدين 

المقصودين؟ وما الدروس التي تحملها هذه الجهود للمستقبل؟
السياسات،  صانعو  فيهم  بمن  األسئلة،  هذه  مثل  الكثيرون  يطرح 
ومراقبو  االقتصاد،  وخبراء  المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  والمبتكرون 
إجابات  على  الحصول  إلى  األخيرة  اآلونة  في  وسعينا  المدني.  المجتمع 
الجائحة،  من  المتضررين  لدعم  حكوميًا  برنامجًا   12 تحليل  خالل  من 
في سبع  الحجم،  والمتوسطة  الصغرى  والشركات  األفراد  ذلك،  في  بما 
دول: البرازيل، والهند، ونيجيريا، وسنغافورة، وتوغو، والمملكة المتحدة، 

والواليات المتحدة.
وقمنا بتقييم طموح تصميم كل برنامج: نطاقه وحجمه وخصوصياته، 
ونطاق  المقدمة  المبالغ  تقديم  بسرعة  تقاس  التي  التنفيذ  وفعالية 
التعريف  بشأن  السابق  عملنا  على  بني  الذي  البحث،  وأخذ  شمولها. 
مستوى  على  المالية  التحتية  البنية  الرقمي،  المالي  والشمول  الرقمي 

الدولة والبرامج في االعتبار.
إذ جمع بعضها  البرامج،  بين هذه  كبير  تباين  دراستنا عن  وكشفت 
في  أخفق  منها  العديد  ولكن  الفعال؛  والتنفيذ  الطموح  التصميم  بين 
أحد الجانبين أو كليهما، باإلضافة إلى وجود مشاكل، بما في ذلك بطء 
انطالق عمليات الدعم، والفشل في الوصول إلى المستفيدين المؤهلين، 

وفي بعض الحاالت االحتيال.
المدفوعات  أن  هي  بحثنا  من  المستنبطة  الرئيسية  والخالصة 
بنية  تتطلب  والمستهدفة،  والسريعة،  النطاق،  الواسعة  االقتصادية 
الدعم  إلى المساعدة في تقديم  إذ باإلضافة  تحتية مالية رقمية قوية، 
أثناء األزمات، تعمل هذه البنية التحتية أيضًا على تعزيز النمو االقتصادي 
والقدرة على الصمود بصورة عامة. وينطبق هذا األمر على جميع البلدان، 

الناشئة  االقتصادات  لكن 
مع  مقارنة  أكثر  ستكسب 
البلدان الغنية فيما يتعلق 
لكل  االقتصادية  بالقيمة 
الناتج  من  مئوية  نقطة 
تنفق  اإلجمالي  المحلي 
الحكومية  المدفوعات  على 
ذلك  يكون  وقد  اإلضافية. 
االقتصادات  لكون  راجعًا 
بالفعل  لديها  المتقدمة 
التحتية  البنية  من  المزيد 

المالية الرقمية.
سنغافورة  في  الوظائف  دعم  مخطط  أن  دراستنا  وتظهر 

ونظام االحتفاظ بالوظائف في المملكة المتحدة كانا من بين األفضل 
الناشئ  االقتصاد  برامج  والتنفيذ، ولكن بعض  التصميم  أداًء من حيث 
حققت نتائج جيدة أيضًا. فقد تمكن برنامجان هنديان -أحدهما برنامج 
يستهدف النساء، واآلخر عبارة عن مخطط ضمان االئتمان الطارئ الذي 
ومتناهية  ومتوسطة  ثالثة ماليين شركة صغرى  أكثر من  منه  استفاد 
الصغر- من االعتماد على البنية التحتية المالية الحالية ليكون أداؤهما 
قويًا. وال تزال توغو، التي لديها بنية تحتية مالية أقل تطورًا، قادرة على 
نقدية  تحويالت  )نوفيسي(  برنامجها  أجرى  لديها:  مما  جيدًا  االستفادة 
نصف شهرية إلى محافظ النقود المتنقلة للعمال غير الرسميين، والتي 
بلغت 30 % من الحد األدنى لألجور الشهرية طوال فترة عمليات اإلغالق 

المحلية.
الحكومي  الدعم  برامج  كون  في  الرئيسية  استنتاجاتنا  أحد  ويتمثل 
المالية:  التحتية  للبنية  مشتركة  أساسية  سمات  ثالث  لها  الفعالة 
قنوات األداء الرقمية، ونظام الهوية الرقمية األساسي مع شمول واسع 
النطاق للسكان )مثل برنامج أدهار في الهند(، وبيانات بسيطة مرتبطة 

بالهويات الرقمية لألفراد والشركات.
ويمكن للبلدان التي تضم بنيتها التحتية المالية هذه الميزات الثالث 
تصميم البرامج على النحو األمثل وتنفيذها بسرعة. فعلى سبيل المثال، 
قام برنامج دعم الوظائف للشركات الصغرى والمتوسطة في سنغافورة، 
بتحويل األموال تلقائيًا إلى الشركات المؤهلة؛ وتم احتساب المبالغ بناًء 
على كشوف رواتب الشركات، دون حاجة هذه األخيرة إلى القيام بعملية 
)كورباس(،  الرقمية  الهوية  نظام  بفضل  ممكنًا  هذا  وأصبح  التقديم. 
الذي يمنح كل شركة صغرى ومتوسطة هوية فريدة مرتبطة بالبيانات 

الحكومية حول مدفوعات ضرائب الشركة، وأجور الموظفين.
ولكن البلدان التي تفتقر إلى واحدة أو أكثر من ميزات البنية التحتية 
المساعدة  برامج  تصميم  طموح  بين  مفاضالت  إجراء  عليها  كان  هذه 
ونجاح التنفيذ. فقد سعى برنامج التأثير االقتصادي األميريكي إلى دفع 
فعلى  محدودًا.  دعمه  كان  ولكن  السكان،  من   %  50 من  أكثر  رواتب 
سبيل المثال، تلقى جميع مستلمي الضمان االجتماعي الفردي ودافعي 

الضرائب الذين يتقاضون أقل من 75000 دوالر سنويًا نفس المبلغ.
السرعة  حيث  من  التنفيذ  مستوى  على  تحديات  أيضًا  هناك  وكانت 
والشمول، نظرًا العتماد البرنامج الجزئي على الشيكات الورقية، وقائمة 
غير كاملة من المستلمين المؤهلين. فعلى الرغم من أن أكثر من 160 
مليون أميركي حصلوا في نهاية المطاف على دفعة بموجب المخطط، 
إال أن 90 مليونًا فقط حصلوا على ذلك في األسابيع الثالثة التي أعقبت 

بداية المخطط في 30 مارس 2020.
قوية  رقمية  مالية  تحتية  بنية  بناء  أن  هو  المهم  الثاني  واالستنتاج 
يمكن أن يمنح االقتصاد دفعة أكبر مما كنا نعتقد في السابق. فقبل أزمة 
والمتقدمة  األساسية،  الرقمية  الهوية  تطبيق  أن  قدرنا  »كوفيد–19«، 
على مجموعة واسعة من التفاعالت بين األفراد والمؤسسات، يمكن أن 
يحقق مكاسب اقتصادية بحلول العام 2030 تتراوح بين 3 و13 % من 
المكاسب  أن  اآلن  نقدر  ولكننا  الدولة.  حسب  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

المحتملة قد ترتفع إلى 20 %.
إن الجائحة مثل اختبار إجهاد عالي المخاطر لألنظمة المالية في العديد 
من البلدان، حيث سلطت الضوء على الفجوات والفرص الحاسمة. وفي 

الوقت نفسه، تقدم دروسًا قيمة حول كيفية تحسين الكفاءة والمرونة.
المساعدة في عدد  برامج  فرعية فقط من  تحليلنا مجموعة  ويغطي 
صغير من البلدان. ولكنه يظهر أن البنية التحتية المالية القوية للشركات 
الصغرى والمتوسطة واألفراد أمر ضروري، ليس فقط لالستجابة لألزمات 
غير المتوقعة، التي قد تكون كارثية مثل جائحة فيروس »كورونا«، ولكن 

أيضًا لتعزيز المرونة المالية والنمو االقتصادي.

فرانسيسكو. سان  في  وشركاه  ماكينزي  شركة  مكتب  في  شريكة   *
سينديكيت«. »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

أوليفيا وايت*

الجائحة مثل اختبار إجهاد عالي 
المخاطر لألنظمة المالية حيث 

سلطت الضوء على الفجوات 
والفرص الحاسمة

الديون أثقلت كاهل القارة السمراء في 
ظل جائحة »كوفيد - 19«

 39 مليون أفريقي على أعتاب هوة 
الفقر المدقع في 2021
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ليبيا تحتاج سعر نفط أعلى مرتني لتجنب عجز املوازنة

الحفاظ على مستويات اإلنتاج. وتتطلع المؤسسة لتنفيذ 
خطة موسعة لرفع إنتاج البالد اليومي من الخام إلى 2.1 
مليون برميل. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع اهلل، 
في تصريحات له إن بالده تعتزم رفع إنتاجها من النفط 
إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام 2021، 
وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في 

غضون أربع سنوات.
السلطة،  دبيبة  الحميد  عبد  حكومة  تولي  وحفز 
تكثيف  إلى  العودة  على  الكبرى  األجنبية  الشركات 
»توتال«  شركة  أعلنت  الصدد  هذا  وفي  استثماراتها، 
في  ليبيا  لمساعدة  االستعداد  اإلثنين،  يوم  الفرنسية 
إعادة تأهيل حقول النفط المتضررة، وتطوير الحقول 
صنع  مصطفى  لقاء  وبعد  المطورة.  وغير  المكتشفة 
األوسط  للشرق  اإلقليمي  المدير  فايفير،  لورنيت  اهلل، 
وباسكال  الفرنسية،  »توتال«  لشركة  أفريقيا  وشمال 
وإيمانويل  بليبيا،  للشركة  التنفيذي  المدير  برينت 

حالة  الطرفان  ناقش  األعمال،  تطوير  مدير  النحاس 
تلك  خاصة  الشركة،  حقول  لجميع  السطحية  المعدات 
الطاقة  وتوليد  الرئيسية  الشحن  بخطوط  المتعلقة 
بميناء  المحدودة  التخزينية  والسعات  الكهربائية 

السدرة، نظرًا لتعرضه لعديد األضرار.
وغير  المكتشفة  الحقول  تطوير  مناقشة  تمت  كما 

وضعها  على  الليبية  الشركة  تعكف  التي  المطورة، 
تطرق  اللقاء  أن  مؤكدة  وقت،  أقرب  في  اإلنتاج  على 
للنفط  الواحة  شركة  من  بكل  المتضررة  الحقول  إلى 
ومبروك للعمليات النفطية )الظهرة، الباهي والمبروك(. 
وقبلها بيوم واحد حط الرئيس التنفيذي لشركة »إيني« 
كالوديو ديسكالزي في طرابلس، مبديًا »التزام الشركة 
الكامل في ما يتعلق باألنشطة والمشاريع التشغيلية في 
البالد، مع التركيز على الغاز الطبيعي، وتقليل استخدام 

المصادر ذات التأثير العالي للكربون«.
وتعد »إيني« أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز في 
ليبيا، وقال ديسكالزي، في نوفمبر الماضي، إن منطقة 
شرق المتوسط هي مركز مهم جدًا للغاز في المستقبل 
وتنويع اإلمدادات، مؤكدًا أنه إذا سمحت عوامل الجغرافيا 
السياسية، فعندئذٍ ستنطلق خطط لتطوير شبكة للغاز 
في المنطقة، مضيفًا أنه إذا حُلت قضية ليبيا فسيعقب 

ذلك تطورات إيجابية.

 تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة 
حفز الشركات األجنبية الكبرى على 

العودة إلى تكثيف استثماراتها

القاهرة - الوسط

●  موقع إنتاج في حقل الشرارة النفطي

على  الضغط  النفط  أسعار  في  األخير  االرتفاع  خفف 
الليبي، لكن محللين يقول إن الطريق ما زال  االقتصاد 
طوياًل إلحداث توازن بين المصروفات واإليرادات وعدم 
الدخول في أزمة عجز موازنة، ما يتطلب أن يكون سعر 

البرميل عالميًا أعلى مرتين إلعداد الميزانية.
حول  خاصة  جلسة  النواب  مجلس  عقد  ويسبق 
للعام  للدولة  الموحد  العامة  الميزانية  قانون  اعتماد 
2021، جدل ضخامة الغالف المالي المخصص لتغطية 
الحالي،  العام  نهاية  األجل حتى  نفقات حكومة قصيرة 
المقدر بنحو 96 مليار دينار ليبي، أي 21.4 مليار دوالر، 
فيما يتعين األخذ في االعتبار سعر توازن برميل النفط 
يعتمد في مداخيله على  بلد  أي موازنة في  إعداد  لدى 

المحروقات بنسبة 95 %.
وناقشت لجنة المالية بمجلس النواب، خالل اجتماعها، 
عليه  المالحظات  وإبداء  لدراسته  الميزانية  مشروع 
مراجعته.  االنتهاء من  بعد  النواب  على مجلس  لعرضه 
كما ناقش مجلس الدولة برئاسة خالد المشري مشروع 
الميزانية، أبدى أعضاء المجلس مالحظاتهم حول قانون 
الميزانية العامة، وجرى االتفاق على تجميعها وعرضها 
خالل جلسة اليوم الخميس لمناقشتها، ومن ثم إحالتها 
البرلمان  إلى  إلحالتها  الوطنية،  الوحدة  حكومة  إلى 

لالعتماد، حسب بيان صحفي صادر عن المجلس.
ليبيا  فإن  الدولي  النقد  صندوق  لتقديرات  ووفقًا 
 124 من  أعلى  التعادل  سعر  يكون  أن  إلى  ستحتاج 
من  ألكثر  إيران  تحتاج  فيما   2021 في  للبرميل  دوالرًا 
التقديري  التعادل  بسعر  والجزائر  للبرميل  دوالرًا   395
بنحو 135 دوالرًا. وفي األسابيع األخيرة تراوحت أسعار 
حفز  والتي  للبرميل  دوالرًا   69 و  دوالرًا   65 بين  النفط 
ارتفاعها اتفاق »أوبك +« بإبقائه على قيود اإلنتاج إلى 
وتوقعت  التعافي.  إلى  الدولية  االقتصادات  عودة  غاية 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 
»اإلسكوا« أخيرًا ارتفاع نسبة الصادرات الليبية في 2021 
العام  بالمئة   21 إلى  تراجعها  مع  مقارنة  بالمئة   18 بـ 
الماضي ، مقابل انخفاض نسبة فاتورة االستيراد بـ4.4 
بالمئة العام 2020 وارتفاعها بـ4.1 بالمئة في 2021. 
الميزانية  في  قيودًا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتواجه 
الوفاق  حكومة  خصصتها  التي  األموال  نقص  نتيجة 
الحتياجات  كافية  ليست  إذ  واليتها،  المنتهية  الوطني 
الصيانة المتزايدة للمنشآت النفطية التي نتجت عن رفع 
القوة القاهرة وأزمة »كوفيد–19« في وقت تؤدي قيود 
التمويل إلى تآكل قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على 

تحت سلطة حكومة الدبيبة
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القارة السمراء تتعافى من أسوأ ركود اقتصادي منذ 50 عامًا
السمراء  القارة  تعافي  للتنمية،  األفريقي  البنك  يتوقع 
من أسوأ ركود لها منذ نصف قرن وأن تصل إلى معدل 
2021، على الرغم  3.4 % خالل العام الجاري  نمو بنسبة 
جائحة  انتشار  واقع  فرضها  التي  الكبيرة  التحديات  من 
العالمي، والصدمات  فيروس »كوفيد–19« على الصعيد 
القارة  اقتصاد  في  أثرت  التي  الخارجية  االقتصادية 

األفريقية.
آفاق  بشأن  الصادر  تقريره  في  البنك،  وأوضح 
وباء »كوفيد–19«  أن تفشي   ،2021 األفريقي  االقتصاد 
2019 تسبب في خسائر فادحة في أفريقيا،  في ديسمبر 
السياحة،  على  المعتمدة  االقتصادات  أصاب  حيث 
واألخرى المصدرة للنفط، وغيرها كثيرة الموارد األخرى، 

القارة السمراء. فضاًل عن تعميقه لعدم المساواة في 
أديسينا،  أكينوومي  البنك،  رئيس  عن  التقرير  ونقل 
حسب  يتنوع  كورونا  لوباء  االقتصادي  األثر  »إن  قوله: 
لكن  منطقة،  لكل  المختلفة  االقتصادية  الخصائص 
أنه  حيث  النطاق،  واسع  انتعاش  بحدوث  توقعات  هناك 
الناتج  إلى  الدين  نسبة  متوسط  يرتفع  أن  المتوقع  من 
نقطة   15 إلى   10 بنسبة  ألفريقيا  اإلجمالي  المحلي 
مئوية على المدى القصير إلى المتوسط، لقد آن األوان 

أفريقيا«. الديون عن  لتخفيف عبء 
يُنشر  الذي  األفريقي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  ويقدم 
لألداء  الرئيسية  األرقام   ،2003 العام  منذ  سنويًا 
ويسلط  ألفريقيا.  االقتصادية  والتوقعات  االقتصادي 
إلى  الديون  بعنوان »من حل  المنشور  العام،  تقرير هذا 
الشرق  أنباء  وكالة  أفريقيا«–ونقلته  أمام  الطريق  النمو: 
والديون  »كوفيد–19«  تأثير  على  األوسط–الضوء 
وصانعي  للحكومات  مخففة  تدابير  ويقدم  الحكومية، 

السياسات.
التوقعات  من  الرغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
 2.1 بنسبة  انكماش  أعقاب  في  السمراء،  القارة  بتعافي 
زيادة  خطر  يزال  ال   ،2020 الماضي  العام  والمسجل   %
الفقر يهدد القارة فمن المحتمل أن ينزلق ما يقدر بنحو 
الجاري،  العام  المدقع  الفقر  هوة  إلى  أفريقي  مليون   39
براثن  في  للوقوع  تعرضوا  آخرين  مليونًا   30 عن  فضاًل 
وباء  تداعيات  نتيجة   2020 الماضي  العام  خالل  الفقر 
»كورونا«. وأكد ضرورة حماية السكان ذوي المستويات 
في  والعاملين  القليلة  واألصول  المتدنية  التعليمية 
تداعيات  من  تضررا  األكثر  ألنهم  رسمية  غير  وظائف 

»كوفيد–19«.

وكبير  للتنمية  األفريقي  البنك  رئيس  نائب  وحذر 
للتقرير خالل حفل  أرزقي، في عرضه  رباح  االقتصاديين، 
يتعرض  قد  أفريقيا  في  المتوقع  النمو  أن  من  افتراضي، 
لمخاطر سلبية كبيرة ناشئة عن عوامل خارجية ومحلية، 
الحد  على  العمل  عن  التقاعس  »تكلفة  أن  على  مشددًا 

المخاطر ستكون باهظة«. من هذه 
القارة  كاهل  أثقلت  التي  الديون  إلى  التقرير  وتطرق 
إلى  الفتًا  »كوفيد–19«،  جائحة  ظل  في  خاصة  السمراء 
2020 بجميع أنحاء  العام  أن اإلنفاق الحكومي ارتفع في 
لدعم  جاهدة  البلدان  سعت  حيث  األفريقية،  القارة 

تأثير  األمر في حدوث  الوباء، وتسبب هذا  سكانها خالل 
سلبي مباشر على أرصدة الموازنة العامة وأعباء الديون.

وفي هذا اإلطار، من المتوقع أن يرتفع متوسط نسبة 
 10 بنسبة  ألفريقيا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الدين 
15 نقطة مئوية على المدى القصير إلى المتوسط،  إلى 
مدفوعا بالزيادة في اإلنفاق الحكومي وتقلص اإليرادات 

»كوفيد–19«. لتداعيات  نتيجة  المالية 
ديون  تراكم  إلى  سيؤدي  ذلك  بأن  التقرير  وأفاد 
المتوسط،  إلى  القريب  المدى  على  الخطى  سريع 
الدين  نسبة  متوسط  أن  من  الرغم  على  أنه  مضيفًا 

 %  60 نحو  عند  استقر  قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى 
هيكلة  إعادة  تجارب  أن  إال  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
بسبب  وطويلة  مكلفة  كانت  أفريقيا  في  األخيرة  الديون 
الدائنين،  تنسيق  ومشاكل  المعلومات،  تناسق  عدم 

واستخدام أدوات دين أكثر تعقيدًا.
لتداعيات  للتنمية  األفريقي  البنك  استجابة  وبشأن 
استجابة  سرعة  إلى  التقرير  تطرق  »كورونا«،  جائحة 
لالستجابة  مرفقًا  أنشأ  حيث  التداعيات،  لهذه  البنك 
الصحية  اآلثار  من  التخفيف  في  البلدان  لدعم  لألزمات 

للوباء. واالقتصادية 
مليارات   3 بقيمة  اجتماعية  سندات  البنك  أطلق  كما 
المال  رأس  أسواق  في  »كوفيد–19«  لمكافحة  دوالر 
الوقت أكبر سند اجتماعي  التي كانت في ذلك  العالمية، 

مقوم بالدوالر األمريكي على اإلطالق.
أكينوومي  للتنمية،  األفريقي  البنك  رئيس  وأكد 
الديون  عبء  ألساسيات  األولوية  إعطاء  أهمية  أديسينا، 
في أفريقيا، قائاًل: »اتخذ البنك خيارًا استراتيجيًا وتطلعيًا 
رئيسي  قلق  مصدر  يصبح  أن  يمكن  موضوع  لمناقشة 
معالجة  إلى  بحاجة  نحن  القريب..  المدى  على  للسياسة 
بالشراكة  أفريقيا  في  التنمية  وتمويل  الديون  تحديات 
أكبر  مالي  دعم  إلى  حاجة  هناك  الدولي..  المجتمع  مع 
من  جزءًا  الخاص  القطاع  دائنو  يكون  أن  ويجب  بكثير، 
أعباء  تخفيف  حملة  إلطالق  اآلن  الوقت  حان  لقد  الحل.. 

الديون األخيرة ألفريقيا«.
يقدم  للتنمية  األفريقي  البنك  تقرير  أن  إلى  يشار 
للتصدي  الجوانب  متعدد  سياسي  لنهج  مهمة  توصيات 
ألنظمة  بالموارد  الصحي  القطاع  دعم  وتشمل  للوباء. 
األخرى  واألمراض  الفيروس  لمواجهة  الصحية  الرعاية 
لدعم  والمالي  النقدي  الدعم  منها؛  الوقاية  يمكن  التي 
االجتماعي  األمان  شبكات  توسيع  االقتصادي؛  االنتعاش 
طويلة  اآلثار  من  التقليل  إنصافا؛  أكثر  النمو  وجعل 
خالل  من  البشري  المال  رأس  تراكم  على  للوباء  المدى 
العمل  سوق  سياسات  نطاق  وتوسيع  المدارس  فتح 
العمل  لمستقبل  العاملة  القوى  تجهيز  إلعادة  النشطة 

والتنويع. والتصنيع  الرقمنة  من خالل 
سياسات  إدارة  مديرة  مرسى،  حنان  قالت  جانبها،  من 
األفريقي  البنك  في  والبحوث  والتنبؤ  الكلي  االقتصاد 
القرن  في  واحدة  مرة  إال  تتكرر  ال  فرصة  »لدينا  للتنمية: 
واستدامة  إنصافًا  وأكثر  أفضل  بشكل  األمام  إلى  للتقدم 
التخاذ  ماسة  حاجة  هناك  مرونة..  أكثر  شيء  كل  وقبل 
إجراءات أكثر سرعة وجرأة لتحقيق ذلك، مؤكدة أن التقرير 

يسلط الضوء على اإلجراءات الواجب القيام بها«.

البنك األفريقي للتنمية:

القاهرة - الوسط

● البنك األفريقي للتنمية

مليون 22 
أميركي
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المتوقع مع تأكيد رئيس  انتعاشًا اقتصاديًا أقوى من  المتحدة  الواليات  سجلت 
االحتياطي الفدرالي جيروم باول الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة »ماليين 
األميركيين الذين ما زالوا يعانون« خالل جلسة في مجلس النواب. وقال باول 
المالية »حدث  الخدمات  أمام لجنة  الثالثاء  أعد لجلسة  االثنين  في خطاب نشر 
التعافي بشكل أسرع من المتوقع ويبدو أنه يتعزز«. وأضاف »يعزى ذلك بشكل 
دعما  وفرتا  اللتين  المسبوقتين  غير  والنقدية  المالية  السياستين  إلى  كبير 
مثل  قطاعات،  أن  إلى  أشار  لكنه  والمجتمعات«.  والشركات  للعائالت  أساسيا 
الفنادق والمطاعم، األكثر تضررا من عودة انتشار الفيروس في الخريف والحاجة 
معدل  أن  على  وشدد  ضعيفة«.  زالت  »ما  الجسدي،  التباعد  على  الحفاظ  إلى 
بالتقدم  بالقول »نرحب  باول  وعّلق جيروم   .% 6,2 عند  زال مرتفعا  ما  البطالة 
زالوا يعانون، بمن فيهم  الذين ما  المحرز، لكننا لن نغفل ماليين األميركيين 
العمال ذوو األجور المنخفضة في قطاع الخدمات واألميركيون السود وأصحاب 

األصول األميركية الالتينية وغيرهم من األقليات التي تأثرت بشكل خاص«.

االقتصاد األميركي.. انتعاش  ومعاناة
حزم التحفيز تنقذ االقتصاد العاملي

السعر بالدوالرنوع الخام

62.08برنت

59.09غرب تكساس

64.71دبي

63.22سلة أوبك

61.40العربي الخفيف

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     3/24/ 2021

بدأت بوادر تعاف اقتصادي عالمي في الظهور، وسط اعتماد حزم 
تحفيز مالي في كبرى االقتصادات حول العالم، وذلك بعد تداعيات 
الجائحة التي ضربت جميع المؤشرات االقتصادية العام الماضي. 
إلى ظهور  الدولي«،  النقد  في »صندوق  الثاني  المسؤول  وأشار 
بوادر تعاف اقتصادي عالمي بالفعل، لكنه حذر من استمرار وجود 
مخاطر كبيرة؛ منها ظهور سالالت جديدة من فيروس »كورونا«. 
النقد  »صندوق  لمديرة  األول  النائب  أوكاموتو،  جيفري  وقال 
الدولي«، إن الصندوق سيُحدّث في مطلع أبريل المقبل توقعات 
يناير الماضي للنمو العالمي التي كانت 5.5 % لتعكس التحفيز 
المالي اإلضافي في الواليات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل. وفي 
خطاب ألقاه أمام »منتدى التنمية الصيني«، أثار أوكاموتو مخاوف 

حول التباين المتزايد بين االقتصادات المتقدمة واألسواق الناشئة 
في ظل وقوع نحو 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع منذ 
الكبرى،  االقتصادات  الصين، وقبل جميع  إن  الوباء. وقال  ظهور 
تعافت بالفعل ووصلت إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل 
انتشار الوباء، لكنه حذر من أنه، بخالف الصين، توجد بوادر مثيرة 
واألسواق  المتقدمة  االقتصادات  بين  الهوة  اتساع  على  للقلق 
أن  يتوقع  الدولي«  النقد  »صندوق  إن  أوكاموتو  وقال  الناشئة. 
يكون نصيب الفرد من الدخل التراكمي بالبلدان الناشئة والنامية، 
باستثناء الصين، أقل 22 في المائة مما كان متوقعًا قبل الوباء، 
وذلك في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهو ما سيدفع بمزيد 

من الناس إلى براثن الفقر.

●  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع 
افتراضي لمجموعة السبع. )أ.ف.ب(

●  املصرف املركزي التركي

القطاع الخاص الليبي القادم من »إجازة طويلة«
بدأت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة 
الخطوات على  أولى  اتخاذ  الدبيبة،  عبدالحميد 
والمالية  االقتصادية  السياسات  تنسيق  طريق 
منتصف هذا األسبوع عبر إعالن تشكيل مجلس 
التساؤالت  للسياسات االقتصادية؛ ما فتح باب 
جديدة  اقتصادية  إصالحات  حدوث  فرص  عن 
خصوصًا على الصعيد االستثماري، الذي يعاني 

ركودًا منذ سنوات.
بقيادة  سيكون  الجديد  االقتصادي  المجلس 
وعضوية  الوطنية؛  الوحدة  حكومة  رئيس 
المعنيين  والوزراء  المركزي  المصرف  محافظ 
بالشأن االقتصادي والمالي، وبعض األكاديميين 
لرسم  والمستثمرين؛  المستهلكين  ونقابات 
السياسات التي ستخرج البالد من أزمتها الراهنة، 
المعنية  الجهات  بين  التنسيق  إلى  باإلضافة 
لخلق  والمصرفي؛  واالقتصادي  المالي  بالشأن 
عمل  فرص  إتاحة  إلى  يهدف  متنوع  اقتصاد 

للشباب الليبي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
»السؤال  سيكون  المتنوع  االقتصاد  أن  ويبدو 
الحكومات  تتوارثه  الذي  والصعب  األبدي« 
العام 2011 وسيواجه المجلس  المتعاقبة بعد 
الجديد بالتأكيد، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل 
الذي  النفط،  تصدير  إيرادات  على  كامل  شبه 
يمثل %95 من إجمالي إيرادات البالد، كما يمثل 
الدولة، وفي  الممولة لحزانة  الموارد  %80 من 
أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا، تكشف عن ارتفاع قياسي في 
إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات 

والتي  والبتروكيماويات،  البترولية  والمنتجات 
وصلت إلى مليار و409 آالف دوالر في شهر يناير 
الماضي، وذلك بزيادة قدرها 300 ألف دوالر عن 

الشهر السابق عليه.
أمام  الملفات  وازدحام  الوقت  ضيق  ورغم 
يراهنون  اقتصاديين  فإن  دبيبة،  حكومة 
لرئيس  واالستثمارية  االقتصادية  الخبرة  على 
النطالقة  األولى  اللبنات  وضع  في  الحكومة 
استثمارية، الذي سبق أن تولى إدارة الشركة 
مجموعة  وترأس  واالستثمار،  للتنمية  الليبية 
العالم، كما ترأس  أنحاء  لها فروع في  تجارية 
اإلدارية«.  المراكز  وتطوير  تنمية  أيضًا جهاز 
الشكري:  د.محمد  االقتصادي  الخبير  ويقول 
ويقلل  الوطني،  اإلنتاج  يدعم  »االستثمار 
ما  األجنبية؛  العمالت  على  والطلب  االستيراد 
تشجيع  وربما  أسعارها،  انخفاض  إلى  يؤدي 
الشريفة  العمل  فرص  وخلق  الصادرات 
تخرجهم  المتوقع  الشبان  اآلالف من  لعشرات 
وتوطين  والجامعات،  والمعاهد  المدارس  في 
التألق  وأفكار  المبادرات  وتشجيع  الصناعة 
واإلبداع ودمج االقتصاد الوطني في منظومة 

عالمية من التميز واالبتكار واإلبداع«.
ويشكو مستثمرون من معوقات أمام االستثمار، 
من بينها تفشي الفساد في الجهات الحكومية 
التي تعاملوا معها، ونقص المعلومات المهمة 
وعدم  وتشتتها  المستثمر  يحتاجها  التي 
مجاراة  وعدم  اإلجراءات،  وتعقيد  حداثتها، 
بعض المؤسسات للتطور الحاصل في مجالها، 
وعدم استقرار اإلدارة بشكل عام، وعدم توافر 
الشريك المحلي المالئم وضعف البنية التحتية 

التعامل  الليبية في  التجربة  ليبيا، وحداثة  في 
أن  الشكري  ويرى  األجنبي.  المستثمر  مع 
»بيئة االستثمار تواجه صعوبات كبيرة؛ أهمها 
الظروف األمنية وبيروقراطية اإلدارة الحكومية 

والبيئية القانونية، وصعوبات توافر التمويالت 
وتأمينها،  التصدير  دعم  شبكات  وانعدام 
منتجات  مع  المتكافئة  غير  المنافسة  وظروف 
مستوردة من دول قامت بدعم صناعاتها منذ 
المنافسة  سبل  لها  ووفرت  السنين،  عشرات 

في األسواق الخارجية«.
ويواجه القطاع الخاص في البالد، والعائد من 
إجازة طويلة، مشكالت هيكلية تعود إلى عصر 
األمم  للجنة  تقرير  وحسب  السابق،  النظام 
آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 
ضئياًل  دورًا  اآلن  يلعب  الخاص  »القطاع  فإن 
في االقتصاد الليبي، كما كان الحال حتى قبل 
الخاص  القطاع  »يتكون  ويضيف:   .»2011
من عدد صغير من الشركات الرسمية وفروع 
المشاريع  من  أكبر  وعدد  األجنبية،  الشركات 
الصغيرة«، مضيًفا إن »القطاع الخاص ال يمثل 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   5% نحوي  سوى 
حصة  وتختلف  العمالة،  من   14% وحوالي 
بشكل  اإلجمالية  القيمة  من  الخاص  القطاع 
كبير، والتي تتراوح بين %90 في قطاع التجارة 

و%10 في القطاع المالي«.
الليبية  للمؤسسة  األسبق  الرئيس  ويقول 
يكن  لم  »ما  دريجة:  محسن  لالستثمار 
ويستمر  واضحة  بأهداف  عمل  برنامج  لليبيا 
وتقليص  منتج  خاص  قطاع  لتنمية  لسنوات 
فقيرة  دولة  إلى  ليبيا  ستتحول  العام،  القطاع 
أسعار  تحسنت  وإن  حتى  سنوات،  غضون  في 
النفط وأجلت ذلك«.ويضيف: »القطاع الخاص 
في  لينجح  منتج  قطاع  إلى  يتحول  أن  بد  ال 
ليبيا، وليكون منتجًا ال بد أن يستخدم الموارد 

بدل  وخدمات  سلع  إلى  ليحولها  المحلية 
الدولة عليها  الحكومة.  االعتماد على ميزانية 

تحقيق هذا«.
وفي هذا السياق، يجمع خبراء اقتصاديون على 
حكومة  تبدأها  أن  يجب  التي  اإلصالحات  أن 
والتشوهات  العيوب  من  التخلص  هي  دبيبة 
بالطبيعة  المرتبطة  واالجتماعية  االقتصادية 

الريعية لالقتصاد.
المصرف  لمحافظ  السابق  المستشار  ويدعو 
»تعمل  أن  إلى  أبوسنينة  د.محمد  المركزي، 
الحكومة كمراقب ومنظم للنشاط االقتصادي، 
لممارسة  المناسبة  البيئة  توفير  على  وتسهر 
الممارسات  ومنع  الخاص،  االقتصادي  النشاط 
على  والقضاء  المستهلك،  وحماية  االحتكارية، 
الفساد، وتعزيز المنافسة والحوكمة الرشيدة«.
لكنه يقول إن هذا النهج ينبغي أن ينطلق »من 
فيه  تلتزم  اجتماعي  اقتصادي  نظام  منظور 
للمواطنين  االجتماعية  الحماية  بتوفير  الدولة 
الدستور  التي يكفلها  العامة  الخدمات  وتقديم 

والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية«.
فيدعو  الشكري  محمد  االقتصادي  الخبير  أما 
النهوض  لمناقشة  عاجلة؛  ندوة  عقد  إلى 
وسبل  وأفاقه،  وواقعه  الوطني  باالستثمار 
رسم  وبالتالي  طريقه،  من  المعوقات  إزاحة 
جميع  أدوار  فيها  تتكامل  وطنية  استراتيجية 
التفاؤل  أجواء  من  »بدعم  ويضيف:  األطراف، 
والنماء،  باالستقرار  واعدة  البالد  تجتاح  التي 
التشريعات  من  متكاملة  منظومة  إلى  نحتاج 
واإلجراءات ومؤسسات فاعلة كفيلة بتعويض 

ما فات وااللتفات إلى ما هو آتٍ«.

 تولي حكومة الوحدة الوطنية السلطة 
حفز الشركات األجنبية الكبرى على 

العودة إلى تكثيف استثماراتها

أبوسنينة: الدولة مراقب ومنظم 
للنشاط االقتصادي.. وتلتزم 
بتوفير الحماية االجتماعية

الشكري: معوقات عديدة أمام نهوض 
القطاع الخاص.. وأدعو إلى مؤتمر 

وطني للنهوض باالستثمار

●  اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة في 14 مارس الحالي.
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مجموعة السبع تدعم تقديم 
مساعدات جديدة للبلدان الفقيرة

عبر  اجتمعوا  الذين  السبع  مجموعة  في  المال  وزراء  أعرب 
لتقديم  دعمهم  عن  المتحدة،  المملكة  برعاية  الجمعة  اإلنترنت 
األفقر  للبلدان  الدولي  النقد  مساعدات جديدة من خالل صندوق 
التي أضعفها الوباء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية.
ريشي  البريطاني  الخزانة  وزير  إن  االجتماع  عن  الصادر  البيان 
تخصيص  دعم  على  اتفقوا  السبع  مجموعة  مال  و»وزراء  سوناك 
الدولي  النقد  صندوق  من  وكبيرة  جديدة  خاصة  سحب  حقوق 
لمساعدة البلدان الضعيفة على تجاوز األزمة الحالية«. وأوضح أن 
2009 لهذه  للعام  المالية  هذا سيكون اإلصدار األول منذ األزمة 
الحقوق المعادلة لألصول »لتوفير السيولة« للدول المعنية، وفق 
وكالة »فرانس برس«. وتهدف العملية إلى تمكين الدول المعنية 
اللقاحات  مثل  األساسية  الحاجات  لتمويل  الموارد  »تحرير  من 
والمواد الغذائية المصدرة إضافة إلى تحسين امتصاص الصدمات 
السحب  وحقوق  المنخفض«.  الدخل  ذات  أو  الناشئة  البلدان  في 
الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي في العام 1969 لتكملة 
احتياطات النقد األجنبي للبلدان األعضاء، يمكن استبدالها مقابل 
رئيسية  إلى خمس عمالت دولية  أجنبية. وتستند قيمتها  عمالت 

ويتم توزيعها على الدول األعضاء حسب حصصها.
االجتماعات  في  محتمل  التفاق  األسس  »يضع  االتفاق  وهذا 
النقد  صندوق  ولجنة  العشرين  لمجموعة  أبريل  في  المقررة 
الدولي« حتى »ال تتخلف أي دولة عن الركب في التعافي االقتصادي 
البيان. كما اتفق وزراء  بعد فيروس كورونا« كما قال سوناك في 
والواليات  وكندا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة  المملكة 
مع  ستعمل  السبع  الدول  مجموعة  أن  على  واليابان  المتحدة 
صندوق النقد الدولي من أجل تحسين »الشفافية بشأن استخدام 
البلدان  محاسبة  الممكن  من  يصبح  حتى  الخاصة  السحب  حقوق 

المستفيدة منها«.
األطراف  مؤتمر  تستضيف  المتحدة  المملكة  أن  وعلما 
أيضا  رحّب سوناك  نوفمبر في غالسكو،  والعشرين في  السادس 
المناخ  لجعل  السبع  مجموعة  دول  وزراء  بين  التعاون  »باستمرار 
أولوية« بالنسبة إليهم خصوصا نشر المعلومات المالية المتعلقة 

باالستدامة واألثر البيئي والتمويل األخضر.

»واشنطن بوست«: التسوية الليبية 
مخرج تركيا من األزمة االقتصادية

اعتبرت جريدة »واشنطن بوست« األميركية، أن تركيا هي »الرابح 
األكبر من التسوية التي رعتها األمم المتحدة لألزمة في ليبيا بعد 
نفذته  الذي  الهجوم  في صد  الوطني  الوفاق  لحكومة  مساعدتها 
القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل 

السيطرة على العاصمة طرابلس«.
إن  الماضي،  األحد  االفتتاحية،  مقالتها  في  الجريدة  وقالت 
التطورات التي حدثت هذا األسبوع في ليبيا باتت »موضع ترحيب 
الغنية  الدولة  اتخذت  الفوضى،  من  عقد  »بعد  أنه  حيث  كبير« 
بالنفط خطوة مهمة نحو نظام سياسي جديد«. ورأت أن الحكومة 
تجديد  من  بدءًا  هائلة،  عقبات  »تواجه  المؤقتة  الجديدة  الليبية 
الدولة  ومؤسسات  المركزي  البنك  وتوحيد  األساسية،  الخدمات 
ديسمبر  في  موعودة  ديمقراطية  انتخابات  تنظيم  حتى  األخرى، 
االضطرابات  من  جديدة  موجة  حافة  على  تركيا،  وتقف  المقبل«. 
االقتصادية بعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس 
الحزب  نائبًا سابًقا من  أغبال، وعيّن مكانه  المركزي ناجي  البنك 
الحاكم. المرسوم الرئاسي الصادر الجمعة ، لم يفسر السبب الذي 
دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال، 
لكن القرار جاء بعد يوم من رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل 
»فرانس  بحسب  التضخم،  لمواجهة   %  19 إلى  األساسي  الفائدة 
التضخم  يبطئ  ذلك  أن  االقتصاد  خبراء  معظم  ويعتقد  برس«. 
عبر رفع كلفة بدء األعمال التجارية. وكتب المحلل لدى »كايبيتال 
أن  »يرجّح  بحثية:  مذكرة  في  توفي،  جيسون  إيكونومكس«، 
يتسبب القرار الصادم الذي اتّخذه الرئيس التركي إردوغان بإقالة 

محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، في هبوط كبير لليرة«.
االقتصادي  للفريق  إطار تعديالت شاملة  أغبال في  تعيين  وتم 
الليرة  قيمة  في  الكبير  التراجع  لوقف  نوفمبر  في  إردوغان  أدخلها 
الدوالر مقارنة  8.5 مقابل  إلى  الليرة حينها  التركية. وتراجع سعر 
بـ5.9 مطلع 2020 في وقت كان محافظو البنك المركزي السابقون 

يبقون معدالت الفائدة الرئيسية منخفضة، بينما ازداد التضخم.
وقدر خبراء اقتصاد لدى »غولدمان ساكس« أن البنك المركزي 
شراء  على  وحده   2020 العام  دوالر  مليون   100 من  أكثر  أنفق 
واصلوا  األتراك  لكن  الليرة.  لدعم  مسعى  في  األجنبية  العمالت 
تخزين الذهب واستبدال العملة المحلية بالدوالر واليورو من أجل 
المحافظة على مدخراتهم. وهرب المستثمرون األجانب من السوق 

التركي، بينما بدا االقتصاد في طريقه إلى أزمة كبرى.

المطبخ الفنلندي يثأر من 
سخرية شيراك وبرليسكوني

شركات كثيرة استخدمت 
»تاج« السعادة لتعزيز مبيعاتها

هلسنكي - أ ف ب

الوسط – عالء حموده

السياحة والترويج أبرز الرابحين

فنلندا تجني الثمار االقتصادية لـ »أسعد بلد في العالم«
استفادت  فنلندا من نيلها للسنة الرابعة على 
لتحسين  العالم«  في  بلد  »أسعد  لقب  التوالي 
صورتها في العالم، مما ساهم في تعزيز قطاعات 
األعمال فيها، وقدرتها على استقطاب السياح، مع 
أن البعض كان يعتبر سابقًا أن فصل الشتاء فيها 

طويل وقاٍس، وأن مطبخها من دون نكهة.
أن  مع  فعاًل؟  سعداء  الفنلنديون  هل  ولكن 
»مؤشر  صدارة   2018 العام  منذ  تحتل  فنلندا 
العالمي، يعترف كثر من سكان هذا  السعادة« 
البلد االسكندنافي المتاخم لروسيا البالغ عددهم 
وباردو  صامتون  بأنهم  نسمة  ماليين   5.5
الطباع وكئيبون إلى حدّ ما، وبأنهم ليسوا من 

النوع الذي ينبض بالفرح.
وفي أحد شوارع هلسنكي التي ال تزال مكسوة 
إلموني  التلفزيوني توني  المنتج  بالثلوج، عّلق 
الجمعة،  باللقب  الرابعة  للمرة  فنلندا  فوز  على 
سمعت  »عندما  برس«  »فرانس  لوكالة  فقال 
ذلك للمرة األولى، انفجرت ضاحكًا، وأعتقد أنني 

لم أكن الوحيد«.
األمم  ترعاها  التي  الدراسة  معدو  ويستند 
إلى   ،2012 منذ  سنويا  والمنشورة  المتحدة 
 149 رأي من معهد »غالوب« في  استطالعات 
دولة يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن 
هذه  مقاطعة  وتتم  الشخصية.  السعادة  درجة 
ومؤشرات  المحلي  الناتج  إجمالي  مع  البيانات 
التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة 

نهائية على 10. ومع أن ثمة من ينتقد أحيانًا 
هذه المنهجية، فهي تشّكل منذ عشر سنوات 
مقياسًا لـ»يوم السعادة العالمي« الذي حددته 

األمم المتحدة كل 20 مارس.
وانخفاض  العامة  الخدمات  فاعلية  وتشّكل 
االجتماعية،  الفروق  وانحسار  الجريمة،  معدالت 
مّكنت  عوامل  بالسلطات  العالية  الثقة  ودرجة 
رأس  على  نفسها  تفرض  أن  من  فنلندا 
دول  تصدّرته  أن  سبق  الذي  التصنيف  هذا 
اسكندينافية أخرى كالنروج والدنمارك )حاليًا في 
المرتبة الثانية(. وحتى االنتحار الذي كان يشوّه 
هذه الصورة انخفض إلى النصف منذ تسعينات 

القرن الفائت.
زهور  بائعة  وهي  ماتيالينن،  ريتا  وشرحت 
في  حقًا«  جيدة  »األساسيات  أن  العاصمة،  في 
فنلندا. وأضافت »ليس لدينا أي شخص يعيش 
النظام  فإن  بطالة  لدينا  أن  ومع  الشوارع،  في 
الصحي يعمل جيدًا، إضافة إلى أمور مهمة من 
هذا القبيل حتى لو كان بإمكاننا أن نكون أكثر 

انفتاحًا على اآلخرين وأكثر فرحًا! «.
في  دولة  »أسعد  لقب  يُفِرحهم  من  وأكثر 
العالم« هم المسؤولون عن السياحة والترويج 
لفنلندا، إذ شّكل هذا التصنيف بالنسبة إليهم 
واستثمارها.  منها  اإلفادة  إلى  سارعوا  نعمة 
الرقمي  التسويق  البريطاني في  الخبير  والحظ 
جويل ويالنز المقيم في فنلندا منذ مطلع األلفية 
بأنه  ما  بلد  لوصف  جداً  قويًا  تأثيراً  »ثمة  أّن 
في  يرغب  أحد ال  مِن  فمَا  العالم،  في  األسعد 

العيش فيه؟«.
السعادة  »تاج«  كثيرة  واستخدمت شركات 
من  لتشجيع  أو  منتجاتها  مبيعات  لتعزيز 
فنلندا.وحتى  في  االستقرار  على  توظفهم 
الرئيس  منه  سخر  الذي  الفنلندي  المطبخ 

الفرنسي الراحل جاك شيراك أو رئيس الوزراء 
اإليطالي السابق سيلفيو برلوسكوني سنحت 
المطاعم  فأصحاب  بالثار.  األخذ  فرصة  له 
على  يثنون  باتوا  السواء  على  والمنتجون 

بساطة مكوناته الطبيعية وعلى واقعيته.

الرئيسي  العنصر  تشّكل  التي  السياحة  أما 
أبرز  فمن  لفنلندا،  التسويقية  الحملة  في 
الخطوات التي اتخذت لتعزيزها تعيين »سفراء 
بأسرار  السياح  تعريف  يتولون  الذي  السعادة« 
لفنلندا  الترويج  الفنلندية. وقال مدير  الرفاهية 
في »بيزنس فنلند» بافو فيركونين إن سعادة 
بلده »تثير الفضول لدى الناس الذين يودّون 
معرفة المزيد«. وترّكز جهود التسويق للسياحة 
ما  ومنها  مقوّماتها،  على عدد من  فنلندا  في 
توّفره من مساحات طبيعية تتمثل في الغابات 
غرف  منشأ  وكونها  البحيرات،  وآالف  الشاسعة 
به  تشتهر  ما  إلى  إضافة  »الساونا«،  أو  البخار 
منطقة البالند فيها من كونها »المقر الرسمي« 
لسانتا كلوز. وكانت هذه المنطقة تسجّل قبل 

الجائحة أرقامًا قياسية سياحيًا.
الذي  لقبها  فنلندا  فقدت  إذا  سيحدث  ماذا 
إلى  بالنسبة  سنوات؟  أربع  منذ  به  تحتفظ 
في  الضعف  نقاط  إحدى  تكمن  ويالنز،  جويل 
منخفض  مجتمع  على  اعتادوا  الفنلنديين  أن 
التوتر يسير فيه كل شيء بانتظام وعلى ما يرام، 

وتراجعت بالتالي قدرتهم على تقبّل العقبات.
والحظ البريطاني أنهم »يتأثرون جدا بذلك، 
فكل ما يمنع األمور من أن تسير على أكمل وجه 
كفيل تخريب فقاعة سعادتهم بسهولة«. إال أن 
على  ستدوم  اللقب  منافع  بأن  واثق  فيكونين 
المدى الطويل، إذ قال »لقد حققنا تقدمًا كشعب 
كنا  مما  أكثر  السعادة  أساسيات  فهمنا  بفضل 

نفهمها من قبل«.

●  شخص يشارك في سباق تزلج مع حيوانات الرنة في شمال فنلندا في 31 مارس 2019. )أ ف ب(

روشتة استثمارية أمام حكومة الدبيبة
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اإلنسان
رافد علي

اإلسالم كما هو ال يزال تياره التقليدي بكل تحفظاته 
العصر،  مبادئ  مع  فعليًا  دينه  شرح  في  مقصرًا  يظل 
رائدة  كجوهرية  لفاتيكان،  يحتاج  ال  الذي  فالمسلم 
في اإلسالم، بقصد الوصول لخلق اإلنسان »األممي«؛ 
يتفاعل  وأن  بمبادئه  كمسلم  العيش  يمكنه  الذي 
التشنجات  عــن  بعيدة  مفتوحة  ــروح  ب العالم  مــع 
من  السمحة  دينه  أسس  وضمن  المؤدلجة،  الذهنية 
دينه،  مقاصد  لفهم  الشخصي  الفني  إبداعه  خالل 
في  تبقى  أن  تفضل  الراهنة  الدينية  فـ»المؤسسة« 
بطريقة  اإلسالمية  السماحة  طرح  بال  الدفاع  مركز 
التقليدية  المؤسسة  فذات  عصري،  خطاب  في  شفافة 
و»ال  و»حــرام«  »ال«  بمفردات  فقط  الجميع  تهاجم 
يجوز«، وجميعها ردود مبنية على عنعنة ونقل ووحدة 
متفتح.  كمسلم  أبوحنيفة  عنها  تخلى  بدائية  قياس 
األممي،  هذا  خلق  في  فشل  اليوم،  بالشرق  اإلسالم 
العلم  ومــراكــز  التفكير  حرية  حيثما  الــغــرب،  وفــي 
المسلم،  ذاك  خلق  عن  أيضًا  فعاًل  عجزنا  واالبتكار، 
العاجز،  وحاضرنا  المأزومة  تقليديتنا  تعالي  بسبب 
بما  باالبتكار  تسمح  كإبداعية  مهجري  فقه  خلق  على 
أهل  مع  عصري  حوار  قنوات  وتفتح  التقليد،  يتجاوز 
التقليدية في الشرق. فمعظم المؤسسات الدينية في 
المهجر تسبح في فلك مرجعيتنا التقليدية، ومحكومة 

بعالمية البترودوالر.
عليا  مؤسسة  أو  »كنيسة«  يشيد  لم  اإلســالم 
على  روحانية  كسلطة  والتحريم  التحليل  حق  تمارس 
وعيه  في  ربه  يحمل  أممي  إنسان  خلق  بقصد  أتباعه 
الذكر«  »أهل  الكريم  ُقرآننا  خاطب  ولذا  ووجدانه، 
من  يكون  أن  على  قادر  شخص  »فأي  مفتوح،  بشكل 
ومقاصده،  دينه  فهم  بعدة  تسلح  متى  الذكر«  أهل 
اإلســـالم  مــقــاصــد  ــن  م كمقصد  ــن،  ــدي ال فحفظ 
ولكن  الشريعة،  في  يدخل  ال  أن  »يفترض  الخمسة، 
األصغر  الشقيق  البنا،  جمال  يرى  كما  العقيدة«،  في 
باهلل  يتصل  فما  اإلخوان،  حركة  البنا، مؤسس  لحسن 
الحكمة  المبني على  اإليمان  يتم عبر  كمحور إسالمي 
والموعظة الحسنة، وال يمكن أن يدخل فيه قسر من 
الدين«.  في  إكراه  فـ»ال  كانت.  عليا  سلطة  أي  قِبل 
وأدبياته  سلوكه  فــي  الــراقــي  المؤمن  فاإلنسان 
بكل  الحنيف،  ديننا  في  السامي  الهدف  هو  وأخالقه 
داللة  من  »المؤمن«  ثم  »اإلنسان«  للمفردتين  ما 
بحاجة  ليس  فاإلسالم  ــالم.  اإلس منهاج  في  قيمية 
لمجرد بشر تابع فقط يقيم الفرائض بوجدان مرتبك، 
واقع  مع  التنظير  تناقض  بسبب  مشوشًا،  نقل  لم  ما 
متقدمة  غير  بأنها  تصنف  كأمة  عليه  نسيطر  ال  عصر 
بحاجة  ليس  فالعالي سبحانه  زماننا.  أصعدة  على جل 
اإلنسان  كلف  قد  البشر، ألنه سبحانه  النوع من  لهذا 
ويزيد  مكانته  يعزز  بما  األرض  في  االستخالف  بأمانة 

من كرامته كحافظ لكل األسماء.
لقد توارى مفهوم اإلنسان في األدبيات اإلسالمية 
يظل  الشرقية  ثقافتنا  في  االعتبار  كل  ألن  نظرًا 
القرآن  أن  رغــم  والعصبيات،  القبيلة  أو  للجماعة 
وأفرد  مرة،   43 في  مفرد،  كصيغة  اإلنسان،  خاطب 

لفظ  على  إنسان  مفردة  مفضاًل  باسمه،  كاملة  سورة 
وجب  بالقرآن  المخاطب  المرء  أن  يوضح  بما  بشر، 
أممي  كدين  اإلسالم  لمبادئ  بفهمه  نفسه  يبني  أن 
يكون  أن  من  مرتبة  أعلى  قيمة،  فاإلنسان  وتقدمي، 
الحياة، يسعى فيها كروتين  بشرًا يعيش على هامش 
واإلبــداع  واالجتهاد  العمل  قيمة  متجاهاًل  دنيوي، 
كل  صنع  في  اهلل  أمانة  يحمل  األرض،  على  كخليفة 
ما هو جميل، داعيًا للسالم وللحب، وبما يعزز كرامته 
والمعرفة  بالعلم  البشري،  كيانه  عزز  بعدما  اإلنسانية 
خطب  مواجهًا  ضميره،  في  يزرعها  كجوهرة  واإليمان 
الدنيا وحيويتها. هذه النقاط نجدها غائبة في خطابنا 
فقهاء  لكن  إنسانًا..  يريد  »فاإلسالم  تمامًا  الديني 
في  كأمة  محكنا  وهــذا  ــالم«،  اإلس يريدون  التقليد 

مواجهة تاريخنا وحاضرنا.
الدولة  فشل  »مسؤولية  بكتابه  يرى  البنا  جمال 
إقحام  أن  اإلســالمــي،  الفكر  دار  عن  اإلســالمــيــة«، 
صميم  في  اإلكراه  تمارس  كسلطة  الدولة،  مؤسسة 
ألن  العقيدة،  سيلوث  حلت  أو  كانت،  أينما  كيانها 
يقلع  أو  الفضيلة،  يزرع  ال  عمومًا،  القمعي  السلطان 
كفطرة  الحرية  رحاب  في  يزدهر  فاإليمان  الشهوات، 
على  المقبل  األممي  اإلنسان  عماد  هو  وهذا  آدمية، 
لقيم  سفير  خير  ليكون  وثقة،  راسخ  بإيمان  الحياة 
علي  يصعب  والمحبة.  والبناء  العمل  أساسها  جميلة 
ولو  المحبة،  عن  تتحدث  جمعة  في  خطبة  أجد  أن 
بنهج الصوفية، فالصوفية أيضًا تيار إسالمي تتضايق 
المذكور  الكتاب  متعددة.  ألسباب  كثيرًا  السلفية  منه 
للتيار  وموضوعية  ثاقبة  نقدية  نظرة  فيه  للبنا  أعاله 
باعتبارها  اإلخوان  حركة  خصوصًا  عمومًا،  اإلسالمي 
قريبة  الحركة  ذات  أن  وباعتبار  انتشارًا،  ــع  األوس
البنا.  حسن  المؤسس  الشيخ  شقيق  كونه  للكاتب، 
ذات المؤلف، في كتابه »كال ثم كال« ينتقد التقليدية 
باعتبارها تتشبث بالعتيق بال مراعاة حقيقية لالنكباب 
الليبرالية  على تحديث نفسها ومضامينها، كما ينتقد 
على  يركز  ال  التيارين  كال  وأن  التغريبي،  بحسها 
النهوض،  سبيل  في  خطوات  لتحقيق  كعامل  اإلنسان 
ويكمل  »يتصافحا«،  ألن  واليسار  اليمين  داعــيــًا 
عالمًا  فقيهًا،  المثقف  يكون  بحيث  بعضًا،  بعضهما 
يجري  بما  علم  على  مثقفًا،  الفقيه  ويكون  بالدين، 
في  االنغالق  بدل  والفكر،  والتقنية  العلم  مناحي  في 
بال  الدين  وتلقين  القرآن  وتحفيظ  الــدروس  حلقات 
توجيه صريح للفرد المتلقي بأن عليه تحمل مسؤولية 
القرآن،  تحفيظ  مسابقات  نريد  ال  »نحن  ــوده.  وج
أحمد  يقول  كما  القرآن«  تفهيم  مسابقات  نريد  نحن 

عصيد.
تاريخيًا لم يحظ الفرد باالهتمام على مدى تاريخنا 
بناء  في  حيويًا  عنصرًا  الرعية  تكن  لم  كما  اإلسالمي، 
بين  القرار  صنع  احتكار  حالة  شيوع  بسبب  الدولة 
األعيان وعلية األقوام، فكرامة اإلنسان ما زالت ليست 
تلح على يومنا، رغم  التي  قضية ساخنة في مفاهيمنا 
ولعل  أوطاننا،  في  المرفوعة  المواطنة  شعارات  كل 
كرامتنا«   « بشعار  الغربي  اإلعالم  اهتمام  يفسر  هذا 

الغرب  إذ عُد شيئًا ملفتًا حينها، ألن  ربيع تونس،  في 
يعيشها  التي  التاريخية  المحنة  مدى  جيدًا  يــدرك 
قد  يكون  يكاد  الشعار  ذات  لكن  أرضنا.  في  الفرد 
في  طفرة  حالة  أجده  يجعلني  مما  اليوم،  كليًا  تالشي 
خطاب  في  أساسية  ركيزة  كونه  من  أكثر  المطالب، 
العربية،  ثقافتنا  في  أمرها  أرباب  أو  لقياداتها  العامة 
التي عرفت أدبيات األنسنة لفترة قصيرة، فـ»اإلنسان 

أشكل عليه اإلنسان« كما يقول التوحيدي.
نزعتها  هــو  يميزها  مــا  كفلسفة،  الــوجــوديــة 
حول  الوجودية  اهتمامات  تتمحور  إذ  اإلنسانية، 
ظهرت  وقيمه.  وانفعاالته  وعواطفه  اإلنسان  عقل 
ثانيًا،  ألمانيا  ثم  أواًل  الدنمارك  في  بأوروبا  الوجودية 
بعد  كوجودي  فرنسا  في  سارتر  نجوم  سطوع  قبل 
فقد  العالمية،  الحرب  شبح  العجوز  القارة  عاشت  أن 
الحياة،  أنماط  بكل  فرنسا  في  الوجودية  شاعت 
أمست  أن  بعد  تالشت  ثم  الموضة،  طفرة  كما  تمامًا 
تعابير  حسب  وتبعاتها،  الحروب  بشاعة  ذكريات 
عن  العربي،  للعقل  خطاب  كتابه  في  زكريا  فــؤاد 
أنها  الوجودية  ميزة  للكتاب.  العامة  المصرية  الهيئة 
الفلسفات  بعكس  وروحًا  عقاًل  اإلنسان  تتبنى  فلسفة 
وجوده  من  وتجرده  فقط،  عقاًل  تــراه  التي  األخــرى 
اإلسالمي  تاريخنا  في  األنسنة  نزعة  الملموس. 
أننا  لدرجة  الحقًا،  كليًا  وتالشت  قصيرة،  فترة  كانت 
على  أطروحته  قدم  عندما  أركون  محمد  نذكرها.  ال 
الماضي  القرن  منتصف  اإلسالمي  التاريخ  في  األنسنة 
قلة  في  تمثلت  األكاديمية  الصعوبات  بعض  واجه 
إقناع  عليه  كان  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  المصادر 
األنسنة  نزعة  بأن  السوربون  في  األكاديميين  بعض 
ويرجع  تاريخنا،  من  مرحلة  في  برزت  قد  اإلسالمية 
الجماعة  ثقافة  بأنها  ثقافتنا  صيت  لذيع  ذلك  أركون 
في  خاصة  بمكانة  يحظى  ال  الفرد  وأن  والعصبيات، 
بموت  األنسنة  أدبيات  فاختفت  الفكرية،  منظومتنا 
للجاحظ  أن  كما  ومسكويه،  كالتوحيدي  روادهـــا 
بعد  أنه  إلى  التنويه  االتجاه. وجب  إسهاماته في هذا 
هزيمة العرب أمام إسرائيل انخرط العديد من الكتاب 
عقليته  تحليل  وفي  العربي،  اإلنسان  لدراسة  العرب 

ألجل الوقوف على بعض النتائج.
التي  الفردية  للنزعة  انحيازًا  هذه  مقالتي  ليست 
نطاق  على  منتقدة  فهي  الحديثة،  الليبرالية  ترعاها 
يفعل  كما  الــغــرب  فــي  مختلفة  نخب  بين  فكري 
أحببت  ولكني  تشوميسكي،  ونعوم  فايدنر  ستيفان 
ننظر  أن  إلى  ماسة  بحاجة  أننا  إلى  انتباهنا  ألفت  أن 
نهتم  وأن  وضعه،  ألشكلة  نعمل  وأن  لإلنسان،  أكثر 
ثقافة  نسق  ضمن  ذاته  سيد  ليكون  وبقضاياه،  به 
النبيلة  بقيمه  العالم  على  المنفتحة  ذاتيته  تمنحه 
التقليدية  بين  والمحشور  الراهن  واقعنا  الحياة.  في 
ألننا  الحسرة،  تثير  حالة  فيه  التضاد  بكل  وعداها 
أن  وفي  إنسانًا،  نبني  أن  في  والفرص  الزمن  نهدر 
والتي  القائمة،  محنتنا  من  لنخرج  كحضارة  نتقدم 
إلى  يصل  لم  إنساننا  أن  طالما  ذلك  لنا  يتسنى  لن 

عصره بعد.

الوجودية كفلسفة، 
ما يميزها هو 

نزعتها اإلنسانية، إذ 
تتمحور اهتمامات 

الوجودية حول عقل 
اإلنسان وعواطفه 
وانفعاالته وقيمه.
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خطوط الرمال »1«

اإلذاعة  عبر  متواصلة  وتهديدات  أناشيد  الصحراء،  ترددها  تقع  لم  التي  الحرب  طبول  دقات 
التي أضحت دولة مستقلة، انفكت عن حماية بريطانيا في  الكبير لإلمارة الصغيرة  الجار  من 
عز  الكويت(.  في  )السبت  دجلة  شط  عند  هناك  من  تتوالى  األثيرة  واألغنية   ،1961 يونيو 
الضفاف. يخاطب  ينتظر في حزن على  الخليج  والغريب على  األبعاد،  والقيظ في تلك  الصيف 
أو قرار، والنخل  أو جواب  الممتدة دون صدى  اللجة  الخطاب في  الماء والمحار واللؤلؤ، يغرق 

يتمايل سعفه في الظهيرة، وعطش في الديار، العراق والكويت، فما الذي حصل؟
ومع  وتكبر،  تنهض  ثم  تخفت  األيام،  مع  تقوى  ظلت  القوي  الجار  عند  قديمة  أحالم  ثمة 
الصغيرة  البقعة  أن  في  تتحدد  األحالم  المجهول،  للقادم  وانتظار  قلق  والنهوض  الخفوت 
المجاورة هي أرض عراقية منذ األزل، تنازل عنها العثمانيون بعد أن كانت من أمالك البصرة 

وضمتها الحقا الحماية البريطانية.
الثالثينات  في  الحلم  راوده  غازي  الملك  اآلخرين،  يعجب  لم  العراقي  الخيال  في  حدث  ما 
نوري  الباشا  عند  وكذا  الزهور،  قصر  في  إذاعته  من  المتكررة  صيحاته  وأطلق  الماضية 
عند  كثيرا  واشتدت  العربية،  والوحدة  القومية  دعاة  من  بأنه  يوم  ذات  اشتهر  الذي  السعيد 

البعثي طالب شبيب الذي غدا يردد بأن المطالب التاريخية في الكويت لن تفتر!
تموجاتها  الخليج  ومياه  الشمس،  تحت  تتوهج  الرمل  وخطوط  قائظا  الصيف  وكــان 
والصحف،  والمظاهرات  اإلذاعة  من  يعلو  والخطاب  الساهرة،  الليالي  في  القمر  تحت  تلمع 
مؤتمره  في  أعلن  الجارة،  تستقل  أن  له  يرق  لم  البداية،  منذ  بدلوه  أدلى  قاسم  عبدالكريم 
الصحفي الذي عقده تلك األيام في ثكنته بوزارة الدفاع أن العراق تتبعه الكويت ومن الخطأ 
عضوا  تصير  أن  الفاحش  الخطأ  من  ثم  االستقالل،  والمستعمرون(  )اإلمبرياليون  يمنحها  أن 
يتفرج، تحسس مسدسه  والعراق  المتحدة  العربية وتتقدم بخطواتها نحو األمم  الجامعة  في 
مجرد  وأضحى  رتبته  خفضت  الصغيرة  الجارة  أمير  بأن  مضحكة  أخرى  خطوة  في  وأشــار 

قائمقام لمحافظة الكويت!
يعرف  األمير  للمزاح،  وقت  ال  الجد،  محمل  على  ذلك  كل  أخذا  الكويت  في  والشارع  األمير 
الطيبة،  والنوايا  التصريحات  سوى  تحرك  بأي  القيام  يستطيعون  ال  العرب  األشقاء  أن  أيضا 
كل شيء بيد الغرب البعيد الذي ال تزال آثاره باقية، صراع المصالح وتشابكاتها في المنطقة 
أسراب  على  يكن  لم  والبترول،  الرمال  خطوط  حرب  إنه  ويتجدد،  يمتد  صراع  القدم.  منذ 
عدن  المنطقة،  في  النفوذ  وبعض  مصالح  لديها  بريطانيا  كانت  المها،  عيون  أو  الظباء 

ومناطق محاذية.
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  لكنها  القديمة  الحالة  من  بريطانيا  )انسحبت  الوثائق:  تقول 
المنطقة(  في  القديمة  والمصالح  االستعمارية  للعالقات  أخرى  صياغة  إعادة  عن  تعبر  ظلت 
إمبراطورية غير رسمية تعود، هكذا تشير تقارير مخبريها وسفاراتها وخارجيتها والمقر الذي 
مفادها:  كلمات  في  وضوحا  أكثر  ليغدو  األمر  وإن  ستريت،  داوننغ  في  العاشر  الرقم  يحمل 
يصعب  مغرية  غنيمة  هي  سنويا  استرليني  جنيه  مليون   170 دخلها  يبلغ  رملية  بقعة  )إن 
الوقت  في  وهي   ،1961 العام  الكويت  عن  البريطانية  التقارير  إنها  بها!(.  الطمع  مقاومة 
بريطانيا في محاولة  تتأخر  لم  ولهذا  بعنايتها، وسطورها،  المنطقة كلها  تقارير تشمل  عينه 
 ،)1956( مضت  سنوات  خمس  منذ  وبورسعيد  السويس  قناة  في  لها  حدث  عما  التعويض 
بأسلحتهم، قدموا من عدن وقبرص  التي كان قوامها سبعة آالف جندي  بقواتها  أرسلت  ثم 
وكينيا، استقروا بالكويت حماية ودفاعا عن الدولة الصغيرة فيما قال العراق إن نياته سليمة 
زار  الصبر،  من  والكثير  النوايا  حسن  أبدى  األمير  كان  بالقوة،  الضم  أو  الغزو  في  يفكر  وال 
األمور  وتصافحا، ومضت  الجديد  القائد  والتقى  الشهير،  يوليو  بعد   1958 نوفمبر  في  بغداد 
الكبير ظل يتسع  الجار  الحلم عند  أن  تتجه نحو األفضل ولم يكن فيها ما يعكر األجواء، غير 

ويخترق اآلفاق، يطلع من )بيت أبوه لكي يروح لبيت الجيران(!!
القومي  باإلحساس  تشعر  البريطانية  الحماية  انفكاك  قبل  حتى  الصغيرة  الجارة  كانت 
بيروت  في  العرب  القوميين  حركة  مؤسسي  أبرز  من  كان  فترات،  منذ  إخوتها  مع  والتعاطف 
البحرية  القوافل  وعبور  انطالق  نقطة  القدم  منذ  وكانت  الخطيب.  د.أحمد  هو  منها  رجل 
بالكثير  القريب والبعيد، وتكفلت  العالم  الحداثة والتقارب مع  وشرعت تتلمس خطواتها نحو 
أيامه،  في  تسخن  دائما  كالعادة،  الصيف  في  المنطقة  التهبت  ثم  لألشقاء،  المساعدات  من 
كله  العراق  في  مظاهرات  واألناشيد،  واألغاني  والبيانات  واإلذاعات  التصريحات،  واشتعلت 
التاريخي( والحق في )أرض الكويت(. ثقافة الغزو والغنيمة التي سيطرت على  تؤيد )المطلب 
ال  مفادها:  ثقافة  واألزمات،  والتباعد  المشاكل  من  الكثير  في  وسببت  الزمة  وأضحت  العقول 

بد من الضم وإن طال السفر القريب في يونيو 1961!

مقاربة شمولية ملواجهة 
الحوادث املرورية

د. جازية شعيتير

أقامت  العام،  لهذا  مــارس  من  األول  األسبوع  في 
الوطني  المؤتمر  بنغازي،  بمدينة  الداخلية،  وزارة 
غرفة  من  لوجستية  برعاية  المرورية،  للسالمة  األول 
القانون  دراسات  مركز  من  أكاديمية  ورعاية  التجارة، 
العلمية  أوراقه  وقد كشفت  بنغازي،  جامعة  والمجتمع 
تصدر  أسباب  من  كبيرا  جانبا  العملية  ومناقشاته 
الحوادث  بسبب  وفيات  األعلى  الــدول  قائمة  ليبيا 
الضامنة  التدابير  من  حزمة  فيه  واْقترحت  المرورية؛ 

المرورية: للسالمة 
المركبة  قائد  اجتياز  وجوب  أهمية  برزت  فقد   •
للتقدم  متخصصة  مدرسة  من  قيادة  لــدورة  اآللية 
يجب  التي  القيادة،  رخصة  على  الحصول  المتحان 
تفعيل  ضــرورة  مع  الرشوة،  أو  بالواسطة  تمنح  أال 
والتشديد  للسائقين.  الشامل  الدوري  الطبي  الفحص 
وبقواعد  المرورية  بالعالمات  معرفتهم  ضرورة  على 
حزام  ربــط  أهمية  مثل:  القيادة،  أثناء  السلوك 
تجاوز  وعــدم  المحددة،  بالسرعة  التقيد  األمــان، 
النقال سواء  الهاتف  استعمال  الضوئية، عدم  اإلشارة 
التجاوز  وعدم  السيبرانية،  المعامالت  أو  للمكالمات 
وغيرها  التعاطي،  حال  القيادة  وعدم  اليمين،  من 

الكثير من األخالقيات المرورية.
ما  عــدد  تقليص  ــرورة  ض على  الضوء  وسلط   •
األقل  على  أو  آلية،  مركبات  من  عائلة  كل  تملكه 
لمركبة  العام،  الطريق  على  منها  يتحرك  ما  تقليص 
مواقف  اآللية  للمركبات  يكون  وأن  وحيدة.  آلية 
وال  فيها،  باصطفافها  سائقوها  يلتِزم  متخصصة 
لوحاتها  على  المروري  التفتيش  يقتصر  أن  يجب 
التأكد  أيضا  يشمل  بل  المعتم؛  وزجاجها  المعدنية، 
واسطوانة  أولية،  إسعافات  حقيبة  على:  احتوائها  من 
كما  للمركبة.  وتأمين  فني  وفحص  حريق،  إطفاء 
المرور  أقسام  بين  ربط  منظومة  إعداد  أهمية  تبين 
المرورية  الرقابة  تعزيز  مع  اآللية.  المركبات  لتسجيل 
أفكار  وعــرضــت  المخالفة.  للمركبات  الميدانية 
السيارات  على  جمركية  ضريبة  فرض  مثل:  كثيرة 
والحد  منها.  المستهلكة  استيراد  ومنع  المستوردة 
تكلفة  رفع  منها.  للتالفة  العشوائي  البيع  ظاهرة  من 
وإنشاء  المروري،  ــام  االزدح حلول  بين  من  الوقود 

منظومة متطورة للنقل الحضري »الجماعي«.
واستكمال  بصيانة  الدولة  إلزام  وجوب  وتبين   •
التصميم  لمعايير  وفــقــًا  الــطــرق  شبكات  وإنــشــاء 
النسيابية  ليبيا  في  للطرق  الهندسي  والتخطيط 
يراعي  بما  الطرق  أرصفة  وتصميم  المرورية،  الحركة 
منهم.  الخاصة  االحتياجات  ذوي  خصوصا  المشاة، 
السكنية  األحــيــاء  إلــى  للدخول  فرعية  طــرق  وفتح 
وإنشاء  الرئيسة،  الطرق  على  ــام  االزدحـ لتخفيف 
واضحة  سياسة  تبني  ــرورة  وض واألنــفــاق،  الجسور 
المفردة  الجبلية  الطرق  في  تسلق  حــارات  إلنشاء 
المؤسسات  توزيع  على  والحرص  الحارات،  ثنائية 
من  متفرقة  أنحاء  في  الحيوية  والمرافق  الخدمية 
والمدارس  التجارية  المراكز  تكون  أال  على  المدينة، 

الرئيسية،  الطرق  جانبي  على  وغيرها  والمصارف 
المرور  إدارة  مع  التنسيق  ضــرورة  على  والتشديد 
مع  الخدمية،  التجارية  للمحال  رخــص  منح  عند 
دون  صناعية  مطبات  إقامة  ظاهرتي:  تجريم  وجوب 
قبل  من  المشاة  رصيف  على  والتعدي  ترخيص، 

األشخاص العاديين والتجاريين.
المادية  المرورية  العناصر  توافر  ألهمية  وأشيرَ   •
على  الــمــرور  حركة  تنظيم  ــرورة  ض في  المتمثلة 
لمراقبة  ورادارات  مراقبة  كاميرات  وتركيب  الطرقات، 
للسالمة  اإلرشــاديــة  العالمات  وضــع  مع  السرعة، 
الطرق  وفي  والسريعة  العامة  الطرق  على  المرورية 
أنظمة  واستخدام  المدن،  بين  الرابطة  الخارجية 
وتفعيل  وإنشاء  المرورية  اإلشــارات  بشأن  متطورة 
واستخدام  المرورية  للحركة  والسيطرة  التحكم  غرف 
السالمة  وتعزيز  لدعم  الجيومكانية  التقنيات 

المرورية في ليبيا.
مرورية  ــات  دوري توفير  ضــرورة  على  ٌأكــد  كما   •
األماكن  في  وثابتة  السريعة،  الطرق  على  متحركة 
على  التشديد  مع  السكان.  أو  بالسيارات  المكتظة 
النفسي  والتأهيل  والمعنوي  المادي  الدعم  أهمية 
على  للقائمين  دوري  بشكل  والمهني  والعلمي 
تطوير  على  التأكيد  مع  المرورية،  البشرية  للعناصر 
الفنية،  الناحية  من  المرورية  الحوادث  محققي  كفاءة 
األداء  جودة  لضبط  إدارة  أو  قسم  إنشاء  وضــرورة 

تضمن تقديم عمل مروري بمهنية احترافية عالية.
الطرق  على  المرور  قانون  أن  استبين  وقــد   •
لم يستوفِ  1984 وتعديالته،  لسنة   11 رقم  العامة 
فقد  والفاعلية؛  والحداثة  والكفاية  الحقوقية  معايير 
الضحية  للمرأة  خصوصية  أي  نصوصه  عن  غابت 
تنفيذه!  على  القائمة  حتى  أو  القانون  مخترقة  أو 
فلم  الخاصة،  الحاجات  لــذوي  إشــارة  به  توجد  وال 
رصيف  على  لهم  مكان  تخصيص  أهمية  على  يؤكد 
باستثناء  أي معاملة تيسيرية خاصة بهم؛  أو  المشاة 
)لذوي  قيادة  تراخيص  منح  لمكنة  يتيمة  إشــارة 

اللفظ!! بهذا  البدنية(  العاهات 
• ناهيك عن أنه ليس كفؤا؛ فجزاءاته الجنائية إما 
ميزانية  الدولة  تكلف  التي  للحرية  السالبة  عقوبات 
لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  لضمان  ضخمة 
مع  تتناسب  ال  القيمة  بسيطة  غرامات  أو  السجناء، 
العمل  عقوبة  عنه  غابت  وقد  للنقود،  الشرائية  القوة 

العامة. المجاني للمنفعة 
• كما أنه قصر عن مواكبة التطورات التكنولوجية 
منظومة  إلى  اإلشارة  فيه  غابت  فقد  واإللكترونية، 
بطريقة  المرورية  المخالفات  وتحرير  الذكي،  النقل 
إلى  أو  إلكترونيا،  الــغــرامــات  ودفـــع  إلكترونية 
ينص  ولم  السرعة،  لمراقبة  »التاكوغراف«  جهاز 
الملصق  على  اآللية  المركبة  احتواء  وجــوب  على 
يمكن  التي  اإللكترونية  الشريحة  ذي  اإللكتروني 
البيانات  كل  المتضمنة  بُعد،  عن  بياناتها  قــراءة 
الخاصة  والبيانات  ولوحاتها،  بالمركبة  المتعلقة 

للكشف  البيولوجية  للفحوصات  يشر  ولم  بمالكها، 
القيادة  حالة  إلثبات  بأنواعها  العقلية  المذهبات  عن 

تحت تأثيرها.
في  أنه  المؤتمر  ذاك  في  استنتج  ما  أخطر  ولعل   •
تعددت  حاله،  على  الليبي  المرور  قانون  بقي  حين 
وتطورت الوقائع المرورية؛ حيث شملت االعتداء على 
المرور  رجل  على  واالعتداء  األرصفة،  في  المشاة  حق 
فلتر  ببيع  البيئي  التلوث  وتعمد  اإليــذاء،  أو  بالسب 
والمخيفة  المروعة  المظاهر  عن  ناهيك  الكربون. 
مثال:  ومنها  العام،  الطريق  على  يتواجد  من  لجميع 
المرورية،  القواعد  لعديد  المتنفذين  بعض  انتهاك 
مصطلح  مجازا،  عليها،  نطلق  أن  يمكن  وقائع  وهي 
الليبي  المشرع  بتعريف  استهداًء  المروري،  اإلرهاب 
أو  للعنف  أو  للقوة  استخدام  كل  اإلرهابي:  للعمل 
بالنظام  الجسيم  اإلخالل  بهدف  الترويج  أو  التهديد 
أو  مصالحه  أو  المجتمع  سالمة  تعريض  أو  العام 
إيذاء  االستخدام  للخطر متي كان من شأن هذا  أمنه 
حياتهم  تعريض  أو  بينهم  الرعب  إلقاء  أو  األشخاص 
أو  للخطر  أمنهم  أو  العامة  حقوقهم  أو  حرياتهم  أو 
مكافحة  قانون  من   2 )المادة  بالبيئة...  الضرر  إلحاق 

اإلرهاب رقم 3 لسنة 2014(.
التوصيات  من  عديد  إلى  المؤتمر  انتهى  وقد   •
قانون  تعديل  مثل:  التشريعية  للسلطة  وجه  ما  منها 
المرور بما يجعله؛ أقل تكلفة، وأكثر فاعلية، ومواكبة 
ونجاعة  الحقوقية،  للمعايير  ومراعاة  التقني،  للتطور 

في التصدي لإلرهاب المروري.
الالفتة؛  التنفيذية  المقترحات  مــن  ولــعــل   •
وزارت  مــن:  مكونة  فنية  لجنة  بتشكيل  التوصية 
واالقتصاد  والمواصالت  المحلي  والحكم  الداخلية 
بخطتها  متكاملة  رؤية  لوضع  وذلك  العالي؛  والتعليم 
حالة  لتحسين  التنفيذية  وآلياتها  االستراتيجية 
وحلقات  العمل  ورش  إقامة  مع  المرورية.  السالمة 
السند  لتوفير  والــمــؤتــمــرات  ــدوات  ــن وال النقاش 

المجتمعي لتلك الرؤية.
في:  تمثلت  فقد  التثقيفية  المقترحات  عن  أما   •
المرورية  التوعوية  اإلعالنات  تكثيف  على  العمل 
دوري  بشكل  الشروط  مستوفية  إعالمية  برسالة 
والمجالت  والصحف  المنشورات  طريق  عن  ومتطور 
عمل  كذلك  والراديو.  والتلفاز  الدعائية  والالفتات 
الفريق اإلعالمي في أقسام المرور وفي اإلدارة العامة 
دليل  إعداد  خالل  من  المرورية  التوعية  على  للمرور 
الحوادث  ومخاطر  المرورية  السالمة  بقواعد  مكتوب 
مع  موسعة.  إرشادية  إطار حمالت  في  يوزع  المرورية 
ضرورة العمل على توعية النشء الجديد، في األسرة 
تضمين  مع  وغيرها  العامة  والــمــدارس  والــروضــة 
ومشاركة  المرورية،  الثقافة  لمقرر  الدراسية  المناهج 
التوعية،  وسائل  بكل  المرور  أسبوع  في  الطالب 
الوطني،  بدوره  لالضطالع  المدني  المجتمع  وتشجيع 
بالسالمة  مهتمة  مدنية  منظمات  إنشاء  خالل  من 

ليبيا. المرورية في 

سلط الضوء على 
ضرورة تقليص عدد 

ما تملكه كل عائلة 
من مركبات آلية، أو 
على األقل تقليص 

ما يتحرك منها 
على الطريق العام، 

ملركبة آلية وحيدة. 

هناك.. في الجنة

فى صيف يوم حار وفى ظهيرة يوم أظنه الثالثاء حدث صراخ وهرج فى بيتنا، كنت ألعب فى 
البيت،  بيتنا؛ رجعت مهروال حتى وصلت عتبة  أبلغنى رفاقى أن شيئا ما حدث فى  الشارع؛ 

وقفت مشدوها وأنا أسمع هذا الحوار
* »من لنا يا اماه بعد رحيل والدي« * »ربنا كريم والبركة فيك«..

مع  فبكيت  الكبير،  وأخى  والدتي  بين  يتم  الذي  الباكي  الحوار  لهذا  أستمع  كنت  هكذا 
الباكين..

لم يستوعب عقلي بعد وأنا دون العاشرة من العمر، سبب بكاء من حولي، وما يقولونه 
عجوز  جارة  أن  وأذكر  النحيب،  يملؤه  البيت  كان  أبكي.  كنت  ولكني  الفراق،  لوعة  حول 

احتضنتنى وهي تبكي بحرقة بالغة فبكيت معها.
كنت ال أفكر في شىء إال الصورة الذهنية »للجنة« التي كانت طاغية على عقلي، فذهابي 
إلى »الكتاب« لحفظ القرآن ترك في عقلي صورة نمطية للجنة.. كنت أتخيل سهوال خضراء 
والدي  بالقطع  الجنة..  أهل  يتمتع بها  التي  الدانية،  والقطوف  العسل واألرائك  وأنهارا من 

سيذهب هناك كما سمعت على لسان الكثير من المعزين.
لم أتبين سبب وفاة أبي، ولكني أتذكر أنه كان مريضا، وأذكر أنني زرته في المستشفى 
مع والدتي، وأتذكر أنه فتح دوالب صغير بجانب سريره وأعطانى حبات من المشمش يبدو 
أنه ال يحبذه، أو ربما لم يستطع أكله.. عندما كبرت وجدت في أرشيف العائلة صورة تجمعنا 

معه وهو في المستشفى.
لم أكن أعرف حينها ما سيحدث من إجراءات الدفن ومراسم العزاء.. كل ما أذكره وبعد 
السكون؛  عليه  يخيم  البيت  وأصبح  األقارب،  بعض  إال  المعزون  غادر  المراسم  تلك  انتهاء 
حينها جمعتنا الوالدة وكان حديثها فى منتهى الجدية، كانت لها قوة بأس يفتقدها الكثير 
أردتم مستقبال زاهرا لكم  إلى خالقه، فإن  انتم يتامى واألب ذهب  الرجال.. قالت اآلن  من 
واحترام الناس لكم؛ ليس أمامكم إال أمران.. الجد كل الجد فى دراستكم واالهتمام بدينكم 
وأخالقكم... خيم الصمت على الحضور وعرفت يومها أنني فقدت الحماية وعليَّ أن أواجه 
الحياة تبعا لما سمعته من أمي للتو؛ كانت كلماتها المختصرة كاشفة وعميقة ونابعة من 
القلب، فالتقطتها روحي وتغلغلت في عقلي وكانت لي كدستور مقدس فيما أتى بعد ذلك 

من أيام..
يكبرني–شطر  الذي  أخى  وجهي–صحبة  يممت  الجمعة  يوم  في  األسبوع  نهاية  في 
المسجد الكبير ألداء الصالة.. جلسنا فى الصفوف األولى نظرا لتبكيرنا فى الذهاب.. مع جو 
الهدوء والسكينة سافرت بخيالى مرة أخرى إلى حيث والدي هناك في الجنة، ومضت صورة 
السندس واالستبرق واألرائك  رأيت مرة أخرى  الجنة تلقي بظاللها على مخيلتي كالعادة.. 
أنصت  الخطبة،  وبدأت  المنبر  الخطيب  واعتلى  المسجد  امتأل  الدانية..  والقطوف  واألنهار 
صاغيا لحديثه عن المقربين وأهل اليمين وأنا احدث نفسي سرا؛ ال شك أن والدي أحدهم 
ومن أهل النعيم.. جلس الخطيب برهة وبدأ الحضور في الدعاء..عاود الشيخ وقوفه وهذه 
المرة أخد يدعو والجميع يؤمن على دعائه حتى وصل إلى دعائه للحاكم بالتوفيق والسداد 
وحسن الخاتمة، وختم الدعاء بالرحمة لجميع المسلمين.. انفرجت عندها سريرتي بالرضا 
للشيخ  الذهاب  االنتهاء فكرت في  بعد  الصالة…  أقيمت  بالدعاء..  والدي حتما مشمول  ألن 
اإللهية  االستجابة  أعلم مني وستكون  الشيخ  أن  أعتقد  الدعاء ألبي، كنت  أطلب منه  لكي 
مؤكدة. هكذا حدثت نفسي، ولكني ترددت ولم أفعل، وعند رجوعي إلى البيت حدثت والدتي 
بما فكرت فيه فقالت.. أنت تستطيع الدعاء ألبيك وكما يحلو لك وبالكيفية التي تراها المهم 

اإلخالص والنية، وتأكد بأن دعاءك مقبول أكثر من الشيخ.
كنت دائما أدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ولكنْ شعور ما ينتابنى دائما، بأنه لم 
يرَ من متع الدنيا الكثير وأنا أتأسف لذلك!! ما يهون علي هو أنني أتمنى أن يكون مقامه 

فى اآلخرة خيرا من دنياه.

صالح الحاراتي
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النفط الحجري

كنت قد تطرقت، منذ عدة سنوات، إلى مناقشة تساؤل حول أسباب النقص الواضح 
في النشاط النقدي األدبي في ليبيا. ولقد حصرت محاججتي في عاملين أساسيين 

هما:
* غياب الحرية الفكرية.

أجنبية تشكل مصدرا  النقدي من لغة  * عدم تمكن من يمكن أن يتصدوا للعمل 
لثقافة العالم المعاصر.

ففي ما يخص الجانب األول يشكل غياب حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي عامال 
خانقا للعملية النقدية. ذلك أن النشاط النقدي هو نشاط فكري باألساس. وغياب 
حرية الفكر يشمل أيضا عسر حصول المتجه إلى ممارسة النقد على تغذية ثقافية 
نتيجة حظر تداول الصحف والمجالت المحتوية على دراسات فكرية ونقدية والكتب 
في  )ليبيا،  أدبيا  عمال  تناول  ما  إذا  الناقد  أن  إلى  إضافة  الجانب.  لهذا  المكرسة 
أمنيا  تقريرا  يكتب  أنه  لو  كما  نفسه  يجد  أن  يخشى  النقدي  بالتحليل  الحالة(  هذه 
األمنية.  لألجهزة  أيضا،  هو  وبخصوصه  المنقود،  العمل  صاحب  الكاتب  بخصوص 
أذكر أننا في جلسة أصدقاء بداية التسعينيات قرأ أحدنا قصيدة. فقال األستاذ أمين 
مازن ما مؤداه لو أن المرء كتب دراسة نقدية لهذه القصيدة، يمكن أن يجد نفسه 
قد تحول، دون قصد منه، إلى واش!. األستاذ أمين نفسه نهاية السبعينيات حدثه 
فرد:  مجهودا«،  فيها  »بذل  المسرح  في  دراسة  بكتابة  شخص  قيام  عن  أحدهم 

تخشى أن يكون قد بذل مجهودا أكثر مما ينبغي!.
اإلنسان  يكتب  أن  الحالي  عالمنا  في  ممكنا  يعد  لم  أنه  أعتقد  الثاني  الجانب  وفي 
المتنبي  لو كان يكتب عن  أجنبية، حتى  لغة  أن يكون متمكنا من  نقدا جيدا دون 
والمجاز  الشعرية  مفاهيم  في  نظرية  تغطية  إلى  محتاج  أنه  ذلك  العتاهية.  أبي  أو 

والصورة والشكل والمضمون، وما إلى ذلك، وهذه متوفرة في اللغات األجنبية.
ويمكن مالحظة أهمية هذا الجانب في حركتنا النقدية من خالل مقارنة كتابات د. 

خليفة التليسي، الذي يجيد أكثر من لغة أجنبية، بكتابات زمالئه.
لم  الحداثة  نظر  وجهة  من  للنقد  المتصدين  أن  في  إيجازها  يمكن  جانبية  نقطة 
يتلقوا، في معظمهم، تربية أكاديمية، والذين تلقوا تربية أكاديمية غير مهتمين، 

في معظمهم، بالحداثة.
عن  الحاراتي  صالح  فيه  تساءل  الفيسبوك  على  إدراج  بمناسبة  الطرح  هذا  تذكرت 

سبب عدم وجود مفكرين ليبيين، على حين توجد وفرة في المبدعين.
وكانت محاججتي هناك تقوم على نفس محاججتي هنا، ألن النقد، مثلما أسلفت، هو 
عمل فكري. لذا يحتاج من يتصدى للمارسة الفكرية إلى التحرك بحرية كاملة )في 

جوانبها الساسية والدينية واالجتماعية( دونما أي خوف.
إضافة إلى ضرورة التمكن من لغات أجنبية.

وإن  تنجو،  أن  يمكنها  التي  ومخاتالته  وحيله  التواءاته  األدبي  للنص  أن  على حين 
ليس دائما، من قيود الدين والسياسة والمجتمع.

البداية كانت بظهور  بأحوال متعددة.  الفيروسي  الوباء  الواقية من  منذ ظهورها، مرتْ األمصال 
الدبلوماسية  روسيا.  وتلتهما  الهند،  تبعتها  ثم  أواًل،  الصين  في  األمصال«  »دبلوماسية  مصطلح 
مقابل  الفقيرة،  البلدان  من  العديد  في  واقتصاديًّا،  سياسيًّا  النفوذ،  توطيد  على  تقوم  الجديدة 
وسائل  في  نتابع  بدأنا  ذلك،  عقب  مجانًا.  الوبائي  بالفيروس  اإلصابة  من  الواقية  األمصال  منح 
تم  سياسة  وهي  األمصال«،  »سياحة  اسم  عليه  أطلق  جديد،  آخر  مصطلح  عن  تقارير  اإلعالم 
الوباء  من  الواقية  األمصال  منح  على  تقوم  الجديدة  السياسة  العربية.  اإلمارات  دولة  في  تبنّيها 
دم  وضخ  السواح،  اجتذاب  بغرض  اإلمارات،  دولة  إلى  القادمين  الزائرين  لكل  مجانًا،  الفيروسي 
العالمي  العنصري  »الفصل  آخر  مصطلحًا  سمعنا  وبعدها  السياحي.  القطاع  في  جديد  من  الحياة 
الدول  وحرمان  المصنعة،  األمصال  جرعات  على  الغنية  الدول  استحواذ  به  والمقصود  للمصل«، 
التي  الحرب  به  والمقصود  األمصال«،  »حرب  ثالث:  مصطلح  ظهرعلينا  ومؤخرًا،  منها.  الفقيرة 

اشتعلت، أخيرًا، بين بريطانيا من جهة، ورئاسة االتحاد األوروبي من جهة ثانية.
العالقات  تدهور  في  تتسبب  كادت  السابقين،  والشريكين  الحليفين  بين  األخيرة،  الحرب 
أن  هو  فعليًّا،  حدث  وما  المصل.  شحنات  على  الصراع  والسبب  عودة.  الال  نقطة  إلى  بينهما 
شركات  خمس  مع  كبيرة  مالية  بمبالغ  االستثمار  على  البداية  منذ  سارعت  البريطانية  الحكومة 
من  واٍق  مصل  اكتشاف  على  وتشجيعها  ماليًّا  دعمها  بغرض  األدويــة،  صناعة  في  متخصصة 
في  المصل،  من  كبيرة  كميات  بشراء  عقدًا  منها  واحدة  كل  مع  وقعت  الوقت  نفس  وفي  الوباء، 
الحظ  حسن  لكن  والخسارة.  الربح  محتملة  مقامرة،  كانت  البريطانية  المبادرة  اكتشافه.  حالة 
العقد  وألن  واٍق.  لقاح  اختراع  إلى  الوصول  من  شركات  عدة  وتمكنت  البريطانيين،  حليف  كان 
تباعًا  بريطانيا  إلى  تصل  المصل  شحنات  بدأت  المتعاقدين،  شريعة  القانونيون  يقول  كما 
تطعيم  من  خاللها  تمكنت  وسريعة  واسعة  تطعيم  بحملة  الحكومة  وقامت  كبيرة.  بكميات 
قرابة  وبعد  بالبطء.  بروكسل  تحرك  اتسم  األوروبية،  الضفة  على  البالغين.  مواطنيها  من   40%
النجاح  الموقف.  لتدارك  تلهث  وبدأت  األمر،  إلى  انتبهت  البريطاني،  التحرك  من  أشهر  ثالثة 
اضطر  مما  األوروبي؛  االتحاد  وحكومات  مواطني  بين  غضب  موجة  خلق  في  تسبب  البريطاني 
الروسي، في مخالفة صريحة  إلى شراء المصل  أوروبا الشرقية لاللتجاء أحاديًّا  بعض أعضائه في 
والرئاسة  األعضاء  الدول  بين  التوتر  من  حالة  خلق  والشعبي  الحكومي  الغضب  االتحاد.  لقوانين 
بريطانيا،  على  اللوم  القاء  إلى  االوروبية  المفوضية  برئيسة  أفضى  بدوره  وهذا  بروكسل.  في 
تقم  لم  ما  بريطانيا،  إلى  والمتوجهة  أوروبا  في  المصنعة  المصل  شحنات  بمصادرة  والتهديد 
سبقه  األخير،  التهديد  هذا  األوروبي.  االتحاد  دول  إلى  الشحنات  توجيه  باعادة  الشركات  تلك 
شحنات  تصدير  بوقف  لين  دير  فون  السيد  هددت  حين  الماضية،  األسابيع  في  آخر  تهديد 
إلى  التهديد  وتحول  بريطانيا.  إلى  بلجيكا،  وتحديدًا،  االتحاد،  دول  في  المصنّعة  األمصال 
بريطانيا،  الموقع مع  التجاري  االتفاق  16 من  المادة  بتفعيل  المفوضية  رئاسة  قيام  لدى  التنفيذ، 
ألن  يتم؛  لم  التنفيذ  أيرلنده.  شمال  عبر  بريطانيا  إلى  األوروبية  الصادرات  منع  على  وتنص 
يمر  ولم  تتوقف.  لم  واقعيًّا،  الحرب،  لكن  العواقب.  سريعًا، خشية  القرار  عن  تراجعت  المفوضية 
بتشكيك  ابتدأت   ، الجديدة  العاصفة  أخرى.  عاصفة  يدأت  حتى  أيام  سوى  األولى  العاصفة  على 
»استرازينكا«  باسم  المعروف  البريطاني  المصل  فعالية  جدوى  في  علنيًّا  الفرنسي  الرئيس 
المصل  على  األوروبي  الهجوم  من  األخيرة  الموجة  لكن  والستين.  الخامسة  سن  فوق  هم  لمن 
إسبانية(   - إيطالية   - فرنسية   - )ألمانية  بدأ ت بخطة مشتركة  إعالمية،  لتقارير  وفًقا  البريطاني، 
التطعيم.  في  البريطانية  الخطة  نجاح  شأن  من  وللتقليل  البريطاني،  المختبري  النجاح  لتهميش 
البريطاني بعد ظهور إصابات في عدد من  المصل  إلى تجميد استخدام  األوروبية عمدت  الخطة 
وال  جدًا،  قليلة  الجانبية  اإلصابات  نسبة  جانبية.  كأعراض  الدموي،  التجلط  حاالت  من  البلدان، 
تؤثر على فعالية المصل. لكن للسياسة أهدافها. اآلن، تراجعت دول االتحاد األوروبي عن المنع، 
بضرورة  األوروبي  لالتحاد  التابعة  المختصة  الطبية  المجالس  تأكيد  بعد  به،  التطعيم  واستأنفت 
الذي  األمر  بلدانها،  في  التطعيم  حملة  في  توقف  إلى  أدت  هذه  األوروبية  المناورة  استخدامه. 
%12 من  إلى  إال  لم تصل  للتطعيم  بروكسل  بأن حملة  علمًا  الشعبي.  الغضب  تفاقم  في  تسبب 

البالغين في دول االتحاد.
السيدة  جنسية  إلى  البريطاني  المصل  منع  سبب  واترفيلد«  »برونو  البريطاني  المعلق  ويعزو 
حكومة  في  دفاع  وزير  منصب  تشغل  السابق  في  كانت  إنها  ويقول  االلمانية.  لين  دير  فان 
الحاكم،  الديمقراطي  المسيحي  الحزب  شخصيات  كبار  من  أيضًا،  وهي  ميركل.  المستشارة 
لمصاعب  تتعرض  حاليًّا  األلمانية  الحكومة  أن  ويوضح  ميركل.  المستشارة  من  القرب  وشديدة 
البريطاني.  بالنجاح  مقارنة  التطعيم،  عمليات  في  األوروبي  االتحاد  رئاسة  تأخر  بسبب  عديدة؛ 
تعرض  ما  ذلك،  إلى  مضاًفا  منه.  بريطانيا  خروج  بعد  لالتحاد  إذالل  حدث  ما  وكأن  األمر  وبدا 
أن  خاصة  العام،  الرأي  استبيانات  في  شعبيته  انخفاض  في  الديمقراطي  المسيحي  الحزب  له 
أن  لين  دير  فان  السيدة  على  كان  وبذلك،  أشهر.  ستة  بعد  على  والنيابية  المناطقية  االنتخابات 

تقوم بالمناورة األخيرة، بإلقاء اللوم على بريطانيا في انخفاض نسبة التطعيم ضد الوباء.

عمر أبوالقاسم الككلي

جمعة بوكليب

سالم العوكلي
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أال تعطي الصحراء الحرية بال حدود ،
وفي نفس الوقت ،

تضع العابر ، تضع المريد ،
في حافة الخطر ؟ ،

أليست مملكة الصحراء ،
من خالل هذه األضداد ،

رديفا صارما ألعجوبة اسمها الحياة ؟
• إبراهيم الكوني

الصحارى  سيرسم  من  هو  أحد،  يرسمه  لم  الذي  هذا 
جبرين،  لــوح  الــواحــات   ،« العزلة  حقول   « بـ  الكبرى 
النقش اآلزلى الذي في الجنوب، بعد أن جمد الزمن في 
للصحراء  خلقت  التي  جرمة،  حضارة  في  بعثه  تاسيلي، 
 « بـ  األميال  االف  رحلة  تبدأ  هنا  من  سفينة:الجمل. 
مرزق »، حضارة القوافل التي سيسجل مالحمها، طوارق 
ومحطة  واحــة،  أقدم  غدامس  الليبي،وستكون  الثغر 

للتجارة والمعمار الذي ال مثيل له .
 « أويــا   « منها  البحر،مدن  حلق  في  الشمال  في  أما 
صبراته  الدنيا،  مدن  أقــدم  من  هي  التي  طرابلس، 
دفاع  صاحب«  أبوليوس  الذهبي«،  »الجحش  مدينة 
صبراته »، المرافعة األدبية األشهر، ومدينة أكبر مسرح 

روماني موجود حتى اآلن.
سفيروس«،  »سبتموس  االمبراطور  ولد  حيث  »لبدة« 
من  أفريقيا،  فينيق  أسسها  التي  الثالثة  الليبية  المدن 
هذه،  شرق  في  صور،  ومدينتهم  آسيا  جور  من  هربوا 
»فلسفة  مدينة  »قورينا«  وأشهرهم  الخمس  المدن 
ومسقط  القورنائية«،  بـ«الفلسفة  عرفت  التي  اللذة« 
بنغازي   « وهسبريدس  االنجيل،  صاحب  »مرقص«  رأس 
األغريقية  األسطورة  في  الذهبية،  التفاحات  مدينة   «
 / درنــة  وفي  النسيان،  نهر  الليثوس  ونهر  الليبية، 
الفاتحون  كان  حديقة،  للدلنسية  ستكون  ــس،  دارن

العرب المسلمين / أصحاب النبي، قد دفنوا فيها .
أصدره  الذي  المعجم  هو   ،« الليبية  البلدان  معجم   «
العشرين  القرن  ستينات  في  الزاوي«،  »الطاهر  الشيخ 
أول  ليس  لكنه  المدن،  لهذه  ليبي  معجم  أول  لعله   ،

بأبي  الملقب  »هيردوت«  فمنذ  الصروح،  هذه  ذكر  من 
تلكم  ذكرى  من  الكثير،  اليونان  أساطير  وفي  التاريخ، 
الرحال  الرحالة  سيشد  التي  السماء،  أذن  في  األقــراط 

اليها .
من  المدن  هذه  ستدك  اإليطالية،  الليبية  الحرب  في 
طائرته،  الليبية  المقاومة  ستسقط  الغازي،الذي  قبل 
في  التاريخ.  في  تسقط  حربية  طائرة  أول  وستكون 
الوثائقية،  واالشرطة  الروائي  المختار«  »عمر  شريط 
الكبرى  الحرب  الليبية.وغبّ  والقرى  المدن  ستصور 
وسيارات  الليبية،بأرجل  الصحراء  خرطت  الثانية، 
المتعاركة  أوروبــا  ديوك  دبابات  وسالسل  ومدرعات، 
سينمائي  بشريط  ستخص  »،من  طبرق   « مدنها  ،ومن 

وأكثر، عن«معركة طبرق« .
الليبية  المدن  عن  الكتب،  من  الكثير  صدرت  هذا  غير 
تأريخية،  وكتب  أدبية  كتب  رحالة،  كتب  وجمعا،  فرادة 

كتب سياحية، وكتب في آثارها .. وكتب سيرة .
هذه  عن  البرنامج،  تلو  البرنامج  ستقدم  اإلذاعـــات 
منذ  فستكون  الوثائقية  األشرطة  أما  تلك،  أو  المدينة 
البدء في السينما، ثم التلفزيون الذي عرض عن المدن 
والعربية  المحلية  المحطات  في  عديدة  أشرطة  الليبية، 

واالجنبية .
يحتوى  كتاب  على  المخطوط،  هذا  حتى  أطلع  لم  لكن 
لبرنامج  »سيناريو«،  بصري  كعمل  مكتوبة  مادة،  على 
أصلها  كتبا  قرأت  كنت  وان  الليبية،  المدن  عن  مرئي 
برامج اذاعية،لهذا يكون لهذا الكتاب السبق في مجاله. 
ونالحظ فإن الكتاب يعنى بالواحات في الجنوب الليبي، 
معلومات  ويقدم  المنطقة،  هذه  تعرف  كما  فزان  أو 
المدن/  هــذه  سيرة  تفصيلية–حينا–عن  تأريخية 
وآبار  وادي  مثال،  الشاطي«  ــراك  »ب فواحة  الــواحــات، 
جيولوجية  وتكوينات  ومعارك،  وآثار  وأراضي  وعيون، 
مادة  أن  نالحظ  كما   . وقــري  فمدن  حديد،  ومناجم 
هي  مما  أكثر  صورة،  فيها  الكلمة  تبدو  بصرية،  الكتاب 
أنها  من  أكثر  للناظر،  لوحة  تشكل  فالكتابة  صوتيه، 

تقدم معلومة.

البلدان  موسوعة  الكتاب:«  غــالف  من  يظهر  وكما 
حواضر   : األول  الجزء   – مدينة  ربــوع  في   – الليبية 
أن  اهلل«،  عبد  أحمد  اهلل  »عبد  تأليف   –  « الصحراء 
الطموح كبير،ما يستهدف نقل القارئ لهذه المدن، من 
مرئي،  برنامج  في  أصال  قدم  الذي  المشروع  هذا  خالل 

وهو هنا ينقل للورق فكأنه عود على بدء.
هاهي  ثم  بصرية،  للغة  مرئيا  وتحولت  المادة،  كتبت 
اللغة  رمزية،  لكن  بصرية  مادة  أحرفا،  ثانية  مرة  تعود 
العالمات التي ترقن الورق، أين يمكن أن يكون البدء؟، 
يطمح  اليه،  أشرنا  الذي  سبقه  في  الكتاب  هذا  أن  أم 
المصورال  بعين  القارئ  يراه  أن  أي  غيره،  هو  ليكون 
الناقشة  ويده  »جبرين«،  بعين  يرى  أن  الخطاط،  بعين 
 / يــذوب  شئ  كل  الحجرية:  اللحظة  تلك  الحجر،  على 

ويغمره الرمل / والرمل مستغرق في توحده كإله.
• هامش ومراجع :

بلد  قصيدة  من  مقطع  ؛  السماء  أذن  في  االقــراط   –  1
بها  تغني  القادر،  عبد  صدقي  على  للشاعر  الطيوب 
االغاني  أشهر  تعد من   ، ماهر  على  لحن   ، محمود كريم 

في ليبيا .
 – الكوني  إبراهيم   – نصوص   – الكبرى  صحرائي   –  2
العربية للدراسات والنشر – بيروت – الطبعة  المؤسسة 

العربية األولى 1998م .
حسن  أنيس  ترجمة   – لوت  هنرى   – تسيلي  لوحات   –  3
الطبعة  الفرجاني – طرابلس –  زكي – منشورات مكتبة 

األولى 1967 م
 – الــمــالح  ــه  اإلل عبد  ترجمة   – هــيــردوت  تــاريــخ   –  4
األولى  الطبعة   – أبوظبي   – الثقافي  المجمع  منشورت 

2001 م .
– جريدة  الحجرية  اللحظة  مقالة   – المحروق  – سعيد   5

األسبوع الثقافي – طرابلس – السنة 1978 م .
6 – معجم البلدان الليبية – الطاهر الزاوي – منشورات 

مكتبة النور – طرابلس – الطبعة األولى 1968 م .
محمد   – شعر  ديــوان   – الكسرة  سمو  الضمة  7–جنو 
الفقيه صالح – نشر شخصي – الطبعة األولى 2001 م .

أثناء  مرات  أربع  تضاعف  البديلة  الطاقات  ناتج  إن  التقارير  تقول 
السنوات العشر أو العقد الثاني من األلفية الثالثة، وسيتضاعف مرة 
أخرى مع نهاية العقد الثالث من األلفية، بمعنى، أنه بحلول العام 
2031 ستتراجع قيمة الطاقات األحفورية إلى أدنى معدالتها، ومع 
مثلها  األحفورية  الطاقات  أو  النفط  سيصبح  الرابعة  األلفية  بداية 
مثل الفحم الحجري في هذا الوقت، وستغدو حقول النفط مهجورة 
أو تعمل بأدنى معدل مثلها مثل مناجم الفحم التي هُجرت أو تدنى 

مردودها.
النفط  من  صادراتها  على  كليا  تعتمد  زالــت  ما  دولــة  ليبيا 
مصادر  لتنويع   2030 العام  حتى  خطة  تضع  لم  وإذا  ومشتقاته، 
الذي  العقد  هذا  في  أخــرى  لمصادر  تحتية  بنية  وإنجاز  الدخل 
عقد  بعد  ستكون  فإنها  وأسعاره،  بأسواقه  النفط  فيه  سيحتفظ 

ونصف ضمن أفقر الدول األفريقية.
جديدة،  دخل  لمصادر  تحتية  بنى  إنجاز  المشروع  هذا  ويتطلب 
إلى  إضافة  األجنبية،  واالستثمارات  العبور  وتجارة  السياحة  أهمها 
تحفيز القطاع الخاص وتطوير االقتصاد الخدمي واقتصاد المعرفة، 
بنية  لوضع  ضخمة  مبالغ  رصد  إلى  تحتاج  ما  بقدر  مصادر  وكلها 
واقتصاداته  العالم  على  االنفتاح  من  فضاء  إلى  تحتاج  لها،  تحتية 
والتخلص من العزلة المزمنة، ومن هواجس األجنبي القديمة التي 
وسواس  ظل  في  عقود  أربعة  عاش  الذي  السابق  النظام  أرساها 
المؤامرة واالستعمار واإلمبريالية، وجعل من اقتصاد ليبيا اقتصادا 

ريعيا معتمدا على مصدر واحد طيلة عقود حكمه.
على  موزعة  الرياح،  أو  الشمس  طاقة  مثل  البديلة؛  الطاقات 
جميع مناطق الكوكب، ولم تعد مصادر الطاقة محتكرة على الدول 
المنتجة للنفط، وحتى الدول التي ال تتمتع بمعدل سطوع شمسي 
كاف فإنها تتمتع بطاقة رياح مهمة وينابيع بركانية ساخنة تسهم 
في إنتاج وافر للطاقة البديلة، أو بطاقات كهرومائية بوجود أنهار 

وسدود ومساقط مائية.
تتمتع ليبيا بساعات سطوع شمس طويلة طيلة العام، وبمناطق 
تهب عليها الرياح القوية معظم فصول السنة ما يجعل لها مستقبال 
أمر  الطاقات  هذه  مثل  تصدير  أن  غير  البديلة،  الطاقات  أهم  في 

قفزات  والتقنية  العلم  سيحقق  القادمة  السنوات  في  وربما  معقد، 
مهمة نحو سبل تخزين هذه الطاقات ونقلها، إضافة إلى الغموض 
سطح  كل  على  منتشرة  طاقات  باعتبارها  بأسواقها  يتعلق  الذي 
الذي  العقد  األرض، وفي األحوال جميعا ال بد أن يرصد خالل هذا 
نبدأه ميزانيات ضخمة إلنجاز البنى التحتية لهذه الطاقات، ولتدريب 
كبرى  شركات  مع  مشاركة  عقود  وإبــرام  فيها،  المختصة  الكوادر 
يمكنها أن تستثمر في هذا االمتداد الجغرافي الشاسع بما يحشد به 

من مصادر وبما يعود على ليبيا من فوائد.
في  الليبية  والصحارى  والشواطئ  المناخ  واستغالل  السياحة 
الدخل  مصادر  أهم  من  مستقبال  سيكون  نوعية  سياحة  مشاريع 
الخدمية  البنى  وكل  والراحة  الجذب  سبل  توفير  إلى  يحتاج  الذي 
للسياحة، إضافة إلى ما تطرقت له سابقا من استثمار ذكي لمشروع 
طريق وحزام الحرير الصيني الذي وصل إلى أفريقيا الوسطى وفي 
الذي  الدور  ونعرف  إيطاليا،  خصوصا  أوروبا،  شواطئ  إلى  الشمال 
لعبته ليبيا منذ أزمنة سحيقة في أن تكون معبرا النسياب السلع من 

العمق األفريقي إلى السواحل الليبية، ثم أوروبا.
لهذه  وحاضنة  محابية  ثقافة  تنمية  إلــى  يحتاج  ذلــك  كل 
الحرة  والتجارة  الخاص  القطاع  يسهم  أن  الممكن  من  التوجهات، 
في إرسائها حين يوفران فرص عمل وآفاق رفاه للمجتمع يجعل من 

القابلية لالنفتاح على العالم مصدرا للدخل والرفاه.
الليبي  التخطيط  في  مدونة  أهم  ــراءة  ق إلى  أعــود  ما  كثيرا 
نهوض  ثقافة   - استشرافية  رؤيــة   2025 »ليبيا  االستشرافي 
وتنمية مستدامة« التي أنجزها مركز البحوث واالستشارات بجامعة 
مجلس  وتمويل  ــراف  وإش رعاية  تحت   ،2008 العام  قاريونس 
التخطيط الوطني برئاسة المخطط اإلستراتيجي د. محمود جبريل. 
أقرأها بحرقة ممزوجة بفخر بهذا العمل المهم الذي قام به فريق 
من الخبراء الليبيين، وبمشاركة قطاع واسع من النخب الليبية عبر 
وعبر  المباشرة،  وحواراته  ليبية  مدينة  من  أكثر  في  الفريق  تجول 
مختلفة.  قطاعات  في  الليبيين  المختصين  من  عشرات  استكتاب 
وهي مدونة ما زالت صالحة لتفعيلها بقوة ألنها تتعامل مع ثوابت 
الكامنة وآفاق تنميتها وتطورها.  الليبية  تتعلق بطبيعة اإلمكانات 

لم تحذف منها كلمة  فبراير  ثورة  بعد  المدونة  راجعنا هذه  وحين 
أن  وتحاشينا  األرض،  على  معطيات  مع  تتعامل  علمية  رؤية  ألنها 
تكون لها صلة سياسية مباشرة بالنظام أو حتى بقاموسه اللغوي أو 
أيديولوجيته، ولم يعدل فيها سوى جانبين: طبيعة التحديات التي 
تواجه الكيان والمجتمع التي استجدت بعد سقوط النظام، والثاني 
يتعلق بالعقبة األساسية التي كانت تعترض هذه الرؤية فيما يتعلق 
والتي  وأفكارها،  سيناريوهاتها  مع  المتناقضة  السياسية  باإلرادة 
من المفترض أن تكون زالت بعد سقوط النظام، ولكن ألن الرؤية 
تتعلق بثقافة النهوض الشاملة بما فيها آليات كبح الفساد، أهملت 

حتى من قبل السلطات الجديدة بكل حكوماتها.
االقتصادي  باألفق  المتعلق  األساسي  موضوعنا  يخص  فيما 
المقبل لليبيا أمام بداية تراجع دور النفط األحفوري، تطرقت هذه 
لبيئة  حاضنا  وثقافي  واجتماعي  سياسي  مناخ  إتاحة  إلى  الرؤية 
جديدة من تنويع مصادر الدخل، حيث تعين إحدى مالمح المجتمع 
الجديد في »اقتصاد منتج، ومتنوع مصادر الدخل، مبني على أسس 
الريادي، وتضطلع  الخاص فيه بالدور  القطاع  معرفية تقنية، يقوم 
الدولة بدورها في إدارة االقتصاد على المستوى الكلي، بما يحقق 
في  تنافسية  ميزة  يمتلك  اقتصاد  للموارد؛  األمثل  االستخدام 
ويصل  التقليدية،  االستثمار  مجاالت  في  خصوصا  الخدمات،  مجال 
معدالت  إلى  النفطي  غير  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو  فيه 
ومعدالت  واالستقرار،  بالتوازن  فيه  األداء  معدالت  وتتميز  مرتفعة، 
التفاوت  التوزيع وعدم  باالعتدال؛ يضمن عدالة  والبطالة  التضخم 
في  ويسهم  المجتمع،  أفراد  معيشة  بمستوى  ويرتقي  الدخول  في 

منظومة االقتصاد العالمي مع بقية الدول على أسس متكافئة«.
بآليات  مرفق  لكنه  الرؤية،  في  مترف  إنشاء  مجرد  هذا  يكن  لم 
عملية دقيقة تستثمر في مقدرات البلد ومحتواها البشري الطموح، 
الموارد  ووفق  العولمي،  السياق  في  المناسب  تموضعها  ووفق 
تُفعل  ولم  خاما،  زالت  ما  التي  الدخل  ومــوارد  مستقبال،  المتاحة 

ألسباب سياسية أو أيديولوجية.
مساحة  الرؤية  هــذه  تختزل  النهائي  التقرير  ملخص  في 
االستثمار  عن  الناتج  المجتمع  وطبيعة  لها  المتاحة  الفرص 
التي  الكامنة  اإلمكانات  لجملة  عرضنا  »من  يلي:  كما  فيها 
االستجابة  يتوجب  التي  المستقبلية  والتحديات  تحقيقها،  يتعين 
على  وتأسيسا  اغتنامها،  ينبغي  التي  السانحة  والفرص  إليها، 
مجتمع  طبيعة  يحدد  ليبيا  لمستقبل  استشراف  من  عرض  ما 
يستوفي  والذي  إليه،  نسعى  أن  يتوجب  الذي  اإلنساني  األمن 
الذي  المجتمع  فإن  والمستدامة،  والتنمية  النهوض  استحقاقات 
معرفيا،  مؤسس  مجتمع   :2025 آفــاق  في  الرؤية  إليه  تطمح 
نفسه،  فيه  فرد  كل  ويحقق  واإلسالمية،  العربية  بهويته  يعتز 
البيئة  استحقاقات  يفي  مجتمع  الكل؛  رفاهة  في  يسهم  بينما 
المعاصرة،  البشرية  الحضارة  في  ــدروه  ب ويشارك  العولمية 
موضوعي  استقراء  ضوء  في  تحقيقها  إلى  ويسعى  أهدافه  ويعي 
ضمن  وشفافية،  بكفاءة  مؤسساته  ويدير  وخياراته،  إلمكاناته 
فيها  ويتساوون  بحقوقهم  أبناؤه  ويتمتع  ديمقراطي،  إطــار 
وقدر  وطنهم  ومــوارد  يتناسب  بعيش  وينعمون  القانون  أمام 

مشاركتهم في اإلنتاج«.
معطيات  على  المبنية  الحالمة  الرؤية  هذه  يقرأ  من  لعل 
بعدما  المنال  بعيدة  أنها  سيعتقد  المجتمع  في  كامنة  وإمكانات 
يفصلنا  أصبح  أن  وبعد  وتشتت،  تشظ  من  الكيان  لهذا  حصل 
زالت  ما  لكنها  فقط،  سنوات  أربع   )2025( أفقها  نهاية  على 
تحتاج  وقد  مستقبلي،  تخطيط  أي  في  منها  لالستفادة  صالحة 
التي  المتغيرات  على  بناء  والتنقيحات  التعديالت  بعض  إلى 
حدثت في هذا العقد الماضي، محليا وعالميا، دون أن تفرط في 
ومستقبل  وواقع  لماضي  دراسات  من  المنطلق  وجوهرها  متنها 
عبر  إال  ألحدها  التخطيط  يمكن  ال  مختلفة  قطاعات  وفي  ليبيا، 
على  المتبادل  تأثيرها  باعتبار  القطاعات،  بقية  مع  تناغمها 
الكأداء  العقبة  من  تخلصت  كونها  أيضا  يشجع  وما  بعضها. 
»اإلرادة  نصها  في  سمي  ما  أو  السابق،  النظام  في  متمثلة 
النظام  رأس  إلى  الرؤية  وصلت  حين  ما حدث  وهذا  السياسية«، 
األمم  ميثاق  مدونة  مع  فعل  كما  خلفه  ورماها  مزقها  حيث 
في  يفكر  من  ثمة  هل  قائال:  يتصفحها،  أن  حتى  دون  المتحدة، 

البلد غيري.

أحوال األمصال 
وتطوراتها

أسباب غياب اإلنتاج الفكري 
في الحركة الثقافية الليبية

السنة السادسة
العدد 277

اخلميس
27 رجب  1442هــ

11  مارس 2021 م



عيون تصوب سهام القلب على لوحة رسمتها 
الكالم،  جمر  على  تقبض  شفاه  القبلي،  ريح 
وعلى  الخبز  أرغفة  على  اسمها  تنحت  أصابع 
الذكرى،  جلد  تحك  أظافر  البازين،  كــرات 
وطفل  الصمت  أفعوانية  في  ضاعت  أصوات 

نابت في رحم أمنية.
إلى  تتسلل  شعرائها  عيون  فــي  ليبيا 
قصائدهم، متنكرة بثياب طفلة عابثة أو صبية 
أمر  أو جدة تحسم كل  لعوب  امرأة  أو  جامحة 
اللتين  الحكيمتين  عينيها  من  بنظرة  عظيم 
بإخراج  األمر  يتعلق  عندما  بالعمى  تصابان 
ردائها  طيات  بين  المريح  متكئه  من  ثديها 

الملون ليلتقطه فم طفلها الجائع.
جدتنا األولى لم تنظر يوما إلى ثدييها على 
عندها  يكن  لم  اإلرضــاع  وفعل  عــورة،  أنهما 

يوما خطيئة.
وتؤنثه  الشعر  يؤثثه  ــذي  ال ــارس  م في 
األمهات والطفالت ننفض شيئا من غبار األيام 
عن بعض ما قيل في ليبيا، وعنها، أو لنقل ما 
»ما  دريدا:  جاك  يقول  وعنها،  ليبيا  في  كتب 
السكوت عنه ويكفي  ينبغي  ال يمكن قوله ال 
على  تحايلوا  ما  كثيرا  والليبيون  يكتب«،  أن 

واقعهم بالكتابة المراوغة عندما عز الكالم.
الشاعر  كان  الطيوب«  »بلد  قصيدته  في 
في  مباشرا  عبدالقادر  صدقي  علي  الكبير 
مشاعره، وكتب رسالة واضحة المالمح لبالده 
الحب  ونثر  الشمس،  ألقدام  موطئا  فجعلها 
واألشعار والياسمين في دروبها، صنع مناديال 
ونوافذ من نهارها الضاج بالحياة ورصع ليلها 
من  وأمــا  حينا  الدنيا  طفلة  هي  باألغنيات، 

رحمها يطلع النهار حينا آخر:
بلدي وما بلدي سوى حقق الطيوب

ومواقع األقدام للشمس اللعوب
أيام كانت طفلة الدنيا الطروب
فالحب واألشعار في بلدي دروب

والياسمين يكاد من وله يذوب وال يتوب
الناس في بلدي يحيكون النهار

حبا مناديال وشباكا لدار
والفل يروي كل ألعاب الصغار

الفل  برائحة  العابقة  القصيدة  آخر  إلى 
فساتين  خزانة  مثل  األنيقة  والياسمين، 
لها  نبتت  التي  للشمس  أنسنة  مدللة،  طفلة 
البيوت  أذنها  التي تتدلى من  أقدام وللسماء 
الشاهقة مثل أقراط وتجسيد للنهار الذي صار 

محسوسا حد حياكته مناديال ونوافذ.
ليبيا  بين  الــواصــل  الخيط  نشد  عندما 
ثقل  لها  عبارة  ــق  األف في  تتجلى  والشعر 
قصيدة »وقف عليها الحب«، عبارة تحمل من 
من  جبال  ليسند  يكفي  ما  والحزم  الروحانية 
استبداد  والوقف  شاسعة  سماء  فالحب  كالم 
لذيذ، غير أن الراحل الكبير خليفة التليسي لم 
يكتف بها بل استهل قصيدته العمودية ببيان 
تؤثر  لن  التي  والمختلفة  الكثيرة  الحاالت  كل 

على جعله الحب حكرا عليها:
أطلقت  أم  قيدنا  شدت  الحب  عليها  وقف 

للكون فينا مشاعرا
وقف عليها الحب ساقط نخلها رطبا جنيا أم 

حشيفا ضامرا
أم  شح  أم  غيمها  أمطر  الحب  عليها  وقف 

نسيت حبيبا ذاكرا
وقف عليها الحب كرمى عينها تحلو منازلة 

الخطوب حواسرا
توحد  ركبا  عقدنا  تنظم  الحب  عليها  وقف 

خطوة وخواطرا
إلى  الجامع  الكل  من  رشيقة  نقلة  وفي 
الساحر كان  يتكون منها نسيجه  التي  أجزائه 

الجميع في الصورة:
ورفعتها  وخواطري  مشاعري  منها  فنظمت 

طوقا تأرج عاطرا
بنودها  والرافعين  قيودها  للهادمين 

والناشرين بشائرا
للزارعين حقولها ومروجها والناسجين لها 

رداء فاخرا
لم يغب عن هذه الصورة شيوخها وفتيانها 
ونساؤها، لتكون الخاتمة وصفا لجمالها األخاذ 

ووعدا أبديا بمنح الوفاء.
جسدته  المشروط  وحب  بالمطلق  غزل 
بالمرئي  اهتمام  إذا،  التليسي  قصيدة 
والمحسوس من تضاريس وبشر وحجر، أنسنة 

منير،  وجبين  فاحم  بشعر  أنثى  وجعلها  لبالد 
مهمة  بإنجاز  تكفال  فقد  والــوزن  القافية  أما 
يوحي  الكلمات بشكل  تمثلت في رسم  أخرى 
يدخلها  أن  الشاعر  أراد  التي  الصورة  بمثالية 

في اإلطار الذي صنعه بدوره.
إلى الشاعر الراحل جيالني طريبشان ورؤية 
المرة،  هذه  ومضمونا  شكال  أخرى  زاوية  من 
المعاني  معها  وأخــذت  القافية  اختفت  فقد 
محلها  لتحل  الجلية  والمفردات  المباشرة 
األلوان  من  سطال  سكبت  متضاربة  مشاعر 
بسيطة  الخطوط  واضحة  كانت  لوحة  على 

المالمح لتعيد رسمها من جديد.
في ديوانه »مكابدات« قال طريبشان:

»ما الذي فعلته بك الريح؟
أصافحك اآلن يا سيدي عائدا للوطن

للطفولة والمرح البدوي الجميل
تاركا لك يا صاحبي الشرق والغرب«

للوهلة األولى نجد الصورة النمطية للوطن 
يشتتنا  كامال  النص  لكن  والمرح«  »الطفولة 

ويعصف بمخيلتنا مثل ريح.
نصوص طريبشان عن الوطن ال ترسو بنا 
على مرفأ نعرفه، بل تحملنا على صفحة الماء 

وتتركنا عرضة لمد الكلمات وجزرها:
»يا وطني جرحي مفتوح

اضحك لي
أو قل لي كلمة حب«

الراحل  الريح«  وجه  في  قامته  »الماد  إلى 
الشعرية  الذي عمد تجربته  الشلطامي  محمد 
إلى  جميعا  تسللوا  وتمرد  واعتقال  برفض 

فكان  واختالفا،  جماال  فيها  وعاثوا  نصوصه 
العينين  أسود  وحبيبا  ورجفة  نجمة  الوطن 

ووردة في قصيدته »أزهار الليل«:
»وتمنيت كثيرا

أن أراك
نجمة يسطع في قنديلك األخضر حب

ومواويل مضيئة
وتمنيت كثيرا عندما دفأت في قلبي

يديك
لو تصير الكلمة

دمعة في غمرة الشوق إليك«
أخضر  وقنديل  مضيئة  ومــواويــل  نجمة 
الشاعر  تمنى  عندما  نكون خمناها  قد  وكلمة 
من  فتخرج  شوق  غمرة  في  دمعة  تكون  أن 

العين آخذة معها عبئا وهما كبيرين.
عليها  ما  وكــل  ــاألرض  ب جلي  زهــد  وفــي 
بمفردات  صــوره  ساندا  بعيدا  الشاعر  حلق 
ركض  ثم  والالمرئي،  المرئي  بين  راوحــت 
يقتلون  وكادحون  ومحكمة  وسجن  وهــرب 
باسم الكادحين وحزن ينبت عوسجا في وجنة 

الشمس:
»وطني...

يا رجفة الموال في ليل القرى
يا حبيبي األسود العينين لو أن الثري

أحرفا كنت القصيدة
وأنا غنيتك األحالم أبكيك فأبكي

وردة تنمو على األهداب في الليل الحزين
ثم تذوي بين أيدي التافهين

وطني يا وطني
يا صليبي قبل أن أخلق حرفا في قصيدة

بيننا ظلت قوافيك العنيدة
والشعارات البعيدة

وأنا أركض خلف الفجر من سجن لسجن
ألرى عينيك في كل شفق

مرة أهرب من وجهي وألفا أحترق
خلفي البحر وقدامي جحيم والطرق

صادرتها المحكمة
أممت في أول الليل وبيعت في الصباح

ما الذي أملكه يا قمري
كادح أقتل باسم الكادحين

حينما أبكيك إن غنيت أبكي
لوعة الحزن الذي ينبتنا

عوسجا في وجنة الشمس وذال وخطايا
نحن ما مددنا قاماتنا

أبدا في وجه الريح«
الشعر  وطزاجة  العماري  مفتاح  الشاعر  إلى 

»السلطانة«  ديوانه  في  العظيم،  نصه  في 
العماري أن  أراد  كتب عنوانا يكشف شيئا مما 

يقوله عن ليبيا:
»من يتذوق اللوتس من غير الليبيين

ينسى وطنه األصلي..
تقول األوذيسا«

قارة  يؤوي  اسما  ليبيا  فيعتبر  الليبي  أما 
بأسرها ويراها شمسا رغم قرني الدم والمديح، 
الشمس كذلك  يبعدنا عن  قد  النحاس  مذاق 
يرتكبان معا فعل  والنار وهما قد  الريح  يفعل 
التفاتة  فتلك  األساطير  فاكهة  أما  التأجيج، 

أخرى تشبه تلويحة األوديسا في هذا النص:
»ليبيا اسم قبيلة صغيرة

يأوي قارة بأسرها
هي قرص شمس

بين قرنين
من دم ومديح.

أيها النقاش
رد لها سفر االسم

ومذاق النحاس
إنها ربة ريح وأم نار

هذه المطروحة
كطبق من فاكهة األساطير..

إشارة ترتدي قوس قزح
سلة عصافير

على ظهر غيمة سخية
حلقة مفاتيح

تلمع تحت الماء«
رهن  تكن  لم  إذا  المفاتيح  ــدوى  ج ومــا 

أصابعنا؟
عاداتنا  وبعض  صفاتنا،  طباعنا،  نحن،  أما 

قد تظهر على صفحة بعض السطور:
»عندنا قمر

من خزف الروح
وثياب منسوجة

من وبر الفصول
عندنا نبال

ورماح ال تجبن.
ليبيا:

وجهة نظر أخيرة للتوق..
ومقر آمن لعش النسر.«

في مهب الحزن حينا والحب أحيانا يقف ما 
يكتبه الشاعر سالم العوكلي عن ليبيا، ليعطينا 
شعورا بأنه سعيد بهذه العالقة القوية بشكل 
ينسى  أن  -دون  قبح  من  شيئا  يتجاهل  جعله 
حيث  الصغيرة  بالتفاصيل  ويتشبث  ذكــره- 
تكمن سعادة بطعم الحنين، قال العوكلي في 

قصيدة بعنوان »ليبيا«:
»أنا المازوخي سليلك

الوالغ في لهيب فلفلك الحار
الضوء  تطفئين  وأحبك،  خوفا..  تملئينني 

قبل اكتمال قصيدتي وأحبك،
ترشين الملح على جرحي وأحبك،

تملئين كأسي بنقيع الجوارب وأحبك،
كله..  باتوس  بسلفيوم  الخردة  تقايضين 
إبهامي  األخضر  بالحبر  تصبغين  وأحبك 

وأحبك.
هنا تماما في هذا الركن تتصارع المشاعر 
ال  أخضر  من  ولمحة  الحب،  حضرة  في  كلها 
أيضا  وتجاوزتها،  القضبان  راوغت  كيف  أعرف 
عادات ليبية وطباع وطقوس مختلفة ترقد في 

ثنايا النص، حب عظيم مع وخزة من ألم:
حجر  على  األصــفــر  الـــورق  لمعان  ــت  »أن

السفوح،
شهوة  في  الثقيل  الشاي  رائحة 

الجمر
أي  في  األســرة  خارج  األطفال  نوم 

ركن
هذيان اللون على أرضية المرسم

التالميذ  جيوب  في  األقــالم  نخالة 
البازغين كل صبح،

حكايا جدتي،
وضحك التين في وجه الخريف.

لست أنت إال أنا..
المقاتل فيك أظافر القبلي،

البار بقسوتك..
كل الوالجين غرفة نومك آبائي،

شاطئك  عــلــى  حــطــوا  ــن  م وكـــل 
ساللتي.

ليبيا
لست أنا إال أنت

تسلقين الحجر في مطبخي
وأحبك

يحرمون فيك عيد الحب
وأحبك.

فلك  في  الكدي  عمر  الشاعر  أيضا  يــدور 
الحب، لكن هناك ما يقابله هذه المرة »بالد 
تحبها وتزدريك«، فتتحول ليبيا عند الكدي إلى 
طعنة مؤجلة وإلى قدر أخير، وإلى لوزة عارية 

في مهب رياح خريف:
»ليبيا لوزة في الخريف
أزهارها عوانس الربيع

دائما يباغتها المطر عارية
تهزها الريح عارية

واللوزة العارية ال تصلح
لألعشاش والطيور.
أشتمها مثلما أشتم

حظي األحمق
أسبها مثلما أسب عاهتي المستديمة

وأترفق بها مثلما أترفق
بعجوز تعبر الطريق«.

للمجتمع  رحيم  تشريح  أيضا  النص  في 
وفتياته  وفتيانه  ورجــالــه  بنسائه  الليبي 

واألصدقاء أيضا:
»أحب أصدقائي الرائعين
الذين يهدهدون وحدتي
نتعاطى السخرية والشعر

ونتساند حتى ال نقع«
هذا الحب البسيط »بساطة قاحلة ال تنبت 

الغيرة« لم يكن كافيا ليمنع سؤاال مهما:
»دليني كيف أحبك أكثر؟

وكيف أروض هذا الدالل الفج؟
الــشــارع  فــي  ارتــبــاكــي  أدوس  ال  وكــيــف 

المزدحم؟
وأنت تتأبطين ذراعي

مثل امرأة عارية أو شديدة التحجب.«
بطعم  النفس  مــع  وحــديــث  هنا  إجــابــه 

االنكسار:
»ال شيء في البال أهبه لك

سوى عمري المبدد
الذي لم أحبه كما ينبغي

ولم أفصله كما أشتهي«.
هذه هي ليبيا في عيون الشعر، لوتس بطعم 
األساطير ولوز بطعم حكايا الجدات وقدر أخير 
ترصعه األمنيات وتحرسه القلوب، ليبيا البدوية 
السامقة،  النخلة  الجامحة،  الفرس  الشرسة، 
الزيتونة الوارفة، حقق الطيوب، تواشيح الغناء، 
ليبيا  الجمر،  شهوة  في  الثقيل  الشاي  رائحة 
الطالعة  وأسماؤنا  المرايا  في  التائهة  وجوهنا 

من فيافيها مثل عشبها البري.

ثقافة 12www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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 ،1938 سنة  بنغازي  مدينة  مواليد  من  البكشيشي  رمضان 
ومستنيري  شباب  انفتاح  وقت  للرسم،  وحبه  وعيه  تزامن 
يستقبلها  كــان  التي  المصرية،  المجالت  على  بنغازي 
المربي الفاضل عبدالهادي إستيته في طبرق، ويرسلها إلى 
عبر مكتبته  تماما  توزيعها  انتظم  ثم  زاقوب،  مكتبة عوض 

بوقعيقيص.
تأثير  من  تطور  للرسم  البكشيشي  رمضان  الفنان  حب 
والفنان  ساعة«  »آخر  مجلة  في  بيكار  حسين  الفنان  رسوم 
بالرسم،  اهتمامه  اليوسف«.  »روز  مجلة  في  كمال  جمال 
يهتم   ،» بوحمدة  يحيى  »األستاذ  المادة  مــدرس  جعل 
بنغازي  في  الثانوية  المرحلة  اجتياز  بعد  حتى  ويرعاه،  به 
جمعية  أسس  قد  بوحمدة  األستاذ  كان  فلقد   ،1957 سنة 
رمضان  الفنان  كان  والثقافية.  التشكيلية  المناشط  رعت 
المشهد  شكلت  نخبة  رفقة  أعضائها،  أحد  البكشيشي 
القرن،  هذا  بداية  حتى  تأثيرها  واستمر  الليبي،  الثقافي 
واألديــب  استيته،  محمد  الفنان  منهم:  المصادر  تذكر 
وصادق  الكيخيا  منصور  والدكتورين  النيهوم  الصادق 
الثقافية.  األنشطة  من  العديد  قدموا  الذين  مخلوف، 
رمضان  الفنان  التحق  ولما 
المعلمين،  بمعهد  البكشيشي 
ــارة،  ــن م حينها  ــان  كـ الـــذي 
ــراء  أســهــمــت كــثــيــرا فــي إثـ
وبسبب  ليبيا،  فــي  التعليم 
انتقت  المتميز  الفني  نشاطهم 
من:  كــال  اليونيسكو  منهم 
محمد  البكشيشي،  رمــضــان 
دردف،  بــن  وحسن  استيته، 
وسليمان  السعيطي،  ومحمود 
تعليمية  دورات  وتلقوا  باله 
فنية بمصر، وما إن عادوا حتى 
المعارض  غالبية  في  شاركوا 
المقامة في المناسبات العامة.

تــحــصــل   1970 ــة  ــنـ سـ
معهد  ــوم  ــل دب على  البكشيشي 
للتربية  مشرفا  عـين  ثم  الفنية،  التربية  شعبة  المعلمين 
العام  الفني  النشاط  مكتب  رئيس  ثم  ذلك،  بعد  الفنية 
لحين   1980 التعليم  في  تربويا  موجها  ذلك  وبعد   ،1975

تقاعده العام 1986 متفرغا للرسم.
 2015 مــارس   9 اإلثنين  يوم  عنه،  هذه  بوابتنا  كتبت 
مبرزين أن مسيرة البكشيشي، وبحسب ما قدمه من أعمال 
اتجاهين  في  به  ســارت  موهبته  أن  يتضح  مختلفة  فنية 
كفاح  عن  التاريخية  المواضيع  في  يتمثل  األول  مختلفين: 
اليومية  الحياة  تمثل  اجتماعية  ومواضيع  الليبي،  الشعب 
لغة  مستخدما  األكاديمية،  بالقواعد  متقيد  غير  للمجتمع 
مبتعدا  التعبير،  وقوة  اللمسة  عفوية  على  تعتمد  تشكيلية 
عن النقل الحرفي والمحاكاة الدقيقة للواقع. وفي هذا يقول 
حرية  من  يقيد  حرفيا  نقال  الواقع  نقل  يهمني  »ال  الفنان: 
تدفق انفعاالتي بشكل عفوي وتلقائي«، فأنجز لوحاته بنوع 
لوحاته  خالل  من  جويا  بتعبيرية  متأثرا  الخصوصية  من 
هذا  في  فنجده  الحروب،  وفضائح  القتل  ببشاعة  المتمثلة 
نحو  تنحى  التي  التشخيصية  التعبيرية  نحو  يتجه  األسلوب 
الذاتية كمبدأ لبناء العمل الفني. واالتجاه اآلخر في تناوله» 
البساطة  نحو  ميل  مع  بالواقع  والتزاما  قربا  «أكثر  للبورتريه 
ألوان  كانت  ما  غالبا  التي  األلــوان،  في  والزهد  والتلقائية 
خالل  من  الحرفي  والنقل  بالتفاصيل  مضحيا  »أكريلك« 

تحريفه المقصود للخطوط ومالمح الوجه.
الشخصية  الصورة  رسم  في  الفنان  أسلوب  أن  ونجد 
اعتمد  أنه  كما  والتلقائية،  البساطة  نحو  يميل  عامة  بصفة 
على الزهد في األلوان، والتي في األغلب كانت ألوانا مائية 
الشكل ونجده  الخط في تحديد  ، معتمدا على  »األكريلك« 
خالل  من  الحرفي  والنقل  بالتفاصيل،  مضحيا  ما  نوعا 
التي  الوجه  لمالمح  وتحويره  للخطوط  المقصود  تحريفه 

يكاد يقترب في بعض منها إلى فن الكاريكاتير.
قائال:  لوحاته  إحدى  عن  المسماري،  حمد  الراحل  كتب 
»... وكم كان جميال أن يجسد رسم هذه الحكاية البنغازية 
بل  الليبية-  الوردة  المطربة  خديجة  األفراح  سيدة  -يقصد 
في  البكشيشي،  رمضان  التشكيلي  الفنان  الجميلة  الليبية 
ما  قلب  في  تموت  ال  قد  شتى،  بمعان  تنبض  رائعة  لوحة 

يرسم حين تكون هذه المعاني صادقة، وعميقة الغور«.
 ،2014/3/19 يوم  العربي  القدس  جريدة  عنه  وكتبت 
قائلة:  الليبيين،  التشكيليين  عن  حديثها  معرض  في 
من  مواضيعه  يسجل  قدير  فنان  البكشيشي  »رمضان 
الناس  حياة  من  مفردات  من  يلتقطه  وما  الشعبية  الذاكرة 
الماضي  بحنين  مأخوذ  جو  في  وأحزانها  أفراحها  بكل 

الجميل...«. 

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي 
رمضان البكشيشي

حب البكشيشي 
للرسم تطور 

من تأثير رسوم 
الفنانني حسني 

بيكار وجمال 
كمال.

ليبيا في عيون الشعر.. »طبق من فاكهة 
األساطير« و»ضحك التني في وجه الخريف«

أحالم المهدي
ترصد

ليبيا تتسلل إلى قصائد شعرائها متنكرة 
بثياب طفلة عابثة أو صبية جامحة أو 

امرأة لعوب أو جدة تحسم كل أمر عظيم 
بنظرة من عينيها الحكيمتين.

إحياء اليوم العاملي للشعر 
بأمسية في مركز وهبي البوري

من  العالمي،  الشعر  يوم  ببنغازي  الثقافي  البوري  وهبي  مركز  أحيا 
خالل أمسية حافلة، مع عودة بهو األدب والفن الذي توقف لسنوات.

وقالت الشاعرة عفاف عبد المحسن، إن »البهو سيعود من جديد 
فتح  إلى  باإلضافة  البهو،  ونواة  مؤسسي  من  األوائل  بمبدعيه 
المجال أمام كل مبدع وهاو في شتى مناحي األدب والفنون، وهي 
تشتمل على إقامة أمسيات فنية وأدبية ومحاضرات توعية ومعارض 

فنية للمحترفين والموهوبين«، وفق »وال«.
وأضافت أن »هدفنا خلق تواصل بين أجيال تسنبت اإلبداع، وال 
وريشة  دافقة،  ناعمة  كلمة  رابطة  ميثاق،  بل  بينهم  لهوة  وجود 

دافعة، ثقافة راقية، ونغم مغناج، وصورة هي حدث وقصة«.
وأعربت مديرة مركز وهبي البوري الثقافي، مناجي بن حليم، عن 
المعني  المكان  هو  المركز  كون  البهو؛  أنشطة  باحتضان  ترحيبها 

بمثل هذه الفعاليات األدبية والفنية المدروسة.
وحضر األمسية العديد من الشعراء منهم الشاعرة عائشة بازاما، 
والشاعر بالقاسم السحاتي، والشاعر أحمد العبيدي، والشاعرة رحاب 
عياش،  شكري  وجدان  والشاعرة  يوسف،  صالح  والشاعر  شنيب، 

والكاتبة مناجي بن حليم، والكاتبة حميدة المنصوري.

الصحراء«،  تحت شعار »رسالة من عمق 
افتتحت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية 
بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مبروكة 
توغي عثمان، األحد، المعارض المصاحبة 
الحتفالية اليوم الوطني لهوية إيموهاغ 
الطيوب  بلد  المعارض  بقاعة  الطوارق، 

بديوان الوزارة.
وحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة 
الفنية  ثقافتنا  إلبراز  ذلك  »جاء  للثقافة، 
بالدنا  بها  تزخر  التي  المتنوعة  األصلية 
الموروث  وروعة  جمالها  في  مجسدة 
الثقافي المتنوع مكونة فسيفساء جمعت 
يصل  الذي  والحاضر  الماضي  بين  فيها 
امتداده إلى آالف السنيين بالحاضر الذي 

يثري بالدنا بالتراث الليبي الفريد«.
الوزارة  بكلمة  االحتفالية  وافتتحت 
والتواصل،  اإلعالم  إدارة  مدير  ألقاها 
بالحضور  رحب  إذ  المدولي،  محمد 
الليبية  بالمكونات  الثقافة  و»باهتمام 
زاهر  مستقبل  أجل  من  أطيافها  بكل 

ومزدهر لبالدنا الحبيبة ليبيا«.
الثقافية  االحتفالية  هذه  أن  وأكد 
التارقية،  والحضارة  بالثقافة  للتعريف 
وأشار إلى أن وزارة الثقافة نظمت العديد 
من الفعاليات للتعريف بمكونات الثقافة 
الليبية. وألقت سالف عمار، رئيس قسم 
رحبت  كلمة،  بالهيئة،  المهرجانات 
للثقافة  وزيرًا  وبتعيينها  بالوزيرة  فيها 
والتنمية المعرفية، متمنية لها كل نجاح 

ثقافة  وتطوير  مهمتها  في  والتوفيق 
داعمة للتوجهات التنموية وحماية التراث 

الثقافي وإبراز وتشجيع اإلبداع.
وألقى رئيس اللجنة التنظيمية، محمد 
المغيربي، كلمة قدم فيها نبذة مختصرة 
مع  ومشاركتهم  الطوارق  تاريخ  عن 
المكونات األخرى في بناء ليبيا من تاريخ 

وحضارة ساطعة إلى اليوم.
كما ألقت تيكويت شاوي كلمة المرأة 
ركزت  االحتفالية،  هذه  في  الطارقية 
السالم،  الثقافة في صنع  دور  على  فيها 
عن  الدفاع  في  الصحراء  أبناء  ودور 
أسماء  من  عدد  بذكر  موضحة  الوطن 
في  شاركوا  الذين  الطوراق  المجاهدين 

الكفاح الوطني ضد الغزاة الطليان، حسب 
موقع الهيئة.

وألقيت في المهرجان نصوصًا شعرية 

األوراق  من  وعددًا  التارقية،  باللغة 
لعمر  التراث  البحثية، منها محاضرة عن 
والتاريخ  الحضارة  عن  وورقة  حميدة 

لتيكويت شاوي.
ضم  المهرجان  أن  الهيئة  وأوضحت 
وإظهار  التعريف  الى  العام  برنامجه  في 
معالم الثقافة التارقية من عمق الصحراء 
من خالل إبراز الموروث الثقافي األصيل، 
الثقافية  التراثية  بالمقومات  واالهتمام 
في  والمساهمة  بالصحراء،  المرتبطة 
والبيئة،  والتراث  الثقافة  سياحة  تعزيز 
بالتمسك  الجديد  الجيل  إلى  والدعوة 
السلبية  الثقافة  ونبذ  األجداد  بتراث 
التراث  مكتبة  إثراء  إلى  إضافة  الوافدة 
الليبي  التراث  ألوان  من  بلون  الثقافي 

الفريد.
من  عددًا  المهرجان  وشمل 
الصحراء  تراث  عن  المعبرة  المعارض 
معرض  منها  للمهرجان  المصاحبة 
للمقتنيات  ومعرض  التشكيلية،  للوحات 
واألدوات التراثية، واألشغال اليدوية ذات 
الصحراء  لسكان  اليومية  بالحياة  الصلة 
المستعملة في الزراعة ومنتجات النخيل 
والمنسوجات  والمفروشات  السعف  من 
القديمة  الطبخ  وأدوات  والمالبس، 
بالتراث الصحراوي، مستنبطة  المرتبطة 
الروعة  غاية  في  جمالية  بإبداعات 
الجمعيات  من  عدد  بمشاركة  والبهجة، 

ومنظمات المجتمع المدني.

تحت شعار »رسالة من عمق الصحراء«

االحتفاء باليوم الوطني لهوية إيموهاغ الطوارق

تيكويت شاوي ألقت كلمة 
المرأة الطارقية في هذه 

االحتفالية ركزت فيها على 
دور الثقافة في صنع السالم

● احتفالية الطوارق

● خليفة التليسي● سالم العوكلي

● محمد الشلطامي

● مفتاح العماري

● عمر الكدي● الجيالني طريبشان



أفالمها »كومانجي«، وهو  أحدث  المصرية بسمة تصوير  الفنانة  بدأت 
فيلم خيالي تدور أحداثه في عوالم مختلفة عن عالمنا الحالي.

مشيرة  التصوير،  بانطالق  سعادتها  عن  بسمة  وأعربت 
إلى أن »قصة الفيلم خيالية وجاذبة، وبها أجواء سحرية، 
عند عرضه علي، خاصة  الفيلم بشدة  أعجبني  وقد 
كما  اإلنسانية،  الطبيعة  حول  تدور  أحداثه  أن 
أحب  ما  دائما  وأنا  بالمغامرة،  مليء  أنه 
التجديد واالختالف، لذلك تحمست بشدة 

للمشاركة فيه«.
في  يتم  التصوير  أن  وأضافت 
في  قبل  من  تظهر  ولم  مبتكرة  مواقع 
الحلي  أن  كما  المصرية،  الفنية  األعمال 
األحجار  من  بالكامل  مصنوعة  بي  الخاصة 
ولم  العمل  أجل  من  خصيصا  وصنعت  الطبيعية، 

نقم بشرائها.
أو  التحضيرات  في  سواء  صعب  العمل  إن  بسمة:  وقالت 
مما  معلومين،  غير  ومكان  زمان  في  أحداثه  تدور  حيث  التفاصيل؛ 
يجعل له طابعا مختلفا، وتدربت على ركوب الخيل والتعامل مع الصقور 
العمل يتطلب تركيزا كبيرا من أجل  إن  الفيلم؛ حيث  من أجل دورها في 

تخطي تلك الصعاب.
مختلف،  هو  ما  كل  عن  دائما  تبحث  أنها  المصرية  الفنانة  وأكدت 
سواء كانت سينما واقعية أو خيالية، وأن المستقبل للسينما الخيالية 
تقديم  الرائع  ومن  العربية،  بالدنا  في  إنتاجها  رغم ضعف  الساحرة 
األفالم  من  مستمدة  وغير  وثقافتنا  طباعنا  تحمل  خيالية  أعمال 

حاليا،  يعرض  الذي  األربعين«  »قبل  أفالمي  في  حدث  ما  مثل  األجنبية، 
عالم  في  يدور  الذي  و»كومانجي«  تصويره،  من  انتهيت  الذي  و»ماكو« 

خيالي ببصمة عربية واضحة.
قالت:  األربعين«  »قبل  السينمات  في  حاليا  المعروض  فيلمها  وعن 
كورونا  وظروف  بها  نمر  التي  للفترة  بالنسبة  جيدة  إيرادات  حقق  »الفيلم 
الثقافة  فيلم رعب نفسي، مستمد من  العرض، وهو  لدور  الجزئي  واإلغالق 
المصرية فيما يتعلق بأربعين الشخص المتوفى، وأرى أنه تجربة مهمة في 
سينما الرعب في مصر، والتي ال تلقى رواجا كبيرا؛ ألن أغلب األفالم تكون 
مأخوذة من أعمال أجنبية، وال تشبهنا فيصعب إقناع الجمهور بها، أما )قبل 
األربعين( فمرتبط جدا بثقافتنا، ويمنحها خصوصية ال تتواجد في األعمال 
بالتصوير داخل  لي، وقمنا  بالنسبة  األجنبية، وكان تجربة جديدة ومختلفة 

المدافن في أجواء مرعبة بالفعل لنا كفريق عمل«.
أما فيلم »ماكو« فتقول عنه: »ال أعلم موعد عرضه كان من المتوقع أن 
وهذا  األمور،  من  الكثير  غير  كورونا  لكن وضع  الجاري  الموسم  في  يعرض 
الفيلم أخذ مني جهدا كبيرا؛ ألن أغلب أحداثه تحت الماء، وأنا أصال أخاف من 
الغطس من  وتعلمت  فيه،  أكبر مخاوفي  واحد من  تغلبت على  فقد  المياه، 

أجله، وأتوقع أن يفتح مجاال كبيرا لسينما الخيال في مصر«.
وحول عرض األفالم على المنصات اإللكترونية، قالت: »هي تطور طبيعي 
للوضع الذي نعيشه، وحتى لو لم تظهر كورونا كان العالم سيتجه تدريجيا 
رونق  لها  السينما  لكن  السرعة،  بنفس  يكن  لم  وإن  جديد،  كتطور  إليها 
خاص، وأتمنى أال تصبح المنصات بديال لها، وتنسي الناس جمال السينما، 

فأنا أستمتع بأجواء السينما، وليس مشاهدة الفيلم فقط«.
فيلمها  بدء تصوير  الفني بخالف  النشاط  وتعيش بسمة حاليا حالة من 
»كومانجي«؛ حيث يعرض لها أيضا فيلم »قبل األربعين«، في الوقت الذي 
تنتظر فيه عرض فيلمها »ماكو« التي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، 
أفالم  أحد  ليكون  الوصول«؛  »بعلم  فيلمها  الكاثوليكي  المركز  واختار 

المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته المقبلة.

عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  المصرية،  الثقافة  وزيرة  شهدت 
من  الـــ23  ــدورة  ال جوائز  وتوزيع  ختام  حفل  الثالثاء،  مساء 
»المهرجان القومي للسينما المصرية« التي جاءت تحت عنوان 
كمال  الكبير  الناقد  استكمالها  على  وأشرف  الروح«،  »نسيم 
رمزي، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور 

فتحي عبدالوهاب، وذلك بمسرح الجمهورية )وسط القاهرة(.
وحضر الحفل الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة 
األوبرا  دار  رئيس  صابر  مجدي  والدكتور  السينما،  لشؤون 
للسينما،  القومي  المركز  رئيس  الباسوسي  ومحمد  المصرية، 
والتحريك،  والتسجيلية  القصيرة  األفالم  لجنتي تحكيم  وأعضاء 
المشاركين والمكرمين واإلعالميين، تفعيال  وعدد محدود من 

لإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس »كورونا«.
وقالت إيناس إن المهرجان القومي للسينما المصرية يمثل 
أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن السابع في تناول ومعالجة 
القضايا االجتماعية، مشيرة إلى دوره في تعزيز الهوية الوطنية 
ودعم صناعة السينما وما يرتبط بها من فنون إبداعية، مضيفة 
أن فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع 

قوي ومتماسك.
رمزي،  كمال  الناقد  إلى  المهرجان  درع  الوزيرة  أهدت  كما 
الدورة  فعاليات  استكمال  في  الصعبة  المهمة  لتوليه  تقديرا 
المهرجان  رئيس  سيف  سمير  للراحل  خلفا  والعشرين،  الثالثة 
السابق، الذي وافته المنية خالل تجهيزه أعمال الدورة األخيرة، 
السينما  أثرت  التي  الفنية  الشخصيات  من  عددا  كرمت  كما 
شنودة،  هاني  والموسيقار  لبيب،  لطفي  الفنان  وهم  المصرية 
واسم  زوجته،  السيدة  بهزان وتسلمتها  التصوير سمير  ومدير 
المخرج الكبير حسن اإلمام وتسلمت التكريم ابنته زينب حسن 

اإلمام.
األفالم  مسابقة  في  أوال  فجاءت،  الجوائز  بخصوص  أما 
بحرين«،  »بين  فيلم  األولى  الجائزة  حصد  الطويلة،  الروائية 
فيلم  الثالثة  والجائزة  بنتولد«،  »لما  فيلم  الثانية  والجائزة 
»عنها«. وفي جائزة اإلخراج حصل عليها المخرج أحمد عبداهلل 
جائزة  على  حصل  حين  في  خارجي«،  »ليل  فيلم  عن  السيد 

اإلخراج عمل أول أنس طلبة عن فيلم »بين بحرين«.
وذهبت جائزة السيناريو إلى أماني موسى وكريم دليل عن 
عبدالسالم  التصوير  جائزة  على  حاز  فيما  بحرين«،  »بين  فيلم 

موسى عن فيلم »عنها«.
النبوي عن دوره  أول، خالد  وحصد جائزة أحسن ممثل دور 

دور  ممثل  أحسن  التمثيل  جائزة  ونال  وليلة«،  »يوم  فيلم  في 
ثان محمود فارس عن دوره في فيلم »بين بحرين«.

دورها  عن  هال  منى  أول،  دور  ممثلة  أحسن  جائزة  ونالت 
في فيلم »ليل خارجي«، وحصدت جائزة أحسن ممثلة دور ثان 

عارفة عبدالرسول عن فيلم »بين بحرين«.

وذهبت جائزة التصميم الفني للفنان الكبير أنسي أبو سيف 
العدل  ريم  المالبس حصلت عليها  عن فيلم »عنها«، وجائزة 
يامن  عليها  المونتاج حصل  وجائزة  خارجي«،  »ليل  فيلم  عن 

بحرين«. »بين  فيلم  عن  زكريا 
عن  الهواري  شريف  عليها  فحصل  الموسيقى  جائزة  أما 
صالح  محمد  صوت  أحسن  جائزة  ونال  بنتولد«،  »لما  فيلم 
منحة  للفنانة  خاصة  جائزة  وأخيرا  خارجي«،  »ليل  فيلم  عن 

الصبار«. »زهرة  فيلم  في  دورها  البطراوي عن 
والتحريك: والقصيرة  التسجيلية  األفالم  مسابقة  وفي 

سليم  »أنــطــون  جــائــزة  حصد  التحريك،  أفــالم  أوال، 
فيلم  عن  حماد  محمود  سعد  محمد  المخرج  األول«  للعمل 
المخرج  التحكيم  لجنة  جائزة  نال  حين  في   ،»bubble«
أفضل  وجائزة  بنفسجي«،  »السيد  فيلم  عن  زيد  أبو  أسامة 
فيلم  عن  سلطان  كريم  المخرج  عليها  حصل  تحريك  فيلم 

.»shattered«
شادي  جائزة  على  حصل  القصيرة،  الروائية  األفالم  ثانيا، 
»إفعل  فيلم  عن  عمر  سيد  المخرج  األول  للعمل  عبدالسالم 
يوسف  المخرج  التحكيم  لجنة  جائزة  ونال  حامد«،  يا  شيئا 
نعمان عن فيلم »هذه ليلتي«، أما جائزة أفضل فيلم فحصل 

»مشوار«. فيلم  عن  فاروق  محمد  المخرج  عليها 

نديم  »سعد  جائزة  على  حصل  التسجيلية،  األفالم  ثالثا، 
 ،»64 »الكيلو  فيلم  عن  الشناوي  أمير  المخرج  األول«  للعمل 
دقيقة   15 حتى  التسجيلية  لألفالم  التحكيم  لجنة  جائزة  أما 
»عندما  فيلم  عن  ياسين  محمد حسني  المخرج  عليها  فحصل 
15 دقيقة  الناس«، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى  يرضي 
حصل عليها المخرج لؤي جالل عن فيلم »رسالة لوالدي«، أما 
دقيقة   15 من  أكثر  التسجيلية  لألفالم  التحكيم  لجنة  جائزة 

»المتاهة«. فيلم  عن  راضي  حنان  المخرجة  عليها  فحصلت 
في حين نال جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، 

المخرج عمرو بيومي عن فيلم »رمسيس راح فين«.
يشار إلى أن لجنتي تحكيم المهرجان تكونت من: )مسابقة 
)رئيسا(،  الديك  بشير  السيناريست  الطويلة(  الروائية  األفالم 
ومدير  هاشم،  ثناء  والدكتورة  جبارة،  غادة  الدكتورة  وعضوية 

التصوير سمير فرج، والناقد مجدي الطيب.
والقصيرة  التسجيلية  األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وضمت 
السيناريو  وكاتب  المخرج  اللجنة  رئيس  من:  كال  والتحريك 
وأستاذ  زكريا،  عصام  الناقد  وعضوية  الموجي،  إبراهيم 
وأستاذ  الحضري،  آمنة  للسينما،  العالي  بالمعهد  التحريك 
والمنتجة ماريان  نادين خان،  والمخرجة  التصوير محمد عسر، 

خوري، والمخرج طارق الزرقاني.

الليتوانية؛  السينما  دور  إغالق  استمرار  ظل  في 
طريقة  سينمائي  مهرجان  وجد  الوباء،  بسبب 
مبتكرة لتمكين عشاق الفن السابع من متابعة 
مشاهدتها  لهم  أتــاح  إذ  فيه،  األفــالم  عــروض 

فيما هم يرتاحون بأمان في غرف الفنادق.
»فيلنيوس  ــان  ــرج ــه م مــنــظــمــو  ودعــــا 
األسبوع  هذا  انطلق  الذي  الدولي«  السينمائي 
أحد  لدى  أنفسهم  تسجيل  إلى  العاصمة  سكان 
المعروضة  األفــالم  لمشاهدة  المدينة  فنادق 

في غرفهم.
راماسكا  الجيرداس  المهرجان  مدير  وقــال 
للوباء  كانت  »لقد  ــرس«،  ب »فرانس  لوكالة 
ويحتاج  النفسية،  الصحة  على  سلبية  عواقب 
ما  وهــو  أنفسهم«،  عن  الترفيه  إلــى  الناس 
كذلك  تشكل  التي  المبادرة  هذه  لهم  تتيحه 
تضرر  الــذي  الفندقي  القطاع  »لدعم  وسيلة 

بشدة«.
بفساتين  المدعوين  وصــول  قبل  ــاف  وأض
 200 »نحو  أن  الرسمية  والــبــدالت  السهرة 
فيما  االفتتاح،  لليلة  الفنادق  في  حجزت  غرفة 
نهاية  لعروض  تقريبا  بالكامل  الغرف  حجزت 

األسبوع«.
المهرجان،  بشعار  الفندق  ــرف  غ وزيــنــت 
كتبها  بريدية  بطاقات  الــغــرف  فــي  وتــركــت 

بالمشاهدين.  ترحب  اليد  بخط  المنظمون 
التي  الفريدة  التجربة  ــذه  ه سعر  ــراوح  ــت وي
95 و350 دوالرا في  أبريل ما بين  تستمر حتى 

الليلة.
سيرموكسنيت  كــريــســتــيــنــا  ــزم  ــت ــع وت
فيلنيوس،  من  أعمال  سيدة  وهي  أليسيونيني، 
األسابيع  فــي  مختلفة  فــنــادق  ثــالثــة  زيـــارة 

المقبلة.

غرفتها  في  برس«  »فرانس  لوكالة  وقالت 
عرض  لمشاهدة  تستعد  كانت  بينما  الفندقية 
مهرجان  من  دورة  أي  تفتني  »لــم  االفتتاح 
وال  الماضي،  العقد  خالل  السينمائي  فيلنيوس 
هذه  والتجربة  الــدورة.  هذه  أفوت  أن  يمكنني 

السنة فريدة وال تتكرر«.
وهي  سوربيت،  غابيا  الليتوانية  الممثلة  أما 
التجربة  المعجبين بالمهرجان، فاعتبرت أن  من 

على  مجددا  الجمهور  أفراد  تعويد  في  ستسهم 
بعد  ــالم  األف لمشاهدة  منازلهم  من  الخروج 

انتهاء الوباء.
سابق  قصر  وهــو  باكاي،  فندق  في  وقالت 
في  يقع  عشر  السابع  القرن  إلى  تاريخه  يعود 
إنها  لفيلنيوس،  التاريخي  الباروكي  المركز  قلب 
فستان  الختيار  المالبس  خزانة  »بفتح  سرت 

السهرة وانتعال الحذاء ذي الكعب«.
الماضي  العام  المهرجان  دورة  واقتصرت 
المنظمون  وكــان  االفتراضية،  الصيغة  على 
السادسة  النسخة  تــكــون  أن  فــي  يــأمــلــون 

والعشرون سنة 2021 مختلفة.
تــزال  ال  ليتوانيا  فــي  السينما  دور  أن  إال 

مقفلة منذ نوفمبر الماضي.
ــالم  األف بين  المهرجان  برنامج  ويجمع 
الليتوانية  واإلنتاجات  أخيرا  جوائز  الحائزة 

الجديدة.
لفيلم  أول  بــعــرض  الــمــهــرجــان  وافــتــتــح 
وهو  مرتبكون«،  نعرفهم  الذين  »األشخاص 
فيلنيوس،  فــي  الــحــيــاة  عــن  ــي  درامـ شــريــط 
أن  رأت  التي  فيلدزيونايتي  دانيي  إنتاج  من 

المهرجان »رسالة تضامن ضرورية«.
كنا  ألننا  ما؛  نوعا  غريب  »الشعور  وقالت: 
أن  قــررنــا  لكننا  ــادي.  عـ مهرجان  فــي  نرغب 
المهرجان؛  في  للفيلم  األول  العرض  يكون 
الحدث  هذا  مع  تضامن  رسالة  بمثابة  ليكون 

والممثلين«.
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جمهور مهرجان »فيلنيوس السينمائي« يشاهد األفالم من غرف الفنادق

بسمة: »كومانجي« فيلم خيالي تحتاجه السينما املصرية

في ظل اإلغالق المستمر

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● مشاركان في المهرجان يشاهدان أحد األفالم من غرفة الفندق

»بني بحرين« أفضل فيلم روائي طويل.. وخالد النبوي أفضل ممثل
في حفل ختام »المهرجان القومي للسينما المصرية«

أنها  الثالثاء  ــي«،  ــزن »دي مجموعة  أعلنت 
ــالك ويــدو«  ــالق فيلم »ب أرجـــأت مــجــددا إط
عالم  أفــالم  مــن  آخــر  وعــدد  جــدا  المرتقب 
ــوم  ــرس ــطــال الــخــارقــيــن »مـــارفـــل« وال األب
باستعادة  ــال  اآلم بذلك  محبطة  المتحركة، 
بعد  سريعا  حيويتها  األميركية  السينما  دور 

عام من اإلقفال بسبب الجائحة.
سكارليت  بطولة  من  ويــدو«  »بالك  ويعتبر 
ــان من  ــي كـ ــت ــرز األفــــالم ال ــ جــوهــانــســن أب
في  يؤمل  وكــان  الربيع،  في  إطالقها  المتوقع 
صــاالت  ــى  إل مــجــددا  الجمهور  ــذب  ج يتيح  أن 
أخيرا  عـــاودت  التي  ونــيــويــورك  أنجليس  لــوس 
وفق  مخفضة،  استيعابية  بقدرة  أبوابها  فتح 

»فرانس برس«.
الفيلم،  إلطــالق  جديدا  موعدا  يوليو   9 وحــدد 
كانت  الـــذي  الــمــوعــد  ــن  م شــهــريــن  بــعــد  أي 
في  متاحا  وسيكون  سابقا،  أعلنته  »ديــزنــي« 
بالس«  »ديزني  منصة  لمشتركي  نفسه  الوقت 

في مقابل رسم إضافي.
اهتماما  تولي  باتت  التي  »ديزني«  وأوضحت 
القرار  هــذا  أن  التدفقي  البث  بخدمات  متزايدا 
»بدأ  سوق  في  الجمهور«  تفضيالت  »تطور  يعكس 

يشهد تعافيا« من آثار الجائحة.
السينما  ــدور  لـ ضــربــة  التأجيل  ــالن  إعـ وشــكــل 
أفالم  على  وتعول  الوباء  جــراء  بشدة  تضررت  التي 

»ديزني« لتحقيق اإليرادات مجددا.
على  »لــوكــا«  المتحركة  الــرســوم  فيلم  ويعرض 
بالشاشات  الــمــرور  دون  مباشرة  ــالس«  ب »ديــزنــي 
»كرويال«  الحية  الصور  فيلم  يعرض  فيما  الكبيرة، 
وعلى  الصاالت  في  دالمايشنز«   101« من  المقتبس 
مايو   28 من  اعتبارا  بالتزامن  التدفقي  البث  منصة 
في  األولــى  الترفيه  شركة  أعلنت  ما  بحسب  المقبل، 

العالم.

»ديزني« ترجئ »ديزني« ترجئ 
مجددا إطالق مجددا إطالق 

عدد من أفالمهاعدد من أفالمها

منها »بالك ويدو«

● سكارليت جوهانسون

● من حفل المهرجان القومي للسينما المصرية

القاهرة - محمد علوش
منى هال أفضل ممثلة عن 

دورها في »ليل خارجي«

»المهرجان  إيناس عبدالدايم: 
القومي للسينما« أحد محاور دعم 

الفنون اإلبداعية صناعة 

بدأت تصويره أخيرا



في
باالتحاد املرمى التنفيذي  للمكتب  الرابع  االجتماع  عقد 

رئيس  من  كاًل  وضم   ،»itf« للتايكوندو  الليبي 
وأعضاء االتحاد، وذلك بمقر االتحاد الموقت بشارع 
محضر  مراجعة  مناقشة  تمت  حيث  المختار،  عمر 
باب  وفتح  عليه  والمصادقة  السابق  االجتماع 
وعرض  المناطق  منسقي  واختيار  لالتحاد  االنتساب 

تقرير البطولة العربية »تول«.
تناول االجتماع أيضًا بند دورة المدربين العربية، 
رسوم  دفع  وموضوع  األسود،  الحزام  ومهرجان 
من  يستجد  ما  وبند  الدولي،  باالتحاد  االشتراك 
الليبي  االتحاد  رئيس  االجتماع  افتتح  وقد  أعمال، 

للتايكوندو، محمد بيت المال، مرحبًا بجميع الحضور 
الموعد  في  والحضور  الدعوة  تلبيتهم  على  ومثنيًا 
المقرر لالجتماع بعدها ُأعطيت الكلمة لألمين العام 

محمد بلتيت، حيث بدأ بعرض بنود االجتماع.
تمت المصادقة على محضر االجتماع الثالث وفتح 
باب االنتساب لالتحاد، وتم إقرار دفع رسوم االنتساب 
االشتراك  وتجديد  ليبيًا،  ديناراً   250 بمبلغ  لالتحاد 
بـ200 دينار ليبي سنويًا، واالتفاق على اختيار منسقي 
المدربين  بالسادة  االتصال  على  واالتفاق  المناطق، 
التابعين لالتحاد والتنسيق معهم الختيار شخص وفق 
الشروط المطلوبة لذلك، كما تم خالل االجتماع عرض 
وتقرير  أونالين«،  »زووم  عبر  العربية  البطولة  تقرير 
النتائج  وعرض  به،  المشارك  الوطني  العام  المدرب 

المميزة بحصولهم على قالئد مختلفة.

مالعب 14

أحداث تاريخية
في الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

فريدة  أحداثا  الليبية  القدم  كرة  تشهد 
تاريخية  مراحل  واقع  على  وتعيش  نوعها،  من 
أجواءها  ستنعش  ربما  مسبوقة،  وغير  مهمة 
تشهد  لم  وهي  ال؟  ولم  مستقبال،  الرياضية 
هذه الوتيرة من قبل، ومنذ فترة طويلة، لطالما 
ترقبها وانتظرها جمهورنا الرياضي الكبير، هي 
الوطني  منتخبنا  يقص  عندما  تاريخية  لحظة 
الليبي األول لكرة القدم شريط أول مباراة على 
ملعبه، بعد صدور قرار رفع الحظر بشكل جزئي 
القدم »كاف«،  لكرة  األفريقي  االتحاد  قبل  من 
اليوم  التونسي  المنتخب  حيث سيلتقي نظيره 
ببنغازي،  بنينا  شهداء  ملعب  على  الخميس، 
ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل األخيرة 

لتصفيات »كان الكاميرون 2022«.
أن  المباراة  الليبية من  الكرة  تأمل جماهير 
تفتح األبواب على مصراعيها أمام مرحلة مهمة 
الفرحة  انتظار  في  الليبية،  الرياضة  عمر  من 
من  وأشمل  أوسع  بشكل  الحظر  برفع  الكبرى 
لمنتخبنا  يتسنى  حتى  »فيفا«،  الدولي  االتحاد 
تصفيات  ضمن  مبارياته  خوض  الوطني 

المونديال على ملعبه منتصف العام الجاري.
ثاني أحداث األسبوع كان عودة ممثل الكرة 
الليبية الوحيد فريق األهلي بنغازي الذي زف إلينا 
الفرحة الكبرى من القاهرة، بعد أن حقق انتصارا 
كبيرا على حساب منافسه وفاق سطيف الجزائري، 
إحدى بطاقتي  المنافسة على  آماله في  ليجدد 
التأهل للدور المقبل من دور المجموعات لبطولة 

»الكونفدرالية« والذهاب بعيدا في مبارياتها.
مدينة  ستعيشه  الرياضية  األحداث  ثالث 
المقبل، حيث ستحتضن  طبرق مطلع األسبوع 
للمرة الثانية في تاريخها انتخابات مجلس إدارة 
االتحاد الليبي لكرة القدم، وسط منافسة قوية 
غير مسبوقة على شغل مقعد الرئيس والنائبين 

األول والثاني والفوز بعضوية المجلس.
تجاوزها  نأمل  مهمة  ومواعيد  أحداث  كلها 
بسالم لندخل بها مرحلة جديدة مهمة من أجل 
نقية تنعكس بشكل  رياضية  خلق مناخ وبيئة 
كثيرا،  عانت  التي  المحلية،  كرتنا  على  إيجابي 
ولنطوي إلى األبد صفحة اإلخفاقات واالنقسامات 
ومنتخباتنا  أنديتنا  طالت  التي  األمل  وخيبات 
الدولية، وسيطرت على المشهد الرياضي طوال 

السنوات الماضية العجاف.
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املكتب التنفيذي التحاد »التايكوندو« يصدر قرارات

الليبي  الوطني  المنتخب  فاز 
األول لكرة القدم وديًّا على فريق 
»الصداقة« بشحات بهدف دون 
جرت  التي  المباراة  في  مقابل 
ببنغازي،  بنينا  شهداء  بملعب 
الوحيد  المباراة  هدف  سجل 
الالعب ربيع شادي في الشوط 
وقف  وقد  المباراة،  من  الثاني 
زوران  الوطني  المنتخب  مدرب 
على إمكانات الالعبين، وقد أشرك 
لمباراتي  استعدادًا  العبًا   18 من  أكثر 
التصفيات  ضمن  وتنزانيا  تونس 
األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة 
مباراة  2022«، حيث تجرى  »الكاميرون 
اليوم  تونس  أمام  الوطني  المنتخب 
شهداء  ملعب  أرضية  على  الخميس 
الساعة  تمام  في  بنغازي  بمدينة  بنينا 
ويطمح  ليبيا،  بتوقيت  مساًء  السادسة 
إيجابية  نتيجة  لتحقيق  الوطني  المنتخب 
الترتيب  في  وهو  المباراة،  هذه  من 
األخير بهذه المجموعة بثالث نقاط، على 
أن يتوجه لمالقاة تنزانيا بعد تونس أماًل 
لبلوغ  غينيا  وتعثر  بالمباراتين  الفوز  في 
الشادي  ربيع  ويعد  الكاميرون،  نهائيات 
العب »االتحاد« أحد أبرز الالعبين الدوليين 
منتخب  مع  أماكنهم  حجز  في  نجحوا  الذين 

»فرسان المتوسط«.

أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، أن قيام اللجنة األولمبية 
بفصل بعض االتحادات يعد تدخاًل مباشرًا في الشؤون الداخلية 

لالتحادات التي لها جمعياتها العمومية، وقال قريش »إن تصريحات 
رئيس اللجنة األولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق بدعوة الجمعية 

العمومية من جديد في حالة صدور حكم قضائي بإلغاء إسقاطي 
وإسقاط النائب األول محسن السباعي يؤكد تعمد إبعاد الرئيس 

لكل مَن يخالفه الرأي فيما يعد عدم احترام للقضاء«.

عقدت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي للجودو جلستها االنتخابية، وتم ◆
فيها اختيار قائمة للمكتب التنفيذي الجديد برئاسة موسى أحمد عقيل، 
ونائبه أحمد سعيد الرفاعي، وعضوية كل من عبدالسالم محمد الشفلو 

وعبداهلل أحمد الشريف وخالد محمد شعبان وعبدالرزاق الهادي الباقرمي 
وصباح أحمد خليفة وحلمت عمار إبراهيم وأحمد الطاهر الشعال، أشرف 

على االنتخابات لجنة برئاسة مختار أبوعرقوب، والمقرر محمود 
الطويل، وعضوية نوري الشحومي وربيع الرعوبي.

◆

www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين العدد 279السنة السادسة11 شعبان  1442 هــاخلميس 25 مارس 2021

18

● اجتماع المكتب التنفيذي للتايكوندو

طرابلس - الصديق قواس

المرشح لمنصب رئيس االتحاد  يواصل 
أبونوارة  جمال  القدم  لكرة  الليبي 
الليبية؛  المدن  االنتخابية في  جوالته 
من  الرياضية  المنظومة  لتعريف 
ومدربين  وإداريين  مسؤولين 
وخطته  ببرنامجه  وحكام  والعبين 
خاص  تصريح  وفي  اللعبة،  لتطوير 
أبونوارة:  قال  »الوسط«،  جريدة  إلى 
رياضية  لعبة  ليست مجرد  القدم  »كرة 
تجسد  قومية  هوية  هي  بل  للتسلية 
وتعكس  األهلي،  السالم  وترسخ  الوطنية،  الوحدة 
مدى تطور وتقدم الشعوب، وآن األوان لتلملم ليبيا 
لكفاءاتها  العنان  وتطلق  صفوفها،  وتوحد  جراحها، 

في كل المجاالت للخروج من النفق إلى األفق«.
وأضاف أبونوارة: »لهذا السبب، أرشح نفسي لرئاسة 
حياتي  باعتباري قضيت كل  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
والمنتخب  األهلي طرابلس  النادي  فريق  في  أساسيًا  العبًا 
الوطني خالل الفترة من 1976 إلى 1992، والتحقت بعدها 
معتمدًا  ومحاضرًا   ،2018 حتى   1993 منذ  التدريب  بمجال 

من االتحاد األفريقي لكرة القدم منذ العام 2010«.
حدود  وال  كبيرة  الجميع  في  »ثقتي  أبونوارة:  وأكمل 
على  متوقفًا  االنتخاب  يوم  في  اختياركم  يكون  بأن  لها 
ثم  اهلل  أمام  حق  شهادة  هو  واختياركم  الكفاءة،  معايير 
الليبية  القدم  أمام الوطن، فبرنامجي به خطة لتطوير كرة 
والذهنية،  والبدنية  والفنية  اإلدارية  النواحي  جميع  من 
واألطقم  والحكام  والمدربون  الالعبون  له  ومستهدف 
والمشجعون،  الرياضيون  واإلعالميون  والطبية  اإلدارية 
باالتفاق  للتطوير  وكاملة  شاملة  استراتيجية  خطة  ولدي 
التنفيذي  الجهاز  لتكون  متخصصة؛  أميركية  شركة  مع 
لتنمية وتطوير كرة القدم الليبية بالتعاون مع الشريك 
الرئيسي االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، الذي ينتظر 

خبراء  توفير  تتضمن  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  موافقتنا 
والنفسي  البدني  واإلعداد  والتدريب  اإلدارة  مجاالت  في 

والتسويق واالستثمار في عالم كرة القدم«.
التعليم،  وزارة  مع  وتعاون  اتفاقية  لنا  »سيكون  وأوضح: 
التربية  معلمي  وسندعم  المدرسي،  النشاط  شركاء  سنكون 
البدنية بهدف اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها وتطويرها، 
وتأسيس مراكز للناشئين في كل االتحادات الفرعية بالتعاون 
مع االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، الذي سيوفر الدعم البشري 
فبالتخطيط  القاعدة،  بناء  مشروع  في  واللوجستي  والمالي 
السليم، والعمل بإرادة وإخالص وشفافية يجعلنا نضع المرحلة 
األولى 2025/2021 مرحلة بناء القواعد واألسس الصحيحة، 
هو  فهدفنا  التتويج،  مرحلة   2029/2025 الثانية  والمرحلة 
ترشح المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026 و2030 
والتتويج بكأس أفريقيا 2028، وتأهل منتخباتنا السنية إلى 

دورات األلعاب األولمبية وكأس العالم«.
يتزعزع،  ال  راسخ  اعتقاد  »لدي  قائال:  أبونوارة،  وكشف 
بإعادة  الرشيدة  والقيادة  الصدق واألمانة واالستقامة  قوامه 
بناء هيكلية االتحاد العام لكرة القدم، وتحويله إلى مؤسسة 
ذات شفافية ونزاهة، ال مكان فيها ألي شبهة فساد مالي أو 
بكل  األساسى  والنظام  اللوائح  تطبيق  على  ونحرص  إداري، 
حيادية وشفافية وعدالة؛ ما يعزز التفاؤل في وجداني ويزيد 
أحترم  الرياضية  إنني طوال مسيرتي  رؤيتي.  ثقتكم في  من 
الرياضية،  الروح  الرياضي الشريف، وأقدس مفهوم  التنافس 
مهما  الليبية  األندية  كل  مع  متينة  عالقات  تربطني  كما 
اختلفت ألوان غالالتها، لقد عرفتموني دومًا بأن مبدئي الروح 
وليس  حياتي  أسلوب  وهذا  والشفافية،  والنزاهة  الرياضية، 

شعاري في االنتخابات«.
واختتم أبونوارة حديثه مخاطبًا الجمعية العمومية لالتحاد 
السبت  االنتخابية  جلستها  ستعقد  التي  القدم  لكرة  الليبي 
الليبية،  القدم  كرة  أخدم  أن  لي  كبير  »فخر  قائاًل:  المقبل، 
ويشرفني أن أحظى بدعمكم وتأييدكم لشخصي، واختياركم 
بأن أكون في منصب رئيس االتحاد العام الليبي لكرة القدم 
قدر  أكون  بأن  اهلل  أمام  متعهدًا  والكفاءة،  الجودة  بمعايير 

المسؤولية وقدر ثقتكم«.

أبونوارة: شراكة إنجليزية وأميركية للتطوير 
وبرنامجي يهدف للتتويج في 2028

مرشح املنطقة الجنوبية يراهن على 
اإلدارة االحترافية والتوأمة األوروبية

قال العب األهلي طرابلس والمنتخب الوطني 
الليبي السابق لكرة القدم، أبوبكر بن 

إبراهيم، إنه يشجع أي رياضي على دخول 
معترك انتخابات اتحاد الكرة، داعيًا إلى إقحام 

الرياضيين القدامى بقوة، مؤكدًا أن وجود عدد 
منهم في تشكيلة مجلس اإلدارة سيعطي دفعة 
قوية للعبة. وقال ابن إبراهيم في تصريح خاص 

إلى جريدة »الوسط«: »أحترم كل مرشح قدم 
برنامجًا أو مشروعًا كرويًا أو عقد مؤتمرًا صحفيًا 

لتقديم أفكاره للوسط الرياضي، فكلها محاوالت 
جيدة وجادة لتنشيط المنظومة الكروية 

بإيجابية شديدة«، ودعا ابن إبراهيم كذلك 
إلى محاسبة أي اتحاد رياضي في األمور المالية، 
كما يجب أن تعرض التقارير المالية للرأي العام 

الرياضي.
وتستعد انتخابات اتحاد كرة القدم الليبية 
لالنطالق بعد غد السبت، وسط أكثر من 50 

مرشحًا، فيما يعد تنافسًا قويًا ومباشرًا على 11 
مقعدًا في مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة 

القدم ألربع سنوات مقبلة.
المرشحون قاموا بخطوات غير مألوفة سابقًا 
في الكرة الليبية بتقديم مشاريعهم في جوالت 

على األندية والمؤتمرات الصحفية الموسعة، 
مثل المرشح والالعب السابق جمال أبونوارة، 

الذي قام بجوالت على مستوى ليبيا وقدم 
مشروعه وعقد مؤتمرًا صحفيًا، وأشاد المدرب 

والالعب السابق محمد إسماعيل ببرنامج زميله 
جمال أبونوارة.

في الوقت نفسه، أشاد الالعب الدولي 
األسبق عبدالرزاق جرانة ببرنامج وكيل وزارة 

الشباب والرياضة السابق إبراهيم شاكة، وقال 
جرانة أحد نجوم المنتخب الليبي وصاحب المركز 

الثاني في بطولة األمم األفريقية التي أقيمت 
بليبيا العام 1982، إنه األجدر بتولي رئاسة 

االتحاد، لما يملكه من خبرة كبيرة في المجال.
الجمعية العمومية تبلغ كتلتها التصويتية 

120 ناديًا باتوا جميعًا محاصرين تحت الضغط 
لمطالبتها باختيار األفضل واالبتعاد عن 

المصالح الضيقة من البعض واحترام الكفاءات، 
وهو ما ستسعى إليه بعد 48 ساعة في واحدة 

من أعنف انتخابات اتحاد الكرة الليبي.

120 ناديًا يصوتون 
بعد 48 ساعة

القدم  كرة  اتحاد  انتخابات  في  الحسم  اقترب 
واإلعالن  العمل  من  أشهر  عدة  بعد  الليبي 
الرئاسة،  مقعد  على  مرشحين  لسبعة  الرسمي 
50 آخرين الترشح لبقية مناصب االتحاد،  وقرابة 
مقعدًا   11 على  ومباشرًا  قويًا  تنافسًا  يعد  فيما 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  في 
السبت  االنتخابات  وتجرى  مقبلة.  سنوات  ألربع 
الكرة  تشهده  لم  ضبابي  مشهد  وسط  المقبل 
المحامي  مكتب  استدعاء  بعد  قبل،  من  الليبية 
وعلى  الكرة،  اتحاد  في  الشخصيات  بعض  العام 
الشلماني،  عبدالحكيم  الحالي  الرئيس  رأسهم 
أنور  بعودة  القضاء  قرار  تطبيق  رفضهم  بعد 
وأحد  األسبق،  الكرة  اتحاد  رئيس  الطشاني 
جديد،  من  الرئيس  منصب  على  المتنافسين 
في  القانوني  بحقه  الطشاني  تمسك  ظل  في 
وضليع  محام  أنه  خصوصًا  المنافسة  إلى  العودة 
األمر  القانونية،  التفاصيل  ويعرف  بالقوانين 
يقف  أن  قبل  العودة  مسار  التخاذ  سلكه  الذي 
الشلماني  برئاسة  الحالي  المجلس  طريقه  في 

المرشح أيضًا لوالية جديدة.
مشهد صعب بعد أن اختلطت األوراق وتعقدت 
من  المنافسة  إلى  الطشاني  عودة  بعد  األمور 
المرشحين  بعض  أن  كما  قضائي،  بحكم  جديد، 
في  سابقًا  مألوفة  غير  بخطوات  قاموا  اآلخرين 
الكرة الليبية بتقديم مشاريعهم في جوالت على 
مثل  الموسعة،  الصحفية  والمؤتمرات  األندية 
الذي  أبونوارة،  جمال  السابق  والالعب  المرشح 
مشروعه  وقدم  ليبيا  مستوى  على  بجوالت  قام 
والالعب  المدرب  وأشاد  صحفيًا،  مؤتمرًا  وعقد 
جمال  زميله  ببرنامج  إسماعيل  محمد  السابق 
إلى  خاص  تصريح  في  إسماعيل  وقال  أبونوارة، 
واضحًا  برنامجًا  قدم  »إنه  »الوسط«:  جريدة 
له  يحسب  المقبلة،  للسنوات  وإيجابيًا  ومدروسًا 
بإطالع  وقيامه  مختلفة  مدن  عدة  بزيارة  قيامه 
احترامه  عن  فضاًل  برنامجه،  على  األندية  عديد 
أشهر،  منذ  برنامج  بتقديم  الرياضي  الوسط 

وعقده مؤتمرًا صحفيًا لشرح كل التفاصيل«.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأشاد  سبق  كما 
بالبرنامج  السري  عبدالرؤوف  األسبق  القدم 
في  وقال،  أبونوارة،  جمال  للمرشح  االنتخابي 
»فيسبوك«:  الشخصية  صفحته  على  له  منشور 
برنامجه  تقديم  في  أبدع  أبونوارة  جمال  »إن 
القدامى  الرياضيين  من  لكوكبة  االنتخابي 

الصحفي  مؤتمره  في  فقدم  شاكة  إبراهيم 
عقده  ممتازة  خطوة  وكان  الكروي،  مشروعه 
لذا  االنتخابات،  في  قويًا  منافسًا  كونه  للمؤتمر 
جرانة  عبدالرزاق  األسبق  الدولي  الالعب  دعمه 
الذي أشاد ببرنامج إبراهيم شاكة، وقال جرانة، في 
منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«: »إنه األجدر بتولي رئاسة 
االتحاد، لما يملكه من خبرة كبيرة في المجال«، 
الليبي  كون عبدالرزاق جرانة أحد نجوم المنتخب 
وصاحب المركز الثاني في بطولة األمم األفريقية 

التي أقيمت بليبيا العام 1982.
المرشحين  أحد  قرين  الدين  نصر  قدم  أيضًا 
صحفي  مؤتمر  في  السابق  الدولي  والمساعد 
برنامجه الكروي منذ شهر لجميع األندية، طارحًا 
أحد  منصور  عبدالقادر  وكذلك  الكروية،  رؤيته 
مؤتمر  في  برنامجه  اآلخر  هو  مقدمًا  المرشحين 
لتقديم  متنوعة  مؤتمرات  الجميع  ليعقد  صحفي، 
الرياضي  لإلعالم  كان  وقد  الكروية.  مشاريعهم 
تقديم  على  المرشحين  بتشجيع  ذلك  في  دور 
وااللتقاء  الصحفية  اللقاءات  وعقد  مشاريعهم 
باألندية، وحثهم على احترام كرة القدم وتقديم 
فكر رياضي قابل للتطبيق، كون هذه المؤتمرات 

السكرتير  منصب  وتولى  التسعينات،  مطلع  في 
العام في الثمانينات، وتولى أيضًا عضوية مجلس 

اإلدارة في سنوات سابقة.
السابق  والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  أما 

برنامج  تقديم  في  بوعده  وأوفى  واإلعالميين، 
عبدالرؤوف  ويعد  الليبية«.  للكرة  ورائع  مفصل 
والمنتخب  االتحاد  بنادي  سابقًا  العبًا  السري، 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئاسة  تولى  الوطني، 

البعض  وتكسب  القناعات  تغير  قد  والمشاريع 
أصواتًا.

عبدالحكيم  القدم  الحالي التحاد كرة  الرئيس 
األربع  للسنوات  برنامجه  يقدم  لم  الشلماني 
خاص  صحفي  مؤتمر  أي  يعقد  ولم  المقبلة، 
بالترشح، في ظاهرة ملفتة للنظر، إال أن البعض 
التي  الكبيرة  الشعبية  إلى  تفسيره  في  ذهب 
القوية  مساعيه  بعد  أخيرًا،  الشلماني  اكتسبها 
المالعب  عن  جزئيًا  ولو  الحظر  رفع  في  والجادة 
محاوالت  وسط   ،2013 العام  منذ  الليبية، 
الدولي  االتحاد  قبل  من  كليًا  الحظر  لرفع  جارية 
المستبعد  المرشح  وكذلك  »فيفا«،  القدم  لكرة 
يعقد  لم  الطشاني  أنور  جديد  من  عاد  الذي 
الرياضي  الوسط  يعرف  كي  صحفيًا  مؤتمرًا 
على  سيعتمد  أنه  يبدو  فيما  الكروية،  رؤيته 
الذي  الكرة،  التحاد  كرئيس  السابق  رصيده 
الليبية، عندما  شهد أقوى وأبرز تتويج في الكرة 
األمم  بطولة  المتوسط«  »فرسان  منتخب  حصد 
في   »2014 »شان  المحليين  لالعبين  األفريقية 

عهده.
جديدة،  حادثة  االنتخابات  هذه  شهدت  كما 
قراره  عن  أميمة  الطيب  المرشح  عدول  وهي 
باالنسحاب، وعودته إلى المنافسة مرة أخرى بعد 
مثيرة  وقائع  االنتخابات  هذه  لتسجل  انسحابه، 
 27 السبت  غد  بعد  رسمي  بشكل  إجرائها  قبل 
تكون  لن  بأنها  مؤشرات  وسط  الجاري،  مارس 
سهلة إطالقًا، وسط توقع بحدوث مفاجآت، بعد 
أن وصلت الشكاوى للقضاء وبعض الشكاوى إلى 
»فيفا«، كما أنها باتت صعبة جدًا لقوة الحظوظ 
تحرك  منهم  وكل  الرئاسة،  مقعد  على  خصوصًا 
كل  يستعمل  من  ومنهم  أشهر،  منذ  وعمل 
مناصب  بتقديم  وعودًا  بها  أن  كما  الوسائل، 

ومغانم لبعض األندية.
تحت  محاصرة  باتت  العمومية  الجمعية 
الضغط لمطالبتها باختيار األفضل واالبتعاد عن 
الكفاءات،  واحترام  البعض  من  الضيقة  المصالح 
التي  العمومية  الجمعية  إليه  ستسعى  ما  وهو 
التصويت.  حق  لها  ناديًا   120 قوامها  يشكل 
األفضل،  وتختار  الموعد  في  فعاًل  ستكون  فهل 
خصوصًا في ظل وجود انتقادات كبيرة من ضعف 
المتعاقبة،  االتحادات  في  األعضاء  بعض  أداء 
كما أن هناك نقدًا دائمًا لسهولة معايير الترشح 
البعض  جعل  مما  قوية،  معايير  وجود  وعدم 
يترشح لمنصب قد يكون غير مؤهل له، وهو ما 
يحتاج إلى تعديل من الجمعية العمومية لالتحاد 

الليبي لكرة القدم.

●  اجتماع تحضيري النتخابات اتحاد الكرة بحضور الشلماني

●  تصويت في أحد االجتماعات السابقة

الوسط - صالح بلعيد

اتحاد الكرة الليبي يفتح أبوابه ألشرس عملية انتخابية.. السبت
الطشاني يعود بحكم قضائي متسلحا بإنجاز »شان 2014«.. والشلماني يستند إلي ملف رفع الحظر الجزئي

التنفيذي  المكتب  لعضوية  المرشح  كشف 
المنطقة  عن  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 
االنتخابي،  برنامجه  مختار،  محمد  الجنوبية، 
على  الشخصية  صفحته  في  جاء  ما  عبر 
البناء  برنامج  متضمنًا  »فيسبوك«، 
القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  المؤسسي 

التطوعي  العمل  مرحلة  من  واالنتقال 
االحترافية  المهنية  اإلدارة  إلى 

إدخال  مع  حديثة  أسس  على 
في  المتطورة  التكنولوجيا 

وتطوير  اإلداري  العمل 
الخاصة  المرافق 
ومن  اللعبة،  باتحاد 
اإلداري  المقر  بينها 
تدريب  ومالعب 

المنتخبات.
البرنامج  وتضمن 

ذلك  إلى  باإلضافة 
اتفاقية  تفعيل  إعادة 

االتحاد  مع  الدولي  التعاون 
القدم وتطويرها؛  لكرة  األلماني 

والفنية،  اإلدارية  االستشارات  لتشمل 
والحكام  للمدربين  تدريبية  دورات  مع 
األوروبية  األندية  من  عدد  مع  بالتعاون 
لمعسكرات تدريبية مكثفة لمنتخبات الفئات 
السنية، بجانب دورات مدربي الفئات السنية 
بيتيس  وريال  البرتغالي  بنفيكا  بينها  ومن 
األلماني  فرانكفورت  وإنتراخت  اإلسباني 

ويوفنتوس اإليطالي وسيلتك اإلسكتلندي.
الكوادر  تطوير  أيضًا  البرنامج  شمل 
لكرة  العربي  االتحاد  مع  بالتعاون  الفنية 
والدولي  »كاف«  األفريقي  ونظيريه  القدم 
معتمدة  مكثفة  دورات  بإقامة  »فيفا«، 
تحكيم  وأطقم  مدربين  من  الفنية  للكوادر 
والتدرج  التسلسل  اتباع  مع  وإداريين، 
لوائح  في  والشهادات  الرخصة  نظام  حسب 

»كاف« و»فيفا« وتوفير أطقم تدريب أجنبية 
محلية  أطقم  بمساعدة  الوطنية  للمنتخبات 
سنة   45 أعمارهم  تتجاوز  ال  الشباب  من 
رخصة  تقدير  أقل  على  حاصلين  ويكونون 

.»A« تدريب
أيضًا شمل البرنامج تطوير وزيادة مصادر 
الكرة  التحاد  المالية  والموارد  الدخل 
تسويق  نظام  تطوير  مع  الليبي، 
رياضي حديث، والدخول في 
وشراكات  رعاية  عقود 
الشركات  مع  تجارية 
والعالمية،  المحلية 
عمل  برنامج  وتطوير 
العامة  العالقات 
في  اإلعالم  وإدارة 
ليتماشى  االتحاد 
اإلعالمي  التطور  مع 
في  والوجود  الحديث 
المحلية  اإلعالم  وسائل 

والدولية.
تطوير  أيضًا  البرنامج  شمل 
معايير  حسب  األندية  تراخيص  نظام 
رابطة  وإنشاء  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد 
الممتاز  الدوري  مسابقتي  لتنظيم  لألندية 
بينما  االحتراف،  بنظام  األولى  والدرجة 
المناطق بنظام  الثانية ودوري  الدرجة  تبقى 
الفرعية  االتحادات  استمرار  مع  الهواة 
السنية،  الفئات  مسابقات  تنظيم  في 
ألندية  التحتية  البنية  تطوير  على  والعمل 
بالكامل.  ليبيا  مستوى  على  القدم  كرة 
استمرار  الوطنية  المنتخبات  وبخصوص 
وإعطاء  المحترفين،  الالعبين  مع  التواصل 
في  المناطق  مختلف  من  للمواهب  الفرصة 
العناصر  الختيار  والمعسكرات  االختبارات 
والمركزية  الجهوية  عن  واالبتعاد  األفضل، 

في االختيار.

بعد أن تجاوز العدد 50 مرشحًا

● مختار

طرابلس - محمد ترفاس

● شادي

● قريش

● أبونوارة
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زوران.. ومرحلة 
جديدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بعد أشهر من تولي المدرب الجديد، زوران، 
لكرة  األول  الليبي  المنتخب  تدريب  مهمة 
جديد  لوجه  الرياضي  الوسط  يتطلع  القدم 
الصربي  المدرب  هذا  مع  الوطني  للفريق 
في أول مباراة رسمية له بالتصفيات القارية 
المؤهلة نحو بطولة األمم األفريقية المقبلة 
2022« أمام تونس في الجولة  »الكاميرون 
خاض  أن  بعد  التصفيات،  من  الخامسة 
بطولة  في  المحليين  منتخب  تدريب  تجربة 
فكرة  وشكل  الـ»شان«،  األخيرة  أفريقيا 
أربعة  أكمل  أن  الليبية بعد  الكرة  جيدة عن 

أشهر في ليبيا.
وقد تزامنت مواجهة تونس مع رفع الحظر 
منتخب  يلعب  حيث  الليبية،  المالعب  عن 
»فرسان المتوسط« أول مبارة له بعد سنوات 
من الغياب داخل المالعب الليبية، ويجب أن 
يستغل المدرب هذه الفرصة، حيث إن اللعب 
التفوق  في  جيدة  فرصة  يعطي  ليبيا  داخل 
المنتخب  فيها  عانى  صعبة  سنوات   6 بعد 

الليبي مشاق السفر والتنقل.
في  الليبي  المنتخب  ورغم صعوبة مهمة 
فقدان  بعد  العاشرة  المجموعة  عن  الترشح 
تونس  على  الفوز  أن  إال  كبير،  األمل بشكل 
لرفع  مهمًّا  ورياضيًّا  شعبيًّا  مطلبًا  بات 
في  وضعه  وتحسين  المنتخب  معنويات 
تحسين  وكذلك  للمجموعة،  العام  الترتيب 
لتصفيات  الوطني  المنتخب  استعداد  فرصة 
العام  منتصف  ستقام  التي  العالم  كأس 

الجاري.
مصر  مجموعة  في  وقع  الليبي  المنتخب 
وأنغوال والغابون ضمن مراحل التأهل لكأس 
وستكون   ،2022 قطر  في  المقبلة  العالم 
آخر مباراة في  تنزانيا  مباراة تونس وبعدها 
الليبي  المنتخب  وعلى  األفريقية،  التصفيات 
بقية  نتائج  وانتظار  المباراتين  في  الفوز 
الترشح، وهي  المباريات رغم صعوبة مهمة 
إمكانات  على  زوران  فيها  يقف  أن  فرصة 
المنتخب..  في  النواقص  ومعرفة  الالعبين 
فهل يقدم هذا المدرب اإلضافة بعد سلسلة 
مدربين   5 من  ألكثر  والتغييرات  اإلخفاقات 

في األربع سنوات األخيرة.

مالعب

الحظر  رفع  بعد  بنغازي،  في  بنينا  شهداء  ملعب 
من  الليبية  المالعب  على  مفروضًا  كان  الذي 
الذي  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  جانب 
من  ساعات  قبل  بنغازي«  »األهلي  شكوى  تقبل 
مواجهته أمام »وفاق سطيف«، حيث تقدمت إدارة 
العام  األمين  إلى  بشكوى  بنغازي«  »األهلي  نادي 
طريق  عن  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  لالتحاد 
األمين العام لالتحاد الليبي، بخصوص تغيير شعار 
النادي التاريخي من قبل »كاف«، حيث نشر الشعار 
في صفحة االتحاد األفريقي بجدول مباريات الجولة 
الثانية بشعار يخالف الشعار الرسمي لنادي »األهلي 
بنغازي« المعتمد لدى »كاف« منذ أن شارك الفريق 
في مسابقات االتحاد األفريقي في سبعينات القرن 
الماضي، وقال »األهلي بنغازي«: »هذا التجاوز أربك 
إدارة النادي وجماهيره، وال ندري على أي أساس تم 
يتقدم لكم بطلب  والنادي لم  النادي،  تغيير شعار 
تغيير الشعار، وعليه نطلب فتح باب التحقيق عاجال 

وتوضيح مالبسات هذا التجاوز«.
وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس االتحاد 
في  الوحيد  ليبيا  ممثل  »الكونفدرالية«،  األفريقي 
مسابقات األندية األفريقية »األهلي بنغازي«، ضمن 
»أنيمبا«  أندية  تضم  التي  األولى  المجموعة  فرق 
أفريقي  الجنوب  بيراتس«  و»أورالندو  النيجيري 

»األهلي  فريق  وكان  الجزائري،  سطيف«  و»وفاق 
إقصائه  عقب  المجموعات  دور  إلى  تأهل  بنغازي« 
في  الترجيح،  بركالت  الكونغولي،  »موتيما«  نادي 
ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا، بعد 

التعادل ذهابًا وإيابًا بهدف لمثله في كل مباراة.
المجموعات  الثانية من دور  المجموعة  وضمت 
المغربي  بركان«  »نهضة  أندية  بالكونفدرالية 
و»نابسا« الزامبي و»القطن« الكاميروني و»شبيبة 
الثالثة  الجزائري، بينما ضمت المجموعة  القبائل« 
السنغالي  و»جاراف«  البوركيني  »ساليتاس«  أندية 
التونسيين،  و»الصفاقسي«  الساحلي«  و»النجم 
»الرجاء  أندية  الرابعة  المجموعة  ضمت  حين  في 
البيضاوي« المغربي و»بيراميدز« المصري و»نكانا« 

الزامبي و»نامينغو« التنزاني.
على جانب آخر، قررت إدارة نادي »األهلي بنغازي« 
إيقاف العب الفريق األول لكرة القدم محمد التاورغي 
وإحالته إلى التحقيق، بعد غيابه عن تدريبات الفريق 
وعدم أدائه واجباته تجاه ناديه، وجاء ذلك في قرار 
أصدره رئيس مجلس إدارة نادي »األهلي بنغازي« 
الرسمية  الصفحة  عبر  ونشره  السعيطي،  خالد 
للنادي على »فيسبوك«، وكان التاورغي ُأصيب وتم 
النادي  إدارة  عالجه في مصر وتونس على حساب 

ولم يلتحق بالفريق في تدريباته.

استعاد فريق »األهلي بنغازي«، ممثل ليبيا الوحيد 
المجموعات  دوري  في  توازنه  »الكونفدرالية«،  في 
بالبطولة األفريقية، بعدما نجح في الفوز على فريق 
»وفاق سطيف« الجزائري، في مباراة الجولة الثانية 
التي جرت بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية، 
القاهرة، وكان هدف المهاجم جبريل مرسال »زمرينا« 
التي  الثالث،  المباراة  نقاط  الفريق  ليضمن  كافيًا 
وكثرة  المنطقة،  ودفاع  والسرعة  بالندية  اتسمت 
البطاقات الصفراء، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي 
خرجت مرتين، األولى لالعب الجزائري حسام الدين 
عبداهلل  بنغازي«  »األهلي  لالعب  واألخرى  غشة، 

العرفي.
بهذه النتيجة يصبح رصيد »األهلي بنغازي« في 
المجموعة األولى ثالث نقاط من مباراتين، بعدما 
تخلص من المركز األخير، ليرتقي إلى المركز الثالث 
بفارق األهداف خلف »إنيمبا« النيجيري، تارًكا المركز 
الرابع لـ»وفاق سطيف« الذي تجمد رصيده عند نقطة 
واحدة، وسيلتقي في الجولة الثالثة مع المتصدر بأربع 
نقاط بطل جنوب أفريقيا، فريق »أورالندو بيراتس« 
في ملعب شهداء بنينا، الذي فاز على فريق »أنيمبا« 

النادي بيانه، قائاًل:  لمبارياتها ال ينسى«. واختتم 
»من القلب شكرًا لكم على هذا االستقبال الفاخر 
الجميلة  لمشاعركم  العرفان  وكامل  والمشرف، 

تجاه األهلي، وحفظ اهلل شعب الكنانة«.

النيجيري بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
شوارع  في  بنغازي«  »األهلي  جماهير  وخرجت 
المدنية احتفااًل بالفوز على »وفاق سطيف« الجزائري، 
معبرة عن سعادتها في شوارع المدينة ورضاها التام 
التي  األفريقية،  مبارياته  ثاني  في  الفريق  أداء  عن 
حقق فيها أول ثالث نقاط، قبل مواجهة »أورالندو« 
في الرابع من أبريل المقبل على ملعب بنينا ببنغازي، 
»األهلي  نادي  إدارة  لتودع  الحظر،  رفع  قرار  بعد 
أعلن  برسالة شكر، حيث  اللعب في مصر  بنغازي« 
لمصر،  الشكر  تقديمه  عن  بنغازي«  »األهلي  نادي 
في  مشاركاته  خالل  الفريق  لبعثة  استقبالها  على 

المنافسات القارية في الفترة الماضية.
صفحته  عبر  نشره  بيان،  في  النادي،  وقال 
األهلي،  »النادي  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
واالمتنان  الشكر  بجزيل  يتقدم  وجماهير،  إدارة 
ولكافة  وشعبًا،  قيادًة  العربية  مصر  لجمهورية 
الرياضة  ومسؤولي  وافرادها  االمنية  الجهات 
الذي  العظيم  الموقف  »إن  البيان:  وتابع  فيها«، 
من  نفسها  عاتق  على  مصر  الشقيقة  اتخذته 
استقبال للبعثة الرياضية بالنادي األهلي والترحيب 
تسخير  عبر  لراحتها  اإلمكانات  كل  وتوفير  بها 
المالعب الرياضية والمرافق الخدمية لها والجهود 
وتأمين  حمايتها  أجل  من  المبذولة  الشاقة 

هذا  مبارياته  خاض  بنغازي«  »األهلي  وكان 
الموسم من بطولة الكونفيدرالية في مصر، التي 
كان آخرها أمام فريق »وفاق سطيف«، ومن المقرر 
أن يخوض »األهلي بنغازي« مبارياته المقبلة، على 

»األهلي بنغازي« يستعيد توازنه قبل مواجهة »أورالندو« الجنوب أفريقي في »الكونفدرالية«

● مباراة األهلي بنغازي أمام وفاق سطيف الجزائري في الكونفدرالية

القاهرة - الوسط

السويحلي بطال للكأس.. واألهلي طرابلس للدوري في الطائرة
توج فريق السويحلي بطاًل لكأس ليبيا للكرة الطائرة، عقب 
تفوقه على منافسه فريق األهلي طرابلس، في المباراة التي 
أقيمت بينهما بالقاعة الكبرى في طرابلس، بنتيجة ثالثة 
وقوة  ندية  المباراة  وشهدت  واحد.  شوط  مقابل  أشواط 
أدت إلى التعادل في العديد من المرات، قبل أن يحسمها 
في  الرابعة  للمرة  ليبيا  كأس  وإحراز  بالفوز  السويحلي 
تاريخه. وكانت نتيجة األشواط، الشوط األول 25/22 
للسويحلي، والشوط الثاني 25/19 لألهلي طرابلس، 

والشوط الثالث 25/21 للسويحلي، والشوط الرابع 25/22 
دهان  جالل  الدوليان  الحكمان  المباراة  أدار  للسويحلي. 

وعبدالحكيم رمضان ومسجل الدولي عبدالسالم الرفاعي.
وكان فريق األهلي طرابلس أحرز بطولة الدوري الليبي 
تاريخه،  في  الثامنة  وللمرة  الموسم  هذا  الطائرة  للكرة 
ليثبت  تاريخه،  في  الرابعة  للمرة  ليبيا  كأس  والسويحلي 
األهلي طرابلس والسويحلي أنهما األفضل على ساحة الكرة 
وفي  الكأس  نهائي  دخال  فكالهما  الموسم،  هذا  الطائرة 

الهالل، وفي مباراة  رصيده ثالث نقاط، بعد فوزهما على 
أشواط  بثالثة  الهالل  على  طرابلس  األهلي  فاز  االفتتاح 
بينما   ،)21/25  ،18/25  ،10/25( نتائجها  كانت  رد  دون 
أيضا،  رد  دون  أشواط  بثالثة  الهالل  على  السويحلي  فاز 
األهلي  ليخفق   ،)18/25  ،14/25  ،19/25( نتائجها  كانت 
طرابلس في التتويج بالثنائية هذا الموسم الدوري والكأس، 
أما السويحلي فعوض فقدانه بطولة الدوري وتوج بكأس 

الطائرة للمرة الرابعة في تاريخه. 

بمدينة  السويحلي  نادي  جماهير  استقبلت  جانبها  من 
مصراتة فريقها للكرة الطائرة المتوج بكأس ليبيا، بعد الفوز 
أشواط لشوط، وعبرت  بثالثة  األهلي طرابلس  فريق  على 
جماهير نادي السويحلي عن سعادتها وفرحتها بالفوز الكبير 
لفريقها باللقب الرابع، بعد أن قدم الفريق مستوى مغايرا لما 
قدمه في منافسات دوري الكرة الطائرة، الذي فقده السويحلي 
في الجولة الختامية أمام فريق األهلي طرابلس وسط ندية 

وقوة بين الفريقين الكبيرين طوال الموسم الجاري.

انضم فريق اليرموك إلى عقد المتأهلين 
لنهائيات الدور السداسي في كرة السلة، بعد 
فوزه على التحدي في المباراة التي جمعتهما 

بالقاعة الكبرى بطرابلس، بنتيجة 84 مقابل 66 
نقطة. وكان اليرموك تفوق على التحدي أيضا 

في مباراة الذهاب ببنغازي بفارق سلتين 58/62. 
ويقام الدور السداسي من مرحلتين بنظام 

التجمع وبمشاركة فرق النصر والمروج واألهلي 
بنغازي واألهلي طرابلس واالتحاد واليرموك.

وأجريت بقاعة األكاديمية األولمبية بطرابلس 
مراسم قرعة الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة 

السلة للموسم الرياضي 2021/2020، التي 
ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين، المرحلة 

األولى انطلقت بالقاعة الكبرى بطرابلس، 
بثالث مباريات، مباراة االفتتاح جمعت القطبين 
االتحاد واألهلي طرابلس، وبعدها لقاء األهلي 

بنغازي والمروج، وثالث مباراة جمعت بين النصر 
واليرموك، وفي اليوم الثاني أقيمت ثالث مباريات 

أيضا، المباراة األولى جمعت النصر والمروج، 
وبعدها مباراة االتحاد واألهلي بنغازي، وثالث 

مباراة جمعت األهلي طرابلس واليرموك.
ويشهد اليوم الثالث، اليوم الخميس، 

المباراة األولى وتجمع االتحاد والمروج، وتعقبها 
مباراة النصر واألهلي طرابلس، والمباراة 

الثالثة ستجمع األهلي بنغازي واليرموك، أما غدا 
الجمعة فراحة للجميع، على أن يتجدد الموعد 

بعد غد السبت مع ثالث مباريات، المباراة 
األولى ستجمع النصر مع األهلي بنغازي، 
وتعقبها مباراة االتحاد واليرموك، وثالث 

المباريات ستجمع األهلي طرابلس والمروج، أما 
األحد 28 مارس، فستجرى في اليوم الختامي 

للتجمع األول، ثالث مباريات، في المباراة 
األولى، األهلي طرابلس يلتقي األهلي بنغازي، 

ويعقبها لقاء المروج واليرموك، والمباراة الثالثة 
ستجمع االتحاد مع النصر.

يُشار إلى أن التجمع الثاني لمنافسات الدور 
السداسي سيقام بالمجمع الرياضي ببنغازي 

بنظام التجمع، بداية من األول من أبريل 
المقبل، والفريق األكثر نقاطا من المتجمعين 

سيتوج بكأس بطولة ليبيا لكرة السلة.

اليرموك يكمل الدور 
السداسي في السلة

64 عاما من »ديربيات« شمال أفريقيا بني »الفرسان« و»نسور قرطاج«

تتجدد المواجهات الكروية بين المنتخبين الليبي 
والتونسي اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا 
الدولي بمدينة بنغازي، ضمن إياب الجولة ما قبل 
األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  للتصفيات  األخيرة 
في   ،»2022 الكاميرون  »كان  المقبلة  األفريقية 
بعد  الملعب،  بهذا  المنتخبين  تجمع  مباراة  أول 
رفع الحظر الجزئي من قبل االتحاد األفريقي لكرة 
القدم »كاف«، وفي أول ظهور دولي ورسمي في 
ليبيا منذ العام 2013، ضمن الجولة الخامسة من 
التصفيات القارية، على أن تتبعها مباراة تنزانيا في 
التصفيات،  نفس  من  واألخيرة  السادسة  الجولة 
31 العبًا  الجديدة دعوة  الدولية  القائمة  وشملت 
من بينهم تسعة العبين محترفين، وخلت القائمة 
ألول مرة من وجود المحترف بصفوف »كروتوني« 
اإليطالي أحمد بن علي، الذي أعلن رسميًا اعتزاله 

اللعب الدولي.

قائمة الفرسان
الليبي  من جانبه أعلن المدير الفني للمنتخب 
األول لكرة القدم الصربي زوران فيلبوفيتش قائمة 
في  معسكر  خالل  المتوسط«،  »فرسان  العبي 
مدينة بنغازي، استعدادًا لمواجهة منتخب تونس 
»المدينة«،  عزاقة  أحمد  وضم  قرطاج«،  »نسور 
الالفي  ومعاذ  »األخضر«،  توفيق  ورضوان 
طرابلس«،  »األهلي  الالفي  وربيع  »االتحاد«، 
مع  فكرون  »الهالل«، وصالح  الحاسي  وإسماعيل 
»األهلي  رزق  ومنصور  »النصر«،  الورفلي  صدام 
وسند  »أبوسليم«،  أبورقيقية  وجمعة  طرابلس«، 
المنستيري  »االتحاد  صبو  والمعتصم  الورفلي 
التونسي،  »الملعب«  المقصي  وأحمد  التونسي«، 
ومحمد  المصري،  »سموحة«  الترهوني  ومحمد 
»االتحاد«،  الشادي  وربيع  »المدينة«،  التهامي 
بلعم  وعبداهلل  »الهالل«،  البدري  وفيصل 
»األهلي  العبيدي  والشامخ  طرابلس«،  »األهلي 
بنغازي«، والمعتصم المصراتي »سبورتينغ براغا« 
المغربي  البيضاوي«  »الوداد  وجناح  البرتغالي، 
مؤيد الالفي، ومدافع »الرجاء البيضاوي« المغربي 
الهجوم كال من سالم  الورفلي، وضم  أيضًا سند 
مجدي  وخالد  كراوع  وأحمد  »المدينة«،  عبلو 
وإبراهيم  طرابلس«،  »األهلي  المهدي  ومعتز 
القديري  وأحمد  بنغازي«،  »األهلي  بودبوس 
»االتحاد«،  عيسى  ومعاذ  المصراتي«،  »االتحاد 
مهاجم  السلتو  أنيس  المحترفين  إلى  باإلضافة 
الهوني  وحمدو  المغربي،  الرباطي«  »الفتح 
مدافع  صولة  ومحمد  التونسي،  »الترجي«  جناح 
»الصفاقسي« التونسي.

ظهور زوران
مباراة  وستكون 
تونس المرتقبة رابع 
رسمية  دولية  مباراة 
الوطني  للمنتخب 

سبق  الذي  زوران،  الصربي،  المدرب  قيادة  تحت 
أن أشرف ألول مرة على تدريب وقيادة »فرسان 
متتالية  رسمية  مباريات  ثالث  في  المتوسط« 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  نهائيات  ضمن  خاضها 
استهلها  بالكاميرون،  »الشان«  المحليين 
وتعادل  أهداف،  دون  النيجر  أمام  سلبي  بتعادل 
إيجابي بهدف لهدف أمام الكونغو الديمقراطية، 
وقبل  بهدف،  برازافيل  الكونغو  أمام  وخسارة 
ضمن  تونس  منتخب  أمام  المقبلة  المواجهة 
قبل  ما  الجولة  وهي  الخامسة  الجولة  تصفيات 
لتصفيات  العاشرة  المجموعة  لحساب  األخيرة 
المنتخب  يتصدر   »202 الكاميرون  »كان 
عشر  برصيد  المجموعة  ترتيب  الئحة  التونسي 
في  وتعادل  انتصارات،  ثالثة  من  جمعها  نقاط، 
برصيد  االستوائية  غينيا  منتخب  يليه  واحد،  لقاء 
ست نقاط جمعها من فوزين وخسارتين، ويحتل 
أربع نقاط  الثالثة برصيد  المرتبة  منتخب تنزانيا 
حصدها من فوز في لقاء واحد وتعادل في مباراة 

في  الليبي  الوطني  المنتخب  يأتي  بينما  واحدة، 
نقاط  ثالث  برصيد  المجموعة  فرق  ترتيب  آخر 
تنزانيا  منتخب  حساب  على  وحيد  انتصار  من 
متأخرًا  المنتخب  كان  أن  بعد  لهدف،  بهدفين 
سند  من  كل  »الفرسان«  هدفي  وأحرز  بهدف، 

الورفلي وأنيس سلتو.

البحر المتوسط
إلى  الرسمية  الكروية  المواجهات  أولى  تعود 
المنتخبين  بين  العالقة  لتسجل   ،1957 العام 
المنتخبان  التقى  حين  عاما،  الـ64  يتجاوز  تاريخًا 
العربية  الدورة  منافسات  ضمن  مرة  ألول 
التونسي  المنتخب  فوز  عن  وأسفرت  ببيروت، 
أهداف  أحرز  أهداف،  ثالثة  مقابل  أهداف  بأربعة 
الشعالية  علي  الدولي  وقتها  الوطني  المنتخب 
ثنائية،  أول  بإحرازه  األهداف  شريط  قص  الذي 
عمر  الالعب  المنتخب  أهداف  ثالث  أحرز  بينما 
ليحقق  التونسي  المنتخب  وعاد  الفالح،  أبوذينة 

ضمن  رسمية  دولية  مواجهة  ثاني  في  الفوز 
العام  بتونس  المتوسط  البحر  دورة  منافسات 
 1974 العام  شهد  لصفر.  أهداف  بثالثة   1967
تونس  حساب  على  الليبي  للمنتخب  انتصار  أول 
فاز  حين  بطرابلس  الكان  تصفيات  ضمن 
»فرسان المتوسط« في مباراة اإلياب بطرابلس 
بهدف لصفر، أحرزه الهداف الراحل سعد الفزاني 
التونسي  الحارس  شباك  أسكنها  جزاء  ركلة  من 
العمالق عتوقة، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب 
حسم  الذي  التونسي  المنتخب  فيها  تفوق  التي 

المباراة بركالت الترجيح.

أول تأهل
دورة  تصفيات  وضمن   1978 العام  وفي 
الليبي  الوطني  المنتخب  حقق  األفريقية  األلعاب 
لصفر،  بهدف  بطرابلس  الذهاب  لقاء  في  الفوز 
لقاء  المنتخب  الالعب ناصر بلحاج، ثم فقد  أحرزه 
المهاجم  أحرزه  لهدف،  بهدفين  بتونس  اإلياب 
المتوسط«  »فرسان  لكن  الرياني،  بشير  الراحل 
األهداف  بفارق  التأهل  بطاقة  خطف  في  نجحوا 
انتصار  أكبر   1979 العام  شهد  كما  الديار،  خارج 
للمنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم بثالثة 
أولمبياد  تصفيات  ضمن  بطرابلس  لصفر  أهدف 
بلحاج  ناصر  من  كل  إحرازها  على  تناوب  موسكو 
لقاء  وكان  أبونوارة،  وجمال  العيساوي  وفوزي 
انتهى لصالح منتخب تونس  الذهاب بتونس قد 

بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره.

تفوق »كان«
وفي العام 1982 حقق المنتخب الوطني الليبي 
بهدفين  بطرابلس  »كان«  نهائيات  في  فوز  أول 
عبدالرازق  الفريق  قائد  من  كل  أحرزهما  لصفر، 
العام  البرعصي، وفي  الراحل فرج  جرانة والهداف 
لصفر  بهدفين  هاما  فوزا  المنتخب  سجل   1985
أحرزهما  أفريقيا،  أمم  تصفيات  ضمن  بطرابلس 
المعداني،  وإبراهيم  البشاري  علي  من  كل 
لقاء  نتيجة  أن كان قد فقد  المنتخب بعد  ليتأهل 
الذهاب بهدف نظيف، وشهدت تصفيات »شان« 
مواجهات مثيرة بين منتخب الالعبين المحليين، 
بإقصائه  المتوسط«  »فرسان  استهلها  حيث 
النسخة  »شان«  تصفيات  من  التونسي  المنتخب 
بعد  الترجيح،  ركالت  بفضل   2009 العام  األولى 
أن تبادال نتيجة التعادل اإليجابي ذهابًا وإيابًا، ثم 
تجدد الحوار في تصفيات »شان 2018«، وتبادل 
ذهابًا  الليبي  المنتخب  فاز  حيث  الفوز،  المنتخبان 
اإلياب  لقاء  نتيجة  وفقد  القريتلي،  مؤيد  بهدف 
في  جمعتهما  مواجهة  آخر  وفي  النتيجة،  بذات 
المنتخب  تفوق  األخيرة  النسخة  »شان«  تصفيات 
التونسي ذهابًا وإيابًا، غير أنه انسحب من خوض 
المنتخب  ليخوضها  الكاميرون  »شان«  نهائيات 

الليبي بدال عنه.

تصفيات المونديال
العام  العالم شهد  على صعيد تصفيات كأس 
تصفيات  ضمن  رسمية  مواجهة  أول   2018
ذهابًا  تونس  منتخب  تفوق  حيث  المونديال، 
وانتهى  بالجزائر،  بلوغين  بملعب  لصفر  بهدف 
لقاء اإلياب بتونس بالتعادل السلبي، فيما كانت 
الحالية  »كان«  تصفيات  ضمن  الذهاب  مباراة 
المنتخب  حسمها  المنتخبين  بين  مواجهة  آخر 
أهداف  بأربعة  لصالحه  ملعبه  على  التونسي 

مقابل هدف وحيد.

● الهوني يتوسط صولة والمقصي في تدريبات الفرسان

● زوران يتوسط العبيه في المنتخب الليبي

زوران يعلن قائمة مدججة بالمحترفين 
ونجوم الدوري أمال في تحسين الصورة 

واللحاق بمعجزة التأهل

الوسط - زين العابدين بركان

ملعب بنينا يستقبل الحدث الفريد بعد طول انتظار في قمة الجوار بين متصدر المجموعة العاشرة ومتذيلها

ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم الكاميرون 

ورحيل  االستقاالت  مسلسل  يتواصل 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  في  المدربين 
عمر  الوطني  المدرب  قدم  حيث  القدم، 
الكرة  لفريق  الفني  المدير  المريمي، 
استقالته  »المدينة«،  بنادي  األول 
بعد خمسة أشهر من تسلمه مهمة 
شخصية،  ألسباب  الفريق  تدريب 

على حد قوله.
فريق  المريمي  وقاد 
مباريات  ست  في  »المدينة« 
تفوق  حيث  الممتاز،  بالدوري 
ثالث  في  وتعادل  مباراتين  في 
النقاط  من  ورصيده  واحدة،  مباراة  وخسر  مباريات، 
نقاط،   9 السادس  األسبوع  مباريات  ختام  بعد 
المتصدرين،  و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي  خلف 
وقد شهدت  الثانية.  المجموعة  في  نقطة   12 برصيد 

مسابقة الدوري الليبي خالل 6 جوالت من انطالقتها، 
وأبرزهم  آخرهم  المدربين؛ كان  استقاالت عديدة من 
لتدريب  »السويحلي«  عن  رحل  الذي  الدامجة  جالل 
وحمدي  إسماعيل  ومحمد  المرجيني  وعلي  »الوحدة« 
وغيرهم  قشوط  ويونس  الدهماني  وعماد  بطاوي 
وصل  كما  الغالب،  في  النتائج  سوء  بسبب  الكثير؛ 

أنيس  التونسي  المدرب  مصراتة،  مدينة  إلى 
األول  الفريق  لتدريب  البوسعيدي 

»السويحلي«،  بنادي  القدم  لكرة 
جالل  الوطني  للمدرب  خلفًا 

الدامجة الذي قدم استقالته 
األسبوع الماضي، وتعاقد 

التونسي  المدرب 
نادي  إدارة  مع  الجديد 
فور  »السويحلي« 
قد  وكان  وصوله، 

درب هذا الموسم فريق »الملعب« التونسي وتركه بعد 
5 أسابيع من العمل؛ بسبب خالفات مع إدارة النادي.

رحل الدامجة، لكن سرعان ما أعلن مدير الكرة بنادي 
»الوحدة«، عبد السالم الشريف، تعاقد إدارة النادي معه 
لتولي تدريب الفريق األول خلفًا للمدرب صبري قشوط، 
وكان الدامجة مدربًا لفريق »السويحلي« خالل األسابيع 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  لمسابقة  األولى 
القدم هذا الموسم، إال أنه قدم استقالته 
ويعد  النتائج،  تواضع  بسبب 
»الوحدة«  نجوم  أحد  الدامجة 
الثمانينات  عقدي  في 
والعبًا  والتسعينات، 
ومدربًا سابقًا للمنتخب 
وصاحب  الوطني، 
في  مميز  مشوار 
الكرة الليبية، وأخيرًا 

عمل في تدريب المنتخب الوطني األول أكثر من مرة، 
وعرض الدامجة استقالته على إدارة نادي »السويحلي«، 
مقدمًا اعتذاره عن مواصلة االستمرار في تدريب فريق 

كرة القدم األول، وهو ما قبلته إدارة »السويحلي«.
صادف أن المريمي ظهر نجمه في تدريب المنتخب 
الوطني الليبي خلفًا للدامجة الذي تولى تدريب المنتخب 
آنذاك  وصفها  نتائج  وحقق   2016 أكتوبر  في  الليبي 
كان  البالد،  لظروف  نظرًا  باإليجابية  الرياضي  الشارع 
أبرزها الفوز على المنتخب الجزائري على أرضه ألول مرة 
وبعد  الشان،  لبطولة  والتأهل  الليبية  الكرة  تاريخ  في 
غيابه لعامين كلف الدامجة من جديد في يونيو 2019 
مدربًا للمنتخب الليبي، إال أنه قدم استقالته نهاية العام 
بينما  اختصاصاته،  في  تدخل  إنه  قال  ما  بسبب  ذاته، 
تولى المريمي تدريب منتخب ليبيا في مناسبتين، األولى 
كانت في أكتوبر2017 خلفًا للدامجة والثانية كانت في 

أكتوبر 2018 خلفًا للجزائري عادل عمروش.

املريمي يلحق بطاوي وقشوط والدهماني في مسلسل الراحلني

● المريمي

● الدامجة
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لماذا: تأخر قرار حلها؟
ماذا: عن مصير وزرائها؟

من: يحاسبها على مخالفاتها؟

أين: تذهب تقاريرها؟
متى: تختفي من المشهد؟

كيف: يكون وضعها القانوني حاليًا؟

حكومة الثني
++HH55

 كل شيء كل شيء  

املناضل نوري رمضان الكيخيا
رمضان  نوري  المناضل  المعارض  تونس  ثرى  وسد  اليوم  هذا  مثل  في 
المرحلة  دراســة  وأتــم   ،1940/10/10 يوم  بنغازي  في  وُلــد  الكيخيا، 
التوجيهية في مدرسة »بنغازي الثانوية«. وبسبب إجادته اللغة الفرنسية، 
درس القانون بجامعة السوربون، لكنه انتقل إلى برلين الشرقية ليدرس 
ثم  التخطيط  وزارة  في  وعمل  ليبيا،  إلى  وعاد  فيها  وتخرج  االقتصاد، 
1973/4/15 بنقاطه  النفط بطرابلس. بعد خطاب »زوارة« في  مؤسسة 
بنغازي  إلى  وعاد  استقالته،  قدم  الفوضى،  بداية  اعتبرها  التي  الخمس، 
مؤسسًا شركة مع رفاقه أصبحت في الواقع مقرًّا لمعارضة سرية داخلية 
لنظام القذافي، إلى أن غادر سنة 1978، وظل طيلة سنوات منفاه عنصرًا 
فعااًل في المعارضة، لم تتوقف ال مساهمته السياسية، وال أشعاره الشعبية 
 7 أعلنها في  التي  الليبية«  الديمقراطية  تأسيس »الحركة  النضالية منذ 
الليبي«،  الديمقراطي  الوطني  التجمع  1977، حتى تأسيس »حزب  أبريل 
يوم  الكيخيا  نوري  عنا  للحزب. رحل  عامًّا  وأختير منسًقا   ،2012 مايو  في 

2017/3/25 من تونس، ليوسَّد ثرى مقبرة »الزالج« في اليوم الموالي.

ليبيا األمسليبيا األمس

محمد عقيلة العمامي

هل الفنلنديون 
سعداء؟

للسنة الرابعة على التوالي، توِّجت 
فنلندا بلقب »أسعد بلد في العالم«، مما 

ساهم في تعزيز قطاعات األعمال فيها، 
وقدرتها على استقطاب السياح، لكن هل 

الفنلنديون سعداء فعًل؟
مع أن فنلندا تحتل منذ العام 2018 

صدارة »مؤشر السعادة« العالمي، يعترف 
كثر من سكان هذا البلد االسكندنافي 

المتاخم لروسيا البالغ عددهم 5.5 مليون 
نسمة بأنهم صامتون وباردو الطباع 

وكئيبون إلى حدّ ما، وبأنهم ليسوا من 
النوع الذي ينبض بالفرح.

وتشّكل فاعلية الخدمات العامة، 
وانخفاض معدالت الجريمة وانحسار 

الفروق االجتماعية، ودرجة الثقة العالية 
بالسلطات، عوامل مكنت فنلندا من أن 
تفرض نفسها على رأس هذا التصنيف، 

الذي سبق أن تصدرته دول اسكندينافية 
أخرى كالنرويج والدنمارك )حاليًا في 

المرتبة الثانية(، وحتى االنتحار الذي كان 
يشوه هذه الصورة انخفض إلى النصف 

منذ تسعينات القرن الفائت.

فنان ينقل املتاحف 
للجمهور

قدم فنان الشارع الفرنسي جي آر، الجمعة، 
للجمهور المتعطش لألعمال الفنية 

منشأة بصرية في مدينة فلورنسا، توحي 
للمارة بأنهم أمام متحف مفتوح، وهو 

ما قد يكون تعويضًا عن اإلغلق بسبب 
الجائحة. ويحمل هذا العمل التجهيزي 
عنوان »ال فيريتا« )الجرح(، وهي خدعة 

بصرية جدارية ضخمة باألبيض واألسود 
تمثل ثقبًا عريضًا مفتوحًا في واجهة 

قصر »باالتسو ستروتسي« المشيَّد 
خلل القرنين الخامس عشر والسادس 

عشر، المعروف باستضافته معارض 
للفن المعاصر. وعبر هذه الفجوة 

الوهمية، يمكن للمارة رؤية اثنين من 
أشهر األعمال في المدينة اإليطالية في 
مقاطعة توسكانا، هما »والدة فينوس« 

لبوتيتشيلي والمنحوتة الرخامية 
الشهيرة »اغتصاب السابينيات« لجوفاني 

دا بولونيا.
وقال جي آر، خلل الكشف عن العمل، 

»هذه رسالة تصل في عز الحاجة إلى 
افتتاح المتاحف«، الفتًا إلى أن فنون 

الشارع قد تشكل متنفسًا بانتظار »إعادة 
فتح المتاحف فعليًّا«.

ويُعرف الفنان جي آر بمنشآته الفنية 
في األماكن العامة، بينها خصوصًا 

بورتريهات عملقة لفلسطينيين 
وإسرائيليين على جدران غزة، وقد 

اشتُهر بأعمال الكوالج العملقة من 
الصور الفوتوغرافية التي كان ينجزها 

في أحياء البؤس في ريو دي جانيرو 
وشنغهاي ونيويورك ونيبال.

منذ أسبوع، 
رافقت شاب 
"عزيز" إلى 

املركز الثقافي 
الروسي؛ ألنه 

يود دراسة اللغة 
الروسية، وفيما 

كنت أساعده 
في كتابة طلب 
االلتحاق بدورة 

املبتدئني، برقت 
في رأسي فكرة 

املشاركة في 
الدورة، فنفذتها 

في الحال. 

سلم المواطن عبدالقادر عبدالسلم بن أرحومة، وهو يعمل 
مهندسًا وأحد سكان البلدة القديمة بطلميثة، إلى مصلحة اآلثار، 

ممثلة في مكتب طلميثة، صباحًا قطعة أثرية من الفخار تعود 
إلى العصر البيزنطي، وصحنًا من الفخار األسود يعود إلى العصر 
الهيلينستي. وهذه المرة الثانية التي يسلم فيها قطعًا أثرية، إذ 
كرم سابًقا على هامش المعرض األول للقطع األثرية المسترجعة 

والمستلمة، وفق صفحة مصلحة اآلثار 
في »فيسبوك«، األحد.

وتمت إجراءات استلم القطع 
األثرية عن طريق اللجنة 

المكلفة من رئاسة 
بالخصوص،  المصلحة 

والمكونة من مدير مكتب 
آثار طلميثة ومدير متحف 

طلميثة، وبحضور عضو 
عن لجنة استلم القطع 

األثرية.

أقوالهمأقوالهم

»التونسيون والليبيون شعب واحد 
في بلدين، وال يربطهما االقتصاد 

فقط، بل العلقة تمتد ثقافيا 
وحتى عائليا«.

رئيس الحكومة التونسي في قرطاج
المشيشي هشام 

»نواصل مساندتنا مسار السلم، 
وسنساعد كذلك في تعزيز العمل 
األمني عندما يقرر الليبيون ذلك«.

األمين العام لحلف شمال األطلسي 
ينس ستولتنبرغ

»مستعدون للتعاون مع وزارة 
الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية 
في مجاالت مكافحة الهجرة غير 

الشرعية والتدريب والتأهيل ومراقبة 
المنافذ البرية والجوية والبحرية«.

السفير اإليطالي لدى ليبيا
 جوزيبي بوتشينو غريمالدي

»يجب على جميع القوات األجنبية 
مغادرة األراضي الليبية اآلن«.

وزير الخارجية األميركي
 أنتوني بلينكن

حجاب
 هنا الزاهد

التي  ألحمد«  »قولي  قصة  من  األولى  الحلقة  عرض  بعد 
جمهور  تفاعل  سكر«،  الدنيا  »حلوة  مسلسل  ضمن  تأتي 
التي  الزاهد،  هنا  شخصية  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

محجبة. فتاة  وهي  »مريم«  دور  قدمت 
على  النشر  في  الجمهور  وشارك 

المسلسل،  اسم  يحمل  هاشتاغ 
منهم  العديد  وكتب 

وفي  إيجابية.  تعليقات 
كشف  آخر  سياق 

صلح  محمد  الكاتب 
موقف  العزب، 

مسلسل  تصوير 
للنجم  »النمر« 

في  إمام،  محمد 
بطلة  غياب  ظل 

هنا  العمل 
نظرًا  الزاهد؛ 

بتها  صا إل
س  و بفير

»كورونا«، 
أن  موضحًا 

مستمر  التصوير 
مكثف  بشكل 

التي  بالمشاهد 
هنا  فيها  توجد  ال 

لزاهد. ا

وجهي  أن  بد  ال  حولها.  إفطارنا  تناول  وزوجتي  اعتدت  التي  المنضدة،  يحتل  به  فوجئت 
أنه  تؤكد  إنجليزية  بلغة  يقول  وهو  أساريره،  انفرجت  فيما  أساريري،  انقبضت  فلقد  تغضن، 

إنجليزيًّا: ليس 
لم  لرفيقتك".  وكذلك  لديك،  المفضلة  أنها  أعلم  أنا  المنضدة،  شاركني  "تفضل..   -

يمنحني فرصة ألشكره، واتجه نحو المنضدة من الجهة األخرى، أجلسني أمامه، قائًل:
إذا  إاّل  بجوارك  زوجتك وتجلس  وتلتحق بك  بجواري،  زوجتي وتجلس  بي  تلتحق  - "سوف 
هناك  "زوجتي  واستطرد:  وتركتك!".  الصباحية  تكشيرتك  تحمل  على  قادرة  تعد  لم  كانت 
لست  "أنت  ألعقب:  فرصة  يمنحني  لم  تفضله.."،  الذي  بالحليب  المخفوق  البيض  تنتظر 

مصريا بالتأكيد". وكان ال بد أن أجد وسيلة إليقاف سخريته قلت له:
مغامر  أنك  أو  الحكومة،  رجال  من  أنك  لي  يبدو  وفيما  بالتأكيد،  روسيا  وأنت  "نعم،   -
أن  أعرف  "أنا  له:  وقلت  أمامه،  الموجودة  األسود  الكافيار  علبة  نحو  وأشرت  بطبعك"، 
وبالطبع  الحكومة  ورجال  األغنياء  على  إاّل  محظور،  روسيا  من  الثمين  الكافيار  هذا  خروج 

ضاحًكا: أجابني  المهربين!" 
مغامر  مجرد  أنا  تقلق  ال  األمور.  دقائق  تعرفون  ألنكم  )بصاص(،  ظننتُ  مثلما  "وأنت   -
حملت علبة، واخترت ضابًطا أقنعته انه يشبه الممثل "دنيال كريغ" الذي مّثل أدوار جيمس 
ال  ألنني  منه،  علبة  احمل  أنني  وأخبرته  يخذلني  لن  وأنه  روسية،  أصوله  إن  ويقال  بوند، 
العظيمة  روسيا  حامي  )نيقوالوس(  القديس  بحق  وسألته  دونه،  إفطاري من  تناول  أستطيع 

أنني سوف أدعو لك في كنيسة  أغادر بها، وأكدت له  أن يدعني 
ولكنني  الشيخ،  شرم  من  قريبة  ليست  وهي  كاترين"،  "سانت 
البيض  من  أعشق  ال  فعًل  أنا  بأخذها،  لي  سمح  وفعًل  سأزورها. 

إاّل هذا البيض األسود".
الخضراوين  بعينيه  عيناي  فتقابلت  اقترح،  أينما  جلست 
طواًل  المحروثة  العريضة  جبهته  تتغضن  فوقهما  الحادتين، 
شارب  يعلوهما  غليظتين  وشفتين  أفطح،  أنف  أسفلها  وعرضًا. 
أشقر كثيف، متصًل بلحية ملتحمة بشعر الرأس، جسمه الرياضي 
أحدًا  يقنعان  ال  وتكوينه  قامته  رياضيًّا،  كان  أنه  يشي  الطويل 

عامًا. السبعين  تجاوز  بأنه 
وفيما بدأت، متفاخرًا، في استعراض معلوماتي عن األسماك، 
بحر  من  وأنه  ينتجه،  الذي  الحفش  وسمك  الكافيار،  وأيضًا 
الكافيار  هذا  من   90% يستهلك  المقتدر  العالم  وأن  قزوين، 
ظل  البازالء!  حبات  أحيانًا  حجمه  يصل  الذي  والثمين،  األسود، 
معلوماتي،  أنهيت  حتى  وانتظرني  ساخرة،  بابتسامة  إليّ  ينظر 
ثم قال: "لكنك ال تعرف أن إقليم الشرق األقصى، في شبه جزيرة 
تجر  التي  الكلب،  به  يعلفون  وإنما  يستهلكونه،  ال  )كامتشاتكا( 
والتنقل.  للنقل  الرئيسية  الوسيلة  فهي  الجليد،  فوق  عرباتهم 
استطرد  ثم  األحمر."  الكافيار  إنتاج  في  سبقونا  اليابانيين  وأن 
يومًا  تحتاجها  إلى مخزونك فقد  المعلومات  بسخرية" ضف هذه 
انفجر  "ثم  المعلومات.  هذه  مثل  يعرف  ال  من  أمام  لتتباهى  ما 

ضاحًكا: "أنك مثل الذي يشرح للروس ما هي )الفودكا(؟!".
تقاطيع  ذلك  في  بما  شيء  كل  من  يسخر  الظل،  خفيف  كان 
التي أسماه لي "سلة خضار" تحوي نصف جزرة رامضة ما  وجهه 

حبتي طماطم! بين 
صرتُ و"إيغور" أصحاب، طوال تلك الرحلة التي استمرت خمسة أيام وأربع لياٍل، وتصادف 
أننا غادرنا في الموعد نفسه. كانت رحلة ممتعة، خصوصًا أن زوجته "ساشا" سيدة لطيفة، 
طوال  حاولت  معًا.  ليالي  وأمضينا  معًا،  أبحرنا  لزوجتي،  صديقة  أصبحت  ما  سريعًا  هادئة 
المسائية  جلسته  ينهي  كان   .)Z( ينطقه  الذي   )S(الـ حرف  نطق  له  أصحح  أن  معًا  بقائنا 
أنه  منه  علمت  اللقاء  ذلك  في   )  Sleep  ( وليس   "amami me go to zleep" بقوله: 
يتحدث لغات أخرى غير اإلنجليزية ولما عرف أنني كاتب"، قال ضاحكا " أقسم لك أنني كنت 
"واستطرد  بالتأكيد.  أتعلمها  فسوف  اآلن  أما  عنها.  تقاعست  ولكنني  العربية!  تعلم  أنوي 

أعتقد كاتب فاشل!". ساخرًا: "ألتأكد أنك مثلما 
في  التهاني  نتبادل  وآخر  حين  بين  )فيسبوك(  عبر  نتواصل  أصبحنا  الرحلة  تلك  منذ 
وبعد  القاهرة.  في  إحداهما  مرتين،  والتقينا  منا.  أي  تصادف  التي  والطرائف،  المناسبات 
التي  العربية،  باللغة  مكتوبة  لتهنئة،  صورة  منه  وصلتني  اللقاء،  ذلك  من  عامين  حوالي 

أصبح يقرأ بها، ويتصل بين حين وآخر يسأل عن أمر عنها.
اللغة  دراسة  يود  ألنه  الروسي؛  الثقافي  المركز  إلى  "عزيز"  شاب  رافقت  أسبوع،  منذ 
رأسي  في  برقت  المبتدئين،  بدورة  االلتحاق  طلب  كتابة  في  أساعده  كنت  وفيما  الروسية، 
أول حصة، تعلمت  انتهت  الماضي  الحال. األسبوع  الدورة، فنفذتها في  المشاركة في  فكرة 
خللها الحروف المتحركة. وكانت جملة: "أنا أتعلم اللغة الروسية"، وهي من أمثلة الدرس، 
لكم  أقل  لم  الذي   "Igor "إيغور:  الروسي  صديقي  إلى  وأرسلتها  الروسية،  باللغة  فكتبتها 
أبدًا  يغب  أاّل  الشاب  "على  أنه  مثلنا  يرى  وأنه  المحارب،  يعني  إيغور  اسم  وإن  إنه سبعيني، 

الكتّاب!". عن 

مكتب طلميثة يتسلم قطعًا أثريةمكتب طلميثة يتسلم قطعًا أثرية

ُُالكاتب والكتاب


	p.01
	p.2
	p.03
	p.04
	p.05
	p.6
	p.7
	p.8
	p.9
	p.10
	p.11
	p.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16

