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فضاء

للمرة األولى منذ 10 نوفمبر الماضي، 
ارتفعت أسعار النفط، خالل تعامالت 

األربعاء، فوق مستوى 84 دوالرًا للبرميل.
وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت بنسبة 
0.12 % إلى 83.82 دوالر للبرميل، وقبل 

ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند 
مستوى 84.01 دوالر للبرميل.

أيضًا صعدت العقود اآلجلة للخام األميركي 
غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27 % إلى 

81.44 دوالر للبرميل، وفقًا لبيانات موقع 
»بلومبرغ«. وتشهد أسعار النفط ارتفاعًا 
مؤخرًا في ظل مخاوف المستثمرين من 

تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة 
النفطية العضو في مجموعة »أوبك+«.

نفط

كل شيء

الوحش

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 13  يناير  2022 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 321السنة السابعة 10 جمادى اآلخرة  1443 هــ

03

05

12

إنهاء الفترة االنتقالية رهن مبادرات وأهواء املتنازعني على السلطة

البرهان
ضربة موجعة تلقاها رئيس المجلس 

السيادي االنتقالي في السودان الجنرال 
عبدالفتاح البرهان، بعد إعالن 

رئيس الوزراء »الثوري« عبداهلل 
حمدوك استقالته، بعد أسابيع 

قليلة من إعادته إلى منصبه 
في نوفمبر الماضي، وما زاد 
الوجع تصاعد وتيرة الحراك 
الشعبي في معظم المدن 

واألقاليم السودانية، 
والذي يرفض تمامًا 

استمرار العسكريين في 
السلطة.

البرهان خريج الكلية 
الحربية، قاد سالح البر 
قبل أن يعينه الرئيس 
المعزول عمر البشير في 

منصب المفتش العام 
للجيش.

فهل ينجح ابن قرية قندتو 
شمال العاصمة الخرطوم في 
قيادة السودان إلى بر األمان؟ 

أم أن إزاحته عن السلطة 
أصبحت مسألة وقت؟

اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسود »فائق 
 200000 الكتلة« يحتوي على حوالي 
ضعف كتلة الشمس. وهذا »الوحش« 

المدفون في غبار وغاز مجرة   قزمة تسمى 
Mrk 462. ويمثل هذا االكتشاف، الذي 

ُقدّم في اجتماع افتراضي للجمعية 
الفلكية األميركية اإلثنين، إحدى الحاالت 

األولى التي تمكن فيها العلماء من 
مالحظة ثقب أسود »محجوب« في مجرة   

بها مئات الماليين من النجوم فقط.
وباستخدام مرصد شاندرا لألشعة 
السينية التابع لوكالة ناسا، درس 

باحثون من كلية دارتموث ثماني مجرات 
قزمة يُعتقد أنها تحتوي على ثقب أسود 

فائق الكتلة نشط من خالل البحث عن 
اإلشعاع شديد السطوع.

بعد ارتفاع اإلصابات.. بني وليد معقل مرض اللشمانيا إلى متى؟

ليبيا تصمد في وجه »أوميكرون« دون إغالق والوضع الوبائي مستقر
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حجم إنتاج مصر 
من الذهب

 سنويًا

مجلس
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طالبت وزيرة الداخلية اإليطالية، 
لوتشانا المورجيزي، االتحاد األوروبي 

باإليفاء بااللتزامات التي تعهد بها 
إلى ليبيا، باعتبارها بلد عبور تدفقات 

المهاجرين. ولفتت الوزيرة، في 
تصريحات صحفية إلى ما أسمته 

»المباالة ناتجة عن ديناميكية 
الصراع المستمر بين دول البحر 
األبيض المتوسط األكثر تعرضًا 

للتدفقات عن طريق البحر، ودول 
الشمال التي غالبًا ما يتم تحديدها 
كوجهة نهائية من قبل العديد من 

المهاجرين«.
وقالت المورجيزي، وفق وكالة 
»آكي« اإليطالية، »حتى اآلن، لم 

يتم تقاسم التضامن في إعادة توزيع 
المهاجرين، إال في بعض األحيان 

وبشكل رئيسي فقط من قبل بعض 
الدول المؤسسة لالتحاد األوروبي«.
أضافت أن »كل هذا يوضح كيف 
أن هناك حاجة إلى مقاربة مختلفة 

لتوفير استجابات مناسبة لهذه 
الظاهرة«.

إيطاليا تطالب أوروبا بالوفاء 
بالتزاماتها تجاه ليبيا

فقط  ــيــس  ول الليبيين  ــل  ك »إلـــى 
ربما  سعيد«،  أمازيغية  سنة  األمازيغ.. 
البيان  ملخص  التهنئة  هــذه  كانت 
برئاسة  الرئاسي  المجلس  أصدره  الذي 
الليبي  »الشعب  مهنئا  المنفي،  محمد 
بحلول  خاصة  بصفة  واألمــازيــغ  عامة 
توافق  والتي   ،2972 األمازيغية  السنة 

12 يناير الجاري«.
الشعب  من  أصيل  جــزء  »األمــازيــغ 
الليبي، والثقافة األمازيغية جزء أساسي 
ومكون  الليبي،  الشعب  هوية  مــن 
الحضاري  الموروث  رئيسي من مكونات 
اعتزاز  مبعث  وإنها  لليبيا،  الجامعي 
قال  هكذا  ليبيا«  أبناء  لكل  وثراء  وفخر 
أن  متمنيا  بيانه،  في  الرئاسي  المجلس 
أجمع  الليبي  الشعب  على  العام  يعود 

والسالم. والمحبة  بالخير 
ليست  الرئاسي  المجلس  تهنئة 
في  الــوحــيــدة  الحكومية  المشاركة 

السنة  بــرأس  ليبيا  أمازيغ  احتفاالت 
حكومة  رئيس  شارك  فبدوره  الجديدة، 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة 

السنة  بــرأس  االحتفال  في  الخميس، 
نالوت. بمدينة  األمازيغية 

باالحتفالية  كلمته  في  قال  الدبيبة 

لكل  ثقافة  األمازيغية  »الثقافة  إن 
معربا  األمازيغ«،  لفئة  وليس  الليبيين 
نالوت  بالتواجد في مدينة  عن سعادته 
البلديات  عمداء  وبحضور  المجاهدة 

األخرى.
السنة  رأس  احتفالية  فعاليات 
البلدي  الملعب  في  ُأقيمت  األمازيغية 
رئيس  وحــضــرهــا  نــالــوت،  لمدينة 
وعــمــداء  لــأمــازيــغ  األعــلــى  المجلس 
إلى  والمناطق  المدن  عديد  بلديات 
نالوت  سكان  من  شعبي  حضور  جانب 

فنية شعبية. تخللتها وصلة 
عميد  طالب  الــمــاضــي،  والــثــالثــاء 
الوطنية  الوحدة  حكومة  زوارة،  بلدية 
السنة  رأس  بــاعــتــمــاد  ــة،  ــت ــمــوق ال
بكامل  لتكون عطلة رسمية  األمازيغية، 
العطالت  بباقي  أسوة  الليبي،  التراب 

الوطنية. والمناسبات 
تفاصيل ص 4

عثرة جديدة للنفط الليبي سببها الطقس

اإلنتاجي  تعثره  الليبي  النفط  واصــل 
الطقس  بفعل  الجديد  العام  بدايات  في 
وأعلنت  التحتية،  البنى  وتهالك  السيئ 
من  الــصــادرات  إيقاف  النفط  مؤسسة 
األحوال  لسوء  الثالثاء  يوم  السدرة  ميناء 

الجوية، وتهالك البنية التحتية للميناء.
التي  الميناء  ولم يجر تعويض خزانات 
دمرتها الحروب، وفق المؤسسة، محمّلة 
القانونية لجهات »تقف عائقًا  المسؤولية 
وتسييل  النفط  قطاع  تمويل  سبيل  في 

الالزمة«. الميزانيات 
الناقالت  ربط  تعذر  لذلك،  ونتيجة 
سعات  وجود  لعدم  ونظرًا  السدرة،  في 
المخزون  ارتفع  فقد  كافية،  تخزينية 
داخله؛ ما اضطر شركة الواحة للنفط إلى 
تخفيض معدالت إنتاج خام السدرة بنحو 

50 ألف برميل يوميا.
إن  والــغــاز،  النفط  مؤسسة  وقالت 
قد  السيئة  الجوية  الحالة  اســتــمــرار 
 105 وبنحو  أكبر،  تخفيض  إلى  يــؤدي 
معاناة  إلى  مشيرة  يوميا،  برميل  آالف 
النفط  لتسويق  والبريقة  الواحة  شركتي 
بسبب  التخزينية  السعات  في  نقص  من 

الدمار الذي تعرضت له خالل الحروب في 
الماضية. السنوات 

أضافت: »ما يدعو إلى األسف الشديد 
أن مصدر الدخل الوحيد للبالد يعاني من 
تخزينية،  مرونة  أفقدنا  ما  التمويل،  شح 
وتكاليف  مالية  أعــبــاء  الــبــالد  وحــمّــل 
مهمًا  جــزءًا  البالد  أفقد  بل  إضافية؛ 
تخفيض  بسبب  المضمون  الدخل  من 

يتحسن  أن  ــى  إل اإلنتاجية  الــطــاقــات 
الطقس، وتعاود عمليات شحن الكميات؛ 
للمعدالت  ــددًا  ــج م ــودة  ــع ال لتتسنى 

لإلنتاج«. الطبيعية 
شركة  فقدان  إلى  المؤسسة  ولفتت 
30 ألف برميل في اليوم من  الواحة نحو 
طاقتها اإلنتاجية؛ بسبب تقادم األنابيب؛ 

إذ أن زيادة اإلنتاج تؤدي إلى تمزقها.

طرابلس- الوسط

خرائط طريق ومبادرات بال توافق على تحديد موعد لالستحقاق االنتخابي

هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
الليبية مؤشرات حل قريب  ال تبدو في أفق األزمة 
الموعد  إلــى  الــوصــول  فشل  بعد  ما  لتعقيدات 
أن  بعد   ،2021/12/24 في  المفترض  االنتخابي 
أو  طرف  بدعم  وربما  فاعلة،  محلية  أطراف  نجحت 
الموعد، في  أطراف دولية لم تكن متحمسة لهذا 
خلق مناخ غير موات للعملية االنتخابية منذ اإلعالن 
جاد من  دولي  قلق  أيضًا مالمح  تظهر  ولم  عنها، 
احتمال تجاوز فترة يونيو المقبل كآخر أجل لتجنيب 
يتعلق  ما  خصوصًا  جديد،  فراغ  في  الوقوع  البالد 

بالسلطة التنفيذية.
السياسي،  والتجاذب  االنقسام  حالة  ووســط 
إلى  وليامز  ستيفاني  األممية،  المستشارة  تسعى 
تحقيق توافق في اآلراء يكون أكثر وضوحًا التخاذ 
القرار األنسب، الذي يفتح باب األمل إلعادة العملية 
إلى  االنجرار  ومنع  الصحيح  مسارها  إلى  السياسية 

موجة جديدة من العنف في ليبيا.
وأمام مساعي ما يطلق عليهم قوى »األمر الواقع« 
طويلة،  زمنية  فترة  إلى  االنتخابي  الموعد  لترحيل 
عبر مسار سياسي جديد، تحاول البعثة األممية قطع 
مجلس  أقره  بما  التذكير  عبر  هؤالء،  على  الطريق 
األمن الدولي بشأن الحل الشامل، وضرورة احترام 
الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق 
في  ينتهي  الذي  )تونس(،  السياسي  الحوار  ملتقى 
يونيو المقبل كأقصى مدة لتنفيذ المتفق عليه في 
الخارطة، وهو ما نقل عن المستشارة األممية عقب 
لقائها كتلة النساء في ملتقى الحوار، ما يشير إلى أن 
التحركات الواسعة، التي تقوم على تغيير الحكومة 
الموقتة ال تحظى بتأييد دولي، بعد الفشل في إجراء 

االنتخابات في موعدها.
وفي محاولة إلحياء دور ملتقى الحوار السياسي 
على  والــدولــة  النواب  مجلسي  ــرار  إص حــال  في 
إلى  وليامز  كثفت  االنتقالية،  الفترة  أمد  إطالة 
في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  منسق  جانب 
البرلمانيين،  مع  لقاءاتهما  زينينغا  ريزيدون  ليبيا، 
وأعضاء لجنة خارطة الطريق المشّكلة من النواب، 
بهدف إلزام مختلف األطراف بضرورة االتفاق على 
بعدها  ليتم  يونيو  حلول  قبل  االنتخابات  إجــراء 
الخالف  أن  إال  منتخبة،  لحكومة  السلطة  تسليم 
وأولوية  نوعية،  بشأن  متشعب  حاليًا  الحاصل 
استفتاء  إذا كان سيسبقه  وما  المقبل،  االستحقاق 
أواًل،  التشريعية  الهيئة  انتخاب  أو  الدستور،  على 

إجرائهما  أم  العكس  أم  الرئيس  انتخاب  قبل 
بشكل متزامن.

الطريق  خــارطــة  لجنة  تــواصــل  األثــنــاء  وفــي 
المشكلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة 
بهدف  السياسية  األطــراف  مختلف  مع  تواصلها 
أن  غير  الجديدة،  الخارطة  صياغة  على  التوافق 
جلسة  أول  ستحمله  ما  بشأن  يسود  الترقب 
اإلثنين  صالح،  عقيلة  رئيسه  برئاسة  لـ»النواب« 
االنتخابات  مصير  تحدد  قد  مخرجات،  من  المقبل 
أو الحكومة، بينما عقدت اللجنة لقاءات مع كل من 
ورئيس  المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
الهيئة  وأعضاء  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
بهدف  الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
المسارين  بشأن  توافقية  صيغة  إلى  الوصول 

الدستوري واالنتخابي بالبالد.
قوى  باشرت  عقيلة صالح،  عودة  مع  وبالتزامن 
النتخابات  مترشحين  بقيادة  ومدنية  سياسية 
الرئاسة والبرلمان، تحركًا موازيًا يدعو إلى التعجيل 
بانتخاب برلمان جديد ضمن ما سمي بـ»المبادرة 
وحسب  الماضي،  اإلثنين  أطلقوها  التي  الجامعة« 
 30 بعد  النيابية  االنتخابات  تجرى  المبادرة  مسار 
انتخابه  من  أيام  سبعة  وبعد  اعتمادها،  من  يومًا 
والية  تنهي  جلسة  أول  الجديد  البرلمان  يعقد 

أسبوع  وخالل  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي 
ينتخب رئيس الحكومة من خارج الهيئة التشريعية، 
المناصب  تسمية  إعــادة  األول  الشهر  في  وتليه 
تعديل  أشهر  بثالثة  وبعدها  والقيادية  السيادية 
الدستور ثم عقب شهرين االنتخابات الرئاسية وفق 

الدستور الجديد.
آخر،  فريق  يريده  ما  مع  االتجاه  هذا  ويتعارض 
قيل أنه التقى سرًا في المغرب، وهو يقدم تصورًا 
إجراء  عام   ،2023 حتى  االنتقالية  الفترة  بتمديد 
على  التركيز  بمبرر  أواًل  الرئاسية،  االنتخابات 

وتقديمها  وتنقيحها  الدستور  مسودة  فتح  إعادة 
لالستفتاء ما يكلف وقتًا طوياًل.

أفــريــك«  »جـــون  مجلة  كشفته  مــا  أن  غير 
المغرب«  »لقاء  بشأن  تفاصيل  من  الفرنسية، 
انضم  إذ  األوراق؛  لخلط  أخرى  تحالفات  إلى  يشير 
عقيلة  اجتماعات  إلى  »بلقاسم«  حفتر  خليفة  نجل 
استبدال  عملية  لتنظيم  المشري  وخالد  صالح 
أحد  إن  مضيفة  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس 
هذه  في  شــارك  قــدور  مصطفى  النواصي  قــادة 
باإلرادة  مدفوع  مفاجئ«  »تقارب  في  االجتماعات، 
اإلجماع  أضحى  أن  بعد  الدبيبة،  إلقالة  المشتركة 

على إجراء االنتخابات غير سار.
ولتغييره يتعين على عقيلة الحصول على غالبية 
دون  لكن  عنه،  بعيدة  هي  التي  النواب  أصــوات 
الدبيبة  سيتمكن  لالنتخابات  واضح  زمني  موعد 
من الصمود وفق ما صرح رئيس معهد االستشراف 
واألمن في أوروبا إيمانويل دوبوي، مؤكدًا إمكانية 
الوفاق  لحكومة  السابق  الرئيس  سيناريو  تكرار 
الوطني فايز السراج، وذلك بجعل الحكومة الحالية 
تستمر في أعمالها بتأييد من المستشارة الخاصة 

لأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
االنتخابي«  الزخم  على  »الحفاظ  عن  وبحثًا 
الخارج، باشرت وليامز مشاوراتها مع األطراف  من 

لقاء  لها  فكان  ليبيا،  بشأن  واإلقليمية  الدولية 
جمشيد  ليبيا،  في  الروسي  السفير  مع  تونس  في 
بولتايف، وشددا على »الحاجة إلى مواصلة العملية 
الليبية«  األطياف  مختلف  تشمل  التي  السياسية 

فيما التقت دبلوماسيين جزائريين وتونسيين.
أميركية  األممية  المستشارة  نــداء  ويتطابق 
الجنسية مع تجديد الواليات المتحدة تأكيدها على 
دعم جهود »استعادة الزخم إلجراء االنتخابات في 
ليبيا«؛ حيث قال سفير الواليات المتحدة ومبعوثها 
الخاص ريتشارد نورالند، في عدة تغريدات نشرت 
الثالثاء، إن بالده تدعم  على موقع »تويتر« مساء 
الحكومة  الليبيين  منح  شأنها  من  عملية  أي 
التي  والمنتخبة  السيادة  وذات  والموحدة  القوية 
المشري،  خالد  لقائه  خالل  وذلــك  يستحقونها، 
مذكرًا بأن حوالي 3 ماليين ليبي مستعدون لإلدالء 
بأصواتهم، ولفت إلى الجهود المكثفة مع مجلس 
بمنحها  طريق  خارطة  على  سريعًا  لالتفاق  النواب 
في  ستُجرى  االنتخابات  بأن  الثقة  الشعب  عامة 

أقرب وقت ممكن.
وقبيل عقد مجلس األمن الدولي هذا الشهر عدة 
اجتماعات حول ليبيا، تبدأ بتقديم بعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا تقريرها الخاص بعملها في 14 من 
للسالم  »كارنيغي«  معهد  ينصح  الجاري،  الشهر 
األميركي، القوى الغربية وخاصة الواليات المتحدة 
واألهم  األرض  على  الحقائق  مع  بسرعة  بالتكيف 
االنتباه  إلى  واشنطن  حاجة  على  يشدد  ذلك،  من 
سقوط  بعد  ليبيا  من  تعلمتها  التي  الدروس  إلى 
األميركي  الرئيس  إدارة  دعمت  وبينما  القذافي. 
الماضي،  العام  لالقتراع  االستعدادات  بايدن  جون 
حزمًا  أكثر  بشكل  االنخراط  إلى  اآلن  بحاجة  فإنها 
في وضع األسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة 
حقًا. ويشمل ذلك تعزيز المجتمع المدني، وضمان 
سيادة القانون والمساءلة، ووضع إستراتيجية أكثر 
أنها  الميليشيات. كما  نفوذ  لوقف  للتطبيق  قابلية 
أساس  تطوير  على  الليبيين  مساعدة  إلى  تحتاج 
قانوني ثابت ومتفق عليه لالنتخابات المستقبلية–
إما من خالل دستور أو اتفاق مشابه–يكرس مبادئ 
الشمول والتمثيل الحقيقي، بداًل من االستمرار في 
الغنائم«.  وتقاسم  »المساومة  البالية  النخبة  لعبة 
كما يجب أن تكون هذه العملية مملوكة لليبيين؛ 
ليبيا  في  لالنتقال  القيادة  عجلة  إعادة  ينبغي  ال  إذ 
إلى الفصائل السياسية الفاسدة نفسها التي فاقمت 

أزمات البالد.

ترقب بشأن ما ستحمله جلسة »النواب« 
اإلثنين المقبل من مخرجات قد تحدد 

مصير االنتخابات أو الحكومة

 وليامز تسعى إلى تحقيق توافق في 
اآلراء يفتح باب األمل إلعادة العملية 

السياسية إلى مسارها الصحيح

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● لجنة خارطة الطريق البرلمانية مع رئيس مفوضية االنتخابات. 10 يناير 2022

● أحد حقول النفط الليبي

   إلى كل الليبيني.. سنة أمازيغية سعيدة

أحمد بللو: األم هي الدائرة 
األولى التي تشكلت فيها
 رؤيتي الشخصية للعالم

االتحاد واألهلي 
طرابلس يوجهان ضربة 

»إيطالية - فرنسية«

● أمازيغ ليبيا يحيون عامهم اجلديد
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فرقة ناشئي الزمن الجميل تطلق باكورة أعمالها على يوتيوب«

أكثر من أكثر من 1010 منصات بث أفالم »مجانية« وبطريقة »قانونية« منصات بث أفالم »مجانية« وبطريقة »قانونية«

فرنسا تفرض غرامات »كبيرة« على »غوغل وفيسبوك«فرنسا تفرض غرامات »كبيرة« على »غوغل وفيسبوك«
حارسة  والحريات«  المعلوماتية  »لجنة  أعلنت 
الحياة الخاصة للفرنسيين، الخميس، فرض غرامات 
 150 تبلغ  و»فيسبوك«  »غوغل«  على  »كبيرة« 

مليون يورو وستين مليون 
بسبب  التوالي؛  على  يورو 
مجال  فــي  ممارساتهما 
»ملفات تعريف االرتباط«، 
الرقمية  التتبع  أدوات 
ــداف  الــمــســتــخــدمــة ألهـ
الذي  والمبلغ  اإلعــانــات، 
ُفرض على »غوغل« دفعه 
العقوبات  بين كل  قياسي 

التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون 
يورو فرض على »غوغل« دفعها أيضًا في ديسمبر 
2020 في قضية ملفات تعريف االرتباط، وفق وكالة 

»فرانس برس«.

أن مواقع  إنها الحظت  بيان،  اللجنة في  وقالت 
فيسبوك وغوغل ويوتيوب ال تسمح برفض ملفات 
فيها  يجري  التي  نفسها  »بالبساطة«  االرتباط 
المنصتين  وأمهلت  قبولها. 
ثاثة أشهر لتنفيذ القرار وإال 
شركة  كل  على  »سيتوجب 
ألف  مئة  قدرها  غرامة  دفع 
تأخير«،  يوم  كل  عن  يــورو 
»فرانس  إلى  سلم  رد  وفي 
عن  »غوغل«  أعلنت  برس« 
بعد  ممارساتها  في  تغيير 
قرار اللجنة. وقالت المجموعة 
العماقة لإلنترنت »مع احترام توقعات مستخدمي 
وكذلك  جديدة  تغييرات  بتنفيذ  نتعهد  اإلنترنت، 
العمل بنشاط مع لجنة المعلوماتية والحرية استجابة 

لقرارها في إطار التوجيه )األوروبي( إي برايفاسي«.

من المتوقع أن تستمر هجمات برامج الفدية 
وسرقة البيانات السرية على نطاق واسع في العام 

2022. ويساهم ارتفاع قيمة العمات المشفرة 
والصعوبة التي تواجهها السلطات في مواجهة 

قراصنة الكمبيوتر، في ازدهار االبتزاز الرقمي، 
وهو عبارة عن اختراق شبكة كمبيوتر مؤسسة ما 
وطلب فدية بالعملة المشفرة في مقابل تزويدها 
الرمز الذي يمكنها من التحكم مجددا بأجهزتها.

وتشير شركة »SonicWall« لألمن السيبراني 
إلى »تسجيل 495 مليون هجوم فدية« حتى 

أكتوبر، مما جعل 2021 قبل شهرين من نهايتها 
»السنة األكثر تكلفة واألكثر خطورة« في هذا 
المجال وكتبت كبيرة مسؤولي االستعام في 
شركة »مانديانت« لألمن السيبراني ساندرا 
جويس »في العام 2022، سيكون الموضوع 

الرئيسي بالنسبة لي ولزمائي هو برنامج الفدية. 
 Identity« إنه أمر مربح للغاية« وتتوقع منظمة

Theft Resource Center« األميركية غير 
الحكومية أن تسجل أرقام قياسية في مجال 

تسرب البيانات.

برامج الفدية اإللكترونية 
وسرقة البيانات

بيع موقع »ذي أتليتيك« 
بقيمة 550 مليون دوالر

CINEMA
CINEMA

إذا كنت من عشاق مشاهدة األفام السينمائية 
وال تستطيع دفع االشتراك المالي، فهناك منصات بث 
منزلية مجانية لعرض األفام بطريقة قانونية توفر 
مجموعة واسعة من األفام والعروض التلفزيونية 
مسلسات  معظمها  في  تكون  التي  المجانية 
كاسيكية كوميدية، إلى جانب القليل من األفام 
 »Vudu« منصة  توفر  حيث  المميزة؛  الحديثة 
مجموعة كبيرة من األفام التي يمكنك مشاهدتها 

مع اإلعانات.
ورغم أن منصة »Tubi« غير مألوفة؛ لكنها توفر 
الكاسيكية  األفــام  من  كبيرة  مجموعة  بدورها 
األقلية«  »تقرير  مثل  الحديثة،  ــام  األف وكذلك 
وعلى  المتحولون«،  المراهقون  النينجا  و»ساحف 
عكس بعض القنوات األخرى، توفر هذه القناة كثيرًا 
مثل  تصفحها  يسهل  التي  المحددة  الفئات  من 
األفام العائلية والسينما السوداء، وتتميز بسهولة 

تصفحها.
وإذا كنت من محبي أفام الرعب أو أفام الحركة 
في  يناسبك  ما  تجد  فسوف  الكوميدية،  األفام  أو 
التي  »سوني«  لشركة  التابعة   »Crackle« منصة 
المتنوعة  ــام  األف من  ضخمة  مجموعة  تعرض 
المجانية، كما تتوفر على هذه المنصة العديد من 
»فيوري«  مثل  كبيراً  استحسانًا  القت  التي  األفام 
و»الشبكة االجتماعية«، إلى جانب األفام القديمة 

مثل »إيس فنتورا« و»ميدنايت إن باريس«.
فإن  المتحركة،  الرسوم  يحب  من  لديك  وإذا 
مشاهدة  فرصة  لك  توفر   ،»Crunchyroll« منصة 
استعادة  تحاول  أو  الماضي،  تتابعها في  لم  أعمال 
الذكريات مع من شاهدتها سابقًا، بينما تعد منصة 
»Filmrise« من بين منصات البث القليلة التي تقدم 
قائمة كبيرة من األفام في واجهة أساسية يسهل 
تصفحها، إلى جانب مشاركة كثير من المحتوى مع 
من  قليل  عدد  لديها  األخــرى.  المجانية  المنصات 
البرامج التلفزيونية األقل شهرة، إلى جانب عدد قليل 
من األفام الكبرى مثل »ثيرد روك فروم ذا صن«، 
التي ستجدها في مكان آخر أيضًا. لكن ما يميز »فيلم 
رايز« هو أن بها قسمًا خاصًا بالحفات الموسيقية 

المباشرة.
للجميع،  متاحة  فليست   »Hoopla« منصة  أما 
لكنها تتميز بعرض عناوين مميزة قد ال تجدها على 
القنوات األخرى مثل »وات وي دو إن ذا شادوز«، إلى 
جانب العناوين المتداولة بين بقية المنصات، كما 
مثل  العائلية  األفام  من  ضخمة  بتشكيلة  تتميز 
»13 أصبحت 30«، لكنك ستحتاج إلى إنشاء حساب 
مجاني فيها، وتبث منصة »Plex« البرامج الخاصة 
عبر الشبكة المنزلية، ثم توسعت لتشمل كثيراً من 
المحتوى الضخم، بما في ذلك األخبار ومسلسات 

الويب واألفام والعروض التلفزيونية.

واصلت مؤسسة »نيويورك تايمز« سياسة التنويع، 
بعدما استحوذت المجموعة التي تصدر الجريدة 

العريقة على موقع »ذي أتليتيك« اإلخباري الرياضي 
المعروف، مقابل 550 مليون دوالر، وأشارت الجريدة 
األميركية في بيان نشرته، الخميس، إلى أن الموقع 
سيستمر في العمل بصورة مستقلة عن »نيويورك 

تايمز«، وكان »ذي أتليتيك« الذي أطلق سنة 
2016، انتهج خط اإلعام الرياضي اإللكتروني 

المدفوع، مع انتشار محلي واسع، واستعان 
بصحفيين معروفين في المدن األميركية الكبيرة.
واستفادت المنصة من الوضع المتردي للصحافة 

المحلية، التي ترزح تحت وطأة األزمات المالية، 
لتصبح سريعًا مرجعًا رئيسيًا للمعلومات الرياضية 

في الواليات المتحدة، وفي نهاية 2021، كان 
الموقع يعد حوالي 1.2 مليون مشترك، وفق 
»نيويورك تايمز«، وتطور الموقع سريعًا، مع 

إطاقه نسخة بريطانية سنة 2019 وعقده شراكة 
مع مجموعة »أوبتوس سبورت« التلفزيونية 
األسترالية سنة 2021. لكن وسائل إعامية 

أميركية أشارت إلى أن ذي أتليتيك« يواجه صعوبة 
في تحقيق أرباح وكان يفكر قبل صفقة االستحواذ، 

في إعادة تركيز استراتيجيته.
وقالت رئيسة مجموعة »نيويورك تايمز«، 

ميريديت كوبيت ليفيين، في تصريحات أوردها 
البيان إن الجريدة »تقدم أصا تغطية رياضية 

مستقلة لجمهور عريض«. وأوضحت أن االستحواذ 
على »ذي أتليتيك« من شأنه »السماح لنا بتقديم 

محتويات أكثر بكثير هذه تكملة جيدة للتايمز«، 
وتعتمد »نيويورك تايمز« منذ سنوات سياسة 
استحواذ موجهة لتنويع جمهورها واستقطاب 

متابعين أصغر سنًا وتعزيز عرضها، من وصفات 
الطهو إلى المدونات الصوتية.

أطلقت فرقة ناشئي الزمن الجميل باكورة أعمالها الغنائية على موقع 
الفيديو األشهر »يوتيوب« عبر أغنية »قمري يا يمي« التي تغنت بها 
الفنانة الشابة، صفاء سعيد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي الليبي، 
مسعود بشون، وألحان الملحن الليبي، كاظم نديم، وسبق أن تغنت 

بها الفنانة التونسية نعمة خال الستينيات من القرن الماضي.

الفنانة صفاء سعيد ظهرت في فيديو األغنية برفقة عازفة الجيتار، 
هاجر زوبي، وعازفة القانون، ميسم خالد؛ حيث جرى تصوير األغنية 

بمدينة بنغازي وهي من إخراج يوسف الجياني، وتصوير عبدالرؤوف 
المين، وإشراف الفنان القدير أحمد الزلينتي، وإنتاج منظمة براح 

للثقافة والفنون.

شعر الحكمة
تملحنا واعطاب الحال * وضاق البال * رجيناهم والمرجا طال

النيه فـالـكرسي مازال * عليك انذال * اغـلبهم سـراق وكـذاب
الجوع قطعنا يانواب * الوطن وخليتوه خراب* الراتب غاب

نشدناومالقيناش جواب*الحال اعطاب * تملحنا وانتو االسباب

شبكة »ترامب« للتواصل االجتماعي 
تنطلق في فبراير املقبل

طبيب وممرضان يعبرون نهر كامانا لتلقيح كبار السن ضد فيروس »كوفيد - 19« جنوب بيرو. )أ ف ب(

كلمة1000
تعتزم المجموعة اإلعامية التابعة للرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب إطاق 
شبكة التواصل االجتماعي الخاصة بها 
»تروث سوشل« في 21 فبراير، بحسب 

ما جاء في إعان على متجر »أبل ستور« 
لتنزيل التطبيقات، ووفقًا لإلعان »من 

المتوقع أن يصبح تطبيق تروث سوشل 
متاحًا للتنزيل على متجر )أبل( للتطبيقات 

في 21 فبراير، وستكون لهذا التطبيق 
ميزات مشابهة ألدوات االتصال الموجودة 

على فيسبوك«، بحسب المصدر نفسه، 
ولم ترد »مجموعة ترامب لإلعام 

والتكنولوجيا« المالكة لتروث سوشل في 
الحال على سؤال لوكالة »فرانس برس« 

بشأن الحدث المرتقب.
وقرر الملياردير الجمهوري إطاق هذه 

الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته 
على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في 
يناير 2020 بتهمة تحريض أنصاره على 

اقتحام الكابيتول، وقال ترامب إنه قرر 

إنشاء هذه المنصة لـ»الوقوف في وجه 
استبداد عمالقة التكنولوجيا«، متهمًا 

كبريات الشركات في وادي السيليكون 
بأنها »استخدمت سلطتها األحادية 

إلسكات األصوات المنشقة في أميركا«، 
وفرضت شبكات التواصل االجتماعي 

العماقة الثاث، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، 
حظرًا على الملياردير الجمهوري في أعقاب 

الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره 
على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 
في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة 

على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 

89 مليون متابع على تويتر و35 مليونًا 
على فيسبوك و24 مليونًا على إنستغرام 

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل 
مع أنصاره، كما أن العديد من القرارات 
األساسية التي اتخذها حين كان رئيسًا، 

واإلقاالت والتعيينات التي أجراها، كان 
يكشف عنها عبر هذه المنصة.

»#بغداد_مدنية« يجتاح مواقع التواصل

ذكرت وسائل إعام محلية أن السلطات الصينية انتقدت شركة »وول مارت« 
التجزئة  السيبراني، في أحدث مشكلة لمتاجر  انتهاكها لقوانين األمن  بزعم 
األميركية التي أصبحت هدفًا لاتهامات في الباد بسبب وقف مبيعات المنتجات 

الشرطة  المصدر من شينجيانغ، واكتشفت  ذات 
نقطة   19 الصين  بجنوب  شينزين  مدينة  في 
أواخر  في  مــارت«  »وول  شبكة  نظام  في  ضعف 
في  بالتباطؤ  الشرطة  واتهمتها  نوفمبر،  شهر 
»تشاينا  جريدة  ذكرت  حسبما  الثغرات،  إصاح 
كواليتي نيوز« المدعومة من قبل منظم السوق 

في الباد.
أمرت  مــارت«  »وول  شركة  إن  التقرير  وقال 
أو  غــرامــات  أي  ذكــر  دون  تصحيحات،  بــإجــراء 
تفاصيل عن نقاط الضعف، ويمثل هذا مجموعة 
التي  للشركة،  الصين  في  المشاكل  جديدة من 

واجهت في الشهر الماضي انتقادات لما قالت وسائل اإلعام المحلية إنها أزالت 
بشكل متعمد المنتجات التي تم الحصول عليها من شينجيانغ من تطبيقاتها 
ومتاجرها، وتعد شينجيانغ نقطة صراع متنامية بين الحكومات الغربية والصين. 
ويقدر خبراء األمم المتحدة وجماعات حقوق اإلنسان أن أكثر من مليون شخص، 
معظمهم من األويغور وأفراد من األقليات المسلمة األخرى، قد تم احتجازهم 

في معسكرات هناك.
ورفضت الصين االتهامات بالسخرة أو أي انتهاكات أخرى في أقصى غرب 
التطرف.  لمكافحة  مصممة  مهنية  مراكز  بأنها  المعسكرات  ووصفت  الباد. 
جميع  إن   2019 الــعــام  ــر  أواخـ فــي  وقــالــت 
وشهدت  تخرجوا،  المعسكرات  في  األشخاص 
ذراعها  في  عضوية  إلغاء  موجة  مــارت  وول 
الصينية »Sam’s Club« منذ قضية شينجيانغ. 
غير  الكسب  مكافحة  وكــالــة  اتهمت  كما 
 Sam’s«و التجزئة  تاجر  الصين  في  المشروع 

Club« بالغباء وقصر النظر.
علنًا على هذا  لم تعلق »وول مارت«  بينما 
األمر، ذكرت وكالة »رويترز« أن أحد المديرين 
التنفيذيين في »Sam’s Club« أخبر المحللين 
هناك  يكن  لم  وأنه  فهم  سوء  كان  األمر  أن 
إزالة متعمدة للمنتجات من شينجيانغ، وقالت إن المستهلكين الصينيين فشلوا 
في العثور على منتجات من شينجيانغ ألن التطبيق ال يدعم عمليات البحث عن 
المنتجات بناًء على أسماء األماكن، ويسلط الجدل الحاصل الضوء على مسيرة 
الشركات األجنبية الصعبة في الصين. وتحاول هذه الشركات موازنة التوترات 

الجيوسياسية بين الصين والغرب مع أهمية الصين كسوق وقاعدة إمداد.

»وول مارت« تواجه انتقادات صينية بسبب األمن السيبراني
»#بغداد_مدنية«،  هشتاغ  اجتاح 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  صفحات 
وانزعاج  عن غضب  تعبيرًا  وذلك 

بإلغاء  تفاجأ  الذي  العراقي  الجمهور 
مقررًا  كان  التي  الغنائية  الحفات 

»السندباد  ألعاب  بمدينة  تقام  أن 
قرار مجلس  وجاء  بغداد  الند«، شرقي 

بإلغاء  الند«  »السندباد  مدينة  إدارة 
أعلن  كما  الغنائية،  الحفات  جميع 

عاصي  اللبناني،  المطرب  حفلة  تأجيل 
حملة  بعد  آخر،  إشعار  إلى  الحاني، 

الجماعات  بها  قامت  كبيرة  تحريض 
المتطرفة  الشيعية  والحركات 

إليران. الموالية 
اآلالف من  الهشتاغ  مع  وتفاعل 
العديد  إلى  باإلضافة  العراقيين 

عن  فضًا  البارزين،  المدونين  من 
واإلعاميين  الناشطين  من  الكثير 

لمدينة  وسبق  والصحفيين، 
العديد  احتضنت  أن  الند«،  »السندباد 

لمطربين  الغنائية  الحفات  من 
أكتوبر  شهر  منذ  وعرب  عراقيين 

الغناء  نجوم  أبرزهم  من  الماضي، 
رياض، وشذى حسون. ورحمة  إليسا، 

عملتها  إطاق  بال«  »باي  شركة  تستكشف 
المشفرة المستقرة كجزء من دفع العملة المشفرة، 
وفقًا للشركة، التي أكدت التطور بعد اكتشاف دليل 
على هذه الخطوة داخل تطبيقها لجهاز آيفون، وقال 
خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس للعمات 
في  بال«،  »باي  في  الرقمية  والعمات  المشفرة 
بيان: نحن نستكشف عملة مشفرة مستقرة. عندما 
نسعى إلى المضي قدمًا، فإننا نعمل عن كثب مع 

المنظمين المعنيين.
وتعتبر العمات المشفرة المستقرة هي عمات 
سلعة  أو  عملة  بقيمة  ومسعرة  مدعومة  رقمية 
حالية. وعادة ما تكون أكثر استقراراً من نظيراتها 
الامركزية، وجرى اكتشاف الدليل على استكشاف 
الشركة لبناء عملة مشفرة مستقرة ألول مرة في 
موسر،  المطور ستيف  بواسطة  بال  باي  تطبيق 
وتظهر التعليمات البرمجية والصور المخفية العمل 
على ما يسمى عملة »PayPal Coin« كما تشير 
التعليمات البرمجية إلى أن هذه العملة مدعومة 

بالدوالر األميركي.
وقال ناطق باسم الشركة إن الصور والتعليمات 
البرمجية الموجودة داخل التطبيق نشأت من حدث 
هاكاثون داخلي حديث داخل قسم البلوك تشين 
وهذا  الشركة.  في  والمشفرة  الرقمية  والعمات 

يعني أن الشعار النهائي واالسم والميزات يمكن أن 
تتغير في المنتج العام، ويعتبر الهاكاثون الداخلي 
بمثابة حدث يتعاون فيه المهندسون الستكشاف 

وبناء منتجات جديدة قد ال ترى إصداراً عامًا.
للعمات  كبير  جهد  في  الشركة  وانخرطت 
ميزات  وأطلقت  األخيرة.  األشهر  في  المشفرة 
بها،  واالحتفاظ  الرقمية  العمات  لشراء  جديدة 
المشتريات  ثمن  دفع  على  القدرة  إلى  باإلضافة 
باستخدام األموال، وصرح نائب الرئيس للعمات 
المشفرة والعمات الرقمية في »باي بال« مؤخرًا 
بأن الشركة لم تر بعد عملة مستقرة تم إنشاؤها 

لغرض الدفع.
المدفوعات،  عماقة  الستخدامات  وبالنسبة 
فإن العملة المستقرة تحتاج إلى دعم المدفوعات 
على نطاق واسع وتتمتع باألمان، على حد قوله. 
وأضاف: يجب أن يكون هناك توضيح بشأن اللوائح 
واألطر التنظيمية ونوع التراخيص المطلوبة في 
هذا المجال، يذكر أن »باي بال« ليست الشركة 
إطاق  تستكشف  التي  األولى  العماقة  التقنية 
سابقًا  المعروفة  ميتا،  وتساعد  الخاصة.  عملتها 
باسم »فيسبوك«، في تطوير عملة مستقرة تسمى 

.»Diem«

»باي بال« تستكشف إطالق عملتها املشفرة
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إنهاء الفترة االنتقالية رهن مبادرات وأهواء األطراف املتنازعة على السلطة
عاجلة  انتخابات  إلى  الدعوة  شعلة  خمدت  أن  بعد 
في ليبيا، وما يمكن أن يطلق عليه دفن موعد 24 
ديسمبر، بات من السابق ألوانه تحديد ما ستؤول 
إليه التحركات األممية والتقارب الداخلي بين عدة 
أطراف ليبية من خطط مفترضة لحل الوضع السياسي 
المتأزم؛ فيما بدت على السطح مبادرة تقضي بإجراء 
بإنهاء  وتعجل  يومًا،   30 خالل  برلمانية  انتخابات 

خارطة الطريق قبل منتصف العام الجاري.
ونجحت أجسام فاعلة في المشهد الليبي في خلق 
مناخ غير موات للعملية االنتخابية طيلة أشهر، لكن 
تلوح في األفق بوادر قلق دولي من تجاوز فترة يونيو 
المقبل كآخر أجل إلنقاذ البالد من الوقوع في حلقة 

الفراغ مجددًا في هرم السلطة التنفيذية.
وبسبب االنقسامات على األرض والتدخل خارجي، 
ووسط  الليبية  األطراف  قادة  وسط  تباين  يسود 
المجتمع الدولي في التعامل مع العقبات التي أدت 

إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.
وفيما جرت مفاوضات بين مجلسي النواب واألعلى 
للدولة بشأن مستقبل االنتخابات، فإن المستشارة 
األممية ستيفاني وليامز تسعى إلى بناء توافق في 
األنسب،  القرار  التخاذ  وضوحًا  أكثر  يكون  اآلراء 
الماضي  ديسمبر   7 في  تعيينها  وأن  خصوصًا 
كمستشارة لألمين العام لألمم المتحدة زرع بعض 
ومنع  الصحيح  مسارها  إلى  العملية  بإعادة  األمل 

اندالع موجة جديدة من العنف في ليبيا.

تأجيل طويل األمد لالنتخابات
وتبرز مساٍع من قوى ما يطلق عليه »األمر الواقع« 
عبر  طويلة  زمنية  لفترة  االنتخابي  الموعد  بترحيل 
البعثة  تحاول  بينما  جديدة،  سياسية  خطة  فرض 
األممية قطع الطريق على هؤالء بالتذكير بما أقره 
مجلس األمن الدولي للحل الشامل، بضرورة احترام 
الجدول الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق 
يونيو  في  الذي سينقضي  السياسي،  الحوار  ملتقى 
المقبل كأقصى مدة لتنفيذ المتفق عليه في الخارطة.

اإلصرار األممي يؤكد أن التحركات الواسعة التي 
تقوم على تغيير الحكومة الموقتة ال تحظى بتأييد 
موعد  في  االنتخابات  إجراء  في  الفشل  بعد  دولي 

24 ديسمبر.
وفي حال إصرار مجلسي النواب والدولة على إطالة 
يكون  قد  األكبر  الدور  فإن  االنتقالية،  الفترة  أمد 
لملتقى الحوار السياسي الذي سيتم إعادة إحياء دوره.

جوالت وليامز المتواصلة
المتحدة  األمم  بعثة  منسق  رفقة  وليامز،  وكثفت 
مع  اللقاءات  من  زينينغا،  ريزيدون  ليبيا  في  للدعم 
ولجنة  البرلمان  األساسيين من مسؤولي  الفاعلين 
النواب.  مجلس  قبل  من  المشكلة  الطريق  خارطة 
ما  آخر  على  األمميين  المسؤولين  اللجنة  وأطلعت 
توصل له أعضاؤها من حلول تكفل سالسة العملية 

االنتخابية.
دعمهما  األمميان  المسؤوالن  أكد  بدورهما، 
الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق 
المراحل  إلنهاء  الدستوري  المسار  على  ترتكز 

االنتقالية، وفق مجلس النواب.
وإن كان إلزام مختلف األطراف بضرورة االتفاق 
على إجراء االنتخابات قبل حلول يونيو المقبل ليتم 
بعدها تسليم السلطة لحكومة منتخبة، إال أن الخالف 
الحاصل حاليًا متشعب وينحصر في نوعية االستحقاق 
أو  الدستور  على  استفتاء  يسبقه  كان  وإن  المقبل، 
انتخاب  قبل  أواًل  التشريعية  الهيئة  اختيار  إجراء 

الرئيس أم العكس أم إجراؤهما بشكل متزامن.
مع  مشاوراتها  الطريق  خارطة  لجنة  وتواصل 
مختلف األطراف السياسية بهدف التوافق على صياغة 
خارطة أخرى، غير أن الترقب يسود بشأن ما ستحمله 
أول جلسة لمجلس النواب بحضور رئيسه عقيلة صالح 
إلى  ستؤدي  وهل  المقبل،  اإلثنين  عقدها  والمقرر 
مخرجات تحدد مصير االنتخابات أو الحكومة أم ال.

ويصر مجلس النواب على تحميل المفوضية العليا 
تأجيل  مسؤولية  السايح  عماد  برئاسة  لالنتخابات 
االستحقاق ويطلب توضحيًا أكثر حول ماهية القوة 
عدم  وسببت  االقتراع  إتمام  منعت  التي  القاهرة 
المفوضية  أعلنته  الذي  الجديد  بالموعد  االلتزام 

إلجراء االنتخابات في 24 يناير.
من  كل  مع  لقاءات  البرلمانية  اللجنة  وعقدت 
المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس  ورئيس  السايح 
وأعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور بهدف 
الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري 

بالبالد. واالنتخابي 

الجامعة المبادرة 
قوى  باشرت  صالح،  عقيلة  عودة  مع  وبالتزامن 
سياسية ومدنية بقيادة بعض المترشحين النتخابات 
الرئاسة والبرلمان، تحركًا موازيًا ينطوي على التعجيل 
باستبدال مجلس النواب الحالي بآخر منتخب ضمن 
ما سمي بـ»المبادرة الجامعة« التي تم إطالقها يوم 

اإلثنين الماضي.
وينص هذا المقترح على إجراء االنتخابات النيابية 
بعد 30 يومًا من اعتماد المبادرة، ليتم عقد جلسة 
تنهي والية مجلسي النواب واألعلى للدولة بعد سبعة 

أيام فقط من انتخابات المجلس الجديد.
وخالل أسبوع أيضًا من انتخاب البرلمان الجديد 
الهيئة  خارج  من  للحكومة  رئيسًا  أعضاؤه  ينتخب 
تسمية  إعــادة  يتم  بشهر  ذلك  بعد  التشريعية، 
المناصب السيادية والقيادية وبعدها بثالثة أشهر 
تعديل الدستور، ثم عقب شهرين إجراء االنتخابات 

الرئاسية وفق الدستور الجديد.
آخر  فريق  رؤية  مع  تتعارض  الخارطة  هذه  لكن 
تشكل بعد تأجيل االقتراع عن موعده، وعقد أخيرًا 
لقاء سريًا في المغرب؛ حيث يقدم تصورًا يتمثل في 
ما   ،2023 العام  غاية  إلى  االنتقالية  الفترة  تمديد 
يعني عدم إجراء االنتخابات الرئاسية حتى ذلك العام، 
ويتحجج أصحاب هذه الرؤية بأنه من الواجب التركيز 
على إعادة فتح مسودة الدستور وتنقيحها وتقديمها 

لالستفتاء، معتبرين أن ذلك يتطلب وقتًا طوياًل.

استمرار الدبيبة بقوة أممية؟
الفرنسية،  أفريك«  »جون  مجلة  كشفته  ما  أن  غير 
بالمغرب  سرية  لقاءات  عقد  بشأن  تفاصيل  من 
انضم  إذ  األوراق؛  لخلط  أخرى  تحالفات  إلى  يشير 
نجل خليفة حفتر بلقاسم إلى اجتماعات عقيلة صالح 
وخالد المشري لتنظيم عملية استبدال رئيس حكومة 
أحد  أن  المجلة  وأضافت  الموقت.  الوطنية  الوحدة 
في  شارك  قدور  مصطفى  »النواصي«  كتيبة  قادة 
هذه االجتماعات »في تقارب مفاجئ مدفوع باإلرادة 
المشتركة إلقالة الدبيبة«، بعد أن تالشى اإلجماع 
يتعين  الدبيبة  ولتغيير  االنتخابات.  إجــراء  على 
الحصول على غالبية أصوات أعضاء مجلس النواب. 
وقد تؤول األوضاع إلى تكرار السيناريو الذي حدث 
ما  السراج،  فايز  السابقة  الوفاق  رئيس حكومة  مع 
بتأييد  أعمالها  في  الدبيبة  حكومة  استمرار  يعني 
من المستشارة الخاصة لألمم المتحدة بشأن ليبيا 
ستيفاني وليامز، حسبما يرى رئيس معهد االستشراف 

واألمن في أوروبا، إيمانويل دوبوي.

في  االنتخابي  الزخم  على  الحفاظ  عن  وبحثًا 
الخارج، باشرت وليامز مشاوراتها مع األطراف الدولية 
واإلقليمية بشأن ليبيا، فكان لها لقاء في تونس مع 
السفير الروسي لدى ليبيا، جَمشيد بولتايف، إذ شددا 
التي  السياسية  العملية  مواصلة  إلى  الحاجة  على 
وليامز  التقت  فيما  الليبية؛  األطياف  مختلف  تشمل 

أيضًا بدبلوماسيين جزائريين وتونسيين.

واشنطن تراقب
وفي األثناء، جددت واشنطن تأكيدها على دعم جهود 
»استعادة الزخم إلجراء االنتخابات في ليبيا«، وقال 
لدى  الخاص  ومبعوثها  المتحدة  الواليات  سفير 
عملية  »أي  تدعم  بالده  إن  نورالند  ريتشارد  ليبيا 
من شأنها منح الليبيين الحكومة القوية والموحدة 
وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها«، وذلك 
خالل لقائه خالد المشري، مذكرًا بأن حوالي 3 ماليين 
ليبي مستعدون لإلدالء بأصواتهم. ولفت إلى الجهود 
المكثفة مع مجلس النواب لالتفاق سريعًا على خارطة 
االنتخابات  بأن  الثقة  الشعب  عامة  بمنحها  طريق 
ستُجرى في أقرب وقت ممكن. ومقرر أن يعقد مجلس 
األمن الدولي هذا الشهر عدة اجتماعات حول ليبيا 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  بتقديم  تبدأ 
تقريرها الخاص بعملها في 14 من الشهر الجاري.
للسالم  األميركي  »كارنيغي«  معهد  وينصح 
بالتكيف  المتحدة  الواليات  وخاصة  الغربية  القوى 
مشددًا  ليبيا،  في  األرض  على  الحقائق  مع  بسرعة 
على حاجة واشنطن إلى االنتباه إلى الدروس التي 
إدارة  القذافي. وبينما دعمت  تعلمتها بعد سقوط 
فإنها  الماضي،  العام  لالقتراع  االستعدادات  بايدن 
بحاجة اآلن إلى االنخراط بشكل أكثر حزمًا في وضع 
األسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة حًقا. ويشمل 
ذلك تعزيز المجتمع المدني، وضمان سيادة القانون 
والمساءلة، ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق 

لوقف نفوذ الميليشيات.
وأضاف أن الواليات المتحدة تحتاج إلى مساعدة 
الليبيين على تطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه 
لالنتخابات المستقبلية؛ وذلك إما من خالل دستور 
والتمثيل  الشمول  مبادئ  يكرس  مشابه  اتفاق  أو 
الحقيقي، بداًل من االستمرار في »لعبة النخبة البالية« 
التي تقوم على المساومة وتقاسم الغنائم. كما يجب 
أن تكون هذه العملية مملوكة لليبيين؛ إذ ال ينبغي 
إعادة عجلة القيادة لالنتقال في ليبيا إلى الفصائل 
البالد،  أزمات  فاقمت  التي  »الفاسدة«  السياسية 

حسبما يحذر المعهد.

طرابلس - الوسط

● الدبيبة

● املجلس األعلى للدولة● مجلس النواب الليبي

● وليامز

● فنادق تمتلكها المؤسسة الليبية لالستثمار في الخارج

طرابلس ـ القاهرة ـ الجزائر–عبدالرحمن أميني

مجلة فرنسية تكشف تفاصيل زيارة الالفي:

أفريقيا الوسطى..أحد فصول الصراع على االستثمارات الليبية
كشفت مجلة »جون أفريك« الفرنسية تفاصيل منع وفد نائب 
رئيس المجلس الرئاسي عبداهلل الالفي من الوصول إلى أبرز 
فنادق عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، خالل زيارته األخيرة 
من  تطور  أحدث  في  وذلك  الماضي،  ديسمبر   29 في  لها 

فصول المواجهة حول إدارة الفندق.
بفندق  ساخطين  موظفين  إن  الفرنسية  المجلة  وقالت 
يتبع  الذي  الفندق  دخول  من  الوفد  منعوا  بالزا«  »ليدجر 
العربية األفريقية لالستثمار »اليكو«، وكان في  ليبيا  شركة 
الليبيون  واجه  إذ  وبانغي؛  طرابلس  بين  المواجهة  قلب 

الكثير من المتاعب الستعادة السيطرة عليه.
تولى  بسنتين  وبعدها   ،2012 العام  في  الفندق  وافتتح 
المجلة  وقالت  له،  التنفيذية  اإلدارة  ــزرزور  ال زياد  الليبي 
النفوذ  يكتسب  وبات  شبكته  »نسج  األخير  إن  الفرنسية 
منصبه،  عزل من  2021«، حين  غاية سبتمبر  إلى  يوم  كل 
المدير  التونسي شكري بن عبداهلل، وهو  رغمًا عنه، لصالح 
إلى   2016 العام  من  الفترة  خالل  للفندق  والمالي  اإلداري 

العام 2018.
العمال  إن  الفرنسية،  للمجلة  الفندق،  داخل  وقال مصدر 
كانوا يخشون عودة المدير السابق إلى العمل، ووصل شكري 
بن عبداهلل، الذي اشتهر بصالته القوية، وبدعم من سلطات 
وصل  التي  الرحلة  نفس  على  بانغي  إلى  الوسطى،  أفريقيا 
بشدة  سلفه  عبداهلل  بن  شكري  وانتقد  الليبي.  الوفد  إليها 
الذي يتحدى إدارته، متهمًا إياه »بعمليات اختالس«، وبالمثل 
وجهت »اليكو« انتقادات إلى زياد الزرزور »الستغالله األزمة 
الليبية« لتحرير نفسه من وصاية الشركة األم. بينما رفض 
»بيان  بإصدار  ووعــد  االتهامات،  تلك  على  الــرد  ــزرزور  ال

إعالمي« في األيام المقبلة لتوضيح األمور.

خالفات على إدارة الفندق
بالزا«  »ليدجر  فندق  رأس  على  خليفته  تنصيب  وكــان 
شبكاته  بتنشيط  واليته  المنتهي  قام  حيث  أيضًا،  معقدًا 
ثقلها  كل  استخدمت  طرابلس  لكن  نفسه،  إنقاذ  لمحاولة 
لفرض شكري بن عبداهلل، واحتفااًل بنهاية هذا المسلسل، 
احتفااًل  الماضي  سبتمبر   15 في  الليبية  السلطات  نظمت 
السياحة  وزيرة  بحضور  الجديد  التنفيذي  الرئيس  لتنصيب 
وفق  يانزيري،  سرايفا  ليونيل  ماريا  الوسطى  بأفريقيا 

الفرنسية. المجلة 

األشهر  خالل  أولويته  أن  عبداهلل  بن  شكري  ويوضح 
الموارد  بين  التوازن«  »تحقيق  ستكون  المقبلة  القليلة 
العمالء،  من  ممكن  عدد  أكبر  جذب  محاولة  مع  المالية، 
بالعمل  لهم  للسماح  الثقة  ومنحهم  الموظفين  وطمأنة 

بحرية وكفاءة.
وفي سبتمبر الماضي، تحدثت وسائل إعالم أفريقية عن 
اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لفندق ليدجر بالزا الزرزور، 
اإلقامة  بانغي، وسحب جواز سفره ووضعه تحت  في مدينة 
المجلس  باسم  الناطقة  قالت  الليبي،  الجانب  الجبرية. وعن 
الوسطى  أفريقيا  الالفي بحث في  إن  الرئاسي نجوى وهيبة 
وضع  وسبل  الليبية،  االسثتمارات  تواجه  التي  اإلشكاليات 
الماضية،  السنوات  لها خالل  تعرضت  التي  للتعديات  حلول 
»وتمكين الممثلين الشرعيين إلدارة االستثمارات وحمايتها، 

وفقًا لالتفاقات بين البلدين«.
وأكد الالفي خالل لقاء تواديرا، أهمية حماية االستثمارات 

البلدين، مبديًا حرصه  المبرمة بين  الليبية، وفقًا لالتفاقات 
على دعم االستثمارات في البالد، وخلق مجاالت جديدة فيها، 

مشيدًا بعمق العالقات التي تربط البلدين.
والوفد  الرئاسي  المجلس  رئيس  بنائب  تواديرا  ورحب 
والتي جاءت »للتباحث  بالمهمة،  الزيارة  له، واصفًا  المرافق 
باالستثمار  تتعلق  التي  الملفات  من  عدد  في  والتنسيق 
أن  أمنياته  عن  معبرًا  الصلة«،  ذات  مجاالت  في  والتعاون 
إجراء  من  الليبي  الشعب  يتمكن  وأن  أزمتها،  ليبيا  تتجاوز 
البالد  لتنعم  العاجل،  القريب  في  الرئاسية  االنتخابات 

باالستقرار. وفي سبتمبر الماضي، حظي موضوع االستثمارات 
الليبية في أفريقيا الوسطى باهتمام وزارة الخارجية؛ إذ بحث 
رئيس  مع  عيسى،  محمد  السياسية  للشؤون  الوزارة  وكيل 
االستثمارات  تواديرا  فوستان  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
وكيل  زيــارة  وخالل  ــدوالرات.  ال بماليين  المقدّرة  الليبية 
الوزارة إلى الدولة األفريقية رفقة أعضاء من شركة »اليكو«، 
أفريقيا  في  اآلخرين  المسؤولين  كبار  مع  لقاءات  عقد  جرى 
استالم  تسهيل  في  نجحت  إنها  الــوزارة  وقالت  الوسطى. 
وأشارت  الليبية.  االستثمارات  لشركة  التابع  »الدجو«  فندق 
الوزارة إلى أن األراضي والمباني الليبية في أفريقيا الوسطى؛ 

ال تزال مملوكًة للدولة الليبية،
 باإلضافة إلى األرصدة المالية الخاصة بالسفارة. وكانت 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أصول  لتقييم  النهائية  النتائج 
والتدقيق  للمحاسبة  الدولية  التي نفذتها شركة »ديلويت« 
قد أظهرت أن أكثر من 50 % من أصول شركات المؤسسة 

تتواجد في أفريقيا.
وذكر تقرير نشرته المؤسسة أن غالبية أصول الشركات 
األوروبية للمؤسسة تقع في هولندا من خالل ملكيتها شركة 
المتحدة من  المملكة  انفست هولندا بي. في« وفي  »أويل 
خالل ملكيتها لشركة »اي كينلوس« و»باروك انفيستمنتس 

ليمتد«. 
68.4 مليار دوالر، وفق  إجمالي قيمة األصول نحو  ويبلغ 
التي  األصول  وتشمل  بالخصوص،  المؤسسة  أصدرته  بيان 
االستثمارية  والمحافظ  يعادله  وما  النقد  تقييمها:  جرى 

وأصول الشركات والعقارات وبنود الميزانية األخرى.
الليبية  للمؤسسة  تقييمًا  »ديلويت«  شركة  ــرت  وأج
لالستثمار خالل العام 2020 من خالل مختصين في التقييم 
للمعايير  وفقًا  المحفظة،  قيموا  الذين  قانونيين  ومدققين 
المعهد  قبل  من  المعتمدة  وتلك  المالي  لإلبالغ  الدولية 

الملكي البريطاني للمدققين القانونيين.

 زياد الزرزور تولى إدارة الفندق »يدجر بالزا« 
منذ العام 2014 ويواجه اتهامات باالختالس

االنتخابات القريبة في حكم السراب..

المبادرة الجامعة: انتخاب 
البرلمان أوالً يعقبه استفتاء 

دستوري ثم رئاسيات

بقاء الدبيبة بقوة أممية 
مطروح.. ومعهد أميركي: يجب 

إنهاء عهد النخبة البالية
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خطاب يطالب وزير الحكم المحلي بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بالمطلب الجديد

حكومة  دشنت  جديدة،  حقوقية  خطوة  في 
عبدالحميد  برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
الدبيبة، المنصة اإللكترونية التعليمية لحقوق 

اإلنسان.
حسين  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
المنصة  تدشين  مراسم  في  شارك  القطراني، 
التي  اإلنسان،  لحقوق  التعليمية  اإللكترونية 
مدينة  في  البحر  باب  بفندق  الثالثاء،  أقيمت 

طرابلس بمشاركة عدد من المسؤولين.
أن  أوضح  للقطراني،  اإلعالمي  المكتب 
لحقوق  اإللكترونية  التعليمية  المنصة 
من  العمرية  »الفئات  تستهدف  اإلنسان 
بحقوق  لتوعيتهم  والمعلمين  المدارس  طلبة 
والمواثيق  األعراف  من  المنبثقة  اإلنسان 
الدينية  قيمنا  مع  تتعارض  ال  التي  الدولية 

السمحة«.
القطراني أشاد في كلمته بدور وزارة العدل 
وسعيها إلى تطبيق معايير العدالة، مؤكدًا على 
والعمل  اإلنسان  حقوق  ملف  مراعاة  ضرورة 
على رصد كافة الممارسات الخارجة عن سلطة 

القانون.
إن  للقطراني  اإلعالمي  المكتب  وقال 
الفعالية حضرها »كل من وزيرة العدل حليمة 
حقوق  لشؤون  العدل  وزارة  ووكيل  إبراهيم 
األعلى  المجلس  ورئيس  نجم،  خالد  اإلنسان 
منظمة  رئيس  وبحضور  القوي،  مفتاح  للقضاء 
المسؤولين  من  وعدد  بليبيا  اإلنسان  حقوق 
وعدد من أعضاء الهيئات القضائية ومنظمات 

ومؤسسات المجتمع المدني«.
العاصمة  إلى  القطراني  حسين  وعاد 
لرئيس  نائبًا  عمله  لمباشرة  األحد،  طرابلس، 
األولى  للمرة  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
الحكومة  رئيس  مع  خالفه  صفحة  طي  بعد 
بين  العالقة  وتوترت  الدبيبة.  عبدالحميد 
على   ،2021 أكتوبر  منذ  والدبيبة،  القطراني 
ديوان  هيكلة  بإعادة  األول  مطالبة  خلفية 
نائبي  اختصاصات  وتحديد  الوزراء  مجلس 
رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم االلتزام 
ببنود االتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق 

المتفق عليها في جنيف أكتوبر 2020.

أزمة الكتب المدرسية
حكومة  رئيس  قدم  قريب،  سياق  وفي 
الدبيبة،  الموقتة، عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
اعتذاره إلى كل الطالب وأولياء األمور، بسبب 
ضرورة  مؤكدًا  المدرسي،  الكتاب  توفر  تأخر 
»طباعة الكتب في ليبيا« كـ»حل جذري« لهذه 

األزمة.
مع  الثالثاء،  اجتماعه،  خالل  الدبيبة  وقال 
إدارات وزارة التربية والتعليم، »أنا اليوم أعتذر 
وأنا  أننا  أمر  وولية  أمر  ولي  وكل  طالب  لكل 
شخصيًا أتحمل جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية 
إلى  مشيرًا  تتكرر«،  لن  اهلل  وبعون  أمامكم 

تشكيل لجنة من قبل الحكومة لسرعة معالجة 
هذه األزمة. ودعا رئيس الحكومة المسؤولين 
مع  الجلوس  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  في 
إلى  الفتًا  وأفكارهم،  إليهم  واالستماع  الطلبة 
المدرسات  من  وعدد  الطالب  إلى  استمع  أنه 
الذين جلس معهم وقدموا حلواًل سريعة لحل 
أزمة الكتاب المدرسي، منها توزيع كتب العام 

الماضي.
قيام  إمكانية  االجتماع  اقترح خالل  الدبيبة 
الكتب  شراء  بإعادة  والتعليم  التربية  وزارة 
الطالب«  من  جيدة  بحالة  »التي  القديمة 

مسؤولي  مطالبًا  األزمة،  وحل  النفقات  لتوفير 
مؤتمر  في  بالخروج  والتعليم  التربية  وزارة 
وأولياء  للطالب  اعتذارهم  وإعالن  صحفي 

األمور.
تواريخ  بتحديد  الوزارة  مسؤولي  وطالب 
أقرب  في  المدرسي  الكتاب  أزمة  لحل  معينة 
رافضًا  األمور،  وأولياء  الطلبة  لطمأنة  وقت 
والتعليم  التربية  وزارة  لمسؤولي  تكريم  أي 
مسؤولون  كلهم  كبيرًا  خطًأ  ارتكبوا  »ألنهم 
عليه«. ورفض الدبيبة طباعة الكتب المدرسية 
من قبل الشركات األجنبية، داعيًا الراغبين في 

االستثمار والعمل مع الوزارة إلى شراء المطابع 
ليبيا،  في  المدرسية  الكتب  بطباعة  والقيام 
مؤكدًا »من اليوم لن يكون هناك أجنبي يأتي 
من خارج ليبيا لطباعة الكتاب، والليبيون أولى 
المدرسي،  الكتاب  لطباعة  أخرى  جهة  أي  من 
ومن اليوم فيه قرار لن تكون هناك فرصة أمام 
الكتب  لطباعة  األجنبية  والشركات  األجانب 

المدرسية«.
في االجتماع نفسه، قال الدبيبة، إن الحكومة 
تعتزم بناء »1500 مدرسة خالل ثالث سنوات 
في جميع أنحاء ليبيا بشتى الطرق بمواصفات 

في  الشروع  مؤكدًا  الليبيين«،  بالطلبة  تليق 
الماضي«  العام  نهاية  مدرسة   146 »تنفيذ 
إضافة إلى »200 مدرسة« سيجري الشروع في 

بنائها خالل العام الجاري.
لبناء  خطة  ستعلن  الحكومة  أن  وأكد 
لها  األموال  تخصيص  سيجري  المدارس 
في  استمر  سواء  تنفيذها  استمرار  لضمان 
المرافق  إدارة  مطالبًا  ال،  أم  الحكومة  رئاسة 
المدارس  أوضاع  متابعة  بضرورة  التعليمية 
بصفة  لها  الالزمة  الصيانات  وإجراء  العاملة 

دورية، منتقدًا إهمال المدارس بعد بنائها.
ووصف رئيس الحكومة الموقتة، المسؤولين 
إلى  مشيرًا  »فشلة«،  بأنهم  التعليم  وزارة  في 
وجود مدارس تعاني أوضاعًا صعبة وال يمكن 
في  اإلهمال  بسبب  للتعليم  مكانًا  تكون  أن 
متابعتها وصيانتها، وشدد الدبيبة على ضرورة 
المدارس  بأوضاع  الوزارة  مسؤولو  يهتم  أن 
مناسبا  ليكون  أفضل  بشكل  القطاع  وتنظيم 

للعملية التعليمية.
واستغرب الدبيبة السماح للطالب بالدراسة 
في فصول مهترئة، معيدًا التأكيد على حرص 
المزيد  وبناء  صيانة  استكمال  على  الحكومة 
من المدارس هذا العام وفق مواصفات صحية 
والبيئة  التعليمية  والعملية  تتالءم  وسعة 

المحيطة.

الدفعة األولى
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اإلثنين، 
من  األولى  الدفعة  وصول  المرتقب  من  أنه 
األسبوع  خالل  المخازن  إلى  المدرسي  الكتاب 
المناهج  مركز  مدير  عن  نقاًل  وذلك  الجاري، 

التربوية الطاهر حبيب.
التربية  وزير  بمهام  المكلف  الوزير  واجتمع 

الوزارة  وكالء  مع  أبوخزام،  أحمد  والتعليم، 
وعلي  األسود،  ومسعودة  الكبير،  محسن 
التبروري، ومديري المراكز والمصالح والهيئات 
مستجدات  مناقشة  جرت  إذ  األحد،  واإلدارات، 
طباعة الكتاب المدرسي، بعد تكليف 12 شركة 

طباعته.
المرافق  مصلحة  عمل  سير  تناول  االجتماع 
التعليمية،  المؤسسات  بصيانة  التعليمية 
المدرسية، وآخر مستجدات  التجهيزات  وتوفير 
التي  واإلجراءات  المتعثرة  العقود  إفراجات 
الخدمة  وزارة  مع  بشأنها  الوزارة  اتخذتها 

المدنية ووزارة المالية.
أيضا جرت مناقشة آخر مستجدات »المشروع 
الوطني لتحصين المدارس«، والتطعيمات ضد 
التي تقيمها  جائحة فيروس كورونا المستجد، 
لمكافحة  الوطني  المركز  مع  بالتعاون  الوزارة 

األمراض.
ديوان  رئيس  كشف  ديسمبر،  نهاية  وفي 
المحاسبة، خالد شكشك، عن »فساد« يشوب 
ويتسبب  المدرسي،  الكتاب  توفير  ملف  إدارة 
»كل سنة«،  المدرسي  الكتاب  توفير  تأخر  في 
منبهًا إلى »عدم التزام« القائمين على الملف 
المنظمة  واللوائح  القوانين  »تطبيق  بواجب 

إلجراءات التعاقد«.
العام،  النائب  اجتماع مع  شكشك قال خالل 
القائمين على ملف توفير  الصور، إن  الصديق 
االمتثال  عن  »أعرضوا«  المدرسي  الكتاب 
المحاسبة  ديوان  من  الصادرة  للتوجيهات 
عدم  إلى  »اللجوء  وتعمدوا  الشأن،  هذا  في 
أن  موضحًا  التعاقد«،  إجراءات  في  الشفافية 
على  مبنية  تكون  ما  »عادة  اإلجراءات  هذه 
شركات«،  عدة  بين  مشروعة  غير  محاصصة 

وفق بيان اصدره مكتب النائب العام.

إطالق املنصة اإللكترونية التعليمية لحقوق اإلنسان
طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الوزير المكلف أبوخزام يجتمع بوكالء الوزارة والمديرين بشان أزمة الكتب 9 يناير الجاري ● الدبيبة مجتمعا بمسؤولي التعليم في ديوان الوزارة )الثالثاء الماضي(

● القطراني أثناء تدشين المنصة اإللكترونية التعليمية لحقوق اإلنسان الثالثاء 11 يناير 2022

الدبيبة يعتذر للطلبة ويقدم 
»حالً« ألزمة الكتاب المدرسي.. 

ويدعو المستثمرين إلى شراء 
المطابع وطباعة الكتب داخل ليبيا

رئيس الحكومة: المسؤولون 
في وزارة التعليم »فشلة«.. 

وسنبني 1500 مدرسة
في جميع أنحاء البالد

مطالب  تطل  جديد،  أمازيغي  عام  كل  مع 
الشعب  مكونات  أحد  وهم  لألمازيغ،  جديدة 
الليبي، حيث طالب عميد بلدية زوارة، مجلس 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  وزراء 
باعتماد رأس السنة األمازيغية، لتكون عطلة 
بباقي  أسوة  الليبي،  التراب  بكامل  رسمية 

العطالت والمناسبات الوطنية.
وزير  الثالثاء،  خاطب،  زوارة  بلدية  عميد 
الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمخاطبة 
رأس  اعتماد  بشأن  الوزراء،  مجلس  رئاسة 
السنة األمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل 
المناسبات  عطالت  بقية  مثل  الليبي،  التراب 

واألعياد الوطنية.
الحكومة  رد  ينتظر  لم  زوارة،  بلدية  عميد 
رقم  قراره  الثالثاء،  يوم  وأصدر  المركزية، 
ميالدي،   2022 أمازيغي،   2972 لسنة   1
ليكون اليوم الخميس عطلة رسمية في كافة 
نطاق  داخل  العامة  والهيئات  المؤسسات 

بلدية زوارة الكبرى.
بلدية  عميد  أصدر   ،2019 يناير  وفي 
زوارة، حافظ بن ساسي، قرارًا يقضي باعتماد 
الدوائر  جميع  في  األمازيغي  بالتقويم  العمل 
والمرافق  والهيئات  والمؤسسات  الحكومية 
العامة والخاصة العاملة داخل نطاق البلدية.

ضمن  رسميًا  األمازيغية  اللغة  وُأدرجت 
 ،2012 العام  منذ  المدينة  مدارس  مناهج 
كمادة أساسية بقانون صادر المؤتمر الوطني 
حق  الليبية  الثقافية  للمكونات  يكفل  العام 

تعلم وتعليم لغاتهم.
بلدية  عميد  أصدر   ،2018 مارس  وفي 
زوارة قرارًا يشترط كتابة الالفتات واإلعالنات 
كلغة  األمازيغية  باللغة  البلدية  نطاق  داخل 
استخدام  وأجاز  الدعاية،  أو  لإلعالن  أساسية 

الكتابة بلغات أخرى إلى جانب األمازيغية.
األمازيغية  المدن  كبرى  من  زوارة  وتعدّ 
في ليبيا، إضافة إلى مدن جادو ويفرن وكاباو 

رأس السنة األمازيغية في انتظار العطلة

أقصى  نفوسة  جبل  في  أخرى  وقرى  والقلعة 
غرب البالد.

المؤرخون  ينقسم  عدة،  مصادر  وحسب 
األمازيغية  السنة  برأس  االحتفال  أصل  حول 
إلى فريقين، األول يرى أن اختيار هذا التاريخ 
الفالحين  احتفاالت  إلى  يرمز  يناير  من 
باألرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن 
هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك 
المصري  الفرعون  على  شيشنق  األمازيغي 
رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على 

ضفاف النيل سنة 950 قبل الميالد.
نفوسة  )جبل  ليبيا  في  األمازيغ  وينتشر 
وزوارة(، بينما يسكنون واحة سيوة في مصر، 
أما في المغرب فيعيشون شمال البالد ومنطقة 
الريف وجبال األطلس، وفي الجزائر في منطقة 
القبائل وشرق البالد وشمال الصحراء الكبرى، 
وفي تونس يقطنون مناطق »جربة وتطاوين 
مالي  في  أمازيغ  يوجد  كما  قفصة«،  وشرق 
بدء  ومع  وموريتانيا.  فاسو  وبوركينا  والنيجر 

الجميع  يتبادل  الجديدة  األمازيغية  السنة 
األطفال  على  الحلوى  توزيع  ويتم  التهاني 
تفاؤاًل ببسط الرزق عليهم إلى جانب تحضير 
أطباق الكسكسي والهريسة التي تتكون من 
الحبوب  أنواع  جميع  إلى  إضافة  القمح  حبوب 
المعروفة تيمنًا بسنة زراعية خصبة. واألمازيغ 

كلمة تعني األحرار والنبالء.

جدل حول الملك »شيشنق«
تمثال  نصب  فجر  الماضي،  يناير  وفي 

للملك األمازيغي ذي األصل الليبي »شيشنق« 
الجزائر،  شرقي  وزو  تيزي  مدينة  مدخل  في 

جدال في كل من ليبيا ومصر.
وتزامن الجدل مع إقامة احتفاالت في شمال 
أفريقيا برأس السنة األمازيغية الجديدة بين 

11 و12 و13 من يناير من كل سنة.

األصل التاريخي
أحيانًا  ينطق  كما  أو  الليبي،  »شيشنق« 
األمازيغية  األسماء  أبرز  من  »شيشناق« 
واعتبره  أفريقيا،  شمال  في  المشهورة 
مؤرخون أنه هزم الفرعون المصري، رمسيس 

الثالث، وأسس لألمازيغ تاريخًا بأرض مصر.
وسمي حكمه باألسرة الـ22 التي تأسست 
الميالد على يد شيشنق  945 قبل  العام  في 
بتوسيع  قام  حيث  ق.م(،   924  – ق.م   945(
ليبيا،  الشام،  لتشمل  الفرعونية  مصر  حدود 
بعض  وفق  واحدة  مملكة  في  السودان 
أن  يؤكدون  مؤرخون  التاريخية.  األبحاث 

في  تحديدًا  التوراة،  في  اسمه  ُذكر  شيشنق 
على  باالستيالء  قام  بعدما  الملوك،  سفر 
تزال  وال  حاليًا.  القدس  »أورشليم«  مدينة 
حتى هذه اللحظة آثار الملك شيشنق موجودة 
في متاحف متعددة، مثل متحف بروكلين في 
مدينة نيويورك األميركية، الذي يضم تمثال 
في  وهو  شيشنق،  بالملك  الخاص  أبوالهول 

حالة جيدة.
وفي ذلك الوقت، عبر جزائريون في مواقع 
بتخليد  سعادتهم  عن  االجتماعي  التواصل 
بينما  شيشنق،  وزن  من  تاريخية  شخصية 
منطلقات  من  التخليد  هذا  آخرون  رفض 
دينية بنصب تمثال له وسط مدينة تيزي وزو 
القبائلية، أما بعضهم فقد رأى الفكرة غريبة 
وإنما  للجزائر  بصلة  تمت  ال  الشخصية  ألن 

منشأها ليبي.
وفي تقرير لموقع قناة »الحرة« األميركية، 
ختال  الدين  نور  الجزائري  اإلعالمي  انتقد 
إحدى اإلذاعات المحلية التي تناولت موضوع 

البهجة، يكرر  قائاًل »راديو  »شيشنق« وكتب 
شيشنق  إن  تقول  التي  البربريست  أكذوبة 
رمسيس  المصري  الفرعون  حارب  الليبي 
بين  الثاني عاش  الثاني«. مضيفًا »رمسيس 
الليبي  1213 ق.م، وشيشناق   - 1303 ق.م 
والفرق   ، ق.م   929  - ق.م   950 بين  عاش 
وبينما  يحاربه«.  فكيف  سنة   200 بينهما 
حارب  »شيشنق«  أن  على  مؤرخون  يجمع 
الثالث، يصر ختال  الملك الفرعوني رمسيس 
على أن القصة حدثت في فترة حكم رمسيس 

الثاني.

شيشنق مصري
والية  في  شيشنق  تمثال  تنصيب  صور 
مصر  في  فعل  ردود  أحدث  جزائرية، 
إلى  التواصل،  مواقع  على  نشطاء  دفعت 
اسم  تحت  تويتر  في  »هاشتاغ«  إطالق 
محمد  الباحث  واستغرب  مصري«.  »شيشنق 
صفحات  تداول  له  منشور  حسب  اإلدريسي، 
التمثال  بـ»صور  وصفه  ما  عبر»فيسبوك« 
المزيف للملك المصري شيشنق األول«، الذي 

تم تنصيبه وسط مدينة جزائرية.
القاطع  الدليل  يمتلك  أنه  أكد  اإلدريسي 
ما  حتى  وأمتلك  مصري،  ابن  مصري  »أنه 
دونه هو بخط يده على معابده وعن سيرته 
ألرض  مبجل  مصري  كفرعون  كتبها  التي 
نوايا سيئة  أي  لدي  مقدسة«. وشدد »ليس 
االحترام  كل  لهم  بالعكس  األمازيغ  ضد 
بالدي  تاريخ  عن  الدفاع  على  مجبر  لكنني 

وأجدادي«.
السامية  المندوبية  اختارت  الجزائر،  وفي 
لألمازيغية، وهي مؤسسة عامة مسؤولة عن 
باتنة  والية  البربرية،  والثقافة  اللغة  ترقية 
شرق  جنوب  كلم   430 بعد  على  تقع  التي 
االحتفاالت  الستضافة  الجزائر،  العاصمة، 
أعلنت  فقد  ليبيا  في  أما  والرسمية.  الوطنية 
الهيئة العامة للثقافة احتفاءها رسميًا، برأس 
فعاليات  بإطالق  الجديدة،  األمازيغية  السنة 

ثقافية وفنية متنوعة.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● احتفاالت الليبيين بالسنة األمازيغية الجديدة                                                                                   )أرشيفية إنترنت(● األعالم أحد مظاهر احتفاالت الليبيين بالسنة األمازيغية الجديدة                                            )أرشيفية إنترنت(

● قرار تعطيل 
المصالح الحكومية 
في زوارة

عميد زوارة يطالب الحكومة باعتمادها عطلة رسمية

موجهة إلى طلبة المدارس والمعلمين لتوعيتهم بالحقوق اإلنسانية وفق المواثيق الدولية

قرار محلي بتعطيل العمل 
اليوم في المؤسسات العامة 
كافة داخل »زوارة الكبرى«

القطراني يشارك في تدشينها بحضور وزيرة العدل ورئيس »األعلى للقضاء«
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يبدو أن فترة نشاط فيروس كورونا المستجد 
في موجته الجديدة، ستمر دون طفرات كبيرة 
تؤدي إلى إغالق شامل أو حظر تجول في ليبيا. 
حسب  والوفيات  اإلصابات  أرقام  سجلت  فقد 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  بيانات 
حالة  الستمئة  حاجز  تتجاوز  ولم  استقرارًا، 
إصابة أو العشر وفيات يوميًا، وذلك خالل أيام 

األسبوع الجاري حتى صدور الجريدة.
حاالت  رصد  الوطني  المركز  أعلن  أن  وبعد 
يوم  البالد  في  »أوميكرون«  بالمتحور  إصابة 
األربعاء 29 ديسمبر الماضي، لم يعلن المركز 
حدد  فيما  المتحور،  بهذا  جديدة  إصابات 
تسعة أعراض للمتحور»أوميكرون« تظهر على 

األطفال.
ودعا المركز، في بيان نشره الجمعة، أولياء 
على  تظهر  أعراض  تسعة  مراقبة  إلى  األمور 
األطفال حال إصابتهم بالمتحور »أوميكرون«.

البيان  حسب  ـ  تشمل  التسعة  األعراض 
الشديد  والسعال  الحرارة،  درجة  ارتفاع  ـ 
والمستمر، والتعب، واحتقان، أو سيالن األنف، 
الشهية،  وفقدان  الحلق،  والتهاب  والصداع، 

وآالم العضالت، والطفح الجلدي.
لمكافحة  الوطني  المركز  وأوضح 
سن  دون  واألطفال  الرضع  أن  األمراض، 
لإلصابة  عرضة  األكثر  يكونون  قد  الخامسة 
األكبر  باألطفال  مقارنة  بالمتحور»أوميكرون« 
سنًا، وحتى سن المراهقة من 12 إلى 17 سنة.
المركز نصح الحوامل بااللتزام بتدابير التباعد 
من   12 األسبوع  حتى  بحذافيرها  االجتماعي 
الحمل على األقل، ألنهن األكثر عرضة لمخاطر 

اإلصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.
وجاءت بيانات الوضع الوبائي المعلنة خالل 

أيام األسبوع كالتالي:

السبت: 597 إصابة جديدة و10 وفيات
الوطني  المركز  أعلنها  السبت، كما  حصيلة 
لمكافحة األمراض، شملت تسجيل 597 إصابة 
حالة   134 بينهم  المستجد،  كورونا  بفيروس 
حرجة، فضال عن 698 حالة شفاء من الفيروس 

و10 وفيات.
وقال المركز في بيان إن مختبراته استقبلت، 
5617 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 
حالة،   597 إصابة  تأكدت  فيما  عينة،   5020

بنسبة حاالت موجبة 10.6 %

األحد: 518 إصابة و8 حاالت وفاة
حسب ما أعلنه المركز الوطني، جرى تسجيل 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابة   518

البالد خالل يوم األحد، منها 131 حالة حرجة.
 8 وتُوفي  للشفاء،  مصابًا   837 وتماثل 
في  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب  آخرون، 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
 %  10.8 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   4791 إجمالي  من 
حاالت  توزعت  منها.   4273 سلبية  ظهرت 
الغربية،  بالمنطقة  حاالت  ست  بواقع  الوفاة، 

وحالتين في المنطقة الشرقية.

اإلثنين: 487 إصابة جديدة و9 وفيات
وفق بيان أعلنه المركز الوطني، فقد شهدت 
»كورونا  بفيروس  إصابة   487 تسجيل  البالد، 
المستجد« خالل اإلثنين، منها 127 حالة حرجة. 
 9 تُوفي  مصابًا،   569 للشفاء  تماثل  وبينما 
في  صفحته  على  المركز،  بيان  حسب  آخرون، 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء. 
 %  10.6 الموجبة  الحاالت  نسبة  بلغت  وبينما 
من إجمالي 4597 عينة جرى تحليلها؛ ظهرت 

سلبية 4110 منها.
وتوزعت حاالت الوفاة على المناطق الليبية 
وأربع  الغربية،  بالمنطقة  حاالت  خمس  بواقع 

حاالت في المنطقة الشرقية.

الثالثاء: 599 إصابة جديدة و8 وفيات
لبيان  وفقًا  الثالثاء  يوم  حصيلة  وشملت 
جديدة  إصابة   599 تسجيل  الوطني،  المركز 
بفيروس كورونا، منها 129 حالة حرجة، وذلك 
 4312 سلبية  تبين  عينة،  فحص4911  بعد 

عينة منها. فيما جرى تسجيل 8 حاالت وفاة.
ست منها في المنطقة الغربية، واثنتان في 

المنطقة الشرقية.
الوباء  انتشار  منذ  اإلصابات  إجمالي  ووصل 
 395069 حوالي   ،2020 مارس  ليبيا  في 
بلغ  وبينما  نشطة،  حالة   6784 منها  حالة، 
إجمالي  ارتفع  حالة،   382472 المتعافين  عدد 

الوفيات إلى 5813 حالة وفاة.

التطعيم وجرعاته
كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  صعيد  على 
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  أكد  المستجد، 
المركز »8.5  السائح، أن لدى  األمراض، حيدر 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  من  جرعة  مليون 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  وأوضح  كورونا«، 
سبوتنيك  من  لقاح  مليون  تقريبًا  »وردت 
الروسي تم إعطاؤه جرعة أولى، والجرعة الثانية 
أعطيناها من أسترازينيكا بواقع مليون جرعة« 
اللقاحين  لكال  جرعة  مليوني  اإلجمالي  ليصبح 

جرى تطعيم المواطنين بهم«.
رئيس  اجتماع  خالل  كلمته  في  قال  السائح 
مسؤولي  مع  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة 
الوزارة  عام  بديوان  والتعليم  التربية  وزارة 
توريد  أيضًا  جرى  أنه  الثالثاء،  طرابلس،  في 
»سينوفارم«  لقاح  من  جرعة  ماليين   5
هو  اللقاح  هذا  يميز  »ما  أن  موضحًا  الصيني، 
المنفرد  الوحيد  اللقاح  وهو  صالحيته  طول 
لديه  الذي  العالم  مستوى  على  اللقاحات  بين 

صالحية تصل إلى أكثر من سنتين«.

استراتيجي احتياطي 
المركز مليوني جرعة  السايح أن لدى  وذكر 

في  صالحيتها  تنتهي  »سينوفارم«  لقاح  من 
شهر يونيو 2023، وهناك ثالثة ماليين جرعة 
في  صالحيتها  تنتهي  نفسه  اللقاح  من  أخرى 
الجرعات  هذه  معتبرًا   ،2023 أغسطس  شهر 
المركز  لدى  استراتيجي«  »احتياطي  بمثابة 

الوطني لمكافحة األمراض.
السايح أشار إلى أن المركز الوطني استخدم 
»سينوفارم«  لقاح  من  جرعة  مليون  اآلن  حتى 
إضافة إلى مليون جرعة أخرى ما زالت »موزعة 
الستخدامها  الصحية  المراكز  على  طرفيًا 
أو خالل  اإلصابة  بؤر من  أي  حالة حصول  في 
مثل  للتطعيم  المركز  ينظمها  التي  الحمالت 

حمالت تطعيم طلبة المدارس«.

3 ماليين جرعة للمواطنين والمقيمين
مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض أكد 
أن »ما تم إعطاؤه من لقاحات في ليبيا تقريبًا 3 
ماليين جرعة من اللقاحات، منها مليونا جرعة 
أولى، ومليون جرعة ثانية«، وأشار السائح إلى 
أن الحملة المليونية للمركز الوطني لمكافحة 
كورونا  فيروس  ضد  للتطعيم  األمراض 
بالمدارس بدأت منذ عشرة أيام بالتنسيق مع 

مسؤولي الوزارة.
لقاحي  استخدام  سيجري  بأنه  السائح  ونوه 
في  األميركي  و»فايزر«  الصيني  »سينوفارم« 
حملة التطعيم التي تستهدف طالب المدارس، 
مشيرًا إلى وصول حوالي 1.5 مليون جرعة من 
لقاح »فايزر« األميركي إلى المركز. مشيرًا إلى 
ثالثة  جرعة  تقديم  في  فعليًا  شرع  المركز  أن 
تلقيهم  على  مر  الذين  للمواطنين  معززة 

الجرعة الثانية ثالثة أشهر.

السائح والمنفي والوضع الوبائي
المجلس  رئيس  مع  اإلثنين،  لقائه،  وخالل 
عام  مدير  قال  المنفي،  محمد  الرئاسي، 
حيدر  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
السائح، إن »الوضع الوبائي في ليبيا ال يزال 
اللقاحات  توافر  مؤكدًا  عليه«،  هو  ما  على 
التطعيمات  تقديم  الطبية  المراكز  ومواصلة 
المناطق  كل  في  والمقيمين  للمواطنين 

الليبية. والمدن 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  بيان  وحسب 
للمنفي،  أكد  السائح،  فإن  الرئاسي  المجلس 
استعداد المركز الوطني، لتعزيز الصحة العامة 
فيما  وخاصة  للمواطنين،  الصحية  والحماية 
خالل  من  األمراض  مكافحة  بمجال  يتعلق 
العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها 
المتخصصة  المراكز  مع  بالتعاون  ومكافحتها، 
المستمر  والتواصل  بالعالم،  له  المناظرة 
والمنظمات  العالمية  الصحة  منظمة  مع 

والمؤسسات الدولية ذات العالقة.
الرئاسي،  المجلس  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
لمكافحة  الوطني  بالمركز  العاملين  بدور 
من  الجائحة  لهذه  التصدي  في  األمراض، 
المواطنين  وتوعية  التطعيمات  برنامج  خالل 

بأخطارها.

السائح يتلقى الجرعة التعزيزية
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وأعلن 
الجرعة  تلقى  السائح،  حيدر  العام  مديره  أن 

لفيروس  المضاد  اللقاح  من  التعزيزية  الثالثة 
السائح  إن  بيان،  في  قال  المركز  »كورونا«. 
تلقى الثالثاء، الجرعة التعزيزية في إطار الحملة 
ولتشجيع  الفيروس،  ضد  للتطعيم  الوطنية 

المواطنين على تلقي اللقاح.
بث  خالل  التعزيزية  الجرعة  تلقى  السائح 
مباشر على قناة ليبيا الرسمية، داعيًا المواطنين 
والمقيمين في أنحاء البالد للمسارعة إلى تلقي 

جميع جرعات اللقاح للحد من انتشار الوباء.

ملتقى مشرفي التطعيمات
التطعيمات  إدارة  أشرفت  جهتها،  من 
السبت،  األمراض،  لمكافحة  الوطني  بالمركز 
على  التطعيمات  لمشرفي  ملتقى  تنظيم  على 
مستوى البالد بمدينة الخمس، وذلك بالتعاون 
البلدي  والمجلس  الصحية  الخدمات  مع 
بالمدينة. مدير مركز مكافحة األمراض، حيدر 
السائح، افتتح الملتقى بكلمة أكد خاللها أهمية 
في  الفعال  ودورهم  التطعيمات  مشرفي  عمل 

إنجاح حمالت التطعيم في كل الِبالد.
وناقش  يومين  مدى  على  استمر  الملتقى 
ومعالجة  التطعيمات،  عمل  آلية  منها  قضايا 
مشرفي  تواجه  التي  والعراقيل  الصعوبات 

التطعيم في كل البلديات.

األكثر فسادًا
رئيس  قال  الصحي،  القطاع  صعيد  على 
قطاع  إن  شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان 
الصحة هو »األكثر فسادًا« من بين القطاعات 
العامة في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن تكلفة 
 800 حوالي  يوميًا  تونس  في  العالج  »فاتورة 
ألف دينار لنحو 3500 حالة ليبية تتلقى العالج 

هناك«.
برنامج  مع  مقابلة  في  اعتبر  شكشك 
أن  السبت،   ،»WTV« قناة  على  »فلوسنا« 
جذرية  عالجات  يتطلب  الصحة  وزارة  »وضع 
التي أدت لتدني  الرئيسية  المشاكل  لمواجهة 
الخدمات الصحية، وأن ضعف اإلدارة وضخامة 
األموال المخصصة هما العامالن األبرز للفساد 

بوزارة الصحة وانتشاره«.
تسجيالت  المحاسبة  ديوان  لدى  أن  وأكد 
لمسؤولين بوزارة الصحة يطلبون »رشاوى« من 
مؤكدًا  محددة،  بنسبة  الخاص  القطاع  شركات 
الحاالت  هذه  بتثبيت  قام  المحاسبة  ديوان  أن 
بإجراءات رسمية وإحالتها إلى الجهات المختصة 
التخاذ اإلجراءات بشأنها، معتبراً أن قطاع الصحة 

»أصبح عالة على المجتمع وليس العكس«.
االجتماع  أن  أوضح  المحاسبة  ديوان  رئيس 
والصحة  المالية  وزارتي  مع  للديوان  األخير 
األموال  تحويل  سرعة  على  »االتفاق  شهد 
ولم  أشهر   3 »مرت  أنه  إال  للخارج«،  للعالج 
يحوّل شيء حتى اآلن« لحل مشاكل المرضى 

الذين يتلقون العالج خارج البالد.
بشأن  خطة  بتقديم  الصحة  وزارة  وطالب 
توطين العالج بالداخل، خاصة األورام. وانتقد 
على  الزواج  بدعم  الحكومة  اهتمام  شكشك 
من  »هل  متسائاًل:  الصحة،  قطاع  حساب 
الزواج على عالج طفل مصاب  األولوية تقديم 
بألمانيا مثاًل«، مبينًا أن »األولوية دائمًا في كل 

دول العالم لإلنفاق على النظام الصحي«.

ليبيا تصمد في وجه »أوميكرون« دون إغالق

طرابلس ـ طبرق ـ القاهرة ـ الوسط

● المنفي مجتمعا بمدير المركز الوطني لمكافحة األمراض االثنين الماضي

● مواطن ليبيي يتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ»كورونا«

شكشك: قطاع الصحة األكثر 
فساداً ولدينا تسجيالت لمسؤولين 

بالوزارة يطلبون »رشاوى«

السائح: لدينا 8.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.. و9 أعراض على أولياء األمور مراقبتها تكشف إصابة أطفالهم بالمتحور

مدير »مكافحة األمراض« يتلقى الجرعة الثالثة على الهواء مباشرة

خمسة أشخاص، بينهم ليبيان، يشكلون »فريق 
باعتبارهم  القذافي،  اإلسالم  لسيف  الخفاء« 
يقفون في الكواليس لتزويده بالمشورة بشأن 
لرئاسة  ترشحه  إعالن  وبعد  قبل  استراتيجيته، 

ليبيا.
الفرنسية،  أفريك«  هكذا كتبت مجلة »جون 
الخفاء«  ونساء  بـ»رجال  وصفتهم  ما  بشأن 
على  يتكئ  الذي  القذافي،  اإلسالم  سيف  وراء 
من  شخصيات  وثالث  ليبيتين  شخصيتين 
أعمال  ورجل  عراقية  مستشارة  هم:  الخارج، 

فرنكو جزائري وسياسي سنغالي.
تقرير المجلة الفرنسية ينقل عن مدير معهد 
تأثير  وصفه  القماطي  أنس  للدراسات  صادق 
نوفمبر  في  القذافي  لنجل  السياسية  العودة 
البعض  ليبيا، حتى أن  الماضي بـ»القنبلة« في 
كانت  التي  الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  فسر 
مقررة في 24 ديسمبر الماضي على أنها صدى 
لترشحه، إضافة إلى إثارة مواجهة مباشرة بين 
سيف والمشير خليفة حفتر؛ حيث يتنازعان على 

شريحة الناخبين نفسها تقريبا.
الذين  من  بشأن  تساؤال  المجلة  وتطرح 
خدمة  في  اليوم  اتصاالتهم  شبكات  يضعون 
مستشاريه  أقرب  هم  ومن  اإلسالم؟  سيف 
السياسيين، وأولئك الذين سيحددون سياسته 
األيام؟.  من  يوم  في  السلطة  إلى  وصل  إذا 
ال  القذافي  اسم  أن  إلى  ألمحت  أن  بعد  وذلك 
بالقارة  أماكن  في  غامضة  بهيبة  محاطا  يزال 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  سيما  ال  األفريقية، 
إضافة إلى استعادة سيف االتصال برؤساء دول 

أفريقية.
التكنوقراطي أبوعجيلة 

أبوعجيلة  محمد  من  الفرنسي  التقرير  يبدأ 
السياسي  المكتب  مسؤول  وهو  عاما(،   69(
في  تجارية  أعماال  يدير  وكان  اإلسالم،  لسيف 

شغل  أبوعجيلة  القذافي.  معمر  والده  حقبة 
طرابلس،  في  الهندسة  كلية  عميد  منصب 
وينحدر من الجوش، وهي بلدة صغيرة تقع في 
العسكري  التدخل  قبيلته  وعارضت  طرابلس، 
وتصفه   .2011 في  دولي  التحالف  شنه  الذي 
كان  والذي  بالتكنوقراطي،  أفريك«  »جون 
وزيرا للمواصالت بين العامين 2007 و2009، 
المحمودي  البغدادي  الوزراء  رئيس  عينه  ثم 
والسكن  العامة  التحتية  البنى  لمشاريع  مديرا 
تقوية  لصالح  دور  له  كان  كما  والمواصالت. 
على  دائما  حافظت  التي  روسيا  مع  العالقات 

اتصال وثيق مع نجل القذافي بعد 2011.
المحامي الزايدي

الليبي  المحامي  األوائل،  أنصاره  بين  ومن 
مباشر  اتصال  على  يُبقي  الذي  الزايدي،  خالد 
بأنه  المجلة  وتعلق  القذافي،  اإلسالم  مع سيف 

لدى تقديمه طلب االستئناف إلى محكمة سبها 
بعد استبعاد مرشحه من سباق الرئاسة، »منعته 
إيداع  من  حفتر  خليفة  للمشير  تابعة  قوات 

الملف«.
الزايدي  »إخالص«  عن  التقرير  وتحدث 
األطراف  بين  مكانا  يحجز  جعله  والذي  لسيف، 
التي عرضت خدماتها على نجل القذافي، ويعود 
عائلة  مع   ،2011 قبل  السابق،  عمله  إلى  ذلك 
الدفاع  هيئة  بين  من  يعد  حين  في  القذافي، 
إطالق  قبل   ،2015 العام  سيف  إدانة  خالل 

سراحه.
عراقية صاحبة نفوذ

شخصية أخرى تهتم بمصالح سيف اإلسالم 
هي  أوروبا،  من  امرأة  المرة  وهذه  القذافي 
فرنسية  أنها  إلى  المجلة  البدري، وتشير  سهى 

من أصل عراقي.

على  »ينصب  البدري  عمل  إن  تقول  المجلة 
في  دوره  بعد  اإلسالم،  سيف  صورة  تعزيز 
عبر  وذلك  البلغاريات«،  الممرضات  عن  اإلفراج 
االستراتيجية  والدراسات  االستشراف  مركز 
إنشاء  عن  مسؤولة  كانت  كما  باريس،  في 
وإيطاليا  فرنسا  في  وتحديدا  أوروبا  في  مكاتب 
أفريقيا-  وإسبانيا وأيضا بواشنطن وكذلك في 
مع  االتصاالت  لربط  وأبيدجان–  داكار  في 
»اإلصالحي«  صورة  وتعزيز  المحلية  السلطات 
مع  اتصال  أبواب  فتحت  كما  القذافي،  سيف 

البرلمانيين الفرنسيين.
وتذكر »جون أفريك« بأن »البدري« عملت 
عبدالعزيز  بن  سلطان  السعودي  األمير  مع 
رحالته  تنسيق  خالل  من  عاما،   15 لمدة 
المنصب  هذا  تركت  لكن  أنشطته،  ونظمت 
 ،1991 األولى  الخليج  حرب  اندالع  خالل 
أنشأت  وبعدها  األصلي،  بلدها  مع  كتضامن 

ما  أو جماعة ضغط تسمى »بالد  لوبيا  هيكال 
النهرين«. بين 

رجل أعمال فرانكو جزائري
وحسب المجلة، يستعين سيف اإلسالم أيضا 
بن  الطيب  الجزائري  الفرنسي  األعمال  برجل 
المكلفين  المستشارين  أحد  وهو  عبدالرحمن، 
بدعم ظهوره على الساحة السياسية واإلعالمية، 
منذ  القذافي  عائلة  مع  اتصال  على  كان  إذ 
سنوات، وأوكلت له مهمة التحدث باسم سيف 
في  عالقاته  خيوط  ونسج  وأفريقيا،  أوروبا  في 
الملف الليبي. ويشير التقرير إلى أن عبدالرحمن 
خليفة  المشير  زيارة  تسهيل  في  دور  له  كان 
حفتر إلى برازافيل في سبتمبر 2017، كما كان 
من المشرفين على تنظيم اللقاء الذي جمع في 
26 يوليو 2021 رئيس المجلس الرئاسي محمد 
ساسو  دنيس  الكونغولي  والرئيس  المنفي 

عودة  مهندسي  بأحد  يوصف  وفيما  نغيسو. 
السياسي،  المشهد  صدارة  إلى  اإلسالم  سيف 
عبدالرحمن  بن  الطيب  يحتفظ  سبتمبر،  في 
مع  جيدة  بعالقات  باريس،  في  وُلد  الذي 
كبير  تقارب  وله  وأفريقية،  فرنسية  شخصيات 
مع الوزيرتين الفرنسيتين السابقتين يمينة بن 

قيقي ورشيدة داتي.
التقرير يلفت إلى استثماره كثيرا في القضية 
وصعدت  قطر،  في  سابقا  استثمر  كما  الليبية، 
الخدمات  مجال  في  األولى  للمرة  أسهمه 
اللوجستية والنقل البري والبناء داخل المجموعة 
الغينية »إف تو بي« المنتمي إليها منذ أن كان 
شابا. وأسس معهدا بحثيا في العام 2016، وهو 
الجيوسياسية  للقضايا  مكرسة  فكرية  مؤسسة 
اتصاالت  بإجراء  له  تسمح  التي  واالستراتيجية 

جديدة.
السنغالي مهندس »نداء داكار«

انخرطت  السمراء  القارة  في  أخرى  شخصية 
واعتبره  اإلسالم،  سيف  لصورة  الترويج  في 
»الوحيد القادر على توحيد البالد وإعادة الهدوء 
إلى ليبيا«، حيث يعد يايا ديالو، الفرنكو سنغالي 
القذافي،  نجل  لصالح  النشطين  فريق  ضمن 

ولطالما عارض الحرب في العام 2011.
ترشح  دعم  لجنة  باسم  الناطق  كان  أيضا 
سيف القذافي لالنتخابات الرئاسية في ديسمبر 
وتال  داكار  في  مؤتمرا  عقد  وقتها   ،2021
عبدالرحمن،  بن  الطيب  بحضور  صحفيا  بيانا 
وديمقراطي،  شفاف  اقتراع  بإجراء  طالب  حين 
بمشاركة جميع المرشحين الراغبين في خوض 

غمار االنتخابات.
األفريقية،  القارة  في  وبفضل شبكة عالقاته 
فرانسوا  السابق  الفرنسي  الرئيس  مع  تعاون 
هوالند خالل حملة 2012، وكانت لديه عالقات 
ذلك  في  بمن  األفارقة،  الرؤساء  مع  مهمة 
رؤساء الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، 
أومارو  بيساو  وغينيا  سال  ماكي  والسنغالي 

سيسوكو إمبالو والتوغو فوري إيسوزيمنا.

أعضاء الفريق الخماسي الذي يحدد مستقبل سيف القذافي

● سيف القذافي يتقدم بأوراق ترشحه                                                                                                            )أرشيفية إنترنت( ● خالد الزايدي● يايا ديالو

»جون أفريك« تسلط الضوء عليهم:

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط ـ عبدالرحمن أميني

المجلة الفرنسية ترصد كواليس صناعة رؤية نجل العقيد االستراتيجية.. وشخصيتان ليبيتان ومستشارة عراقية ورجل أعمال فرانكو جزائري وسياسي سنغالي

● الطيب بن عبدالرحمن● سهى البدري
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العالقات األميركية ـ الروسية.. جنيف محطة »تدفئة« أم »شرارة حريق« ؟
قبل ساعات من عشاء العمل هذا، عبرت موسكو 
على لسان ريابكوف عن »خيبة أمل إزاء اإلشارات 
الواردة خالل األيام األخيرة من واشنطن، وأيضًا 
من بروكسل« حيث مقر االتحاد األوروبي وحلف 
األطلسي، حسبما نقلت عنه وكاالت أنباء روسية.

ليس ذلك فحسب؛ بل استبعدت روسيا تقديم 
تتعلق  التي  المحادثات  بدء  قبيل  تنازل«  »أي 
بأوكرانيا والهادفة أيضًا إلى تقريب وجهات النظر 
في ما يخص األمن في أوروبا. وقال ريابكوف »لن 
نقبل بأيّ تنازل. هذا أمر مستبعد تمامًا«. أضاف 
»خاب ظننا باإلشارات الصادرة في األيام األخيرة 

من واشنطن وبروكسل أيضًا«.
أما بلينكن فحذر روسيا قبل بدء المحادثات من 
إن  إن«  إن  لشبكة »سي  وقال  »مواجهة«،  خطر 
لمحاولة حل  والدبلوماسية  للحوار  »هناك مسارًا 
بعض هذه الخالفات وتجنّب مواجهة«، الفتًا إلى 
أن »المسار اآلخر هو مسار المواجهة والتداعيات 
الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها على 
يستعد  مسار  أي  تقييم  بصدد  نحن  أوكرانيا. 

الرئيس )فالديمير( بوتين التخاذه«.
بين  باجتماع  الدبلوماسي  األسبوع  ويتواصل 
حلف األطلسي وروسيا األربعاء في بروكسل ومن 
األمن  منظمة  مع  فيينا  في  الخميس  بلقاء  ثم 
األوروبيين  إشــراك  بغية  ــا  أوروب في  والتعاون 
الذين يخشون تهميشهم. وتتهم الدول الغربية 

عند  جندي  ألف  مئة  نحو  بحشد  روسيا  وكييف 
حدود أوكرانيا تحضيرًا لغزو محتمل. وقد هددت 
بعقوبات  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 

»هائلة« وغير مسبوقة في حال هاجم جارته.
روسيا  منع  حد  إلى  اإلجراءات  وقد تصل هذه 
منع  أو  العالمي  المالي  النظام  مع  التعامل  من 

تشغيل خط أنابيب الغاز »نورد ستريم 2« الذي 
أن  الغربية  الدول  وتريد  بقوة.  موسكو  تريده 
 2014 العام  تثبت أنها أكثر حزمًا وتصميمًا من 

عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم األوكرانية 
من دون أن ينجح التحالف األميركي–األوروبي في 

جعلها تتراجع عن خطوتها.
نظيره  مع  محادثات  أجرى  بوتين–الذي  لكن 
األميركي جو بايدن مرتين منذ بدء هذه األزمة 
الجديدة–اعتبر أن فرض عقوبات جديدة سيشكل 
»خطًأ فادحًا«، وهدد بدوره برد »عسكري وتقني 
إذا واصل خصومه هذا النهج العدائي«. وقد نجح 
في فرض توسيع الحوار ليشمل شروطه ومطالبه 

التي يعتبرها الغرب خطوطًا حمراء.
يستفز  الذي  هو  الغرب  أن  الكرملين  ويؤكد 
أو  حدودها  عند  عسكرية  قوات  نشر  عبر  روسيا 
تسليح الجيش األوكراني الذي يحارب انفصاليين 
مؤيدين لموسكو في دونباس في شرق أوكرانيا. 
ويطالب باتفاق واسع يمنع أوكرانيا من االنضمام 
القوات  كل  وسحب  األطلسي  شمال  حلف  إلى 
شرق  أقصى  في  تقع  التي  الدول  من  األميركية 

حدود الحلف.
إال أن األميركيين يؤكدون أنهم غير مستعدين 
لخفض عديد قواتهم في بولندا أو دول البلطيق، 
فيها  بتعزيز وجودهم  العكس  بل يهددون على 
اإلطار،  هذا  وفي  روسي.  هجوم  حال حصول  في 
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  تحذير  كان 
الجمعة من وجود »خطر فعلي  ينس ستولتنبرغ 
الندالع نزاع جديد«، مشيرًا إلى أن موسكو تطرح 
حال  في  التهديدات  وتكثف  مقبولة  غير  شروطًا 

عدم قبولها.
السابق  األميركي  السفير  هرست  جون  ورأى 
في أوكرانيا أن االنتشار العسكري الروسي »خدعة 
كبيرة« من بوتين للحصول على تنازالت. وأضاف 
»أتالنتيك كاونسيل«،  األبحاث  الخبير في معهد 
حزمها  على  تحافظ  بايدن  إدارة  دامــت  »مــا 
الحالي، سيكون ذلك كافيًا للجم بوتين عن غزو 

أوكرانيا لكني ال أستبعد عملية محدودة أكثر«.
واشنطن  تأمل  األوكرانية،  األزمة  جانب  إلى 
العالقات  لتعيد  المحادثات  هذه  فرصة  استغالل 
أدنى  إلــى  تراجعت  التي  األميركية–الروسية 
أكثر  مسار  الى  الباردة  الحرب  منذ  لها  مستوى 
على  تقدم  بتسجيل  أملها  عن  فضاًل  استقرار، 

صعيد ملفات أخرى مثل نزع األسلحة.
إال أن الدعوات تكررت من باريس إلى برلين 
فعليًا  األوروبية  الدول  إلشراك  ببروكسل  مرورًا 
في  األوروبــي،  االتحاد  سيما  وال  المحادثات  في 
مواجهة الكرملين الذي يفضل على ما يبدو لقاء 

ثنائيًا روسيًا–أميركيًا.
وتشكل هذه المحادثات اختبارًا إلدارة بايدن 
أمل  خيبة  بالتنسيق،  وعودها  رغم  أثارت  التي 
تفردها  بسبب  األوروبيين  حلفائها  صفوف  في 
في قرار االنسحاب من أفغانستان أو على صعيد 
بلينكن  لكن  الصين.  لمواجهة  استراتيجيتها 
من  أوروبا  عن  شيء  أي  هناك  يكون  »لن  قال 

دون أوروبا«.

بوتين يطالب باتفاق يمنع 
أوكرانيا من االنضمام إلى »ناتو« 

واألميركيون غير مستعدين لخفض 
عديد قواتهم في بولندا أو البلطيق

عواصم  ـ وكاالت

عواصم  ـ وكاالت

محادثات »معقدة« بني واشنطن وموسكو
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أوكرانياأوكرانيا

 سفير أميركي سابق في 
أوكرانيا: االنتشار العسكري 
الروسي »خدعة كبيرة« من 

موسكو للحصول على تنازالت
● بوتني وبايدن

في ذكرى إسقاط بن علينظمه معهد العالم العربي في باريس

جدل في تونس حول دعوة املرزوقي إلى »عصيان مدني«معرض »يهود الشرق« يغضب دعاة مقاطعة إسرائيل
العالم  معهد  في  الشرق«  »يهود  معرض  يثير 
العربي في باريس جداًل محمومًا ليس على صعيد 
المؤسسة  تــعــاون  خلفية  على  بــل  المضمون؛ 
الفرنسية العريقة مع هيئة إسرائيلية لتنظيمه، في 
خطوة نددت بها مجموعة من المفكرين العرب في 
عريضة بدعم من حركة مقاطعة إسرائيل »بي دي 
مفتوحة  أبوابه  تبقى  الذي  المعرض  وهذا  إس«. 
حتى 13 مارس هو الثالث الذي يقيمه معهد العالم 
العربي حول تأثير الديانات التوحيدية الثالث الكبرى 
محط  هي  جــدواه  وليست  العربية.  المنطقة  في 
المعهد تعاونه مع  المنتقدون على  إذ يعيب  جدل؛ 
تقرير  وفق  المحتلة،  القدس  في  إسرائيل  متحف 
لوكالة »فرانس برس«. فبالنسبة لهؤالء المفكرين 
ليس  السابقين،  العرب  السياسيين  والمسؤولين 
»االستعماري«  الطابع  عن  التغاضي  المقبول  من 
لهذا النظام الذي يمارس الفصل العنصري في حق 

الفلسطينيين.
وقد أطلق الكاتب اللبناني إلياس خوري العريضة 
»بي  حركة  دعمتها  ثم  ومن  ديسمبر  مطلع  في 
)المقاطعة  إسرائيل  مقاطعة  إلى  الداعية  دي إس« 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات(، جامعة توقيع 
الموقعون  وأكد  بارزة.  وشخصية  مفكرًا   250 نحو 
عليها أن معهد العالم العربي »يخل بواجبه الفكري 
مع اعتماد هذه المقاربة التطبيعية، وهو أحد أسوأ 
الفن  لتسخير  والالأخالقية  الجبرية  السبل  أشكل 
كأداة سياسية لشرعنة االستعمار والقمع«. وتضمّ 
الفلسطيني  المخرج  الموقعين  بين  العريضة  هذه 
األخضر  الجزائري  والدبلوماسي  سليمان  إيليا 
اإلبراهيمي. وردّ المعهد في منتصف ديسمبر، قائاًل 
النغ  جاك  ورئيسه  العربي  العالم  معهد  »دعم  إن 
للشعب الفلسطيني وللسالم ثابت ال يتزعزع«. وفي 
على  المؤسسة  من  مقرب  مصدر  أسف  الكواليس، 
شراسة رد »بي دي إس« على معرض ُأثبتت جودته 
الفعاليات،  هذه  على  الرئيسي  فالقيم  العلمية. 
األكاديمي الفرنسي بنيامين ستورا، هو وجه توافقي 
في مسار العالقات النزاعية بين اليهود والمسلمين.

الزوار  أغلبية  لدى  السائد  االنطباع  أيضًا  وهو 
الذين دوّنوا خواطرهم على دفتر الزيارات المفتوح، 
وفق ما أفاد مراسلو وكالة »فرانس برس«. وأعرب 
العالم  معهد  مهنئين  رضاهم  عن  منهم  كثيرون 

دوى  تونس  في  ومحللون  سياسيون  استبعد 
المرزوقي  المنصف  األسبق  البالد  رئيس  دعوة 
)2011-2014( التونسيين إلى »عصيان مدني« 
و»إسقاطه«  سعيد  قيس  الحالي  الرئيس  ضد 
في  االستثنائية  إلجراءاته  األولــى  الذكرى  قبل 
أزمتان  تتصاعد  تونس،  في  المقبل.  يوليو   25
أشهر  ستة  حوالي  بعد  واقتصادية،  سياسية 
تجميد  ومنها:  االستثنائية  سعيد  إجــراءات  من 
اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 
17 ديسمبر المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية 
رئاسية،  بمراسيم  تشريعات  وإصدار  القوانين، 
الحكومة،  رئيس  وإقالة  العامة،  للنيابة  وترؤسه 

وتشكيل أخرى جديدة عيَّن هو رئيستها.
وقال المرزوقي )76 عامًا(، عبر بيان في 8 يناير 
الجاري: »أدعو إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من 
المقررة  المظاهرات  في  والتونسيات  التونسيين 
بالعاصمة تونس وفي كل أنحاء تونس يوم 14 
بمناسبة  قيس سعيّد،  قرارات  الجاري ضد  يناير 
)ذكرى  الدّكتاتورية  على  الشعب  انتصار  ذكرى 
االحتجاجات  هذه  »لتكن  وتابع:   .»)2011 ثورة 
كل  يستعمل  مدني  عصيانٍ  انطالق  الشعبية 
إلجبار  السّلمية  المدنية  المقاومة  وسائل 
وفرض  االستقالة  على  سعيد(  )يقصد  المنقلب 
الدستور  وعلوية  الدّيمقراطي  والنظام  الشرعية 
تنظيم  عبر  للشعب  الحقيقية  السيادة  وعــودة 
تعيد  وتشريعية  رئاسية  ونزيهة  حرة  انتخابات 

لتونس االستقرار واالستثمار واالزدهار«.
والمدنية  السياسية  القوى  غالبية  وترفض 
في تونس إجراءات سعيد االستثنائية، وتعتبرها 
»انقالبًا على الدستور«، بينما تؤيدها قوى أخرى 
التي   ،»2011 ثورة  لمسار  »تصحيحًا  فيها  ترى 

أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 والية رئاسية 
تستمر 5 سنوات، إن تلك اإلجراءات هي »تدابير 
في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم«، 

مشددًا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
معارضين  بحق  اعتقاالت  حملة  على  معلقًا 
لسعيد، قال الناطق باسم مبادرة »مواطنون ضد 
االنقالب« )شعبية(، عز الدّين الحزقي، لألناضول 
المعارضة  الديمقراطية  اإلثنين: »لم يعد للقوى 
لالنقالب إال أن تدخل مرحلة الدّفاع عن الحرية 
الحركة  »تنبيه  ضرورة  على  وشدد  بأجسادها«. 

العربي على هذا المعرض. ولم يكن استقدام قطع 
حين  في  لهم،  بالنسبة  جدل  محّط  إسرائيل  من 
اشتكى البعض من معلومات غير دقيقة ومخالطات 
من  فرنسا  في  إسرائيل  سفارة  ونــددت  تاريخية. 
جانبها »بشدّة بهذه االدعاءات التي هي، من خالل 
قراءة خاطئة ومسيّسة وعقيدية للتاريخ، أقرب إلى 
يهود  تاريخ  وتناسي  الوقائع  كتابة  إعادة  محاولة 
وادعى  زعمها.  والمسلمة«، حسب  العربية  البلدان 
ناطق باسم السفارة قائاًل لوكالة »فرانس برس«: 
»من المؤسف أن يشارك أشخاص يعتبرون أنفسهم 
من أصحاب الفكر في محاولة للتعتيم على جزء كامل 

من تاريخ الشرق األوسط«.
أحيانًا  المتهمة  إس«  دي  »بــي  حركة  تدعو 
األميركية،  اإلدارة  من  خصوصًا  السامية،  بمعاداة 
عن  فضاًل  اإلسرائيلية،  المنتجات  مقاطعة  إلــى 
هذا  في  والجامعية  والثقافية  الرياضية  الفعاليات 
وهي  سيبوني،  ميشيل  المناصرة  وقالت  الصدد. 
في  وعضو  مغربية  يهودية  عائلة  من  فرنسية 
يعارض  )الذي  للسالم  الفرنسي  اليهودي  االتحاد 

الواقع  األمر  سلطة  بأن  ودوليًا  محليًا  الحقوقية 
لمربع  النهائي  واإلغالق  العاري  القمع  إلى  تتجه 

الحريات«.
عن  ــوري  ــف ال بــالــســراح  »نــطــالــب  وأردف: 
المحاكمات  كل  وإيقاف  السياسيين  المساجين 
الوطني  للجيش  اإلساءة  والتوقف عن  العسكرية 
والعدول  االنقالبي  المسار  في  توريطه  ومحاولة 
بحق  والقمع  والعنف  التضييق  ممارسات  عن 
في  المواطنين  حق  وكفل  والتحركات،  األحزاب 
يختارونها  التي  األشكال  بكل  والتعبير  التظاهر 

ويقرها دستور العام 2014«.
وفي السياق نفسه، قال المرزوقي، عبر بيانه: 
إلى  سنة  نصف  من  أقــل  في  البالد  »انجرفت 
انقسام الشّعب وانهيار االقتصاد وتهديد القضاء 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  وعــودة 

وتردي صورة تونس في العالم«.
علم  أســتــاذة  الجالصي،  صابرين  اعتبرت 
دعوة  تلبية  تكون  أن  األكيد  »من  أنه  اجتماع، 
المرزوقي إلى احتجاجات وعصيانٍ مدني، تزامنًا 
أحزاب  على  ومقتصرة  محدودة  يناير،   14 مع 
البساط وتعتبر  السلطة وسُحب منها  كانت في 

تدابير سعيد انقالبية«.
وتابعت الجالصي لألناضول: »ال يرتقي الشّك 

احتالل األراضي الفلسطينية( إن »الفلسطينيين هم 
المغيّبون دائمًا وأبدًا«.

وتساءلت »ما األهمّ، استقدام 30 قطعة لمعرض 
أو التذكير بأن فلسطين هي مسرح أعمال عنف تودي 
بحياة شباب دون الثامنة عشرة من العمر كّل يوم 
يكن  لم  »العريضة  أن  سيبوني  وأردفت  تقريبًا؟«. 
لها أصداء في اإلعالم تقريبًا، في حين أن الموّقعين 
عليها هم من كبار الفنانين العرب«. وزادت مسألة 
اللجنة  إذ ربط مؤرّخ في  بلة؛  الطين  أخرى  جدلية 
العلمية للمعرض هو دوني شاربيت في مقابلة مع 
اإلسرائيلية  القطع  إعارة  اإلخباري  »أكاديم«  موقع 
باالتفاقات التي مهّدت الطريق في 2020 لتطبيع 
هذه  عن  شاربيت  وعاد  إسرائيل.  مع  عربية  دول 
التصريحات، موضحًا لوكالة فرانس برس أن »هذه 
الفرضية خاطئة«. وزعم األستاذ المحاضر في جامعة 
التبغيض  »ينتهجون  رعنانا  في  المفتوحة  إسرائيل 
الطابع«  مهني  »قرار  عن  مدافعًا  واالفتراء سبياًل«، 

يحلو للبعض أن »يضفوا عليه صبغة سياسية«.
دي  ــي  »ب نظر  فــي  مسيسة  القضية  لــكــنّ 
الفلسطيني  الفيلسوف  البرغوثي  عمر  وقال  إس«. 
كما  »تمامًا  إنه  الحركة  تأسيس  في  شارك  الذي 
الفصل  نظام  إبّــان  أفريقيا  جنوب  مقاطعة  تمت 
في  العنصري  الفصل  نظام  عزل  ينبغي  العنصري، 
والمساواة  والعدل  الحرية  إحقاق  بهدف  إسرائيل 
العربي  العالم  »معهد  أن  واعتبر  للفلسطينيين«. 
الجمهور والمثقفين  سيفقد مصداقيته في أوساط 

العرب... إذا ما استمر على هذا المنوال«.

للرئيس األسبق  والحقوقية  العلمية  المكانة  إلى 
االستجابة  فإن  وشعبيًا  سياسيًا  لكن  المرزوقي، 
كبيرة،  تكون  لن  مدني  عصيان  إلى  لدعوته 
التي  السياسية  المنظومة  على  يُحسب  ألنه 
الماضية«.  العشر  السّنوات  طيلة  تونس  قادت 
ورأت أن هذه »الدعوة يمكن قراءتها في سياق 
دعوة  بعد  سعيد،  ضد  المرزوقي  من  انتقامي 
األخير إلى تجريم دعوات األول لعدم عقد القمة 

الفرنكوفونية بتونس«.
تونسية  محكمة  قررت  الجاري،  يناير   5 وفي 
ارتكاب  بتهمة  المحاكمة  إلى  شخصًا   19 إحالة 
مخالفات انتخابية العام 2019، بينهم المرزوقي 
رئيس  النهضة،  حركة  رئيس  الغنوشي،  وراشد 
البرلمان المُجمد. كما أصدرت محكمة تونسية، 
بسجن  ــًا  ــي أول حكمًا  الــمــاضــي،  ديسمبر  فــي 
أمن  على  »االعتداء  بتهمة  4 سنوات،  المرزوقي 
الدولة الخارجي«، وهو ما ينفيه المرزوقي، ويرى 
أن محاكمته سياسية لرفضه ما يقول إنه انقالب 

نفذه سعيد.
بخصوص توقيت دعوة المرزوقي إلى عصيان 
مدني، قال مراد عاللة، محلل سياسي لألناضول، 
إن »التاريخ غالبًا لن يعيد نفسه، ونفس الدعوة 
في  كان  عندما   2011 قبل  المرزوقي  أطلقها 
أرض  »على  وأردف:  علي«.  بن  نظام  مع  صراع 
المزاج  تغيرت،  المعطيات  أن  أعتقد  الــواقــع 
السياسيين  لدعوات  االستجابة  وسرعة  الشعبي 
البالد،  فيها  ترأس  التي  الفترة  عن  كثيرًا  تغيرا 
السابق  الرئيس  وواجــه  المعارضة  قاد  عندما 

الباجي قايد السبسي«.
السياسي  المكتب  عضو  ســواري،  حافظ  أما 
لألناضول  فقال  )ناصرية(،  الشّعب«  لـ»حركة 
دقيقين  واجتماعي  سياسي  وضع  ظل  »في  إنه 
المرزوقي وبدعوته إلى عصيان  في تونس، فإن 
بعد  الشعبية  على  أواًل  يتوفر  أن  يجب  مدني 
خزانه  خسر  أنــه   2019 انتخابات  أظهرت  أن 
الحقوقي، بعد أن كان لسنوات جزءًا من منظومة 

حكم فاشلة«.
وفي انتخابات 2019 الرئاسية، خسر المرزوقي 
جولة  في  سعيد  فاز  بينما  األولــى،  الجولة  من 
رئيسًا  المرزوقي  كان  »عندما  وتابع:  ــادة.  اإلع
الحضيض،  في  البالد  دبلوماسية  كانت  لتونس 

واليوم التونسيون لن يلبوا نداءه«.

جولة  ومــوســكــو  واشــنــطــن  ــدأت  بـ
األسبوع  هــذا  »معقدة«  مناقشات 
المتفجرة  األزمة  إلى نزع فتيل  تهدف 
أوكرانيا، وفق وصف مسؤولين  بشأن 
روس. وبعد عشاء عمل استمر ساعتين 
األميركية  الخارجية  وزير  نائبة  مع  جنيف  في 
وزير  نائب  تصريحات  خرجت  شيرمان،  ويندي 
هذا  عن  معبرة  ريابكوف  سيرغي  الروسي  الخارجية 
»المحادثة  إن  بقوله  المفاوضات  في  الصعب  المنحى 

كانت معقدة وجدية. ال يُمكن أن تكون سهلة«.
كان الطريق إلى طاولة جنيف مفروشًا باألشواك، حسب 
مواقف  وروسيا  المتحدة  الواليات  اتخذت  إذ  محللين؛ 
واشنطن من مخاطر حصول  حازمة، ففي حين حذرت 
أي  تقديم  جهتها  من  موسكو  استبعدت  »مواجهة«، 
الخارجية  وزير  حض  فقد  السياق  هذا  وفي  تنازالت، 
عدوان  تجنب  على  روسيا  بلينكن  أنتوني  األميركي 
الدبلوماسية.  أوكرانيا وعلى اختيار طريق  جديد بحق 
لسحب  ضغوطًا  يواجه  الذي  الكرملين  يطالب  وبينما 
الغرب بتقديم ضمانات  الحدود األوكرانية  قوّاته من 
بشأن األمن في أوروبا، بينها ضمان عدم توسع حلف 
من  شيرمان  أكدت  الشرق.  نحو  أكثر  األطلسي  شمال 
المتحدة  الواليات  »دعم  العمل  عشاء  خالل  جهتها 
والسالمة  بالسيادة  )المتعلقة(  الدولية  للمبادئ 
اختيار  في  السيادة  ذات  الــدول  ولحرية  اإلقليمية 

تحالفاتها« حسب بيان للخارجية األميركية.

●الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى معرض »يهود الشرق« في باريس، 22 نوفمبر 2021. 

● الرئيس التونسي األسبق المنصف المرزوقي  المؤسسة الفرنسية تعاونت مع 
هيئة إسرائيلية لتنظيمه في خطوة 

ندد بها مفكرون عرب
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وساطة أممية بعد استقالة حمدوك

بعد جلسة برملانية عاصفة انتهت بـ»احللبوسي« رئيسا»ال طريق أمامنا إال البحر«

»بيرثس« يضع األزمة السودانية أمام امتحان »الفرصة األخيرة«

مفاوضات ماراثونية لتشكيل الحكومة العراقية»قوارب املوت« مالذ اللبنانيني األخير من الفقر والجوع

»الجيش  »رويترز«:  لوكالة  أوروبي  دبلوماسي 
تستمر  لن  البالد  أن  يعلم  ألنه  بشدة  مهتم 
السودان  انهار  وإذا  االقتصادي.  الدعم  دون  من 
من  الكثير  في  خطيرة  تداعيات  لذلك  فسيكون 
عدم  إلى  إشارة  في  استراتيجية«،  الجيو  القضايا 

االستقرار في إثيوبيا وليبيا المجاورتين.
هاوس«  »تشاتام  مؤسسة  في  الباحث  وقال 
لألبحاث في لندن، أحمد سليمان، »أعتقد بالتأكيد 
إعادة  محاولة  اآلن  تنجح  أن  المستبعد  من  أنه 
االنتقال بالصيغة التي كان موجودا بها من قبل«. 
وأضاف »من الضروري وجود ترتيب مختلف. طريق 
سياسي مختلف لألمام من أجل البدء في أن يتحقق 

من جديد قدر من الثقة«.
التوصل  إن  غربيين  دبلوماسيين  عدة  وقال 
انتخابات  صوب  جديدا  مسارا  تفتح  صفقة  إلى 
ديمقراطية يبدو أصعب اآلن مما كان في 2019. 
باألمم  السابق  المسؤول  حمدوك  خروج  أن  غير 
التوافق قد  الذي كان يعمل على تحقيق  المتحدة 

يفتح المجال أمام موقف جديد.
في  السوداني  الشأن  في  المتخصصة  وقالت 
هيئة البحوث بالكونغرس، لورين بالنشارد، »اعتبر 
البعض بقاء حمدوك في منصبه ورقة توت )ستارا( 
وأن استقالته قد تسمح بإجراء حوار أكثر موضوعية 
فيما بين المجتمع الدولي كما أنها تدفع الجماعات 
وأضافت  مشتركة«.  أرضية  إلى  للسعي  المدنية 
للوساطة.  آلية  يتطلب  األمر  أن  يوضح  »وهذا 

فحمدوك لم يقدر على سد الفجوة«.

عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
المسار  في  الجمود  حالة  لكسر  محاولة  وفي 
فريقه  مع  األممي  المسؤول  يجري  السياسي، 
محادثات غير مباشرة مع جميع األطراف، لكن األمم 
المتحدة شددت على أن حال سيكون سودانيا ولن 
أو  مسودة  أو  مشروع  بأي  الدولية  المنظمة  تأتي 
رؤية لحل، وحتى لن تأتي باقتراح لمضمون األمور 
الرئيسية المختلف عليها، ولن تتبنى مشروعا ألي 
سودانية  أمور  كلها  »هذه  أن  إلى  وأشار  جانب. 

للسودانيين والسودانيات«.
مواقفهما  تباينت  فقد  األزمة،  طرفي  عن  أما 
مجلس  اقترح  حين  ففي  األممية،  المبادرة  حيال 
األفريقي  االتحاد  »إشراك  السوداني  السيادة 
إلسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار 
السودانيين«  »المهنيين  تجمع  كان  السوداني«، 
االحتجاجات  في  محوريا  دورا  كذلك  لعب  الذي 
إذ  تشددا؛  أكثر  البشير،  إسقاط  إلى  أدت  التي 
قبل  من  المعلنة  بالالءات  الصميم  »تمسكه  أكد 
ال  شراكة،  ال  تفاوض،  )ال  وهي  الحية  الثورة  قوى 

إسقاط  هو  »الحل  أن  التجمع  واعتبر  شرعية(«. 
سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية 

المدنية الكاملة«.
وعطل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال 
رئيس  اعتقال  عبر  المدنيين  إلى  السلطة  انتقال 

الوزراء، عبداهلل حمدوك، وغالبية القادة المدنيين 
وتعليق عمل مجلس السيادة. ورغم تعهد البرهان 
استمرت   2023 منتصف  في  عامة  انتخابات  إجراء 
التي  التسوية  وعلى  االنقالب  على  االحتجاجات 
وافق بموجبها رئيس الوزراء، عبداهلل حمدوك، على 

يحاول المجتمع الدولي، وفي القلب القوى الغربية 
التي ما زالت تملك بعض أوراق الضغط ومن بينها 
الدوالرات،  بمليارات  اقتصادية  مساعدات  وقف 
المسيرة  مواصلة  عن  السوداني  الجيش  إبعاد 
لحل  أممية  بوساطة  محادثات  إطالق  عبر  وحده، 
األزمة السياسية المتصاعدة في البالد منذ انقالب 
قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على 
شركائه المدنيين في السلطة االنتقالية قبل أكثر 

من شهرين.
المتحدة  األمم  موفد  أطلق  السياق،  هذا  وفي 
مشاورات  بيرثس،  فولكر  السودان،  إلى  الخاص 
دعا إليها جميع أطراف األزمة »بما في ذلك األحزاب 
المدني  والمجتمع  المسلحة  والحركات  السياسية 
وغيرها...  المقاومة  ولجان  النسائية  والجمعيات 

للمشاركة في مشاورات أولية«.
السودان  في  المتحدة  األمم  بعثة  عرضت  وقد 
المساهمة في تسهيل الحوار رغم أن دبلوماسيين 
يقولون إنه ليس من الواضح حتى اآلن كيف يمكن 
يتطلب  قد  األمر  وإن  المحادثات  هذه  تتحقق  أن 
المتحدة.  الواليات  أو  السعودية  من  قويا  تدخال 
أكتوبر،  من  والعشرين  الخامس  انقالب  ومنذ 
تعطل مسار المرحلة االنتقالية في السودان والتي 
والقوى  العسكريين  بين  عليها  االتفاق  جرى  كان 
المدنية في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من 
إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه 

الخرطوم ـ الوسط

العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره 
أعلن  الماضي،  واألسبوع  »خيانة«.  المتظاهرون 
حمدوك استقالته، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات 
»منعطفا  تواجه  البالد  أن  من  وحذر  فشل  لكنه 
خطيرا قد يهدد بقاءها وأنه كان يسعى إلى تجنب 
انزالق السودان نحو الهاوية«. وخرج السودانيون 
متكرر  بشكل  الشوارع  إلى  أحيانا،  اآلالف  بعشرات 
عن  العسكريين  بإبعاد  مطالبين  االنقالب  منذ 
قوات  قمع  وأسفر  خالص.  مدني  وبحكم  السلطة 
األمن للتظاهرات االحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، 
وفق  المئات،  وإصابة  الحي  بالرصاص  معظمهم 
المركزية  األطباء  لجنة  أعلنتها  جديدة  حصيلة 
)نقابة مستقلة( التي أكدت وفاة متظاهر، اإلثنين، 

متأثرا بجروح أصيب بها األحد.
يجِر  لم  ما  إنه  ودبلوماسيون  محللون  ويقول 
إلجراء  وطريق  لالنتقال  جديد  مسار  إلى  االهتداء 
مقدمة  الفشل  ذلك  يكون  فقد  نزيهة،  انتخابات 
واتساع  السودان  في  االقتصادية  األزمة  لتفاقم 
وقال  وخارجها.  داخل حدوده  االستقرار  رقعة عدم 

محللون: الفشل مقدمة لتفاقم 
األزمة االقتصادية واتساع 

رقعة عدم االستقرار

دبلوماسيون: األمر قد يتطلب 
تدخال قوياً من السعودية أو 

الواليات المتحدة

● إحدى جلسات البرلمان العراقي. )أرشيفية: اإلنترنت(● لبنانيون يسيرون قرب شاطئ المينا في طرابلس، 13 ديسمبر 2021. )أرشيفية: أ ف ب(

يفاقمه  اقتصادي غير مسبوق  انهيار  بعد عامين من 
لالجئين  انطالق  نقطة  لبنان  يعد  لم  سياسي،  شلل 
األزمات  أرهقتهم  الذين  لمواطنيه  أيضا  بل  فحسب 

وبات غالبيتهم تحت خط الفقر.
اسما  استخدم  الــذي  عاما(   42( إبراهيم  ويقول 
لوكالة »فرانس برس« في مدينة طرابلس  مستعارا 
على  المساعدة  عبر  إضافيا  دخال  يؤمن  إنه  )شمال(، 
»لو  ويضيف  البحر.  عبر  الخارج  إلى  لبنانيين  تهريب 
مثلهم  غادرت  لكنت  المجال،  هذا  في  أعمل  ال  أنني 

وقصدت مهربا لمساعدتي«.
في  جديدة  ظاهرة  القانونية  غير  الهجرة  وليست 
خصوصا  لالجئين  انطالق  منصة  شكل  الذي  لبنان 
القريبة  الدولة  خصوصا،  قبرص  باتجاه  سوريين 
عدد  يتزايد  لكن  ــي.  األوروبـ االتحاد  في  والعضو 
اللبنانيين الذين يخاطرون بأرواحهم بحثا عن بدايات 

جديدة بعيدا عن بلدهم الغارق في األزمات.
منذ العام 2019، تمكن إبراهيم من تهريب قرابة 
هنا،  من  »أخرجتهم  ويقول  أوروبا.  إلى  لبناني   100
مخيم،  في  وضعوا  إذا  األقل  على  هناك  التسول.  من 
بأنه  إبراهيم  ويتباهى  بكرامة«.  ويشربون  سيأكلون 
سوريون  »يأتيني  ويقول  فقط.  اللبنانيين  يساعد 
وفلسطينيون لكنني ال أقبل طلباتهم، فأنا مسؤول عن 
يودون  كثر  »لبنانيون  ويضيف  فحسب«.  بلدي  أبناء 
وسياراتهم.  بيوتهم  لبيع  ومستعدون  المغادرة.. 

يبيعون كل شيء، المهم أن يرحلوا«.
ويبدو لبنان الذي يقطنه حاليا قرابة ستة ماليين 
انهيار  تبعات  تصارع  غارقة  سفينة  بمثابة  شخص 
في  األســوأ  بين  من  الدولي  البنك  صنفه  اقتصادي 
إلى  األزمة  وأدت  الماضي.  القرن  العالم منذ منتصف 
خسارة الليرة أكثر من 95 % من قيمتها أمام الدوالر. 
السكان  وانعكس ذلك تدهورا غير مسبوق في قدرة 
أقل  يعادل  لألجور  األدنى  الحد  بات  بعدما  الشرائية 
إلى  االستيراد  على  يعتمد  بلد  في  دوالرا،   23 من 
على  السلطات  قدرة  تراجعت  ذلك،  وجراء  كبير.  حد 
توفير الخدمات األساسية ودعم سلع حيوية خصوصا 
الهجرة  محاوالت  وتخللت  ــة.  واألدويـ المحروقات 
البحر.  عرض  في  وغرق  وفاة  حوادث  القانونية  غير 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وبحسب 
الالجئين، فإن 1570 شخصا على األقل، بينهم 186 
بحرية  رحالت  في  المغادرة  حاولوا  أو  شرعوا  لبنانيا، 
غير قانونية من لبنان خالل الفترة الممتدة بين يناير 
ونوفمبر من العام الماضي، غالبيتهم باتجاه قبرص. 
خالد  أبو  ليزا  المفوضية  باسم  الناطقة  وأوضحت 
لـ»فرانس برس« أن العدد اإلجمالي كان 270 بينهم 

40 لبنانيا عام 2019.
هذه  وقف  على  والجيش  األمنية  األجهزة  وتعمل 
المحاوالت. وفي رد على أسئلة لـ»فرانس برس«، أكد 
الجيش أن عمليات المراقبة والرصد »تنفذ من خالل 

ماراثونية  مفاوضات  على  مقبل  العراق  أن  يبدو 
لتشكيل الحكومة الجديدة، مع تزايد حدة التوتر 
التي  األخيرة  االنتخابات  منذ  المستمر  السياسي 
مقتدى  بزعامة  الصدري  التيار  نتائجها  تصدّر 
نتائجها  حظيت  التي  أشهر،  ثالثة  قبل  الصدر 
من  المدعومة  والمجموعات  ــزاب  األح بتنديد 
إيران، وانعكس ذلك بوضوح على جلسة انتخاب 
تخللتها  التي  الجديد،  العراقي  البرلمان  رئيس 
محمد  بانتخاب  وانتهت  وفــوضــى،  مــشــادات 

الحلبوسي رئيسا له.
الحكومة  التوتر على عملية تشكيل  وينعكس 
تشكيل  على  إصراره  الصدر  يكرر  إذ  تتعثر؛  التي 
األكبر  العدد  بحيازته  مدفوعا  أغلبية«،  »حكومة 
من المقاعد )73 مقعدا من أصل 329(، ما يعني 
قطيعة مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق 

بين األطراف الشيعية الكبرى.
إليران  الموالية  القوى  أصرت  أسابيع،  ولعدة 
طعنا  وقدمت  االنتخابات  نتائج  رفضها  على 
المحكمة  لكن  إللغائها،  االتحادية  للمحكمة 
ردت الدعوى. وتظاهر مناصرون لها أمام بوابات 
فيما  بالنتائج،  تنديدا  ألسابيع  الخضراء  المنطقة 
محاولة  مع  ذروتــه  إلى  البالد  في  التوتر  وصل 
في  الكاظمي  مصطفى  الــوزراء  رئيس  اغتيال 
نوفمبر. ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع 
على  الحصول  أجل  من  بارزة  وكردية  كتل سنية 
أعضاء  من  واحد  زائد  )النصف  المطلقة  الغالبية 
العرف  البرلمان(، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي 
أن يكون شيعيا. في المقابل، تدفع أحزاب شيعية 
قوى  منها  التنسيقي،  اإلطار  في  منضوية  أخرى 
موالية إليران، إلى حكومة توافقية تتقاسم فيها 
المشهد  على  المهيمنة  الشيعية  األطراف  جميع 
صدام  نظام  سقوط  منذ  البالد  في  السياسي 

حسين في 2003، المناصب والحصص.
الممثل  الفتح  تحالف  التنسيقي  اإلطار  ويضم 
للحشد الشعبي الذي حصل على 17 مقعدا فقط 
مقابل 48 في البرلمان السابق، فضال عن تحالف 
دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء األسبق نوري 

المالكي )33 مقعدا(، وأحزاب شيعية أخرى.
والباحث  السياسي  التفكير  مركز  رئيس  ويرى 
لوكالة  تحليل  في  الشمري،  إحسان  العراقي 
»شكل  بــأن  يشي  الوضع  أن  بــرس«  »فرانس 
الحكومة المقبلة قد يكون وفق مبدأ جديد هو ما 
لكن  ائتالفية  أي حكومة  األغلبية،  توافق  يسمى 
بصيغة جديدة«، على عكس الحكومات السابقة 

التي شاركت فيها جميع األطراف الشيعية.
ويوضح »قد نكون أمام مفهوم جديد يسمى 
البيت  مع  الصدر  يتحالف  أن  أي  األغلبية  توافق 
البيت  ومــع  وتــقــدم،  عــزم  يمثله  ــذي  ال السني 

رادارات  بشبكة  المتمثلة  المتقدم  الكشف  وحــدات 
دوريــات  خــالل  ومــن  الشاطئ،  طــول  على  منتشرة 
جهود  إلى  إضافة  اإلقليمية،  المياه  في  متواصلة« 

مديرية المخابرات لمالحقة المهربين.
وفق  البحرية،  القوات  نجحت   ،2020 العام  في 
 596 وتوقيف  مركبا   20 نحو  ضبط  »في  الجيش، 
شخصا وتسليمهم إلى السلطات المختصة«. وكثفت 
ويقول  التهريب.  عمليات  عدد  ارتفاع  مع  دورياتها 
أشخاصا  غالبا  تضم  التهريب«  »عصابات  إن  الجيش 
»يكونون  رؤســاءهــا  لكن  مختلفة،  جنسيات  من 
الشواطئ  بتفاصيل  لمعرفتهم  اللبنانيين  من  عادة 

والمناطق اللبنانية«.
ونسق إبراهيم حتى اآلن عشر رحالت تهريب، كان 
تقيم  أشخاص  خمسة  من  ألسرة   2019 العام  أولها 
حاليا في ألمانيا، وآخرها في سبتمبر الماضي وضمت 
25 راكبا وصلوا إيطاليا، على حد قوله. وتتراوح كلفة 
سفر الفرد بين 2500 دوالر لبلوغ قبرص وسبعة آالف 
دوالر للوصول إلى شواطئ إيطاليا، وفق إبراهيم الذي 
آالف دوالر كربح صاف مقابل  قرابة خمسة  قد يجني 
كل رحلة تضم عشرين شخصا. ويوضح »في السابق، 
كنا ننشر الخبر، أما حاليا فالناس هم من يأتون إلينا«.

واالتحاد  الديمقراطي  )الحزب  الكردي  السياسي 
قد  التنسيقي  اإلطــار  من  جزء  وحتى  الوطني(، 

يلتحق بمشروع السيد مقتدى الصدر«.
جلسته  بعد  البرلمان  ينتخب  أن  ويفترض 
للجمهورية  رئيسا جديدا  30 يوما،  األولى، خالل 
الذي عليه بدوره أن يكلف رئيسا للحكومة خالل 
15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح »الكتلة 
النيابية األكبر عددا«، وفق الدستور. واعتبارا من 
يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 

30 يوما لتشكيلها.
ويبلغ عدد النساء في البرلمان الجديد 95 فيما 
البرلمان  ويضم   .75 السابق  البرلمان  في  كان 
 28 تضم  األولى  المستقلين،  من  كتلتين  أيضا 
الحركة  من  المنبثقة  امتداد«  »حركة  من  نائبا 
الكردية،  الجديد  الجيل  وحركة  االحتجاجية 
»إشراقة  كتلة  من  نواب  تسعة  تضم  والثانية 
يدخلون  هــؤالء  ومعظم  ومستقلين.  كانون« 

البرلمان للمرة األولى.
األولى  بالدرجة  األخيرة  االنتخابات  وجــاءت 
غير  احتجاجات  بعد  الشارع  غضب  المتصاص 
2019، ضد  أكتوبر  في  البالد  مسبوقة شهدتها 
األوضاع المعيشية المتردية والفساد وما يرون أنه 

تزايد لهيمنة إيران على البالد.
المفاوضات  شــأن  مــن  األحـــوال،  كــل  ــي  وف
وتشكيل  للحكومة  جديد  رئيس  الختيار  الهادفة 
إنه  أن تكون طويلة، حيث  للوزراء  مجلس جديد 
على األحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في 
البالد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض، 

كما يحصل تقليديا.
»بلومبيرغ«  وكــالــة  نشرته  تحليل  ورأى 

موسى  بالل  يجلس  للشاطئ،  مواجه  مقعد  على 
دخان  ينفث  أطــفــال،  لثالثة  أب  وهــو  عــامــا(،   34(
سيجارته مراقبا األمواج العاتية التي كادت أن تبتلعه 
في نوفمبر لدى محاولته السفر بطريقة غير شرعية. 
إذ  أخرى،  مرة  سيحاول  إنه  برس«  لـ»فرانس  ويقول 
»ال مستقبل هنا لنا أو ألوالدنا« بعدما تخلى قبل ستة 
أشهر عن وظيفته في سوبرماركت إذ بات راتبه )55 

دوالرا( بالكاد يكفيه لدفع بدل التنقل.
المحفوفة  الرحلة  خوض  بالل  قرر  سبتمبر،  في 
مبلغ  صديقه  من  واقترض  سيارته  باع  بالمخاطر. 
1500 دوالر كان ينقصه ليدفع أربعة آالف دوالر إلى 
المهرب الذي أعلمه بموعد السفر قبل ثالثة أيام من 
صغيرة  ظهر  حقيبة  جهز  نوفمبر،   19 في  حصوله. 
دون  من  )شمال(  الضنية  منطقة  في  منزله  وغــادر 
إخبار زوجته حتى. وأعلمه المهرب أنه سيسافر برفقة 
72 شخصا. لكن عند وصوله إلى نقطة االجتماع في 
طرابلس، تفاجأ بوجود نحو تسعين شخصا يتسلقون 
التي  المجاورة  القلمون  منطقة  إلى  أقلتهم  شاحنة 

انطلقوا منها.
وكان في عداد الرحلة 15 الجئا فلسطينيا وعشرة 
هناك  وكان  اللبنانيين.  من  البقية  بينما  سوريين، 
35 طفال ونحو عشرين امرأة. بعد ساعتين من إبحار 
المركب، طارده زورق تابع للقوات البحرية أمر سائقه 
وتابع  يمتثل  لم  األخير  لكن  الشاطئ.  إلى  بالعودة 
طريقه إلى المياه اإلقليمية. بعد ساعة من المطاردة، 
المحرك،  تعطل  ثم  المركب.  إلى  البحر  مياه  تسربت 
وكان الوقت ليال. وبدأت المياه تُثقل المركب تدريجيا، 
ما دفع الركاب الذين أصابهم الهلع إلى التخلص من 
الحقائب وعبوات المازوت. وسارع بعضهم بينهم بالل 

إلى االتصال بأفراد عائالتهم إلرسال إغاثة.

األميركية أن رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، 
تحول  قد  نفسه  وجد  الذي  اللهب  »قاذف  يشبه 
لرجل إطفاء، ربما قد يكون قادرا على منع حصول 
جلسات  أولى  عقد  مع  بالتزامن  سياسية  حرائق 

البرلمان«.
الشرق  شؤون  في  المختص  الكاتب  ويقول 
»الصدر  إن  غــوش،  بوبي  وأفريقيا،  ــط  األوس
وتحالف الفتح تمكنا من تقاسم المناصب الوزارية 
المهمة وإنشاء شبكات محسوبية داخل الوزارات 
وتعيين رؤساء وزراء محايدين لكنهم ضعفاء بعد 
المرة  2018«. ويضيف أن الصدر هذه  انتخابات 
السنة  مع  تحالف  ضمان  على  قــادرا  يكون  »قد 

واألكراد واستبعاد تحالف الفتح«.
يتقلد  لم  الذي  الصدر،  أن  إلى  الكاتب  ويشير 
زعيم  أنه  على  نفسه  يصور  قط،  عامة  مناصب 
الواليات  أو  إيــران  إلمـــالءات  يخضع  ال  وطني 
العراق،  المتنافستان في  القوتان  المتحدة، وهما 
وكذلك هو يدعي أنه فوق االنقسامات الطائفية 
العقدين  خالل  العراقية  السياسة  أفسدت  التي 

الماضيين.
لكن مع ذلك يقول غوش إن »معظم العراقيين 
حلوال  يقدم  ال  فوضوي  أنه  على  الصدر  يــرون 
لمشاكل بالدهم االجتماعية واالقتصادية وكذلك 
ال يحظى بشعبية، خاصة بين الشباب العراقيين«. 
الصدر  يواجه  الذي  األكبر  »التحدي  أن  ويضيف 
السنية  ــزاب  األح مخاوف  على  التغلب  هو  اآلن 
والكردية وكذلك العداء من قبل حركة االحتجاج«، 
جميعا  هؤالء  طمأنة  على  »قادر  أنه  إلى  مشيرا 
وزراء محايد، كالكاظمي مثال،  عبر ترشيح رئيس 

ليكون خيار التسوية مرة أخرى«.

العراق - وكاالتلبنان - وكاالت

تسعيرة قوارب الموت: 2500 
دوالر لبلوغ قبرص و7 آالف 
للوصول إلى شواطئ إيطاليا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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● ممثل االمم المتحدة في السودان فولكر بيرثس خالل مؤتمر صحافيًا في الخرطوم ، 
10 يناير 2022. )أ ف ب(



اقتصاد

كالم في األرقام

ارتفاعًا في مبيعات السيارات 
في الصين كأعلى نسبة

 منذ العام 2007

قالوا

08

قال رئيس وحدة هيئة الرقابة اإلدارية بمنفذ رأس اجدير، محمد 
موسى البي، إن الوحدة تعاني من مشاكل وصعوبات تحول بينها 
بغير  وصفه  الذي  المقر  حالة  سوء  ومنها  عملها،  ممارسة  وبين 

الالئق والمتهالك.
بموظفين  ودعمها  للصيانة  ماسة  حاجة  في  الوحدة  أن  وأوضح 
وأربعة  أعضاء  سبعة  في  تتمثل  الحالية  قوتها  إن  إذ  إداريين؛ 
موظفين فقط، مشيرًا أن الوحدة لم تتسلم عهدة مالية منذ العام 

2019، فضاًل عن عدم وجود وسائل نقل للموظفين فيها.
الهيئةلعهم  الوحدة بزيارة رئيس  العاملون في  بدورهم، طالب 
أسوة بباقي الفروع والوحدات، كما خاطبوا وزير الداخلية بحكومة 
معهم  تتعاون  أن  أجل  من  مازن  خالد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

األجهزة األمنية بالمنفذ.
 

العراقيل تعقد عمل الرقابة اإلدارية بمنفذ رأس اجدير

»نعمل على تنفيذ أول 
مصفاة ذهب بمنطقة 
مرسى علم لتعظيم 
استفادة مصر من 
المعدن النفيس«
وزير البترول والثروة المعدنية 
طارق المال
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فور هنريتا   *
لليونيسف التنفيذي  المدير 

مالباس ديفيد   *
الدولي البنك  لمجموعة  عشر  الثالث  الرئيس 

فقر التعلم يؤدي لخسائر في رأس 
المال البشري وإعاقة االقتصادات 

عقودا من الزمن

تعويض خسائر التعليم
عامها  من  »كوفيد19-«  كورونا  فيروس  مرض  جائحة  اقتراب  مع 
الثالث، تظل الفصول المدرسية مغلقة كليا أو جزئيا أمام ما قد يصل 
ُأعيد فتح  العالم. وحتى في األماكن حيث  647 مليون تلميذ حول  إلى 

المدارس، ال يزال العديد من الطالب متأخرين عن الركب.
لقد بات من الواضح بشكل مؤلم أن األطفال تعلموا أقل مما ينبغي 
إغالق  يتسبب  ربما  الدولي،  البنك  لتقديرات  وفقا  الجائحة.  أثناء  لهم 
المدارس بسبب الجائحة في دفع »فقر التعلم« - نسبة األطفال في سن 
العاشرة الذين ال يستطيعون قراءة نص أساسي - إلى االرتفاع إلى نحو 
70 % في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقد يتكبد جيل كامل 
من أطفال المدارس بسبب خسارة التعلم على هذا النحو ما يقرب من 

17 تريليون دوالر أميركي من دخلهم على مدار حياتهم.
مزيد  تستسلم  ربما   ،)Omicron( أوميكرون  المتحور  انتشار  مع 
الحكومات إلغراء إغالق المدارس. وفي غياب البنية األساسية لإلنترنت 
الخسائر  زيادة  إلى  يؤدي  أن  بهذا من شأنه  القيام  فإن  التعلم،  لدعم 
المصاحبة  العديدة  األخرى  الفوائد  من  األطفال  وحرمان  التعليمية 
في  الزمالء  مع  التواصل  إمكانية  مثل  يوميا،  المدرسة  إلى  للذهاب 

الفصل وتطوير المهارات االجتماعية الالزمة للنمو الشخصي.
تعد التفاعالت مع المعلمين واألقران ضرورة أساسية لتنمية القدرات 
الالزمة للعمل التعاوني. وكون الطالب جزءا من الفصل الدراسي يعزز 

الشعور باالنتماء ويساعد في بناء احترام الذات والتعاطف مع اآلخرين.
معاناة.  األكثر  هم  المهمشون  األطفال  كان  الجائحة،  فترة  طوال 
عندما أعيد فتح الفصول المدرسية في مختلف أنحاء العالم هذا الخريف، 

بات من الواضح أن هؤالء األطفال ازدادوا تراجعا خلف أقرانهم.
في  االجتماعيين  النوعين  بين  الفجوة  كانت  الجائحة،  اندالع  وقبل 
عشرة  بنحو  يقدر  ما  جعل  المدارس  إغالق  لكن  تحسن.  في  التعليم 

ماليين فتاة أخرى عُـرضة لخطر الزواج المبكر، وهو ما يضمن عمليا 
إنهاء تعليمهن.

وما  التعلم  فقر  يتسبب  فسوف  التراجع،  هذا  اتجاه  يُعَكس  لم  ما 
االقتصادات  إعاقة  في  البشري  المال  رأس  في  به من خسائر  يرتبط 
والمجتمعات لعقود من الزمن. يجب أن يحصل األطفال على الفرصة 
للتعويض عن القدر الذي خسروه من 

التعليم.
إنهم يحتاجون إلى الوصول إلى 
مواد قراءة جيدة التصميم، وفرص 
التعليم  وأنظمة  الرقمي،  التعلم 
المتحولة التي تساعد في إعدادهم 
المستقبل.  تحديات  لمواجهة 
المؤهلون  المعلمون  ويشكل 
الفعال  واالستخدام  جيد  بشكل 

لتمكين  أساسية  ضرورة  للتكنولوجيا 
هذه العملية.

لألزمة  االستجابة  في  تحفيز ضخمة  بنشر حزم  بلدان عديدة  قامت 
الصحية. لكن اعتبارا من يونيو 2021، جرى تخصيص أقل من 3 % من 
من  األعظم  القسم  ُأنفِق  كما  والتدريب.  التعليم  لقطاع  األموال  هذه 

هذه الموارد في االقتصادات المتقدمة.
في عديد البلدان المنخفضة الدخل، زاحمت مدفوعات خدمة الدين 
المرتفعة اإلنفاق االجتماعي األساسي بما في ذلك اإلنفاق على التعليم. 
ويهدد ضعف االستثمار في دعم التعليم والتدريب نتيجة لهذا بتعميق 

الفوارق في نتائج التعلم التي كانت قائمة قبل الجائحة.
وبينما يتطلب تضييق فجوة التعلم استخدام الموارد بقدر أكبر من 
الكفاءة، فإن المحصلة النهائية هي أن هناك حاجة إلى مزيد الموارد. 
التعجيل  سيساعد  خاص  بشكل  العالم  في  فقرا  األكثر  البلدان  وفي 
بتخفيف الديون بموجب اإلطار المشترك لمجموعة العشرين في توفير 

الحيز المالي الالزم لزيادة دعم رأس المال البشري.
يجب أن يشمل االستثمار في التعليم تمويل التكنولوجيا التعليمية، 
تُعَد  العالم.  حول  مختلفة  سياقات  في  نجحت  التي  األفكار  مراعاة  مع 
السنوات  مدار  على  المجال.  هذا  في  النجاح  قصص  إحدى  أوروغــواي 
البنية األساسية،  أوروغواي في  السلطات في  العشر األخيرة، استثمرت 
استعدادا  أكثر  البالد  جعل  مما  المعلمين،  وقدرات  الرقمي،  والمحتوى 

للتحول إلى التعليم عبر اإلنترنت عندما ُأغلقت الفصول المدرسية.
على نحو مماثل، قبل الجائحة، أنشأت والية غوجارت الهندية، التي 
راهنت على تحليل البيانات الضخمة والتعلم اآللي، أحدث مراكز الدعم 

الرقمي للمدارس.
وعندما ُأغلقت المدارس، كانت والية غوجارت قادرة على االستجابة 
بسرعة من خالل توزيع المواد رقميا وتخصيص التعليم عن بعد استنادا 
إلى مستوى التعليم لكل طالب. وفي كينيا، يستطيع كل األطفال، بمن 
فيهم األطفال من ذوي اإلعاقة، الوصول إلى الكتب المدرسية الرقمية 

المصممة خصيصا والشاملة.
تعمل منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيسيف« ومجموعة البنك 
الدولي معا لضمان استخدام جميع أنظمة التعليم للتكنولوجيا بشكل 

فعال لسد الفجوات والمساعدة في التعويض عن خسائر التعلم.
التكنولوجيا في استراتيجية  الممكن أن يساعد دمج استخدام  ومن 
شاملة إلنهاء فقر التعلم في تحسين المهارات المؤسسية، وزيادة وقت 
الموارد.  استخدام  في  الكفاءة  من  األعظم  القدر  وتحقيق  التدريس، 
من  حيث  الدخل،  المنخفضة  البلدان  في  خاصة  أهمية  هذا  ويشكل 
الذي  بالدعم  المعلمين  تزويد  على  التكنولوجيا  تعمل  أن  الممكن 

يحتاجون إليه على وجه السرعة.
عظيم.  كمعادل  يعمل  أن  الممكن  من  الرقمي  الوصول  أن  الواقع 
ويجب استثمار الموارد بحكمة، مع مراعاة البنية الكهربائية األساسية، 
والوصول إلى اإلنترنت، واألجهزة الممكنة رقميا للطالب األكثر حرمانا، 

وإدارة البيانات، وقدرات التنفيذ.
التكنولوجيا،  استخدام  لزيادة  بعناية  مدروسة  عملية  دون  ومن 
سيكون مصير النوايا الحسنة والسياسات الجديدة التصميم الفشل في 

تحقيق التعافي والتعجيل بالتعلم الذي تحتاج إليه البلدان النامية.
كانت القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد متفاوتة حتى قبل اندالع 
تعزيز  في  االستثمار  خالل  ومن  تفاوتا.  أشد  أصبحت  واآلن  الجائحة، 
تعافي التعليم واستخدام التكنولوجيا بحكمة، يصبح بوسعنا استخدام 

تجربة الجائحة كحافز لتحسين التعليم لصالح كل األطفال.
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      هنريتا فور وديفيد مالباس *

●  شكاوى مستمرة في قطاع النفط من تدهور البنى التحتية

طرابلس- الوسط

إنتاج النفط يتعثر مجددًا بفعل الطقس إنتاج النفط يتعثر مجددًا بفعل الطقس 
السيئ وتهالك البنى التحتيةالسيئ وتهالك البنى التحتية

بعد وقف التصدير من ميناء السدرة

الصراع  أزمة  في  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة 
المؤسسة  رئيس  بين  النفط  مؤسسة  إدارة  على 
مصطفى صنع اهلل ووزير النفط والغاز محمد عون.

الحفاظ  إلى  يسعى  الدبيبة  إن  المجلة  وقالت 
على عمليات أهم قطاع يدر دخاًل لالقتصاد الليبي، 
خطة  من  تحد  المستمرة  التوترات  أن  معتبرة 
مضاعفة اإلنتاج، والوصول إلى 2.1 مليون برميل 

يوميًا خالل العام 2022.

رئاسة  تولى  الذي  اهلل،  صنع  أن  إلى  وأشــارت 
»جهة   ،2014 العام  منذ  المؤسسة  إدارة  مجلس 
مضيفة  وخارجها«،  طرابلس  في  مهمة  اتصال 
أنه »كان مسؤواًل عن إحياء استخراج« النفط في 

البالد.
من  استحسانًا  يلق  لم  اهلل  صنع  أن  واعتبرت 
الوزير عون، »ولذلك يخوض الطرفان معركة على 
القاهرة«  »القوة  إعالن  عن  متحدثة  السلطة«، 

في أربعة حقول نفط رئيسية هي الشرارة والفيل 
حرس  من  عناصر  أغلقها  والتي  وحمادة،  والوفاء 

المنشآت النفطية.
وأرجع التقرير إغالق تلك الحقول إلى »قرار صنع 
أكاكوس  شركة  في  العمليات  رئيس  تغيير  اهلل 
للنفط، التي تدير حقل الشرارة، إضافة إلى دخوله 
المقابل  في  المؤسسة«،  إدارة  مجلس  مع  نزاعًا 
»باءت بالفشل لعبة شد الحبل األخيرة مع محمد 

عون، الخصم الرئيسي له«.

صراع ثنائي
بإقالة  عون  طالب  الماضي،  أكتوبر   18 وفي 
معه،  إداري  تحقيق  وفتح  منصبه،  من  اهلل  صنع 
متهمًا إياه بعدم طلب التفويض الالزم من وزارته 

قبل إجراء مفاوضات تعاقدية.
الرجلين  المفتوحة بين  التقرير: »الحرب  وتابع 
مع  تعامل  الــذي  اهلل  صنع  مكانة  من  تقلل  لم 
البالد  في  والقبلية  السياسية  األطــراف  مختلف 

لضمان استمرار استخراج النفط الخام والغاز«.
اإلدارة  باحترام  اهلل  صنع  »ويحظى  وأضــاف: 
دعم  على  يحصل  أنه  كما  للمؤسسة،  العملياتية 
من الدبيبة الذي يعمل كوسيط في الصراع بينه 
وبين عون؛ حتى يتمكن من الحفاظ على سلطته 

على عمليات المؤسسة«.
في  كــان  النفط  قطاع  بــأن  المجلة  ــرت  وذك
قبل   ،2011 العام  فبراير  ثورة  بعد  جمود  حالة 
 65 أن ينهض من تحت األنقاض، لتستعيد ليبيا 
رئيس  يحظى  السبب  ولهذا  اإلنتاج،  قدرة  من   %
ــا  أوروب مستشاري  »باهتمام  النفط  مؤسسة 
اتصال مهمة«  المتحدة« ويظل »جهة  والواليات 
لرؤساء شركات النفط األجنبية، الرئيسية النشطة 
في البالد، بما في ذلك »توتال إنرجي« الفرنسية 

و»إيني« اإليطالية و»ريبسول« اإلسبانية.
وجرى الحفاظ على اإلنتاج بمتوسط 1.2 مليون 
برميل يوميًا منذ بداية العام الماضي، فيما تأمل 
مليون   2.1 إلى  والوصول  إنتاجها  مضاعفة  ليبيا 
لن  مهمة  وهي  الجاري،  العام  اليوم  في  برميل 
وفق  المستمرة،  للتوترات  نظرًا  سهلة  تكون 

مجلة فرنسية: التوترات المستمرة 
في ليبيا تمنع زيادة اإلنتاج

مؤسسة النفط: القطاع يعاني شح 
التمويل مما حّمل البالد أعباءً مالية

واصل النفط الليبي تعثره اإلنتاجي في بدايات 
وتهالك  السيئ  الطقس  بفعل  الجديد  العام 
إيقاف  النفط  مؤسسة  أعلنت  فقد  التحتية،  البنى 
لسوء  الثالثاء  يوم  السدرة  ميناء  من  الصادرات 
األحوال الجوية، وتهالك البنية التحتية في الميناء.
التي دمرتها  الميناء  تعويض خزانات  يجر  ولم 
المسؤولية  محمّلة  المؤسسة،  وفق  الحروب، 
سبيل  في  عائقًا  »تقف  التي  للجهات  القانونية 
تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات الالزمة«.

ونتيجة لذلك، تعذر ربط الناقالت في السدرة، 
فقد  كافية،  تخزينية  سعات  وجود  لعدم  ونظرًا 
الواحة  شركة  اضطر  ما  داخله؛  المخزون  ارتفع 
السدرة  خام  إنتاج  معدالت  تخفيض  إلى  للنفط 

بنحو 50 ألف برميل في اليوم.
الجوية  الحالة  استمرار  إن  المؤسسة  وقالت 
 105 وبنحو  أكبر،  تخفيض  إلى  يؤدي  قد  السيئة 
آالف برميل في اليوم، مشيرة إلى معاناة شركتي 
في  نقص  من  النفط  لتسويق  والبريقة  الواحة 
السعات التخزينية بسبب الدمار الذي تعرضت له 

في األعوام الماضية، خالل الحروب.

شح التمويل
مصدر  أن  الشديد  األسف  إلى  يدعو  ما  وأضافت: 
ما  التمويل،  يعاني من شح  للبالد  الوحيد  الدخل 
مالية  أعباء  البالد  وحمّل  تخزينية،  مرونة  أفقدنا 
مهمًا  جــزءًا  البالد  أفقد  بل  إضافية؛  وتكاليف 
الطاقات  تخفيض  بسبب  المضمون  الدخل  من 
اإلنتاجية إلى أن يتحسن الطقس، وتعاود عمليات 
شحن الكميات؛ لتتسنى العودة مجددًا للمعدالت 

الطبيعية لإلنتاج.
ولفتت المؤسسة إلى فقدان شركة الواحة نحو 
اإلنتاجية؛  طاقتها  من  اليوم  في  برميل  ألف   30
اإلنتاج تؤدي  زيادة  إن  إذ  األنابيب؛  بسبب تقادم 

إلى تمزق األنابيب.
إلى ذلك، سلط تقرير لمجلة »أفريكا ريبورت« 
الضوء على وساطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية 

الدبيبة يوجه بالفتح الفوري للحقول املغلقة
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وجه 
الفوري  بالفتح  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 
والحمادة  والوفاء  والفيل  الشرارة  لحقول 
للفرع  تابعين  أفراد  قبل  من  أقفلت  التي 
المنشآت  حرس  لجهاز  الغربي  الجنوبي 

20 يومًا. النفطية قبل 
جهاز  من  مسؤولين  مع  الدبيبة  واجتمع 
إلى  واستمع  النفطية،  المنشآت  حرس 
لجنة  وشكل  الغربي،  الجنوب  فرع  مطالب 
العاملين  تواجه  التي  الصعوبات  لمتابعة 

لتأدية مهامهم. الفرع  في 
أكاكوس  شركة  أكدت  ذلك،  عقب 
للعمليات النفطية استئناف اإلنتاج من حقل 
الزاوية  خزانات  إلى  الخام  وضخ  الشرارة 
صمام  فتح  بعد  وذلك  البالد،  غرب  شمالي 

الحمادة. محطة 
ساهم  من  كل  بجهود  الشركة  وأشادت 
الحقل  بين  الرابط  الخام  نقل  فتح خط  في 
مستخدمي  وكذلك  التصدير،  وميناء 
التشغيل  إعادة  في  لدورهم  الشرارة  حقل 

اإلنتاج. عمليات  واستئناف 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
القاهرة  القوة  حالة  الماضي  ديسمبر   20
في  برميل  ألف   300 من  أكثر  فقدان  بعد 
اليوم، بسبب إيقاف إنتاج الخام من الحقول 
لحرس  تابعين  »أفراد  قبل  من  األربعة 

النفطية«. المنشآت 
استمرار  أن  من  حينها  بيان  في  وحذرت 
هذه اإلغالقات »نتيجته إهدار ثروات البالد، 
وجاء  الليبي«.  للشعب  إفقار  إنما  واستمراره 
مجموعة  أعلنت  بعدما  المؤسسة  بيان 
بحرس  الغربي  الجنوبي  للفرع  تابعة 
الحمادة  صمام  غلق  النفطية  المنشآت 
الزاوية؛  وميناء  الشرارة  حقل  بين  الرابط 
شركة  إدارة  مجلس  تعديل  على  احتجاجًا 

»أكاكوس«.
إنه  المنشآت،  حرس  جهاز  قال  ووقتها 
حل  بضرورة   »5+5« ولجنة  الدبيبة  أبلغ 
أحدًا  لكن  الغربي؛  الجنوبي  الفرع  مشاكل 

إلى مطالبهم. يلتفت  لم  ●    الدبيبة في اجتماعه مع مسؤولين بحرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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استيراد  حظر  الحويج  محمد  والتجارة  االقتصاد  وزير  قرر 
المحول الكهربائي )بيتا( بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته إلضراره 
االعتبارية  واألشخاص  لألفراد  وذلك  للكهرباء،  العامة  بالشبكة 

والخاصة. العامة 
وقالت الوزارة إن شركة الكهرباء وضعت ونشرت المواصفات 
وتركيبها  باستيرادها  والمسموح  للمحوالت  المعتمدة  الفنية 
األفراد  وعلم  لالطالع  متاحة  لتكون  العامة  الشبكة  على 

الراغبة في االستيراد. والخاصة  العامة  االعتبارية  واألشخاص 
ضبط  إلى  المختصة  الضبطية  الجهات  الحويج  دعا  كما 
السلعة،  ومصادرة  تراخيصهم  وسحب  ألحكامه،  المخالفين 
طبقًا  لمعاقبتهم  االختصاص  ذات  الجهات  إلى  وإحالتهم 

النافذة. للتشريعات 

حظر استيراد املحول »بيتا«
ال تعامل بني البلديات واملؤسسات الدولية إال بموافقة »الحكم املحلي« السعر بالدوالرنوع الخام

84.08برنت

81.82غرب تكساس

78.89دبي

81.75سلة أوبك

81.36خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     1/12/ 2022

إيرادات قياسية لشركة 
»الجوف« في 2021

مطالبة رقابية بوقف إتمام 
»صفقة الواحة«

حكومة  رئيس  إلى  خطاب  في  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  طالبت 
بيع  بإتمام  تتعلق  إجراءات  أية  بإيقاف  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
 8.16% البالغة  الواحة  امتياز  األميركية في  حصة شركة »هيس« 
فيليبس«  و»كونو  الفرنسية  إنيرجي«  »توتال  شركتي  إلى 

األميركية.
حين  إلى  الصفقة  إتمام  بإيقاف  طالبت  إنها  الهيئة  وقالت 

انتهائها من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل.
وأشارت إلى أنها سجلت العديد من المالحظات الفنية والمالية 
وذلك  الحصة،  بيع  على  الموافقة  إجراءات  التي شابت  والقانونية 

بعد تلقيها مذكرات ومكاتبات من وزارة النفط والغاز.
وتتضمن الصفقة، وفق مذكرات الوزارة، تنازل شركة »هيس« 
والبالغة  الواحة،  امتياز  عقود  في  حقها  عن  القابضة  األميركية 
%8.16 والمقدر قيمتها 300 مليون دوالر، لصالح شركتي »توتال 

إنيرجي« الفرنسية و»كونو فيليبس« األميركية.
الدولة  لصالح  الحصة  االستحواذ على  الهيئة بضرورة  وأوصت 

الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية.
كما أشارت الهيئة إلى الخالف الحاصل بين وزارة النفط والغاز 
ومجلس الوزراء حيال بيع الحصة المحددة، وما قد يترتب على بيع 

الحصة من أضرار جسيمة »قد تمس مقدرات ومصالح الشعب«.
 

للتقنية  الجوف  للنفط، تحقيق شركة  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
النفطية إيرادات قياسية في العام 2021، قدرت بـ140 مليون دينار 

وبزيادة قدرها 79 مليونًا عن العام 2020.
العمومية  الجمعية  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
للشركة، األحد الماضي، بالمجمع الصناعي لشركة رأس النوف لتصنيع 

النفط والغاز، بحضور رئس لجنة اإلدارة مجدي الدرسي.
وناقش االجتماع النشاط العام للشركة في العام 2021، والنشاط 
المتوقع والميزانية التقديرية لسنة 2022 واستعراض أبرز نشاطات 
الشركة، والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لضمان إيفائها 

بالتزاماتها تجاه شركات القطاع.
تعرضها  بعد  النهوض  من  تمكنت  الشركة  بأن  الدرسي  وأفاد 
للدمار والخراب، الفتًا إلى أن الشركة أولت اهتمامًا بسوق الخدمات 
المتاح للحصول على حصة أكبر، فقدمت خدمات بجودة مرضية مما 
كان سببًا في تحقيق إيرادات بمعدالت متنامية قدرت في نهاية العام 
2021 بـ140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليونا عن العام 2020.

وأضاف أن الشركة تجاوزت العديد من المشاكل وتقدمت بخطى 
متسارعة في إعادة تأهيل األصول المتضررة واستخدام تقنيات عالية، 
وإنتاج  لحفر  المصاحبة  الخدمات  وتشهد تحسنًا ملحوظًا في سوق 
النفط والغاز، كما تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل في العمليات 

الحقلية والمحافظة على معدالت اإلنتاج.

●  شارع في الصين شبه خاٍل من المارة مع انتشار وباء كورونا

●  عمال وموظفون بشركة الجوف النفطية

البنك الدولي يرسم توقعات غير متفائلة لالقتصاد العاملي في 2022
النمو يتراجع إلى 4.1 %

طلبت وزارة الحكم المحلي من عمداء لبلديات 
عدم  والمحلية  التسييرية  المجالس  ورؤساء 
المنظمات والشركات والمؤسسات  التعامل مع 
مع  التنسيق  بعد  إال  والمانحة  العاملة  الدولية 

الجهات ذات االختصاص.
في  متمثلة  الجهات  هذه  أن  وأوضحت 
والمجلس  بالوزارة  الدولي  التعاون  مكتب 
عدم  على  مشددة  المحلية،  لإلدارة  األعلى 

تتعلق  برامج  أو  مشروعات  بأي  االعتراف 
من  معتمدة  تكن  لم  ما  المحلية  باإلدارة 

المحددة. الجهات 
 « مالحظة  بعد  جاء  اإلجراء  هذا  أن  واعتبرت 
إزدواج  حيث  من  الملف  إدارة  في  تخبط  حالة 
تنفيذها  على  المنظمات  تعمل  التي  المشاريع 
مع  المشاريع  تلك  انسجام  عدم  إلى  باإلضافة 

األهداف المعتمدة من قبل الدولة الليبية«. 

االقتصاد  مستقبل  بشأن  متفائلة  توقعات  ال 
البنك  قال  فقد   ،2022 العام  خالل  العالمي 
يستبعد  ولم  سيتباطأ،  العالمي  النمو  إن  الدولي 
كورونا  فيروس  نتيجة  أسوأ  سيناريو  حصول 
التي  »أوميكرون«  المتحورة  ونسخته  المستجد 
النقص  مفاقمًا  القارات  كّل  في  التفشي  تواصل 

العاملة ومشاكل سالسل اإلمداد. اليد  في 
المحلي  الناتج  لنمو  توقعاته  البنك  وعدل 
بمقدار  بخفضه  الجاري  للعام  العالمي  اإلجمالي 
4.1 % بعد بلوغه  0.2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 
»فرانس  وكالة  حسب   ،2021 العام  في   %  5.5

برس«.
وكان النمو في العام الماضي أقل بـ0.2 نقطة 

الماضي. يونيو  تقديرات  من 

اقتصادي اضطراب 
تخفض  أن  يمكن  مختلفة  فرضيات  ووفق 
الناجمة  المتزامنة  االقتصادية  االضطرابات 
العام  خالل  العالمي  النمو  من  »أوميكرون«  عن 
ما  مئوية،  نقطة   0.7 إلى   0.2 بنسبة  الجاري 
 3.4 حتى  أو   3.9 إلى  النمو  تراجع  إلى  سيؤدي 

%، وفق البنك.
االقتصاد  آفاق  حول  تقريره  في  البنك  وقال 
العالمي إنه إذا تحقق السيناريو األسوأ »ستكون 
األول من  الربع  في  الصدمة محسوسة خصوصًا 
في  ملحوظ  انتعاش  يليها  ثم   ،2022 العام 
البنك  رئيس  أعرب  جهته،  الثاني«.من  الربع 
عن  الهاتف  عبر  مؤتمر  خالل  مالباس  ديفيد 
إحداث  يواصل  كوفيد19-  »فيروس  ألن  أسفه 
الفقيرة«،  البلدان  سكان  بين  سيما  ال  األضرار 
نتائج  في  مقلق«  »انعكاس  حدوث  على  مشددًا 

والصحة. التغذية  وتحسين  الفقر  من  الحد 
التعليم؛  على  التأثير  من  تخوفه  أبدى  كما 
العاشرة  سن  في  األطفال  نسبة  »ارتفعت  إذ 
أساسية  قصة  قراءة  يستطيعون  ال  الذين 
منخفضة  البلدان  في   %  70 إلى   %  53 من 

الدخل«. ومتوسطة 
الندبة  بشأن  للغاية  قلق  »إنني  وأضاف: 
صعيد  على  الوباء  سيخلفها  التي  الدائمة« 

 . لتنمية ا
مستمر الوباء  تأثير 

البنك  في  التوقعات  قسم  رئيس  قال  جانبه،  من 

الدولي أيهان كوس إن »المتحور أوميكرون يظهر لنا 
مرة أخرى أن الوباء ال يزال بيننا«. وأشار إلى أن الموجة 
الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود 

انحسرت  »وإذا  العام 2020،  األولى  الموجة  من  أقل 
الموجة قريباً، سيكون تأثيرها االقتصادي طفيفاً إلى حد 
ما«. وشدد على أنه »إذا استمر المتحور مع عدد إصابات 
مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون 
أضعف«. ففي ظل سيناريو كهذا، سيشتد النقص في 
األيدي العاملة، ما يزيد من اضطراب سالسل التوريد 
التضخم،  تفاقم  حال  وفي  التضخم.  ويفاقم  العالمية 
يمكن أن يرفع البنك المركزي األميركي أسعار الفائدة 
للبلدان  بالنسبة  االقتراض  تكلفة  ما سيزيد  فجأة، 
الناشئة التي تعاني بالفعل من مديونية قياسية.

القاهرة- الوسط

500 مليار يورو استثمارات 
أوروبية في »النووي«

أكد المفوض األوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الجيل 
استثمارًا  يتطلب  األوروبية  النووية  الطاقة  محطات  من  الجديد 

بقيمة 500 مليار يورو بحلول العام 2050.
ضمن  النووية  الطاقة  تصنيف  بدء  أن  إلى  بريتون  وأشار 
المصادر الخضراء يعد »أمرًا حاسمًا« كجزء من عملية االنتقال في 

مجال الطاقة.
الحالية  النووية  الطاقة  محطات  أن  الفرنسي  المفوض  وأكد 
العام  بحلول  يورو  مليار   50 قيمته  استثمار  إلى  تحتاج  وحدها 

2030، و500 مليار بعد ذلك بعشرين عامًا.
األوروبية عزمها تصنيف  المفوضية  31 ديسمبر، كشفت  وفي 
الطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر 
االستثمار »الخضراء«، والهدف من ذلك تسهيل تمويل المنشآت 
التي تساهم في محاربة التغير المناخي. ويهدف هذا التصنيف إلى 

تحديد مجاالت االستثمار التي ستستفيد من العالمات الخضراء.
ومع ذلك، فإن هدف االتحاد الذي يضم 27 دولة بالتحول نحو 
مستقبل حياد الكربون في العام 2050 يستلزم جذب استثمارات 
التمويل  على  بالحصول  للسماح  التصنيف  تم وضع  ضخمة، حيث 

بشروط مناسبة.
أمر  هو  التصنيف  في  النووية  الطاقة  إدراج  »أن  بريتون  ورأى 
األموال  رؤوس  جميع  باستقطاب  للقطاع  السماح  أجل  من  حاسم 

التي يحتاج إليها«.
ذات  حاليًا  األوروبي  االتحاد  ينتجها  التي  الكهرباء  من   % و26 
منشأ نووي، إال أنه يتوقع أن تشكل الطاقة النووية 15 % على األقل 

من إجمالي الطاقة في العام 2050.
 

●  محطة للطاقة النووية في أوروبا

 المؤسسة الدولية: صدمة في الربع األول
من العام إذا تحقق السيناريو األسوأ

طرابلس- الوسط

الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  لرئيس  األول  النائب  ناقش 
الموقعة  اإلسكان  عقود  تفعيل  إعادة  ملف  القطراني  اعطية  حسين 
مع الشركات األجنبية، خالل اجتماع مع وزير اإلسكان أبوبكر الغاوي.
وتناول اللقاء، الذي جرى اإلثنين الماضي، إمكانية البدء في تنفيذ 
الشركات،  مندوبي  مع  بالتفاوض  ديونها  وجدولة  اإلسكان  عقود 
ويحافظ  السكنية  الوحدات  من  الكثير  سيوفر  إتمامها  أن  خصوصًا 

على موازنة أسعار العقارات في البالد، وفق بيان للحكومة.
والجاري  تنفيذها  المستهدف  المشاريع  جميع  مناقشة  جرت  كما 
حسب  كل  التنفيذي،  أذرعها  عبر  اإلسكان  وزارة  قبل  من  تنفيذها 
لممارسة  القطراني  بعودة  الوزير  رحب  فيما  والحاجة،  األولوية 
للخروج  موحدة  برؤية  العمل  أهمية  مؤكدًا  بطرابلس،  مهامه 

االستقرار. إلى  بالبالد 
لمباشرة  وذلك  الماضي  األحد  معيتيقة  إلى  القطراني  ووصل 
عمله من طرابلس، بعد طي الخالف الذي نشب مع رئيس الحكومة 

الدبيبة. عبدالحميد 
خلفية  على   ،2021 أكتوبر  منذ  الطرفين  بين  العالقة  وتوترت 
وتحديد  الوزراء  مجلس  ديوان  هيكلة  بإعادة  القطراني  مطالبة 
االلتزام  بعدم  الدبيبة  متهمًا  الحكومة،  رئيس  نائبي  اختصاصات 

الطريق. خارطة  وتنفيذ  السياسي  االتفاق  ببنود 
االتفاق  بنود  بتنفيذ  تلتزم  لم  الحكومة  رئاسة  أن  اعتبر  كما 
توحيد  من  الطريق  لخارطة  الحاكمة  والمبادئ  السياسي 
الصحيحة  القانونية  بالطرق  للمقدرات  العادل  والتوزيع  للمؤسسات، 

األقاليم«. بين 
إلى  سيعود  القطراني  أن  الحكومة  أعلنت  يناير،  من  الثاني  وفي 
األطراف  بعض  توسط  »بعد  طرابلس  في  مكتبه  من  عمله  مباشرة 
في  األممية  للبعثة  دور  إلى  مشيرة  والدبيبة،  بينه  اإلشكاليات  لحل 

الوساطة وعدد من أعضاء مجلس النواب«.

عقود الشركات األجنبية مع اإلسكان.. 
أول ملفات القطراني بعد العودة

القاهرة - الوسط

ديون شركة »الخليج العربي« تتجاوز مليار دينار

الخليج  شركة  إدارة  لجنة  رئيس  قال 
الديون  إن  القطراني،  صالح  للنفط،  العربي 
تجاوزت  الشركة  على  القائمة  وااللتزامات 
الميزانيات  اعتماد  عدم  نتيجة  دينار،  المليار 
واألموال الكافية للتشغيل واإلنتاج والصيانة 

وتطوير الحقول.
الذي  الحرج  المالي  الوضع  أن  وأضاف 
تعانيه الشركة »تجاوز كل الخطوط الحمراء، 
آثاره على جميع أنشطتها وأعمالها،  وخيمت 
الغير،  مع  وتعامالتها  مصداقيتها  على  وأثر 

وعجزها عن االلتزام بالتزاماتها«.
العمومية  الجمعية  اجتماع  جاء ذلك خالل 
النفط  مؤسسة  رئيس  برئاسة  للشركة 
مصطفى صنع اهلل، وبحضور عدد من أعضاء 
النشاط  االجتماع  واستعرض  المؤسسة. 
وميزانيتها  المستقبلية،  وخططها  السنوي 
المقترحة للعام 2022، بهدف زيادة معدالت 

اإلنتاج واالحتياطي النفطي والغازي.
وأشار القطراني إلى اإلنجازات التي حققتها 
الشركة بالرغم من الصعوبات، منها إجراء 9 

دراسات مكمنية ومعملية نتج عنها حفر عدة 
آبار تطويرية، زادت من معدل اإلنتاج اليومي 
حوالي  إنتاج  جرى  حيث  النفط،  من  للشركة 
إنتاج يومي  النفط بمتوسط  91 مليون من 

بلغ 273 ألف برميل.
 300 الشركة  إنتاج  تجاوز  عن  تحدث  كما 
السنة،  من  الفترات  بعض  في  برميل  ألف 
ونقص  الكهرباء  مشاكل  بأن  استدرك  لكنه 
نا الشركة من المحافظة  قطع الغيار لم يمكِّ

على هذه المعدالت.
اآلبار  من  بئرًا   85 وضع  جرى  أنه  وأوضح 
من  العديد  وإنجاز  اإلنتاج،  على  المقفلة 
إنجاز  نسبة  وصلت  فيما  الصيانة،  مشاريع 
مشروع استغالل غاز حقلي مسلة والسرير إلى 
نسبة 94 % إضافة إلى تطوير بعض الحقول 
المالية  المنظومات  وتطوير  المكتشفة 
استخدام  في  للبدء  واالستعداد  واإلدارية 

تقنيات الحقول الذكية.
وضع  بضرورة  اهلل  صنع  أوصى  بدوره، 
للشركة  استراتيجي  وتخطيط  شاملة  خطة 
المنتج،  واالحتياطي  االحتياطي،  يخص  فيما 
واإلنتاج، وزيادة معدالت اإلنتاج، بما يضمن 

الجاري،  للعام  الشركة  مستهدفات  تحقيق 
من  الغاز  لتطوير  الخيارات  كل  ودراسة 
الغاز  في  المتوقع  العجز  لسد  »الحمادة« 
حصة  على  والمحافظة  المحلي  لالستهالك 

ليبيا في سوق الغاز العالمي.
للتخطيط  إدارة  استحداث  إلى  دعا  كما 
ترتيب  تتولى  األعمال  وتطوير  االستراتيجي 
مُثلى  استراتيجيات  ووضع  المتاحة  الفرص 
إضافة  تمويلها،  طرق  عن  والبحث  للتطوير 
إلى االعتماد على التقنية إلنشاء نظام مراقبة 
سعيًا  الحقول  مختلف  في  العمليات  لكل 

لضمان مراقبة آلية دقيقة.
شركة  مع  التعاون  ضرورة  على  وشدد 
وإجراء  والتموين  الجوف  شركتي  مع  الخليج 
الفواتير  تسديد  لضمان  للديون  مصادقة 
تفعيل  بعد  أنه  موضحًا  المحدد،  وقتها  في 
إدارة  من  تتطلب  الجديد،  النفط  قانون 
متكاملة  مصروفات  تقارير  تحديد  الشركة 
وتسليمها في وقت محدد إلدارة المؤسسة، 
لتجنب وجود المعلقات التي تحول دون إقفال 

الميزانيات في وقتها. ●  القطراني في اجتماع مع وزير اإلسكان أبوبكر الغاوي ووكيل وزارة اإلسكان خالد العبدلي

●  موظفون في شركة الخليج العربي للنفط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( )14(
سالم الكبتي

انتهت االنتخابات األولى ألول برلمان بعد االستقالل في التاسع 
في  جرت  جديدة  اقتراعات  ثمة  لكن   .1952 فبراير  من  عشر 
دوائر معينة حدثت فيها بعض التجاوزات أو المشاكل والصدام 
مع رجال البوليس بين مرشحي وأنصار حزب المؤتمر ومرشحي 
من  الصادر  لألمر  وفقا   1952 مارس   5 يوم  جرت  الحكومة.. 
مراقب عام االنتخابات في ليبيا الشيخ محمود المسالتي وطبقا 
الوطنية  الجمعية  عن  الصادر  االنتخاب  قانون  من   )62( للمادة 
التأسيسية في السادس من نوفمبر 1951 والتي تحمل عنوان 
أو  اختالف  وقع  )إذا  األتي:  على  ونصت  االنتخاب(  في  )األخطاء 
نتيجة  على  يؤثر  مما  الفرز  وقبل  االنتخاب  عملية  أثناء  إخالل 
أن  عليهم  وجب  ولجنته  االنتخاب  مأمور  رأي  بحسب  االنتخاب 
إلى  تقريرا  المأمور  يرفع  ذلك  في  البت  وبعد  األمر  في  يحققوا 
أو  االنتخاب  يبت في صحة عملية  أن  عليه  الذي  العام  المراقب 
ويكون  جديد  انتخاب  بإجراء  يأمر  البطالن  حالة  وفي  بطالنها 

قراره في ذلك نهائيا(.
بفوز  األخيرة  النتائج  أعلنت  مارس  من  السادس  اليوم  في 
والريفية  الحضرية  والمناطق  المدن  كافة  في  المرشحين 

لعضوية مجلس النواب وبانتخابهم انتخابا قانونيا وهم:
الزقلعي  عبدالعزيز   .. عضوا(   35( طرابلس  والية  نواب   .1
السراج  مصطفى   - ميزران  مصطفى   - القلهود  عبدالرحمن   -
- محمد الزقعار- محمد الشعاب - سعيد العربي - محمد سيف 
النصر - صالح بن رابحة - باكير طريش - إبراهيم بن شعبان - 
كمال فرحات - المنير العروسي - أنور بن غرسه - السني الاللي 
- مفتاح عريقيب - حسين الفقي - مصطفى المنتصر - مصطفى 
بريش-  المهدي   - سليم  بن  علي   - البحباح  محمود   - عزيز 
أبوبكر نعامة - عبداهلل بن عبدالصمد -علي بن أبوبكر النعاس 
- علي تامر -عبدالقادر المنتصر - نورالدين الورفلي -عبدالمجيد 
كعبار - عبداهلل السحيري - علي بن سالم - سليمان بن سعيد - 

يحي بن مسعود - إسماعيل بن األمين
2. نواب والية برقة )15عضوا(.. عبدالسالم بسيكري- رمضان 
عبداهلل  ميلود   - شقلوف  عبدالرازق   - القالل  خليل   - الكيخيا 
 - بريدان  محمد   - عبدالقادر  خليفة   - الرخ  مراجع   - بوالخنه 
القذافي سعد - علي نورالدين العنيز- صالح بويصي- عبدالقادر 
الضريريط - سعد جاراهلل  الكيالني  البدري - محمود بوشريد- 
صحي  بعارض  إلصابته  العضوية  في  البداية  منذ  يستمر  )لم 

طاريء(
الطاهر  محمد-  بن  )5أعضاء(..منصور  فزان  والية  نواب   .3

العالم - سالم بن حسن - محمد علي شلقم- السنوسي حمادي.
نص الدستور الليبي في مادته )94( على أن مجلس الشيوخ يؤلف 
الليبية  المملكة  لكل من واليات  أربعة وعشرين عضوا ويكون  من 
يعين  الملك  أن  على  نص   )95( مادته  وفي  أعضاء.  ثمانية  الثالث 
نصف أعضائه وتقوم مجالس الواليات التشريعية بانتخاب الباقيين. 
وفي المادة )97( أشار إلى أن الملك يعين رئيس مجلس الشيوخ وفي 

المادة )105( قضى بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له.
الواليات  في  تنتخب  لم  التشريعية  المجالس  أن  إلى  وبالنظر 

مجلس  أعضاء  عين  فقد  لها  األساسية  القوانين  تصدر  ولم 
الشيوخ من قبل الملك مباشرة وبالتشاور مع الوالة الذين رشحوا 
عضوية  عن  التعيين  وأسفر  للعضوية  األسماء  من  مجموعة 
السادة.. عبدالحميد العبار- ياسين المبري - أحمد رفيق المهدو- 
السنوسي األطيوش  الفريطي-  لنقي - عبدالجواد  عوض خليفة 
- خليل العريضة - محمد المنصوري - علي القره مانلل- حسين 
عبدالملك - راسم كعبار - طاهر األزهري - صالح خربيش - خليل 
ناصوف - محمد شليد - المبروك عريبي- أبوبكر أحمد - محمد 
بن عمر - الشريف علي بن محمد - أبوالقاسم بادي - سالم سيف 
السيد  المنتصر - وعين  القطرون - سالم  النصر - علي عبداهلل 

عمر منصور الكيخيا رئيسا للمجلس.
األمة  مجلس  كون  الذي  للبرلمان  جلسة  أول  الملك  افتتح 
مارس  من  والعشرين  الخامس  الثالثاء  يوم  والنواب(  )الشيوخ 
الوليد  البرلمان  أمام  الدستوري  القسم  الملك  أدى  وقد   .1954
وفقا للمادة )47( من الدستور الذي نصه.. )أقسم باهلل العظيم 
أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأن أبذل كل مالدي من قوة 
أراضيها(.  سالمة  عن  والدفاع  ليبيا  استقالل  على  للمحافظة 
العرش  كرسي  على  جالس  وهو  الجديد  المجلس  مع  واستمع 
الذي صنع خصيصا في فرنسا على الطراز النابليوني إلى رئيس 
أول  أمامه  يلقي  وهو  المنتصر  محمود  السيد  األولى  حكومته 
خطاب للعرش بحضور رجال الدولة والسفراء والضيوف األجانب. 
في  الحكومة  ومساعي  الدولة  طموحات  إلى  فيه  عرض  وقد 
والنهوض  والقانونية  ــة  اإلداري األنظمة  تحقيق  على  عزمها 
بالتعليم والصحة وإزالة مخلفات الحرب وتوالي الجهود للحصول 
بتلك  الواعدة  ــدول  وال المتحدة  األمــم  من  المساعدات  على 
المساعدة وبناء الجيش الوطني..... وغير ذلك من مشاريع. فيما 
القسم  االفتتاح  انتهاء  بعد  وشيوخا  نوابا  البرلمان  أعضاء  أدى 
للوطن  مخلصا  أكون  أن  العظيم  باهلل  )أقسم  وهو..  الدستوري 
أعمالي  أؤدي  وأن  البالد  ولقوانين  للدستور  ومحترما  والملك 
عبدالمجيد  السيد  النواب  مجلس  وانتخب  والصدق(.  باألمانة 

كعبار أول رئيس له.
تنظيم  على  افتتاحه  بداية  منذ  عمل  البرلمان  أن  والثابت 
أموره وتكوين إداراته وشعبه ولجانه المختلفة المختلفة واستفاد 
وفي  العربية  البرلمانات  بعض  ولوائح  أنظمة  من  كبيرة  فائدة 
زكي  علي  شيوخها  مجلس  رئيس  أبــرق  التي  مصر  مقدمتها 
العرابي مهنئا الليبيين بافتتاح برلمانهم األول متمنيا أن يكون 
ليبيا  لشعب  والتقدم  الخير  بأسباب  حافل  جديد  عهدا  فاتحة 
ألنه  القاهرة  في  النواب  مجلس  من  ذلك  يحدث  ولم  الشقيق. 

كان منحال في تلك األيام.
الشيوخ  مجلسي  رئيسي  من  كل  أرسل  المتحدة  الواليات 
وضبطها  الجلسات  لتنظيم  مطارق  )الكونغرس(  والــنــواب 

لنظيريهما الليبيين.
في  أمريكي  سفير  أول  كان  الذي  فيالر  سيرانو  هنري  السيد 
إلى  المطارق  تلك  بتقديم  شخصيا  قام  االستقالل  بعد  ليبيا 
أصدرها  التي  مذكراته  في  قال  وقد  وكعبار.  الكيخيا  السيدين 

مدينة  أفــق  خط  خلفية  )على  الجديد..  البرلمان  عن  الحقا 
كانت   1952 من  المشرق  الربيع  فصل  وفي  المتشظي  بنغازي 
ترفرف راية غير معتادة في سماء الرايات الوطنية. نجمة وهالل 
لقد  والخضراء.  والسوداء  الحمراء  الخطوط  من  خلفية  على 
هذا  إن  جديدة.  ديمقراطية  هيئة  ميالد  عن  ليبيا  راية  أعلنت 
البرلمان حقق تقدما مذهال حالما ترك وحده في تعلم قوانين 
تحصيل  من  حينه  في  المنتخبين  الشعب  نواب  وتمكن  اللعبة 
المهارة بالممارسة ومن خالل مايتمتعون به من حس بالقيادة 
في  المناقشات  على  النواب  هؤالء  سيطر  ما  سرعان  السياسية 
مجلس النواب ألن موهبة الخطابة لدى بعض المتحدثين العرب 
كانوا  أنهم  الوزراء  مجلس  أعضاء  وجد  ما  وسرعان  جميل  شئ 
مسؤولين أمام الشعب وعليهم أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم. 
وأعمال  المداخالت  وجدولة  التنظيمية  النقاط  استخدمت  لقد 
المترنحة  الخطوات  أفسحت  حين  على  مقبول  بشكل  اللجان 
درجة  في  تدريجية  وزيادة  أفضل  وتقنيات  رشاقة  أكثر  خطوات 
شمال  في  الجديدة  العربية  المملكة  السفير.  مذكرات  اإلنجاز( 
أفريقيا. ترجمة عثمان المثلوتي. دار المدى للخدمات اإلعالمية 

طرابلس 2013
أغسطس  حتى  أشهر  خمسة  للبرلمان  األولــى  الــدورة  دامت 
واإلخالص  الوطنية  منتهى  في  جهودا  أعضاؤه  فيها  بذل   1952
العامة  الميزانية  قانون  خاللها  أصدر  فقد  للمراقبين.  بدت  كما 
 -  1952 العام  عن  المساعدات  على  تعيش  كانت  التي  للدولة 
ألف  وثمانون  وخمسة  وتسعمائة  مليونان  قدره  بمبلغ   1953
ومائة وثالثة عشر جنيها، وعلى ضوئها أقر في جلسته المنعقدة 
بطرابلس يوم 19مايو 1952 قانونا بشأن مرتبات الوزراء ومكافآت 

أعضاء مجلس األمة وكانت كاآلتي:
يكون  وزير  وكل  جنيه   2000 السنوي  مرتبه  الــوزراء  رئيس 
رئيسي  مكافآت  حــددت  بينما  جنيه   1600 السنوي  مرتبه 
مجلسي الشيوخ والنواب سنويا بمبلغ قدره 1600 جنيه تضاف 
إليها عالوة السكن قدرها 160 جنيها إلى أن تهيأ لهم محالت 
للسكن من الدولة ويتقاضى كل عضو بالمجلسين شيخا أو نائبا 
مكافأة سنوية قدرها 720 جنيها من غير أولئك األعضاء الذين 
قانون  الدورة  هذه  خالل  وأصدر  مكافآت.  أو  مرتبات  يتقاضون 
شعار المملكة الليبية المتحدة وقانون اللغة العربية وفقا للمادة 
186 من الدستور وقد تقدم باقتراح إصداره الوزير في الحكومة 
أمازيغ  من  شعبان  بن  إبراهيم  السيد  المجلس  وعضو  األولى 
المائية وقانون  الثروات  المحاماة وقانون استثمار  زوارة وقانون 
توفير  وقانون  ليبيا  في  المنقولة  غير  لألمالك  األجانب  حيازة 
التعليم في ليبيا وقانون تحديد السنة المالية للدولة. تمت هذه 
بالمصادقة  بعدها  الملك  وقام  والمداولة  بالمناقشة  القوانين 
أسس  على  الدولة  لبناء  المشوار  بداية  وكانت  مجملها  على 
صائبة في ليبيا.. ثم صدرت القوانين األساسية للواليات وصار 
تشريعية  ومجالس  محلي(  وزراء  )مجلس  تنفيذية  مجالس  لها 
)برلمان محلي(.. فماذا حدث بشأنها استكماال لخطوات التجربة 

والحياة البرلمانية في ليبيا.

الكفاية االنتخابية
نورالدين خليفة النمر

االجترار

االِجتِرار: )اسم( من المصدر اِجْتَرَّ
فنقول: َلمْ تَتَوَقَّف البََقرَُة عَِن االجْتِرَاِر، أي إعَادَُة مَا فِي بَْطِنهَا وَمَضْغُهِ مَرًَّة َثاِنيًَة..

هذه واحدة، أما المعنى الثاني:
عندما نقول أن مَا جَاَء فِي َكاَلمِهِ مُجَرَّدُ اجْتِرَاٍر: أي ِإعَادَُة الَكاَلِم نَْفِسهِ فِي كلِّ مَرَّةٍ

بالمعنى األول - أي ما يحدث في الحيوان - االجترار قد يكون له شيء من الفائدة، فهو ألجل 
االجترار ليس عملية خاصة  أن  إلى  الطعام من مكونات مفيدة، وهنا نشير  ما في  آخر  استخالص 

بالحيوان فقط ولكنها تحدث في اإلنسان أيضًا ولكن كحالة مرضية تسمى
المهضوم  الطعام غير  بإعادة  االجترار«، وهي حالة يقوم فيها األشخاص دون تعمد  »متالزمة 
الطعام  وألن  يبصقونه..  أو  بلعه  يعيدون  ثم  مضغه،  ويعيدون  المعدة،  من  جزئيًا  المهضوم  أو 
القيء، ويحدث االجترار بعد كل  لم يكن قد هضم بعد، فطعم األكل طبيعي وليس حمضيًا، مثل 

وجبة مباشرة بعد تناول الطعام؛ ذلك حال االجترار كأمر مرضي.
وبعيدًا عن معنى االجترار السائد، فإن ما استحضر لفظ اجترار في عقلي هو معنى آخر متمثاًل 
بسبب  وذلك  عباءتها  تحت  والعيش  المحنطة  القديمة  األفكار  واجترار  الماضي  اجترار  ظاهرة  في 

المطلقة. االعتقاد بصوابيتها 
يتعذر  عندما  للفشل  استجابة  مزاجية  وحالة  فعل  ردة  يكون  قد  الماضي  اجترار  أن  وأظن 

الوصول إلى الهدف المأمول، وذلك في تقديري ما هو مرضي ويستحق شيئًا من االهتمام.
التعلق به واالنغماس فيه وعدم  أمرًا عاديًا وال بأس به ولكن  الماضي  إلى  الحنين  وقد يكون 
ويعيق  الجمود  من  حالة  ويخلق  سلبي  أثر  له  أمر  حياتنا  في  يحدث  والتطورالذي  التغيير  تقبل 

المستقبل. باتجاه  التفكير 
متواصل  بشري  وواقع  حال  هو  بل  فقط؛  بإنساننا  خاصًا  شأنًا  ليس  للماضي  والعودة  الحنين 
منذ أقدم العصور، وغالبًا ما يرغب البشر بالعودة إلى الماضي - رغم قسوته في كثير من األحيان 
فيه  يكون  وقد  فارقناهم،  الذين  واألصحاب  واألحباب  والبراءة  الطفولة  ذكريات  أيضًا  فيه  ألن   -
البشرية  صاغتها  والتي  الزمن،  تجاوزها  التي  واألوهام  الوردية  واألفكار  الرؤى  من  الكثير  أيضًا 
على مر تاريخها الطويل كي تواجه من خاللها الكم الكبير من البؤس والحرمان الذي القته أثناء 
والمتناقض  الهائل  الكم  لذلك  الخازن  الوعاء  هو  فالماضي  قيمة،  ذات  اليوم  تعد  ولم  مسيرتها، 
علمية  عقالنية  بنظرة  وتتزامن  تترافق  أن  يجب  الماضي  أحداث  إلى  فالعودة  ولذا  من كل شيء، 
المنقذ  أنه  على  أمامنا  يتجسد  ال  وحتى  وأوهام  أخطاء  من  به  ما  فرز  من  نتمكن  حتى  فاحصة 

لضياعنا الحالي، غير مدركين أنه المنبع والرافد األساسي لهذا الضياع.
لمشاعر  فعل  ردة  عن  عبارة  كان  ربما  أحداثه،  واجترار  الماضي  إلى  الحنين  بأن  القول  وأكرر 
سلبية يعيشها اإلنسان تجاه لحظات من الحاضر كمحاولة للهروب من الواقع، حيث يلجأ اإلنسان 

أن يعيش داخل سجن الماضي من أجل التخلص من سجن الحاضر المأزوم.
يوميًا  العقول  تمأل  والتي  المدارس  في  تدرس  التي  التاريخ  ومناهج  اإلعالم  وسائل  ولعل 
الماضي  في  العيش  تجعل  الغابرين...  لفرسانه  الوهمية  والبطوالت  العتيد  الماضي  من  بجرعات 
ومحاولة استرداده المستمرة واستحضاره يزيد من سهولة قبوله كحل جاهز لكل المشكالت التي 

تعصف بنا بل يبدو وكأنه الطريق األسهل واألقل عناء!!
وعيش  الوهمية  بطوالته  واجترار  للماضي  العودة  من  نجنيه  الذي  ما  المهم:  السؤال  ويبقى 

المواطنين داخل سجن الماضي؟
وما هي المنافع التي سنجنيها تحت عباءة ما اجترحه عقل األموات!

للسيطرة   - الماضي  باجترار  ينادون  الذين  - ألولئك  األسهل  الطريق  أنه  بكل بساطة  الجواب 
على عقول الناس وإخضاعهم... ورغم ما يدعيه هؤالء من اختالف في رؤيتهم لبناء الدول غير أن 
الواقع  الحاضر بكل ما يحمله من تطور وعلم وتكنولوجيا، ليس هو  أن  شيئًا واحدًا يجمعهم، هو 
الذي من المفترض أن تعيشه الشعوب إنما وهم العودة إلى عصورالسلف األوائل باعتبار أنه هو 
وظلم  وتناقضات  وخرافات  أساطير  من  يحمله  ما  كل  رغم  إليه  العودة  يجب  الذي  الذهبي  العصر 

وامتهان للعقل ولإلنسان.
الوهمية  التاريخ  شخصيات  ومثالية  بسحر  والمقاد  الماضي  بقضبان  المحاصر  اإلنسان  ان 
راسمًا  باألموات،  إال  عزاءه  يجد  ال   - وحرمان  بؤس  من  يحمله  ما  بكل  الواقع  يعيش  هو  بينما   -
اآلخرون  عنهم  كتبه  أو  كتبوه  ما  خالل  من  مستلهمًا  وبطوالتهم،  حياتهم  عن  الوردية  صورته 

شكل الحياة المثالية التي يطمح أن يعيشها.
من  والخوف  القلق  النفوس  في  يخلق  ما  وذلك  للمستقبل  ضبابية  والرؤية  بائس  الحاضر 
المجهول،وعند ذاك قد يجعل اإلنسان األموات ملجأه األخير حتى وإن كان ذلك اللجوء يولد حلواًل 

وهمية وعواقب وخيمة.
وأحداثه  التاريخ  أحب  ال  صرت  وتناقضها  زيفها  وتبين  التاريخية  األحداث  حقيقة  الحت  كلما 
هروب  هو  والمؤسف  والتزوير،  والكذب  بالغش  تدوينها  يتم  القريبة  األحداث  وحتى  المزيفة.. 

»ناسنا« و»نخبتنا« أيضا إلى الماضي..
وأنا ال أعرف حت اللحظة ما هي قيمة »االنهماك« والعراك على روايات الماضي الكاذبة.

صالح الحاراتي

من  االنتخابية،  الكفاية  مفهوم  يعتبر 
أهم  جدل  محط  بل  المدققة؛  غير  المفاهيم 
عدمه  من  األخالقي  المعيار  إدماج  إشكالياته 
المعيار  وبإهمال  الكفاية،  هذه  تعريف  في 
المبادئ  فــي  التفريط  حــد  ــى  إل األخــالقــي 
المشاركة  أسس  عليها  تنهض  التي  القيمية 
الذي  السياسة  واقــع  إلى  نعود  السياسية. 
بما  المؤجلة  الليبية  االنتخابات  أظهرته 
الناس  الفيلسوف توماس هوبز بسلوك  ربطه 
بالتعبير  الوحشي  ـ  الطبيعي  المجتمع  في 
األحرى  بل  مصالحهم  يوافق  بما  ـ  الخلدوني 

أنانياتهم.
الرئيسي  الملمح  كــان  المسبق  التزوير 
وقد  الليبي  المجتمع  فــي  القيم  الخــتــالل 
الذي  الكبير  بالخلل  المفوضية  رئيس  وصفه 
يتعلق  فيما  الترشح  مستندات  في  لوحظ 
بالتزكيات، حيث كان بها تزوير في التوقيعات 
لهذا  ملفًا   12 استبعاد  وتم  المزكين،  وأسماء 
مفضوحًا  كان  التزوير  أن  إلى  وأشار  السبب.. 
خطوط  خبير  إلــى  حتى  يحتاج  وال  للعيان، 
صحة  فطال  تمادى  التزوير  بل  إلظــهــاره. 
المترشحون.  قدمها  التي  العلمية  الشهادات 
في  أيــضــًا  ــان  ك ــادح  ــف ال الجنائي  الــتــزويــر 
البرلمان، فقد  المترشحين لعضوية  مستندات 
إلى  سابق  تصريح  في  المفوضية  رئيس  أشار 
بجرائم  مدانون  المترشحين  من  المئات  أن 

سرقة ومخدرات وزنى.
في  واضــحــًا  كــان  التزوير  نية  إضمار  إن 
بالمماطلة  الترشح  وقت  بمسألة  التالعب 
لتالفي  األخيرة  الساعات  حتى  التقدم  في 
المفوضية  رئيس  فأشار  والمراجعة،  التدقيق 
إغالق  قبل  ساعة   48 آخــر  في  تلقيها  إلــى 
أسبوعين  طوال  بينما  طلبًا،   60 الترشح  باب 
أمامها  وكان  تقريبًا،  طلبًا   40 سوى  تتلق  لم 
كافيين  غير  وهما  للمراجعة،  فقط  يومان 

للتدقيق في المستندات المقدمة.
أحاطت  التي  تلك  أخــرى  سلبية  نقطة 
التي  الرئاسة  بمرشحي  المتعلقة  باألحكام 
ولم  الشكل،  في  القانونية  الناحية  من  نظرت 
في  النظر  جرى  أنه  كما  الموضوع،  في  تنظر 
بلغت  ومهما  األول،  اليوم  في  فقط  طعنًا   26
النظر  من  تتمكن  فلن  المفوضية  إمكانات 

في كل الطعون.
في  أخــالقــي  كمطعن  عــمــومــًا  الــتــزويــر 
الحالة  في  حتى  لها،  والمترشحين  االنتخابات 
رئيس  وصفه  ما  عليها  تسيطر  التي  الليبية 

ينبغي  ال  الــقــاهــرة«،  بـ»القوة  المفوضية 
التزييف  ــروب  ض باستبعاد  عليه  التركيز 
السياسية  بالعملية  تحيط  التي  االجتماعي 
وإفراده  األخالق،  سؤال  طرح  أن  كما  برمتها. 
األنشطة  دون  السياسة  في  خاصة  بمكانة 
هي  السياسة  وكأن  يعني  األخرى  اإلنسانية 
األنشطة  من  غيره  من  قابلية  األكثر  المجال 

االجتماعية آلن تنعدم فيه األخالق.
للتزوير  الصادمة  الحقيقة  ما ينبئ بأن وراء 
ترافق  تمثل  وسياسية  اجتماعية  ضغوطات 
العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس  إحاطة 
طبرق  برلمان  مقر  أمام  بمظاهرة  لالنتخابات 
قائمة  إعالن  إلى  بيانها  في  المتظاهرون  دعا 
من  الخامس  في  الرئاسة  انتخابات  مرشحي 
كانت  مهما  ألحد  إقصاء  دون  الجاري  يناير 
التحفظات  يعنون  ضمنيًا  وهــم  الــدواعــي. 
التي  األخالقية  ومنها  المفوضية  أبدتها  التي 
الرئاسة  لمنصب  المترشحين  سلوك  تمس 
ديسمبر   24 النتخابات  البرلمانية  والعضوية 
الشبهات  لعديد  تأجيلها  تقرر  التي   2021

األخالقية.
طرحه  الذي  العقلنة  معيار  إلى  وبالرجوع 
نسبي  عالٍم  في  نعيش  فنحن  فيبر،  ماكس 
قيمة  اعتبار  يجوز  ال  حيث  متضادة؛  قيم  ذي 
غيرها،  عن  بمعزل  موضوعيًا  صالحة  بعينها 
مبنية  سياسية  حياة  حــول  األفكار  تعد  لم 
عند  ممكنة.  واحـــدة  أخالقية  قيمة  على 
عن  المرافعة  باإلمكان  ليس  النقطة،  هذه 
حتى  الديمقراطية  تصنعها  التي  السياسة 
في  الحال  هو  كما  مظهرياتها،  ــى  أدن في 
يعني  وهذا  اإلجرائيات،  أساس  على  إال  ليبيا، 
تسهل  التي  اآللــيــات  أهمية  على  التأكيد 
بمعنى  أي،  المتنافرة.  القيم  بين  المنافسة 
هنا  من  معقلن.  عالم  في  االختيار  حرية  آخر، 
حيوي  كمكون  الديمقراطية  أهمية  تنطلق 
للحفاظ  الالزمة  المؤسساتية  لإلصالحات 
لمجتمع  المؤسسة  السياسية  الثقافة  على 

ديمقراطي مدني.
التهديد  حالة  المفوضية  رئيس  وصف  لقد 
القاهرة،  بالقوة  مؤسسته  لها  تعرصت  التي 
التي  األحكام  أن  في  تمثل  التهديد  وهــذا 
للترشح  بأوراقهم  المتقدمين  بحق  صدرت 
سياسي  بــواقــع  اصطدمت  الــبــالد  لرئاسة 
السياسية،  األطـــراف  معظم  مــن  ورفـــض 
في  مفصلية  نقطة  مثلت  الــرفــض  وحــالــة 
سياسيًا  واقعًا  خلقت  حيث  الطعون،  مرحلة 

األطراف  عديد  اعتراض  إلى  أدى  مما  جديدًا 
السياسية.

كالتهديد  لألخالق،  المنافية  األفعال  إن 
والتزوير والتضليل، تخترق كل الحدود، بحيث 
توجد في السياسة وفي غير السياسة. صحيح 
سلوكيات  إليها  تتسرب  ما  كثيرًا  السياسة  أن 
إلى األخالق بصلة، ولكن هذه ليست  ال تمت 
األهمية  من  القضية  وهذه  بها.  خاصة  صفة 
السياسة  سمعة  بتشويه  السماح  ألن  بمكان، 
ما  ــى  إل بــالــضــرورة  ــؤدي  ي وتفصياًل  جملة 
في  ويــؤدي  السياسة،  عن  بالعزوف  يسمى 
هيمنة  استمرار  ضمان  إلى  المطاف  نهاية 

السياسيين غير األخالقيين إلى ما ال نهاية.
 24 المؤجلة  لالنتخابات  المترشحين  أحد 
أخالقيتها  في  المطعون   ،2021 ديسمبر 
د.محمد أحمد الشريف، وزير التعليم، واألمين 
العالمية  اإلسالمية  الدعوة  لجمعية  العام 
التحق  الليبية  الجامعة  في  تخرجه  بعد  سابقًا. 
درجة  على  تحصل  ومنها  شيكاغو  بجامعة 
يونيو  في  ــالق  األخ فلسفة  في  الماجستير 
لجامعة  ــد  أوف  1965 العام   .1963 العام 
 .1970 هارفرد للحصول على درجة الدكتوراة 
ضمن  به  والزج  الشريف  الدكتور  اعتقال  تم 
بأدوارهم  قاموا  الذين  السابق  النظام  أنصار 
وتم   ،2011 أكتوبر  سقوطه  حتى  السياسية 
الخضراء  الهضبة  سجن  من  عنه  اإلفـــراج 
ألغت  أن  بعد   2016 يونيو  في  بطرابلس 
الحكم   2015 يوليو   28 في  العليا  المحكمة 
عامًا،   12 لمدة  بالسجن  حقه  في  الصادر 
ذلك  ومنذ  المتأزمة.  الصحية  حالته  بسبب 
األردنية عمّان، متفرغًا  بالعاصمة  أقام  الحين 
السلسلة  وتــحــوي  الغزالي  مؤلفات  لنشر 
من  والمنقذ  الهداية،  بداية  كـ:  أخالقياته 
أطروحته  جانب  إلى  العمل،  وميزان  الضالل، 
نشرتها  الغزالي(  اإلمام  عند  الفضيلة  )نظرية 

العام 1975جامعة والية نيويورك.
لقائه  بعد  جــاء  لالنتخابات  ترشحه  قــرار 
والمنظمات  والتيارات  األحزاب  قادة  من  عددًا 
االجتماعية  والمكونات  القبائل  وشــيــوخ 
إلى عدد كبير من الشخصيات  األخرى، إضافة 
الترشح  ــرورة  ض إلــى  دعته  التي  المستقلة 
مما  ليبيا  إنقاذ  أجل  من  القادمة  لالنتخابات 
الحديث  تاريخها  في  حرجة  فترة  من  به  تمر 
غدا  الذي  االجتماعي  نسيجها  على  والحفاظ 
الخارجية  التدخالت  نتيجة  باالنقسام  مهددًا 

وحالة التشرذم الذي يشهده الوطن.

إن األفعال املنافية 
لألخالق، كالتهديد 
والتزوير والتضليل، 
تخترق كل الحدود، 

بحيث توجد في 
السياسة وفي غير 

السياسة.

هكسلي: حالج األدب الغربي 
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ذخيرته  بفضل  ويحاول  التقليدي  الحب  إزهارها  ذروة  في   Aldous Huxley مخيلة  عالم  يستهجن  فيما 
الجانب  في  المخجل  والفقر  الجنسية  العالقات  في  بالعشوائية  تمتاز  حياة  إلى  األفراد  دفع  المهولة  التقنية 
الباردة  الكلية للتقنية  القدرة  العالم في صياغة مصيرها وضد  التي نجح  الفتاة  لينينا،  العاطفي للعالقات، تميل 
إلى أن تسلم نفسها لفرد واحد. ففي أول األمر ترتبط ببرنارد ماركس، اآللفا الضئيل الساخر أبدا في موقعه في 
قسم إيعاز األطفال النائمين بمركز التشريط. ومع ظهور شخصية برنارد المتشكك، المبغض لمجتمعه، وعالقته 

المتوترة بلينينا، تستهل الرواية تحدي عصر أحداثها بعد أن انتهت من تلخيصه وفحصه.
امتلك  ماركس،  الذي، وعلى عكس  الوسيم،  العبقري  اآللفا  الشاب  ثمة هلمهولتس،  ماركس،  إلى  وبالزيادة 
بفضل جاذبيته كل فتيات اآللفا اإلنجليزيات، وبرغم ذلك كله كان يشعر باالشمئزاز من دوره غير الشاعري في 
والتضامن  االستقرار  لعصر  بالدعاية  تقوم  التي  السخيفة  األفالم  نصوص  وكتابة  اإلباحية  األفالم  حبكة  إعداد 
فزعها  وبرغم  تشريطها،  وخالصة  النوم  إيعازات  اآلسف  ماركس  مسمع  على  تكرر  التي  لينينا،  إن  االجتماعي. 
الطبيعة،  وسط  بمفردهما  يكونا  أن  في  والرغبة  القمر،  في  التأمل  مثل  من  هرطقات  على  ماركس  إقبال  من 
عن شهوانية عصره  يستغني  هلمهولتس  الدهر.  عليها  عفى  قد  كان  عاطفية  حياة  إلى  ذلك  مع  نفسها  تهف 
والخلق. ماركس، بدوره، هو صوت معارض،  لديه لإلبداع  بلوغ وعي متسام، النبعاث طاقة كامنة  إلى  ويسعى 
قلقًا  لغيريتها  المجتمع  رفض  أو  مقبولة  غير  هيئة  تورثها  التي  الضعيفة،  الشخصيات  بعيوب  غنيًا  كان  وإن 
برية  في  السفر  مغامرة  لينينا  على  ماركس  يعرض  وعندما  بالنفس.  اإليمان  في  خطيرًا  وتضعضعًا  مقيمًا 
أميركا الالتينية، لالطالع على أحوال األقوام المتوحشين من الهنود، تتهيأ األنظار لتستقر على شخصية جون 
لهذا  المقترح  البديل  يكون  يكاد  والذي   ،Brave New Worldلـ تماما  المضاد  الخطاب  صاحب  المتوحش، 

العالم الفظيع عند المؤلف.
تمتد محميات المتوحشين على مساحات محاطة باألسالك الكهربية التي تشكل حاجزًا عاليًا قاتاًل، وقد اختار 
الحكام العشرة أن يقيدوا حركة المجموعات العرقية التي تجنبت االنصهار في بوتقة االنفتاح العرقي والجنسي 
وبين  بينهم  يخلى  أن  على  المساحات،  تلك  في  إقامتهم  بتحديد  المتطورة،  القنبلة  إلسقاط  والالحق  السابق 
ظهر  إذا  القنابل  بإسقاط  تأديبهم  يتم  وأن  المتحضر،  المجتمع  لها  يفزع  التي  القديمة  والممارسات  األعراف 

تمردهم أو إذا ما مسوا مواطنًا متحضرًا من الزائرين بضرر.
ذا  متوحشا  بصروا  إذ  طاغية؛  دهشتهما  كانت  للهنود،  السكني  التجمع  إلى  وماركس  لينينا  وصول  ولدى 
مالمح أوروبية يتحدث بإنجليزية أنيقة في هذه المحمية. ولم يكن الشاب إال جون الهمجي الذي يكاد أن يكون 
بطل الرواية. ومن سخرية الكاتب أن يكون جون ابن مدير مركز التشريط والتفريخ بلندن ورفيقته ليندا، التي 
وينقذها بعض  منحدر  لتسقط من  نومه،  في  يغط  المدير  كان  بينما  يوم  ذات  فجر  البرية  في  اتجاهها  فقدت 

الهنود لتلد الطفل جون عندهم، ما كان أدعى الستفظاعها.
وتحتل عالقة جون المعقدة بأمه أقدر مشاهد الرواية على سلب استجابة عاطفية، فليندا التي ما فتئت لخزي 
بالخرافات  المؤمن  القذر  المجتمع  العيش وسط هذا  لها  إذا كان قد قدر  بابنها  تنعم  أن  إنجاب طفل ال تملك 
والممارس للهرطقات، وهي في لبس من أمرها إزاء حبها للطفل، وال تلبث أن تصفع خد الصبي إذا ناداها بأمي، 

حتى تحتضنه وتجود على ذات الخد بالقبالت.
مع  نهاره  أغلب  يقضي  إذ  والتجربة،  للوعي  ماثلة  حقيقية  خبرة  الرواية  عوالم  انقسام  المعذب  الفتى  يخِبر 
وعجائب  لندن  في  األولى  حياتها  له  تستحضر  التي  أمه  مع  كله  والليل  األصيل  من  وشطرا  الهنود،  األطفال 

عالمها. وينشأ عن تناقض الخطاب األيديولوجي المنبث إلى وعي الطفل تمزق شخصيته وتناقضها.
وعندما  تغييرًا،  لها  تملك  ال  التي  الجنسية  أعرافها  دأب  على  الهنود  فحول  من  أصحابًا  والدته  اتخذت  وقد 
ليضطروه  الشاذ  أمه  يرمونه بسلوك  األشقر، وجعلوا  الطفل  نبذوا  فيه »اآلخر«  يميزون  الهنود سنا  أطفال  بلغ 
مسرحيات  ضم  ضخم  مجلد  على  وقع  بنفسه،  للخلو  طوياًل  وقتًا  العاشرة  ابن  وجد  وعندما  اعتزالهم.  إلى 
وسونيتات شكسبير، الممنوعة إال على الملوك الفالسفة في عالم أمه. يتخذ جون من شكسبير إمامًا، وما كاد 
يستلهم هاملت فيطعن صاحب أمه الهندي في نومه طعنًا غير موفق لضعف يده، إال وقد غدا الناطق الرسمي 

.Brave New World المستشرف باسم الشعراء في عالم
على  النبذ  في  اشتراكهما  بحكم  وإنما  الطباع،  في  بتقارب  ليس  صنوه،  جون  في  صادف  قد  ماركس  وكان 
أساس المظهر. فلم يكد جون يبلغ السن التي يرهقها شبوب العاطفة وتئن تحت وطأة تمرد الغريزة الكامنة 
لندن، وضرب  فتيات  تندر  الذي كان داعي  إلى شاب من عرقها، وكذلك ماركس  المفضلة تزف  فتاته  رأى  حتى 
الرجال جون بقسوة لما قاوم منعهم إياه من المشاركة في طقس يتوج بلوغ الفتية مبلغ الرجال، وأسرع جريحا 
يبدد  بما  الشاعر  على  واحتال  توقفه  استرعى  الليلة  قمر  اكتمال  أن  لوال  الموت  يطلب  هاوية  حافة  إلى  مهانًا 
رغبته الثائرة في أال يتطلع بعد ما وجد من نبذ عنصري إلى صفحة هذه الدرة. وماركس يدرك بمرارة أن الرجال 
من طبقته، في ما عدا هلمهولتس صديقه الحميم، يهونون من شأنه ويأنفون من صحبته. هنا فقط يبدو من 
المعقول أن تنتهي الرواية من رسم شخصياتها، وتبحث عن الخالص فيما يستعد جون وماركس ولينينا، وليندا 

أخيرا، للعودة إلى لندن.
حين يستدبر جون عالمًا فظيعًا ليستقبل خيبة ميراندا الحتمية خارج مسرحية العاصفة، عندما يستشهد جون 
 »!How beauteous mankind is! O brave new world, that has such people in 't« بشكسبير

يغدو البحث عن الخالص مرهقًا وعسيرًا للمتوحش وللقارئ معًا.

عبد الكافي المغربي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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التنمية في ميزان القيم

الوسط«  »بوابة  على  المنشور  ثالثة؟«  عالمية  »حرب  الماضي  األحد  األسبوعي  مقالي  في 
عالمية  حربًا  بأن  القائلة  والتوقعات  التكهنات  خالف  على  تامًا،  يكون  يكاد  استبعادًا  استبعدت 
الحرب. وهذا االستبعاد لم يكن اعتمادًا على خبرة  الوقوع، إمكانية نشوب مثل هذه  ثالثة وشيكة 
ذلك  في  أوضحتها  عقالنية،  ورؤية  منطقية  مبادئ  على  بناء  وإنما  والعسكري؛  السياسي  بالتحليل 

المقال.
على  حرب  بشن  لتغامر  بشرية  مجموعة  تكن  لم  التاريخ  قبل  ما  منذ  أنه  اعتقادي  ففي 
أنها  ترجح  األقل،  على  أو  الحرب  أنها ستكسب هذه  واثقة من  كانت  إذا  إال  أخرى  بشرية  مجموعة 
الحرب،  شن  توقيت  اختيار  ما  طرف  يقرر  قد  أنه  في  تتمثل  الحروب  مشاكل  وإحدى  ستكسبها. 
المفاجآت  بعض  تحمل  ما  كثيرًا  فالحروب  إنهائها.  وكيفية  وقت  في  التحكم  يضمن  لن  لكنه 

المعاكسة.
هيروشيما  مدينتي  على   1945 سنة  نوويتين  قنبلتين  إلقاء  بجريمة  أميركا  قامت  عندما 
الحرب  بعد  لكن  االنتقامي.  الرد  على  األخيرة  قدرة  عدم  من  واثقة  كانت  باليابان،  ونجازاكي 
قيام  إمكانية  انتفت  النووي،  السالح  الصين،  والحقا  السوفياتي،  االتحاد  وامتالك  الثانية  العالمية 

المتبادل«. حرب نووية لنشوء واقعة إمكانية »الردع 
دائمة  الخمس  الــدول  عن  بيان  صدر  فقط  واحد  بيوم  أعاله  إليه  المشار  مقالي  نشر  بعد 
وبريطانيا  والصين  وروسيا  أميركا  وهي  النووية،  لألسلحة  المالكة  األمن  مجلس  في  العضوية 

وفرنسا »بشأن منع الحروب النووية والحد من سباق التسلح«. وقد ورد في مفتتح البيان:
والمملكة  الروسي،  واالتحاد  الفرنسية،  والجمهورية  الشعبية،  الصين  جمهورية  »تعتبر 
بين  الحرب  تجنب   - األميركية  المتحدة  والواليات  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة 

المخاطر االستراتيجية، على رأس مسؤولياتنا«. النووية والحد من  الحائزة على األسلحة  الدول 
الببيان: وأضاف 

استخدام  ألن  ونظرًا  أبــدًا.  خوضها  يجب  وال  نووية  حرب  في  االنتصار  يمكن  ال  أنه  »نؤكد 
طالما   - النووية  األسلحة  أن  أيضًا  نؤكد  فإننا  المدى،  بعيدة  عواقب  له  سيكون  النووية  األسلحة 
استمرت في الوجود - ينبغي أن تخدم أغراضًا دفاعية وأن تردع العدوان وتمنع الحرب. إننا نؤمن 

إيمانًا قويًا بوجوب منع زيادة انتشار هذه األسلحة«.
الخرى  الشامل  الدمار  أسلحة  إلــى  يشر  ولــم  النووية،  األسلحة  على  حديثه  قصر  البيان 
طريق  على  متقدمة  خطوة  يعد  االتفاق  هذا  فإن  األمر،  كان  وأيًا  ولكن،  والكيميائية(،  )البيولوجية 
اتفاقات  تبرم  أن  الممكن  فمن  االتجاه  بهذا  انفتح  قد  الطريق  دام  وما  العالمي.  السالم  إقرار 

أخرى بشأن أسلحة الدمار الشامل األخرى.

فلقد  راضين.  الثالثة  وكان  والروح.  والعقل  الجسد  ذاته:  بالمقدار  الثالثة  الوحوش  »تهللت 
من  أكثر  أشعر،  كنت  روحي.  مع  هذا  العسل  شهر  من  األقصى  الحد  وإلى  تماما.  جوعها  ُأشبع 
يهرم  حين  واحــدة.  طينة  من  صنعت  قد  والــروح  والعقل  الجسد  أن  حياتي،  في  آخر  وقت  أي 
فيما  تتعارض  أو  تفترق  أن  يحدث  فقط،  عندها  التعاسة،  أو  المرض  براثن  بين  يسقط  أو  المرء 
الفرار،  راية عصيانها وتتمنى  الروح  القيادة. وقد ترفع  أن يتولى  أحيانا  الجسد  بينها. وقد يرغب 
هذا  يكون  وقويا  شابا  المرء  يكون  حين  ولكن  ويدون.  ويحلل  يراقب  وهو  عاجزا  العقل  ويقف 
نيكوس  تقرير  )من  ذاته«.  الحليب  على  الثالثة  ويعيش  متينة!  ومحبة  بأخوة  متحدا  الثالثي 

إلى -جده- غريكو(. كازانتزاكيس 
االبتعاد  وهو  واحد،  أمر  على  قبل،  من  عليها  يتفقوا  لم  بدرجة  وروحي،  وعقلي  جسدي  اتفق 
وفوق  مطلقا،  السياسية  األمور  تجذبني  ولم  مُسيسا،  لست  أساسا  ألنني  السياسة،  عن  تماما 
يتوانوا  لن  كراسيهم  عن  وإبعادهم  الحكام  إسقاط  أجل  من  برأسه  يغامر  من  بأن  قناعتي  ذلك 
ما جعلني  برقبتي! وهذا  تماما  فردا مرتبطين   11 رقاب  يعني قطع  رقبتي  رقبته، وقطع  عن قطع 
أغسطس   9 بميدان  زواجــي  بعد  من  افتتحته  األحذية  لبيع  محال  وصلت  عندما  صباح،  ذات 
من  رقبة  وهو  القادر  عبد  شقيقي  عن  سألت  وعندما  مقفاًل،  ووجدته  الليبية،  للجامعة  المقابل 
نحوه،  فاتجهت  الجامعة،  أمام  المعتصمين  الطلبة  مع  جالسا  وجدته  برقبتي،  المرتبطة  الرقاب 
أربع شقيقات بريئات، وجميالت، وشيخ وثالث عجائز، ال يغامر برقبته، وبهن،  وأخبرته أن من له 
أوالده  أول  الذي سمى  رفيقه رضا بن موسى وهو  بجانب  . كان يجلس  »فزّ!«  له محتدًا:  وقلت 
بسبب  ولعلها  سنة   12 من  ألكثر  كذلك  وظل  ومسجونا،  بالمؤ  محكوما  حينها  كان  ألنه  عليه، 
رفاقه وكان اسمه،  أحد  أخي عبدالقادر طاوعني، وكذلك طاوعني  أن  وأحمد اهلل  االعتصام،  ذلك 

عبدالقادر. أيضا، 
الفاتح  ثورة  قيادة  ومجلس  الجامعة  طلبة  بين  مباشر  صدام  أول  هو  االعتصام  ذلك  كان 
أصوات  وارتفعت  )ديمقراطي(  ونقاش  محاورات،  الصدام  ذلك  سبق  قد  كان  سبتمبر!  من 
الطلبة  أخذ  قوية  رنانة  وجمل  وعبارات  الجامعي.  الحرم  داخل  العسكرية  األحذية  تجول  ترفض 
حقيقيين،  وغير  حقيقيين،  وسياسيين  زعماء  من  عدد  ميالد  في  وتسبب  وقوتها،  بصالبتها 
ولكن األمر لم يستمر طويال، فقد زُج من زج به في السجون، وغادر من استطاع المغادرة قبيل 
لهم  يكن  لم  وكثيرون  يعولهم،  من  ألسرهم  كان  منهم  كثيرون  رفاقهم.  على  القبض  بعيد  أو 

أحد، فتعبوا، وتأذوا، كما تعبت أسرهم، وتأذت كثيرا.
وغيره.  الشلطامي،  محمد  الشاعر  والمعارضة،  الرفض  واصلوا  الذين  السياسيين  من 
الحوارات،  تلك  في  للمشاركة  الجامعة،  على  يترددون  ولكنهم  طلبة  حينها،  يكونوا،  لم  كثيرون 
من  وكثيرون  كذلك!  يكن  لم  ولكنه  للديمقراطية،  مولد  وكأنه  األمر  بدا  فلقد  والنقاشات، 
بن  ورضا  المذبل،  وفرج  الريشي،  وعلي  عتيقة،  جمعة  شمام،  محمود  منهم  أذكر  الطلبة، 

موسى، وكثيرين لم أعد أذكر أسماءهم.
لالتحاد  انضمام  أو  معارضة،  من  يحدث  كان  بما  اإلطالق،  على  مهتما  أكن  لم  أنني  أعترف 
كامل  فايدة  المطربة  ظلت  ثم  الدراسة،  زمالء  من  كثيرون  نحوه  انطلق  الذي  االشتراكي، 
الذي حضرت  الشهيدين عمر دبوب ومحمد بن سعود،  إعدام  تصدح فيه لسنوات حتى من بعد 
باثني  عقيلة  سي  وفاة  بعد  من  أنه  تصادف  اليوم  فذلك   1976  /4  /7 يوم  بالصدفة،  تنفيذه، 
عليّ  وكان  الثاني،  مولودها  تنتظر  وكانت  معنا،  مقيمة  شقيقاتي،  إحدى  وكانت  يوما،  عشر 
الكنيسة،  ساحة  على  مررت  ولما  األيام،  تلك  في  الضروري  بالخبز  الغداء،  وجبة  وقت  أعود  أن 
في  محروسة،  مصفحة  سيارة  وبجوارها  منصوبة،  مشنقة  منصة  أمام  متجمّعة،  الناس  وجدت 
يُنفذ.  إال أن شنقا سوف  الرئيسي مباشرة. ولقد توقعت كل شيء  بابها  أمام  الكاتدرائية،  ساحة 
أحدا.  يشنقون  سوف  أنهم  أبدا  بالي  على  يخطر  ولم  فقط،  إلرهابهم  المشنقة،  أن  اعتقدت 
الخشبي،  الصندوق  وسحب  الحكم  قراءة  بعد  فمن  خنقا،  وإنما  شنقا،  يكن  لم  نفذوه  ما  ولكن 
أو  حبال،  والتقط  البوليس،  أفراد  أحد  انتبه  أن  إلى  االختناق،  تقاوم  أرجلهما  ظلت  أسفلهما  من 
المباغتة  بالسقطة  الشنق  أن  العارفين  أحد  لي  فسر  بعد،  وفيما  أرجلهما.  ووثق  كهربائيا  سلكا 
مهموما  الرعيض  بشارع  بيتنا  إلى  وعدت  اإلحساس.  يغيب  وبالتالي  العنق،  كسر  في  يتسبب 
ألن  شقيقاتي؛  وكذلك  كثيرا،  والدتي  تأثرت  أخبرتهم،  أن  بعد  ومن  لحالتي،  وانتبهوا  للغاية، 

المرحوم الشهيد عمر دبوب كان جارا لنا في شارع نبوس.
وال  الكفاية،  فيه  بما  متهورا  كنت  فلقد  بالخوف،  وال  بالجبن،  له  عالقة  ال  للسياسة،  كرهي 
في  عقيلة  سي  وضعه  بمنطق  عالقة  له  وإنما  االستبداد،  مقاومة  أو  الوطن  بحب  له  عالقة 
منها  يتخلق  التي  الخلية  هي  الصغير،  الوطن  باعتبارها  األسرة،  رعاية  معناه،  ما  يقول،  رأسي، 
ومن  ذهنه،  في  يتفتق  ما  إال  الحق  يرى  ال  من  بمعاداة  أغامر  أن  لي  كيف  ثم  الكبير.  الوطن 
وال  بالشجاعة  ال  له  عالقة  ال  األمر  طريقه.  في  يقف  من  لسحق  يتوانى  ال  ليحققه  بحياته  غامر 
ذكوري،  مجتمع  في  جميالت  صبيات  ألربع  المتوقع  المصير  هو  فما  بالواقع:  ولكن  بالوطنية 
ولكنها  الحق،  في  حادة  وجدة  مريضة،  وأم  بصير،  عائلها نصف  وأسرة  باإليجار  منزل  في  يعشن 
بي  سيارة  اقتناء  في  سوى  حينها،  يفكر،  ال  وثان  سنوات،  عشر  يتجاوز  لم  وأخ  مُقعدة؟  شبه 
مكروه  حدث  لو  مصيرهم  سيكون  ماذا  مثلها!  اقتنى  رفيقه  ألن  اللون!  حمراء   512 دبليو  إم 
بذاكرتي  أعود  وعندما  تقدير.  أقل  على  مريح  أو  مطلقا،  آمن  مصير  أنه  أبدا  أعتقد  ال  لعائلهم؟ 
كان  مجتمع  في  حدث  كبيرا  انفتاحا  أن  كيف  وأتأمل  القذافي،  نظام  لحقبة  األولى  للسنوات 
التي  الطفرة!  مغبة  لتتفادى  كانت  مدروسة،  سياسية  ولعلها  الرخاء،  نحو  ببطء  يسير  زال  ما 
على  المختلفة  األسواق  وانفتحت  اإلنفاق  حجم  ارتفع  سبتمبر،  ثورة  قيام  بعد  من  سريعا  جاءت 
في  أو  العسكرية،  األشغال  مع  العمل  من  سواء  السريع  والثراء  العمل  فرص  وتوفرت  مصرعيها، 
من  االقتراض  يريد  من  لكل  فرصة  وفر  الذي  العمراني،  التطوير  برامج  في  أو  االستيراد،  مجال 
كانت  باسمه.  مسجلة  أرض  قطعة  المرء  يحتاجه  ما  كل  وكان  عمارة،  حتى  أو  بيت،  بناء  أجل 
وال  ضوابط  بال  الملكي،  العهد  في  نعتدها  لم  بطريقة  انفتحت  ميسرة  الدراسية  البعثات 
أعتقد  أميركية،  شخصية  الجامعة  بإدارة  كانت  أنه  لدرجة  للجميع  متاحة  فرص  ولكنها  تمييز 
موافقة  الطالب  يحتاجه  ما  وكل  اإلجراءات،  تسهيل  مهمتها  أميركية،  جامعات  تمثل  كانت  أنها 
األميركية.  الجامعات  والقبول في  اإلقامة  اإليفاد وسبل  بتسهيل  الشخصية  تلك  وتقوم  الجامعة، 
البيت  قانون  بإقرار  العمراني،  التطوير  بعد  فما حدث  ذلك،  أعتقد  ال  أنا  كان ذلك مصادفة؟  هل 
تلك  األسواق.  فتح  وكذلك  المبدأ،  هذا  لتطبيق  تمهيدا  للبناء  الناس  وظفوا  أنهم  يبرز  لساكنه، 
إلى  إال  المرء  يحتاج  وال  متوفرة،  الكماليات  كل  جعلت  األولى  سبتمبر  ثورة  سنوات  في  األمور 
لهذه  الراعي!  عنه  وغاب  قبضته  في  قل  لمن  والفساد  الجنوح  باب  هو  الواقع،  في  وذلك،  المال، 
أما  المفرط،  الحنان  وكذلك  ضرورية،  الحمراء«  »العين  كانت  والسياسية،  االجتماعية  األسباب 
التي  !( هي  النيهوم، رحمه اهلل، قاعدة )دستورية  حياتي، فقد أسستها متخذا من مقولة لصادق 

المقبلة. الحلقة  في  أتناولها  سوف 

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

جمعة بوكليب

الفرق بين علماء العلوم التطبيقية ونظرائهم في العلوم السياسية 
كثيرون  يجد  قد  رأي شخصي،  وهذا  والعراف.  الطبيب  بين  كالفرق 
علماء  فيه  يتمكن  الــذي  الوقت  في  أنه  ذلك  قبوله.  في  صعوبة 
العلوم التطبيقية من التنبؤ بالكوارث الطبيعية، من زالزل وأعاصير 
مقنعة  علمية  تفسيرات  ويقدمون  وأوبئة  وبراكين  وفيضانات 
السياسية حيواتهم  العلوم  في  المختصون  وبراهين، يقضي  بأدلة 
حبيسي تكهنات وتخرصات، ال أول لها وال آخر، في محاولة تفسير ما 

يواجههم من أحداث وتقلبات سياسية.
الجبهة  على  الموقف  تطورات  بانزعاج  أتابع  وأنا  ذلك  تذكرت 
األوكرانية - الروسية، وما يمكن أن ينتج عنه من كوارث ال علم لنا 
بها، وال طاقة للعالم على تحملها. التكهنات بال عدد وال حساب، لكن 
المواجهة  المثال، هل ستؤدي  وعلى سبيل  ما يطمئن.  فيها  ليس 
إلى قبول الغرب للشروط الروسية، أم أن الرئيس بوتين سيتراجع؟ 
وهل سنكون شهود عيان في العام 2022 على توقيع اتفاقية يالطا 
2 ، إلعادة تقسيم مناطق النفوذ في العالم بين أميركا وروسيا، أم 

سنكون حطبًا لنار محرقة كونية ثالثة؟
فجأة،  دفع،  األوكرانية،   - الروسية  الحدود  على  الحالي  الموقف 
الحدة  إلى مستوى غير مسبوق من  بالمواجهة بين روسيا والغرب 
والخطورة. وال أحد بإمكانه التكهن، على وجه الدقة، بالمسار الذي 
لهذه  مقنعًا  تفسيرا  يقدم  أو  األمــور،  نحوه  تنحو  أن  الممكن  من 

العودة العدائية الشرسة للدب الروسي؟
اآلن  أميركا  يريد من  بوتين  الرئيس  إن  غربيون  يقول معلقون 
النفوذ،  مناطق  تقسيم  وإعــادة  التفاوض،  منضدة  حول  الجلوس 

يالطا  اتفاقية  ألن  ظروف،  من  العالم  في  استجد  ما  مع  يتفق  بما 
تدعو  الحاجة  وأن  الجديدة،  والظروف  تتسق  تعد  لم   1945 األولى 
رغم  أنه  يرون  تحليالتهم  وفي   .2 يالطا  اتفاقية  حول  التفاهم  إلى 
مع  الجبهة  على  الروسية  العسكرية  والتحشيدات  االستعدادات 
أوكرانيا، فإن روسيا ال تريد الحرب، بل تنشد سالمًا وفقًا لشروطها، 
أساسات  أهم  أحد  التوقيت  أن  يعتقدون  وهم  أميركية.  وبضمانة 
في  مشغولة  األوروبــي  االتحاد  دول  أن  والسبب،  الروسي.  الهجوم 
واشنطن  وأن  الداخلية.  وتحدياتها  لمشاكلها  حلول  عن  البحث 
مستغرقة في البحث عن استراتيجية جديدة لمجابهة التنين الصيني، 
وكيف تمنعه من ابتالع تايوان. وهذا ما منح الرئيس بوتين الفرصة 

لشن هجومه.
جوالت التفاوض التي تقررت بين أميركا وروسيا من جهة، وروسيا 
واالتحاد األوروبي من جهة أخرى، قد ال تؤدي إلى مخرج من األزمة 
الحالية. والذين منّا على دراية بالوضع الدولي، بعد انهيار االتحاد 
السوفياتي، يعرفون كيف بدأت خريطة العالم في التغير، ويتذكرون، 
في  ليستقطب  شرقًا  الناتو  حلف  بها  تحرك  التي  السرعة  شك،  بال 
عضويته دواًل جديدة، ظهرت على خريطة العالم فجأة، وكانت في 
الطلب  لكن  السوفياتي.  النفوذ  مناطق  من  يتجزأ  ال  جزءا  السابق 
ولم  لسنوات،  الناتو  أدراج  في  وضع  للحلف  باالنضمام  األوكراني 
العارفون، لعدم  التجميد كان ضرورويًا، يقول  النظر فيه عمدًا.  يتم 

استعداء موسكو.
وألن موسكو على معرفة بالمثل الذي يؤكد أن الوقاية خير من 
أوكرانيا،  احتالل  المذكور، تقتضي  السياق  الوقاية، في  فإن  العالج. 

تريد  ممكنًا،  ذلك  يكن  لم  وإذا  الكرملين.  سيطرة  إلى  وإعادتها 
موسكو تعهدًا من أميركا وحلفائها الغربيين بعدم خرق حلف الناتو 
مناطق نفوذها، أو تهديد أمنها القومي، بوضع قوات أو صواريخ على 

مدى قريب من أراضيها.
قصر  في  بوتين  الرئيس  قضاها  التي  عاما  العشرين  خــالل 
القيصري،  القصر  ذلك  إلى  المجد  إعــادة  الهدف  كان  الكرملين، 
واستلزم ذلك وضع استراتيجية هجومية تمنع ضرب حصار غربي على 

روسيا، بهدف عزلها وإضعافها، بإخراجها من المعادلة الدولية.
لها  أتاحها  التي  الفرصة  في  إطالقا  موسكو  تتردد  لم  لذلك، 
عن  أميركا  عزل  قرر  حين  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
العالم، مديرا ظهره لحلفاء األمس. االنسحاب األميركي تسبب في 
خلق فراغ في منطقة الشرق األوسط. ووجد الرئيس بوتين الفرصة 
مواتية. ولذلك، دفع بالقوات الروسية في سورية على وجه السرعة. 
كما توغلت موسكو في أفريقيا، سياسيًا وعسكريًا في تنافس محموم 
مع الصين. ووصلت قوات الفاغنر إلى مالي مؤخرًا، وما زالت تتخندق 
في شرق ليبيا. وأخيرًا، نقلت وسائل اإلعالم الدولية صورا وتقارير عن 
قوات روسية مدرعة وهي تدخل عاصمة كازاخستان، بناء على طلب 

من رئيسها، للمساعدة في القضاء على االضطرابات الشعبية.
ال  اآلن،  حد  إلى  اختالفهم،  على  السياسة  وعلماء  المعلقون 
يستطيعون اإلجابة عن سؤال: ماذا سيحدث لو فشلت المفاوضات 

بين واشنطن وموسكو وبروكسل؟
الدب الروسي، على ما يبدو، ال يفكر في التراجع، بل في اقتناص 

فريسة أخرى. وعلى واشنطن وحلفائها تدبر األمر، وبسرعة.

تعني التنمية اإلنسانية، كما تُعرفها نظريات التنمية البشرية 
للمنافع  المعززة  االجتماعية  الترتيبات  مجموع  العالمية: 
لإلنسان  المتعددة  الخيارات  توسيع  على  والقائمة  اإلنسانية 
من  اعتبارًا  له،  المتاحة  والفرص  قدراته  تفعيل  حيث  من 
يركز  المعنى  هذا  أن  حيث  التنمية؛  جهود  تركيز  محور  كونه 
التنمية، وألن  على اإلنسان، ويعامل البشر كمدخل في عملية 
في  السائدة  الثقافة  دراســات  فإن  الفعل  محور  هو  اإلنسان 
ألي  والحاضنة  المناسبة  البيئة  تهيئ  أن  شأنها  من  المجتمع 

طموحات تنموية.
بين  الجدلية  العالقة  تتضح  المفهومين  هذين  خالل  ومن 
حياة  بتطوير  أساسًا  مشغولين  كحقلين  والثقافة  التنمية 
بينهما،  تناغم جوهري  عبر  بأكمله  المجتمع  ثم  اإلنسان ومن 
وال سبيل لتحقيق ازدهار ورفاه اجتماعي عبر المساهمة الفاعلة 
بهما،  إال  برمتها  اإلنسانية  الحياة  سياق  ضمن  والمنتجة 
لطاقات  الراصد  للبحث  مشغاًل  التنموية«  »الثقافة  جعل  ما 

المجتمعات وتحدياتها األساسية وفرصها الممكنة.
األداء  قبل  من  وتهميشه  الثقافي،  العمل  عزلة  بسبب 
أكثر  المادي  الكيان  على  ركز  الذي  ــ  في مجتمعنا  التخطيطي 
من المعنوي، وأحال مكونات التنمية الشاملة إلى جزر معزولة 
االقتصادي  المجال  في  المادية  التنموية  مشاريعنا  عانت  ــ 
متاهة  في  تعثرت  أو  الحاضن،  المعنوي  إطارها  عن  عزلة  من 
تقليد التجارب المستعارة من مجتمعات مختلفة في معزل عن 
إلى  النهاية  في  أدى  ما  وخصوصياته،  المكان  بثقافة  الوعي 
إخفاق جل برامجنا التنموية وتكرار بدايتها الصفرية. ومن هنا 
والبعد  للتنمية،  الثقافي  البعد  أهمية  أهمية محاور مثل:  تأتي 

التنموي للثقافة، والنسبية الثقافية.
وبرغم أن المختصين في األنثروبولوجيا الثقافية قد شاركوا 
التنموية؛ لكن هذه المشاركة  المشاريع  التخطيط لبعض  في 
كانت تقتصر في العادة على التأكيد على أن الحقائق الثقافية 
لتشجيع  كانت  ما  ــادرًا  ون التصميم،  في  كاف  بشكل  ظاهرة 
والعكس.  التنموي  التخطيط  مع  المتناغم  الثقافي  التغيير 
االجتماع،  وعلماء  األنثروبولوجيا،  علماء  من  العديد  ويُقر 
يتوجب  أنه  على  تنص  التي  النظرية  وهي  الثقافية،  بالنسبية 
بين  يوجد  وأنه ال  قيمها،  تُحدد  أن  ثقافة  أو  على كل مجتمع 

الثقافات ما هو أفضل أو أسوأ؛ بل هناك اختالف فيما بينها.
االقتصاديين  من  العديد  ميل  مع  تتفق  الثقافية  فالنسبية 
لكن  العالم،  أنحاء  كل  في  سواسية  الناس  أن  افتراض  إلى 
عالِم االقتصاد في البنك الدولي سابقًا، وليم إسترلي، ومؤلف 
يمكن  مما  الكثير  »هناك  أن  يرى  األبيض(  الرجل  )عبء  كتاب 
أن  على  النمط  قديمة  االقتصادي  نظر  وجهة  حول  قوله 

للفرص  سيستجيبون  وأنهم  مكان،  كل  في  سواسية  الناس 
إذن  فكيف  نفسه«.  بالقدر  الصحيحة  والحوافز  االقتصادية 
األفضل  األداء  سبب  نفسر  أن  يمكن  ـ  إيسترلي  يستطرد  ـ 
العظمى  باألغلبية  مقارنة  الدينية  أو  العرقية  األقليات  لبعض 
الفرص  تكون  حيث  الثقافات،  متعددة  البلدان  في  للسكان 
عند  الحال  هو  كما  للجميع،  متاحة  والحوافز  االقتصادية 
وغيرها  وتايالند  والفلبين  إندونيسيا  في  الصينية  األقليات 
الواليات  فيها  بما  الصينيون،  إليها  هاجر  التي  األماكن  من 
الهند  لماذا نجح »إجماع واشنطن« بشكل جيد في  المتحدة؟ 
وحتى  بل  االشتراكية،  بدت  الالتينية، حيث  أميركا  في  وضعف 
االشتراكية االستبدادية في حالة كوبا وفنزويال، حية ونشطة«.
كاماًل،  تفسيرًا  الثقافية  العوامل  تقدم  أال  المحتمل  من 
إسترلي  ويؤكد  بالموضوع.  ذات صلة  أنها  المؤكد  من  ولكن 
على أن ألن غرينسبان على صواب عندما قال في أعقاب انهيار 
أن  أعتقد  »كنت  التسعينيات:  أواخــر  في  الروسي  االقتصاد 
الرأسمالية هي طبيعة البشر. ولكنها ليست على اإلطالق. إنها 
الثقافة«. وهو المنحى الذي يؤكده الباحث ديفيد الندس، في 
سياق تحليله للمؤشرات الدولية فيما يتعلق بالنمو االقتصادي 
شيئًا  تعلمنا  فإذا  صواب.  على  ويبر  ماكس  »كان  المتفاوت: 
المعنية  هي  الثقافة  أن  فهو  االقتصادية  التنمية  تاريخ  من 
تقريبًا«. وبالتوسع في فكرة الندس الرئيسية حول الموضوع، 
أسباب  أحد  »إن  كيونيو  يوشيهارا  الياباني  االقتصادي  كتب 
علق  فلقد  لذلك.  مناسبة  ثقافة  تملك  أنها  هو  اليابان  تطور 
اليابانيون أهمية على: المساعي المادية، العمل الجاد، االدخار 

للمستقبل، االستثمار في التعليم، وقيم المجتمع«.
وحتى جيفري ساكس، الميال إلى الشك في الثقافة كركيزة 
أساسية، يعترف بتأثيرها: »حتى عندما تحاول الحكومات إحراز 
التقدم لبلدانها، قد تُشكل البيئة الثقافية عقبة أمام التنمية، 
الدينية  أو  الثقافية  المعايير  تمنع  قد  المثال،  سبيل  فعلى 
أو  اقتصادية  حقوق  دون  السكان  نصف  تاركة  المرأة،  دور 

سياسية…«.
العالقة  تلك  سبر  خاللها  من  يمكن  جوهرية  أسئلة  ثمة 
السلوك  ثم  ومن  السلوك  تحدد  التي  الثقافة  بين  السرية 
المنطلق  التنموية ويرعاها، من هذا  الخطط  الذي يحفز نجاح 
يمكن اإلشارة بإيجاز إلى األسئلة المهمة التي طرحها الباحث 
والتنمية  )الثقافة  المطول  بحثه  في  هاريسون  إي  لورنس 
يحاول  والذي  الحرية،  مصباح  موقع  في  المنشور  االقتصادية( 
الشيء  هو  ما  القبيل:  هذا  من  أسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من 
تؤثر  التي  السلوكيات  في  يؤثر  والذي  الثقافة  في  الموجود 
ما  واالقتصادي؟  واالجتماعي  السياسي  األداء  في  بدورها 

أن  يمكننا  ماذا  الثقافة؟  وتغيّر  تحول  وأدوات  مؤسسات  هي 
النجاح  حاالت  دراسات  من  الثقافي  والتغير  الثقافة  عن  نتعلم 

والفشل؟.
ـ حكمة دانيال  الباحث  ـ كما يخلص  المشروع  نتائج  تحمل 
باتريك موينيهان التي تُذكرغالبًا: »إن الثقافة هي التي تحدد 
السياسة أن  السياسة، وأنه باستطاعة  نجاح أي مجتمع وليس 

تُغير ثقافة ما وإنقاذها من نفسها«.
تصنيفية  دراسة  في  تكمن  األسئلة  هذه  على  اإلجابة  إن 
لخمسة وعشرين عاماًل من العوامل التي يُنظر إليها بطريقة 
والثقافات  التقدم  إلى  تميل  التي  الثقافات  في  جدًا  مختلفة 
العالم  هو  لها  الرئيسي  ط  المخطِّ إن  للتقدم.  المعرقلة  التي 
الواليات  اعتبر  الذي  غروندونا،  ماريانو  األرجنتيني  والصحفي 
واألرجنتين،  التقدم،  إلى  الميالة  للثقافات  نموذجًا  المتحدة 
للتقدم.  المقاومة  للثقافات  نموذجًا  الالتينية،  أميركا  وبالتالي 
مجموعات:  أربع  إلى  والعشرون  الخمسة  العوامل  ُقسِّمت 
االقتصادي،  والسلوك  والفضائل،  والقيم  العالمية،  النظرة 
كليًا،  مفصولة  ليست  ــزاء  األج هذه  االجتماعي.  والسلوك 
فيها  موجودة  االقتصادي  األداء  على  تؤثر  التي  فالعوامل 
في  بقدري«  التحكم  »يمكنني  المثال:  سبيل  على  جميعًا. 
)الثقافات الميّالة للتقدم(، و»القدرية« في )الثقافات المقاومة 
التناقضات  هذه  مثل  متضمنة  معانٍ  وجــود  مع  للتقدم(، 
»الحياة  بين  تناقض  االقتصادي:  السلوك  نجاعة  في  الجذرية 
الحياة«  أجل  من  و»العمل  للتقدم،  الميالة  العمل«  أجل  من 
الثقافات  في  معتدل  للمغامرة،  النزوع   – للتقدم  المقاومة 
 – للتقدم  المقاومة  الثقافات  في  وضعيف  للتقدم،  الميالة 
الثقافات الميالة للتقدم منفتحة على اإلبداع وسريعة التكيّف 
بالشك  مفعمة  للتقدم  المقاومة  الثقافات  أن  حين  في  معه، 

وبطيئة في التكيّف.
تحول  وأدوات  بمؤسسات  المتعلق  الثاني  السؤال  يشتمل 
من  عديدة  وجوانب  األطفال  تربية  ممارسات  على  الثقافة 
ومشاريع  السياسية  والقيادة  اإلعالم  ووسائل  والدين  التعليم 
بالتنمية  يتعلق  فيما  أهمية  األكثر  الدين  يكون  وقد  التنمية. 
مع  قام  أنه  هاريسون  إي  لورنس  الباحث  ويذكر  االقتصادية. 
مجموعة من البحاث بتصنيف وتجميع 117 دولة حسب الدين 
السائد، وتم تسجيل أدائها في عشرة مؤشرات للتقدم، وتؤكد 
البيانات وجاهة فرضية ماكس ويبر الواردة في كتابه: األخالق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية: »إن أداء الدول البروتستانتية 
االقتصادي  الرخاء  خلق  في  الكاثوليكية  تلك  من  أفضل 
نتيجة  الكاثوليكية  الدول  لدى  المتوسط  ينخفض  واالزدهار. 
بطء التنمية في أميركا الالتينية، ولكن حتى عندما يتم اعتبار 
أداء  فإن  الرأسمالية،  الديمقراطية  األول  العالم  مجتمعات 
الكاثوليكية  الدول  أداء  بكثير من  أفضل  البروتستانتية  الدول 

فيما يتعلق باالزدهار والثقة والفساد«.
أداء  أن  ــى  إل يشير  ــان  األديـ تحليل  ــإن  ف ــم،  أع وبشكل 
واليهودية  البروتستانتية  الديانات  تعتنق  التي  المجتمعات 
المسلمة  المجتمعات  أداء  مــن  أفــضــل  والكونفيوشية 
في  تشترك  ألنها  األرثوذكسية،  والمسيحية  والكاثوليكية 
إلى  يميل  الذي  االقتصادي  بالسلوك  الخاصة  القيم  أنماط 
القيم  نحو  تميل  المتباطئة  ــان  األدي أن  حين  في  التقدم، 
الدين  »إن  قائاًل:  يعلق  هاريسون  لكن  للتقدم.  المقاومة 
إلى  الذي يميل  االقتصادي  للسلوك  الوحيد  المصدر  ليس هو 
التقدم: فأهل الباسك شديدو التمسك بالكاثوليكية وناجحون 
إلى  بالنسبة  األمــر  وكذلك  الريادية؛  التجارية  األعمال  في 
مستدام  اقتصادي  أداء  أنجح  لديها  بأن  تتفاخر  التي  تشيلي 
في أميركا الالتينية، فهي شديدة التمسك بالكاثوليكية وهي 
عن  ينحدرون  الذين  السكان  من  نسبة  أكبر  بها  التي  الدولة 

الباسك في أمريكا الالتينية.«.
فقيم  للتقدم:  عالمية  ثقافة  يقترح وجود  ما سبق ذكره  إن 
التنموي  النجاح  تخلق  أصلها  كان  مهما  االقتصادي  السلوك 
واالزدهار في بيئات جغرافية وسياسية وثقافية مختلفة، ووفق 
ـ  هاريسون  يقول  ـ  واسع  نطاق  على  وكيفية  كمية  دراســات 
ليس  الثقافي  التغير  أن  حين  ففي  بالثقافة،  للجينات  عالقة  ال 
جميع  في  دائم  بشكل  يحدث  فهو  سهاًل،  وال  بسيطًا  مقترحًا 
التقدم  قيم  تكون  أن  يستدعي  سبب  يوجد  وال  العالم،  أنحاء 

العالمي بعيدة المنال ألي مجتمع إنساني«.
ثقافة  لتنمية  التخطيط  أن  به  نسلم  أن  يمكن  ما  أن  غير 
مجتمع  ألي  استراتيجية  أولوية  تعتبر  للتقدم  محابية  وتنشئة 
الكسل  على  الحاثة  الثقافية  العوالق  على  يتغلب  أن  يحاول 
مقاومة  تصل  ذهنية  إلى  المجمل  في  والمؤدية  واالتكالية، 

لفكرة التقدم أو مستسلمة لفكرة العجز حيالها.
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 بعد ارتفاع اإلصابات إلى 675 حالة

بني وليد..  معقل مرضبني وليد..  معقل مرض
 »اللشمانيا« إلى متى؟ »اللشمانيا« إلى متى؟

المتاحة،  الطبية  واإلمــدادات  اإلمكانيات  ضعف  بسبب 
تحولت مدينة بني وليد خالل األشهر الماضية إلى معقل 
الحاالت  من  كبير  عدد  ظهور  بعد  »اللشمانيا«،  لمرض 
مخلفة  واألطفال،  الكبار  بين  تنوعت  والتي  المصابة، 
اإلعالمي  المكتب  مدير  وكشف  خطيرة.  جلدية  أعراضا 
بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، أن 
 675 تجاوز  بالمدينة  اللشمانيا  بمرض  المصابين  عدد 
بسبب  خطر  ناقوس  العدد  هذا  بلوغ  أن  مؤكدا  حالة، 

ضعف اإلمكانات واإلمدادات العالجية بحسب وصفه.
األولية  الصحية  الرعاية  مكتب  أعلن  ما  وحسب 
وليد  بني  في  الصحية  الخدمات  إدارة  فإن  بالمدينة، 
تعمل بكامل طاقتها لمكافحة المرض وعالج المصابين؛ 

رغم ضعف اإلمدادات العالجية.
مكتب الرعاية الصحية ناشد في بيان أصدره الثالثاء، 
كل من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزارة الصحة، 
العالج  توفير  األمراض، سرعة  لمكافحة  الوطني  والمركز 

بالبلدية. للمصابين  الصحية  والرعاية 
مركز  مدير  قال  الجاري،  يناير  من  السادس  وفي 
أعداد  إن  مطراو،  بلعيد  وليد،  بني  في  الصحي  المدينة 
ازدياد،  في  المنطقة  في  »اللشمانيا«  بمرض  اإلصابة 
مطالبا  الشتاء،  فصل  خالل  المرض  انتشار  من  محذرا 

الجهات الصحية باتخاذ إجراءات عاجلة.
مطراو، أشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة األمراض 
للمناطق  مبدئيا  مسحا  الماضية  الفترة  خالل  أجــرى 
وذلك  المنطقة،  في  الجلدية  بـ»اللشمانيا«  الموبوءة 
مدير  خطاب  على  بناًء  متتالية،  أيام  ثالثة  مدى  على 

مكتب الرعاية الصحية بني وليد.
لمرض  الوبائي  الوضع  وتقييم  متابعة  وضمن 
مكافحة  إدارة  من  فريق  أجرى  البالد،  في  اللشمانيا 
لمكافحة  الوطني  للمركز  التابع  المشتركة  األمــراض 
األمراض، زيارة ميدانية إلى مدينة بني وليد لمدة أربعة 
يناير  السابع من  إلى  الرابع  الفترة من  متتالية في  أيام 

الجاري.
صفحته  على  األربــعــاء،  نشره،  للمركز  بيان  وقــال 

الرسمية في موقع »فيسبوك«، إن الفريق »أتم استكمال 
بتجميع  وقام  بالمدينة،  الموبوءة  للمناطق  التخريط 
للكشف  للمرض،  الخازنة  البرية  القوارض  من  عينات 
األمــراض  ونواقل  الطفيليات،  أبحاث  بمختبر  عليها 
الطبي  الفريق  أن  الوطني  المركز  وأوضــح  بالمركز«. 
الصحة  وقطاع  الصحي،  القطاع  من  ممثلين  مع  اجتمع 
وليد،  بني  في  البيئي  اإلصحاح  ومكتب شؤون  الحيوانية 
وتدريب  اللشمانيا،  مرض  مكافحة  كيفية  لبحث  وذلك 

بالمدينة. المحلية  المكافحة  فرق 
محمد،  عبدالعاطي  الجلدية  طبيب  يقول  جهته،  من 

خالل  من  إال  يجري  ال  اللشمانيا  مرض  من  التخلص  إن 
وبدء  العدوى  مصادر  على  والسيطرة  المكافحة  وسائل 
للتخلص من األسباب كالقوارض وتجفيف بحيرات  حملة 
أن  مؤكدا  المدينة،  في  المتواجدة  الصحي  الصرف  مياه 
أو  المرض  على  السيطرة  يمكنها  ال  الحالية  الوسائل 
الجهات  يطالب  المختص  الطبيب  حدوثه.  نسبة  تقليل 
إصابات  رصــد  وتنشيط  عمل  خطة  بوضع  الصحية 
العيادات  تراجع  التي  الحاالت  واستقصاء  اللشمانيا 
وتوفير  الحاالت  جميع  عن  والتبليغ  الصحية  والمراكز 

عالجها بمراكز بني وليد.

يقول  للمرض  والمضاعفات  ــراض  األع أبــرز  وحــول 
طفيلي  مرضا  اللشمانيا  تعتبر  عبدالعاطي،  الدكتور 
المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل وهي حشرة 
صغيرة جدا ال يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية 
لونها أصفر وتتنقل قفزا ويزداد نشاطها ليال وال تصدر 

صوتا؛ لذا قد تلدغ الشخص دون أن يشعر بها.
المواطنين  النظافة  شركة  طالبت  جانبها،  من 
من  الحد  شأنها  من  التي  اإلرشــادات  باتباع  بالمدينة 
القمامة  من  والتخلص  والبعوض  الرمل  ذبابة  انتشار 
نمو  مصادر  أحد  باعتبارها  المنزل  في  تركها  وعــدم 
إلزالة  حمالت  بعدة  تقوم  انها  مؤكدة  الحشرات،  وتكاثر 
القمامة من الطرق والشوارع. ويروي مصباح حمد كيفية 
في  بلدغة  »شعرت  فيقول  اللشمانيا،  بمرض  إصابته 
عادية  بعوضة  إصابة  أنها  متوقعا  غريبة  وحكة  رجلي 
مكان  تورم  حتى  يالزمني  بالحكة  الشعور  أصبح  لكن 
الحكة وأصبحت جروحا، فقررت الذهاب للمستشفى وبعد 
حيث  اللشمانيا،  الرمل  بذبابة  إصابة  أنها  تبين  الكشف 

أخذت العالج ولكن أثرها ال يزال باقيا حتى اليوم«.

>>طبيب: يجب بدء حملة للتخلص من القوارض وتجفيف بحيرات مياه الصرف الصحي للسيطرة على مصادر العدوى
فريق المركز الوطني لمكافحة األمراض 
يستكمل تخريط البؤر الموبوءة وتجميع 

عينات القوارض البرية الخازنة للمرض

بلعيد مطراو يطالب بإجراءات عاجلة.. 
ومحمد أبوالنيران: 

ما يحدث ناقوس خطر

طرابلس ـ بني وليد الصغير الحداد ـ الوسط

تفاصيل التعنيف الجسدي لطالب 
مدرسة ثانوية في سوق الجمعة

مدرسة  طالب  تعرُّض  واقعة  أثارته  واسع  جدل 
ثانوية لعقاب جماعي في نطاق مراقبة تعليم بلدية 
سوق الجمعة، وذلك بعد نشر الواقعة عبر مواقع 
استدعى  ما  وهو  المختلفة،  االجتماعي  التواصل 
اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات عاجلة وفتح 
مراقبة  أصدرت  بينما  الواقعة،  في  فوري  تحقيق 

التعليم توضيحا تفصيليا عن الواقعة وأسبابها.

تحقيق فوري
فمن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء 
اإلثنين، إلزام مراقبة التربية والتعليم في سوق 
التعنيف  واقعة  في  فوري  تحقيق  بإجراء  الجمعة 
المجاهدين«،  »أحفاد  مدرسة  لطالب  الجسدي 

واصفة الواقعة بـ»الفعل المشين«.
وطالبت الوزارة، وفق بيان نشرته عبر صفحتها 
الجمعة،  سوق  تعليم  مراقبة  »فيسبوك«،  على 
بموافاتها بنتائج التحقيق في غضون 48 ساعة، 
وذلك بعدما أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة فور 
تداول صور تظهر تعرُّض الطالب لعقاب جماعي 
المتداولة  الصور  وأظهرت  المدرسين.  أحد  من 
عددا من الطلبة وهم منبطحون على وجههم، 
عشوائي  بشكل  بضربهم  المدرس  يقوم  بينما 

على ظهورهم.

الوزارة تعتذر
تنافي  إنها  قالت  التي  الواقعة  استنكرت  الوزارة 
قيم التربية والتعليم، وتخالف اللوائح والقوانين 
المعمولة بالوزارة، مقدمة االعتذار لكافة الطلبة، 
نفسه  الوقت  في  متعهدة  أمــورهــم،  وأولــيــاء 

التحقيق، واتخاذ  التامة وإظهار نتائج  بالشفافية 
اإلجراءات الرادعة لعدم تكرار مثل هذه الواقعة. 
وإزاء هذه الواقعة شددت الوزارة، في بيانها، على 
االجتماعية  الخدمة  إدارات  »تُــدرك  أن  ضرورة 
النفسي  ــاد  واإلرش والدعم  المدرسية  والصحة 
والمكاتب التابعة لها بمراقبات التربية والتعليم 
بأبنائنا  األذى  إلحاق  عن  بعيدا  مسؤولياتها 

الوزارة  وأكدت  لإليذاء«.  وتعريضهم  الطالب، 
ليس  الجسدية  والعقوبة  العنف،  »استخدام  أن 
مبررا تحت أية ظروف«، مشددة على أن »اللوائح 
والقوانين تحفظ للطلبة وللمعلمين حقوقهم على 
السواء«، وأنها )الوزارة( لن تتوانى في تنفيذها. 
إلى  أمورهم  وأولياء  الطلبة  كافة  الوزارة  ودعت 
تقديم الشكاوى، والتبليغ عن أية عقوبات جسدية 
يتعرض لها الطلبة لدى المراقبات التابعين لها، 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  المراقبات  على  مشددة 
كافة بخصوص هذه الشكاوى. من جانبها، أعلنت 
مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة، أنها 
تلقت شكوى حول تناقل بعض صفحات التواصل 
تعرض عدد من طالب  توضح  االجتماعي صورا 
مدرسة أحفاد المجاهدين الثانوية لعقاب جسدي 
من قبل مدير المدرسة مصطفى المرجيني، الفتة 
إلى أن ذلك »يعد سلوكا شائنا وغير تربوي وال 
عبر  منشور  في  المراقبة،  وأوضحت  به«.  تسمح 
مدير  استعدت  أنها  فيسبوك،  على  صفحتها 
أنزل  أنه  أوضح  والذي  الواقعة،  لتبيان  المدرسة 
العقاب على الطالب بسبب كلمة بذيئة في حق 

إحدى معلمات المدرسة.

إحالة المدير للتحقيق
وتابعت المراقبة: »نحن إذ نرفض أي سلوك غير 
سوي من أي طالب ضد معلمه إال إننا في الوقت 
التي  والقوانين  اللوائح  مخالفة  ندين  نفسه 
المعلمين«.  قبل  من  التعليمية  العملية  تنظم 
لدى  للتحقيق  المدير  بإحالة  المراقبة  واختتمت 
جهات االختصاص بوزارة التربية والتعليم التخاذ 

اإلجراءات القانونية حياله.

 الوزارة تعتذر وتفتح حتقيقا وتصف الواقعة بـ»الفعل املشني«

 مراقبة التربية والتعليم في البلدية: 
معاقبة طلبة »أحفاد المجاهدين« 

بهذا الشكل سلوك غير تربوي

طرابلس ـ الوسط

كما  أو  الــحــظ  رقــصــة 
إحــدى  وهــي  الحز  برقصة  تعرف 

مدن  بها  تشتهر  التي  الشعبية  الرقصات 
هون وسوكنة وودان.

العرس  أيام  أول  العريس  الرقصة يؤديها أصدقاء 
يقومون  حيث  الكامل،  الشعبي  وبزيهم  العشية  في 

من  الرقصة  بهذه  وينطلقون  متوازيين  صفين  بتشكيل 
منزل العريس إلى منزل العروس بأنغام متميزة على صوت 

المقرونة وإيقاع الطبل والدربوكة وهم يرددون:
سوحي سوحي، عيونك سود خذن روحي
سوحي بالليل، عيونك سود بال تكحيل

سوحي سوحان، عيونك سود من الرحمن
يا صاحبتي، غال طيب ما جربتي

سحون كبدي، غال مولى الصدر مكدي
كيفه كيفه، الغالي ساكن في غريفه

■ رمضان كرنفوده

 الصحة العالمية في وادى البوانيس
مراقب  وبحضور  العالمية  الصحة  منظمة  إشراف  تحت 
أقدورة،  بشير  مصطفى  البوانيس  وادي  بلدية  تعليم 
بمتخلف  بالبلدية  التعليمية  بالمؤسسات  انطلقت 
جائحة  ضد  الوقائية  للمستلزمات  توزيع  حملة  مراحلها 
وجل  كمامات  شملت  المستلزمات  كــورونــا.  فيروس 
قدمت  الحملة  وخالل  إرشادات،  ومطوية  األيدي  تعقيم 
العالمية  الصحة  لمنظمة  التابع  الصحي  الفريق  عضو 
الطريقة  حول  محاضرة  للتالميذ  فرج  نجوى  الدكتورة 
اليدين  تعقيم  وكيفية  الكمامة  الرتـــداء  الصحيحة 

كورونا. جائحة  ضد  الوقائية  اإلرشادات  إتباع  وأهمية 

 جولة لمتابع مطار غات الدولي
في  العمل  لسير  غات  بلدية  مجلس  متابعة  إطار  في 
مستوى  تحسين  في  والمساهمة  الدولي  غات  مطار 
بيالل  محمود  قاسم  الــدكــتــور  ــام  ق فيه،  الــخــدمــات 
بمتابعة  المطار  ملف  متابع  البلدي  المجلس  عضو 
اإلطفاء  سيارات  وحالة  البرج  صيانة  تنفيذ  عمل  سير 
بإشراف  لها  ُأجريت  التي  الصيانة  بعد  بالمطار  الخاصة 
التدريبية  الدورات  إجراء  بعد  وكذلك  البلدي،  المجلس 
الزيارة  أثناء  وفي  الماضية.  المدة  في  اإلطفاء  لطاقم 
الدولي  غات  مطار  مدير  مع  المطار  ملف  متابع  بحث 
العمل  سير  تعيق  التي  المشاكل  مع  التعامل  كيفية 
المطار  إدارة  مع  البلدي  المجلس  وتعاون  بالمطار 

لها. حلول  إليجاد 

 دعم الشباب في بلدية وادي عتبة
كالية،  الحسين  عتبة موسي  لوادي  البلدي  المجلس  عضو 
مع  عتبة  وادي  بلدية  وحكماء  أعيان  من  عدد  رفقة  التقى 
المهندس  والغاز  للنفط  زالف  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  مــن  ــدد  وع بوسليانة  احسين 

بالشركة.
وخلق  الشباب  دعم  آليات  مناقشة  جرت  اللقاء  وخالل 
خدمية  شركات  لديهم  الذين  الشباب  لبعض  عمل  فرص 
مجلس  رئيس  وأكد  بالبلدية.  المستدامة  التنمية  لدعم 
تقوم  التي  خاصة  البلديات  لكافة  دعمه  الشركة  إدارة 
أوضح  بوسليانة  الجغرافي.  نطاقها  في  بعمليات  الشركة 
البئر  قيام شركته بتنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب من 
الشعبية  المساكن  إلى  السبيطات  محلة  في  الجديدة 

1600متر. بطول 
شركات  لديهم  الذين  المواطنين  دعم  إلى  وأشــار 
خدمات نفطية وذلك بتسجيل شركاتهم لدى شركة زالف 

.22 الطابق  برج طرابلس  والغاز بمقرها في  للنفط 

 تعيينات جديدة ومؤتمر طبي في بلدية سرت
قرارا  التومي،  الدين  بدر  المحلي،  الحكم  وزير  أصدر   ■
لخدمات  العامة  الشركة  في  سابقا  موظفا   21 بتعيين 

بلدية سرت. النظافة سرت في 
باستمرار  ووجه   ،2022 للعام   )14( رقم  حمل  القرار 
أحكام  للمعينين بموجب  ذاتها  الوظيفية  باألوضاع  العمل 
بالبلدية  الموظفين  شؤون  لجنة  انتهاء  لحين  القرار،  هذا 
األوضاع  تلك  استيفاء  من  والتحقق  ملفاتهم  دراسة  من 

بتحديد  الحق  قرار  يصدر  أن  على  القانونية،  لالشتراطات 
أقصاه  لكل منهم في موعد  المستحقة  الوظيفية  األوضاع 

الوظيفية. الملفات  تسلم  من  شهر 
يخص  إنــه  بقولها  الــقــرار  على  علقت  ســرت  بلدية 
المعينين  جداول  من  سهوا«  سقطوا  »الذين  الموظفين 
التواصل  بموقع  صفحتها  على  جــاء  ما  حسب  سابقا، 

األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي 
الطب  بكلية  والوالدة  النساء  أمراض  قسم  ينظم    ■  
األخضر  الغصن  شركة  ورعاية  سرت  بجامعة  البشري 
ألطباء  األول  العلمي  المؤتمر  الطبية،  والمعدات  لألدوية 
العروي  مصباح  بمدرج  اإلنجاب  وتأخر  والتوليد  النساء 
اللجنة  في  مصادر  الــجــاري.  يناير   25 يــوم  بالجامعة 
أخصائيين  مشاركة  أوضحت  للمؤتمر،  الطبية  التحضيرية 
الدكتور  منهم  المجال  هذا  في  طويلة  طبية  خبرة  لهم 
الزاوية  بجامعة  الطب  كلية  وعميد  أبودبوس  محمد 
وأطباء  األخصائيين  من  وغيرهم  النسر،  نورية  األخصائية 

بلدية سرت. والتوليد في  النساء  أمراض 

  دعم مركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء
إلى  طبية  وإمــدادات  معدات  الالجئين،  مفوضية  قدمت 
للرعاية  وريمة  ومركز  الجامعي  طرابلس  مستشفى 
الصحية  السلطات  دعم  إطار  في  وذلك  بتاجوراء،  الصحية 
بفيروس  المصابين  عدد  ارتفاع  استمرار  مع  ليبيا،  في 

كورونا.
على  الرسمية  صفحتها  عبر  بيان  في  قالت  المفوضية، 
الجامعي  طرابلس  لمستشفى  قدمت  إنها  »فيسبوك«، 
إمدادات طبية تتمثل في أقنعة لألكسجين وأغطية األسرة 

الطبية،  األدوات  وعربات  والمطهرات  االستخدام  أحادية 
نحو  التبرعات  هذه  يستفيد من  أن  يمكن  أنه  إلى  مشيرة 
75 ألف شخص. كما دعمت المفوضية مركز وريمة  قرابة 
الرعاية  خدمات  يوفر  والذي  بتاجوراء،  الصحية  للرعاية 
القلب  الصحية األولية والوالدة والتطعيم، بجهاز تخطيط 
الخدمات  جودة  لتحسين  الصوتية،  فوق  الموجات  وجهاز 

المركز. في  الصحية 

  تنظيم معارض السيارات في طبرق
أصحاب  مــع  طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  اتفق 
النشاط  مزاولة  تراخيص  استخراج  على  السيارات  معارض 
بقيمة  العرض  بساحات  انتفاع  عقد  وتوقيع  للمعارض، 
اإلعالن  للمدينة.  محلي  كإيراد  البلدية  لصالح  تدفع  مالية 
المجلس  رئيس  عقده  اجتماع  عقب  جــاء  االتــفــاق  عن 
مع  الثالثاء،  بوالخطابية،  فرج  طبرق،  لبلدية  التسييري 
المكتب  وقال  المدينة.  في  السيارات  معارض  أصحاب 
»االتفاق  خالله  جرى  االجتماع  إن  طبرق  لبلدية  اإلعالمي 
مع أصحاب معارض السيارات على ضرورة استخراج رخص 
لهذه المعارض وعلى أي شركة لديها ترخيص خارج طبرق 
ضرورة استخراج ترخيص مزاولة نشاط من طبرق«. وشهد 
االجتماع أيضا االتفاق على قيام أصحاب معارض السيارات 
بـ»إجراء عقد مع البلدية مدته سنة على الساحات الخاصة 
قيمة  دفع  شهريا  دينار   100 بقيمة  السيارات  بعرض 
حضره  االجتماع  المدينة«.  لصالح  كإيراد  بالكامل،  السنة 
بوطابونة  عبدالكريم  التسييري  المجلس  عضو  من  كل 
الشؤون  ومدير  الوهراني  مسعود  البلدية  ديوان  ووكيل 

خليل. المولى  جاد  بالبلدية  والمالية  اإلدارية 

  نشاط مكثف في بلدية سبها
البلدي  المجلس  يجريها  التي  التفقدية  الزيارات  إطار  في 
أعضاء  زار  بالمدينة،  التعليمية  للمؤسسات  سبها  في 
أبوالنيران  ومحمد  األمين  عبداهلل  البلدي  المجلس 
الثانوية  محلة  مختار  يرافقهم  ــدوري،  ق وسلطانة 
بمحلة  حيان«  بن  »جابر  ومدرسة  »الخلود«  مدرستي 
والعراقيل  المشاكل  على  لالطالع  وذلــك  الثانوية؛ 

المختصة. الجهات  مخاطبة  خالل  من  الحلول  وإيجاد 
بقدرة  مولد  تسليم  الماضية  األيام  خالل  جرى   ■
من  مــقــدم  سبها  الــبــلــدي  الملعب  لصالح   70KV
خالل  مــن  الالجئين  لــشــؤون  السامية  المفوضية 
عضو  حضور  في  جرى  التسليم  »إنترسوس«.  منظمة 
ووكيل  أبوالنيران،  محمد  سبها  البلدي  المجلس 
مسؤول  وبرفقتهم  سبها  البلدي  المجلس  ــوان  دي
التفتيش  مكتب  ومدير  بالمجلس  والتنسيق  التواصل 

الشخصيات. وعديد  الصحية  بالخدمات 
مدينة  الزناتي  علي  الدكتور  الصحة  وزيــر  زار   ■
إلى  كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  مركز  وافتتح  سبها، 
الصحة  وزارة  لديوان  التابعة  الطورائ  غرفة  جانب 
ديوان  مسؤولي  مع  بحث  كما  الجنوبية،  بالمنطقة 
مكاتب  ــدراء  وم الجنوبية  بالمنطقة  الصحة  وزارة 
المشاكل  بالجنوب  والمستشفيات  الصحية  الخدمات 
وإيجاد  الجهات  هــذه  عمل  تواجه  التي  والعراقيل 

لها. الحلول 

 أخبار x أخبار

 رقصة الحظ تأتي من الجنوب
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

التشكيلي والناقد الفني 
عدنان بشير معيتيق

 طرابلس - عبدالسالم الفقهي

في تقديري أن كتاب »مكامن الضوء« للناقد التشكيلي الفنان 
عدنان بشير معيتيق، وايضا مقالته النقدية التحليلية اّلحقة له، 
عددا  تناول  لقد  الليبي.  التشكيلي  للفن  األساسي  المرجع  يعد 
كبيرا من أعمال رفاقه من التشكيليين الليبيين، وفوق ذلك الكثير 
من أعمال التشكيليين العرب، موضحا جوانب فنية ل ينتبه إليها 
المتلقي العادي، مثلي، الذي يهمه بالدرجة األولى، ما تدخله عليه 
اللوحة من بهجة ومتعة بصرية تثير أحساسيس، تاخذه إلى المتع 
التأملية والعقلية. لعل افضل واشمل ما قرأت عنه ما كتبه الكاتب 

)الموسوعي العراقي أسعد الجبوري( في صفحته )لون وضوء(.
منشود..  جمال  على  بنا  وضوء..تطل  لون  من  »نافذة  يقول: 
كتابه-  في  الضوء(  )مكامن  صاحب  اليها..  يزفنا  أو  الينا  يزفها 
تلو  النوافذ  الينا  يزف  يزل  ولم  واصل  بعدما   - الضوء  مكامن 
سطوح  حك  من  الجميل،  أزرقه  فضاء  في  صفحته  في  النوافذ 
الكهوف بحدة الحجر، عبورا بخبرات اإلنسان من قديمه وحديثه، 
التشكيلي  التعلم  وذاتيات  التشكيل،  مدارس  بخبرات  وعبورا 
التجربة  ، في  التجريب المضارع  إلى أقصى  الفنانين،  عند بعض 
التشكيلية الليبية؛ وما إختار منها في هذا الكتاب كنماذج وليس 

شمول كليا - فيما أظن..«.
وأشار إلى ذات حوار معه، قال فيه الفنان عدنان بشير معيتيق 
عن الفن التشكيل:»هي هجرة إلى الداخل، داخل النفس البشرية، 
والمشاعر..  الكالم  من  المتبقي  على  القبض  فرصة  واقتناص 

وترجمتها إلى صور بديعة على أسطح يدركها الجميع«.
ما  لدي  يعد  لم  ولذلك 
والناقد،  الفنان،  هذا  عن  يقال 
بشير  عدنان  التشكيلي 
إلى  عدت  أنني  سوى  معيتيق، 
برحلة  واستمتعت  صفحته 
الروعة،  في  غاية  بصرية 
كثيرا  تأسفت  أنني  واعترف 
أغلب  قبل  من  ار  لم  ألنني 
اعماله الرائعة. وألنني انتبهت 
إلى لوحات عديدة جميلة لرسم 
له  فكتبت  ثيران،  وأحيانا  ثور، 
بهذه  إهتمامه  عن  متسائال 
»الثيران  فأجابني:  الثيران، 
تجاربي  من  مبكرة  مراحل 
تاريخ  القدم في  البداية محاكاة لرسومات هي  الفنية كانت في 
الرسم الصخري بتاريخ البشرية وبعدها اصبحت مفردات تشكيلية 
كعناصر جمالية ذات ابعاد يمكن ان يحملها الثور كأيقونة عالمية 
في الخصوبة والقوة، وفي بعض الحيان يكون الضحية بدل من 
جسده  وتشريح  اشكاله  وتنوع  يمثله،  الذي  الدائم  البطولة  دور 
رسمت  منها  والكثير  وخلفيات  الوان  من  يحتويه  الذي  والمزاج 
كتسيلي  الكهوف  جدران  كأنها  خشنة  ومالمس  ارضيات  على 
واخرى كرسومات جبال اكاكوس، وقبل كل هذا وبعده فاني من 
مناصري القيمة الجمالية على حساب الخرى التي يمكن ان تحمل 
معان ودللت رغم ان الكثير من العمال التي رسمت كانت ذات 
مرحلة  كانت  الالحقة  المراحل  وفي  بالمعاني  طافحة  مواضيع 

الرؤوس والتي ارسلتها في رسالة سابقة كانت الحدث«.
والمرء  كبير،  عالمي  فنان  أنت  سيدي  »يا  قائال:  له  وكتبت 
يخجل أنه يثمن اعمال بعيدة عن بالدنا ول يعطى مبدعي بلدنا 
حقهم، ولذلك أنا اعتذر منك، ومن فناني ليبيا كافة. يا صديقي 
لقد انتقيت الكثير من اعمالك ، وتوقفت فكل ما اقول هذا يكفي 
تنظر إلى اللوحة الموالية، بطرف عين، وتقول لي: )وخيرى نا ؟( 
ويباركك  اهلل  يرعاك  الدهشة.  إبداع حد  تأملته  ما  والحقيقة كل 

ايها الفنان البديع«.
بمدينة   1968 سنة  مواليد  من  معيتيق  بشير  عدنان  الفنان 
مصراته في ليبيا , درس الرسم بشكل شخصي وقام بالعديد من 
المشاركات  اهم  والداخلية، ومن  الدولية  والمشاركات  المعارض 
الفنون  ورشة  في  مشاركة  هي  الدولية  الفنية  الحداث  في 
والمشاركة   2007 سنة  المتحدة  بالمملكة  بليفربول  التشكيلية 
في مخيم الفنون التشكيلية بتركيا - كابادوكيا 2010 كما شارك 
وله   2009 و   2005 سنوات  في  بتونس  المحرس  مهرجان  في 
العديد من الكتابات عن الفنون التشكيلية ونشرت في الكثير من 
المواقع الفنية والصحف والمجالت الورقية ومنها صحيفة القدس 
وموقع  اللكترونية  التشكيلي  ومجلة  اللندنية  والعرب  العربي 

فنون.
اللوحات، وهي غيض من فيض،  انتقيت من اعمال هذه  لقد 
ومثلما ذكرت من قبل أن قراءة اللوحة هي مساءلة شخصية، فما 
يراه مشاهد يختلف عما يراه مشاهد آخر، غير أن المتعة البصرية 

هي بهجة يتفق عليها المتلقين كافة.

اعترف أنني 
تأسفت كثيرا 

ألنني لم أر من 
قبل أغلب أعماله 
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● منصور بوشناف

● البوصيري عبداهلل

10 أعمال ليبية ضمن القائمة 
الطويلة لجائزة الكاتبة املغاربية

المغرب  كاتبات  لرابطة  التنفيذي  المكتب  أعلن 
جائزة  لنيل  المرشحة  لألعمال  الطويلة  القائمة 
مجال  في  عمال   62 ضمت  التي  المغاربية  الكاتبة 
 522 فرزه  بعد  والمسرح،  والرواية  والشعر  القصة 
وشروط  تتوافق  ل  التي  األعمال  واستبعاد  مصنفا 
الجائزة. وتضم الجائزة في دورتها األولى التي تحمل 
عشرة  لهي«  »ثريا  الراحلة  المغربية  الكاتبة  اسم 
أعمال من ليبيا وهي »ميت بوسة« لحنان المجبري، 
»المخطوطة«  كابو،  لحنان  أمكنة«  الفخاخ  »كل 
الهوني، »عالئق كونية« لسعاد احمد  لحنان يوسف 
محجوب،  لصافيناز  الجدران«  »عناق  الشويهدي، 
»ظالل  الحصادي،  حمد  لعزيزة  العابد«  »مسرحية 
»أعرج  حسن،  سالم  آدم  مروة«  عود  على  ترقص 
دلفي«  »عرافة  إبراهيم  لمسعودة  القدميين«  عارية 
لنعيمة  باسمك«  إل  يهتف  »ل  جبران،  لمفيدة 
القطعاني. وأضاف المكتب في بيانه أن لجان مجلس 
الحكيمات ستعلن لحقا »الالئحة القصيرة« لألعمال 

المشاركة والتي ستقدمها إلى لجنة تحكيم الجائزة.
مارس   9 في  بالفائزات  سيحتُفى  أنه  إلى  وأشار 
للكاتبة  الوطني  اليوم  يصادف  الذي   ،2022
المغربية. وقالت عزيزة يحضيه رئيسة رابطة كاتبات 
إطالق  خلفية  على  لها،  سابق  تصريح  في  المغرب، 
وحدة  إلى  حاجة  في  المغاربية  البلدان  إن  الجائزة، 
صف ثقافية؛ نظرًا للموروث المشترك الذي يجمعها 

سواء باللغة العربية أو األمازيغية أو الحسانية.

الغويل يتفقد أوضاع مكتبات طرابلس
قام وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، 
سالمة الغويل، خالل اليومين الماضيين بجولة تفقدية، اطلع خاللها على 

أوضاع المكتبات بمدينة طرابلس.
وشملت الجولة مكتبات طرابلس العالمية، والرواد، والفرجاني؛ بهدف 
لقائه بالمسؤولين عنها والتعرف على المشاكل والصعوبات، التي تعترض 

عملية نشر الكتاب والحتياجات الالزمة للرفع من مستوى هذه الصناعة.
بمكتبة  والكتَّاب  الشعراء  من  نخبة  مع  له  حديث  في  الغويل  وقال 
هم  واإلبداع  الفكر  بشؤون  والمعنيين  المثقفين  إن  العالمية  طرابلس 
الحروب  أنهكته  الذي  المجتمع  جراح  لملمة  في  ورئيسة  حيوية  حلقة 

وتاريخنا  تراثنا  مع  تواصل  نقطة  يمثل  الكتاب  أن  وأضاف  والنزاعات. 
وجسر يصلنا بمفاتيح التقدم والنهوض، وهو محور ارتكاز لمعرفة أخطائنا 

وعثراتنا في الماضي والحاضر.
ومطلع يناير الحالي، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير 
الثقافة  وزارة  مهام  تسيير  الغويل،  سالمة  القتصادية  للشؤون  الدولة 

والتنمية المعرفية، وفق ما أفادت وكالة األنباء الليبية »وال«.
ونشرت الوكالة قرارًا موقعًا من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، 
بتكليف وزير الدولة للشؤون القتصادية مهام وزارة الثقافة، ابتداًء من 

اإلثنين الماضي وحتى إشعار آخر.

»شطيرة الكتب« تطلق »مشروع ليبيا الثقافي«على غرار تجربة عربية سابقة

الخميس  باكير،  بزنقة  المسرح،  أصدقاء  منتدى  نظم 
الماضي، محاضرة للشاعر أحمد بللو، أدارها الكاتب البوصيري 
والمسرح  والشعر  الكتابة  مع  تجربته  عن  فيها  تحدث  عبداهلل، 

التي أسهمت في تكوينه األدبي والثقافي بشكل عام.
بدرنة  المولود  الشاعر  عن  تعريفية  نبذة  البوصيري  وألقى 
إلى  انتقاله  ثم  والثانوي،  اإللزامي  تعليمه  تلقى  حيث   1953
مدينة بنغازي لمواصلة دراسته بقسم الفلسفة جامعة قاريونس 
إل حملة العتقالت السياسية التي استهدفت الشباب الجامعي 
إل  منها  ينجز  لم  التي  دراسته  دون  حالت  السبعينيات  فترة 

عامين فقط.
النوادي  في  أصدر  إذ  الصحفي  بالعمل  بللو  ولع  إلى  وأشار 
ليعلن  حائطية  صحفا  الجامعي  الحرم  وكذا  إليها  انتسب  التي 
من خاللها وجهة نظره الفكرية والجمالية، وتواصلت رحلته مع 
الصحافة حتى أصبح عضوا بمجلة )ل( الصادرة عن رابطة األدباء 

والكتاب، ثم محررا بالصفحة الدبية لجريدة )أويا(.
عديد  في  للمحاضر  والنقدي  الشعري  بالنتاج  وعرف 
الدستور  ل،  األربعة،  »الفصول  أهمها  والمجالت  المطبوعات 
الصحف  في  المبثوثة  1999 قصائده  وقد جمع سنة  األردنية« 
منشورات  يتاح« من  ل  ما  اآلن  لك  »متاح  ديوان  في  وأصدرها 
الدار الجماهيرية، كذلك رأى البوصيري أن بللو تميز بمتابعاته 
الجادة للنشاط المسرحي وهي خاصية لم يسبقه إليها أحد عدا 

الكاتب عبدالقادر أبوهروس والناقد سليمان كشالف.
مالمح أولية

يجد  التي  األولى من خالل طرابلس  منابته  على  بللو  يطل 
التي  درنة  مدينته  في  مولده  وكما  قال،  كما  وذاته  ليبيا  فيها 
هذا  أن  ليرى  البشر  مع  عالقاتها  أطوار  بدايات  آنذاك  تعيش 
المديني الصغير قد أصبح نموذجا كبيرا في طرابلس  المكون 
عرفتنا  إنجاز حاضرة  نحو  الليبي  للمجتمع  تاريخي  صنيعة جهد 

بمعنى حقوق اإلنسان والقانون والديمقراطية.
سيرة  كتابة  يحاول  بالقصيرة  ليست  مدة  منذ  أنه  وأضاف 
عن  الخاصية  هذه  ميزة  نافيا  ينهض  داخليا  صوتا  لكن  ذاتية 
أل  فكرة  منطلق  ومن  ذلك،  فعل  إنسان  أي  فبإمكان  الكاتب 
سيرة ذاتية لنا من دون تدوين ذاكرة للمكان، ل تستقيم سيرة 
الشاعر دون سيرة درنة سابقا ولحقا، حيث كان مسقط رأسه 
كمدينة  فدرنة  الوديان،  تشقها  زراعية  منطقة  في  بضواحيها 
كانت مجموعة من فيض وديان حصوي، نسيجها البشري مزيج 
الليبي  الغرب  من  هجرات  ومجموعة  األندلس  مهاجري  من 

»مصراتة، تاجوراء، زليتن.. إلخ«.
ويواصل معلقا إن وعيه بدرنة يصفها كمدينة عمل تحتضن 
تناسق  يسودها  وغيرها،  الميكنة  إلى  الزراعة  من  الحرف  كافة 
وعدالة في تقاسم الموارد ووئام مجتمعي مظلال بتدين وسطي، 
ويمكن القول إن »الدراونة« استطاعوا تأسيس مكان للخضرة 
والماء والوجه الحسن، كذلك تقديسهم للجمال فالعطور تمثل 
لهم شقيقا للروح، وإذا أردت التمتع برؤية أخرى فالجلوس على 

في  الفرادة  بالغة  بانورامية  صورة  إلى  ينقلك  جبالها  سفوح 
تدرجات الخضرة وجمال بيوتها المتناثرة وسحر طبيعتها اآلسر.

كدائرة  فهي  أمه،  مع  العالقة  قداسة  عند  أيضا  بللو  توقف 
وللعالم  القريب  للمحيط  الشخصية  رؤيته  فيها  تتشكل  أولى 
لمواطن  الحاضنتان  والطبيعة  األم  أن  إلى  إضافة  ككيان كلي، 
من  انتقالته  مالمح  والعاطفة  التربية  بلغة  صاغا  الطفولة 

الوجود البيولوجي إلى فعل المشاركة اإلنسانية.
لكن بالرتقاء في سلم النضج السياسي ستصبح نقطة تحوله 
الكبرى، األم في  عبر محطتين: األولى في نموذج األم واألخت 
سلوكها المسالم واألخت في كيفية المعارضة والمقاومة أو ردود 
فعل تواجه قساوة الموقف، والثانية ارتبطت بنكسة 1967 ولما 
والخذلن،  بالعجز  آنذاك  وإحساسه  الهزيمة  مثله صدى صوت 
والمد  عبدالناصر  بخطابات  مشبعة  كانت  األجواء  أن  خصوصا 

القومي وحلم الوحدة.. إلخ.
الخوف والشعر

الخوف كان دافعه للشعر عندما كان طفال  وأوضح أن عامل 
بحكايات  محاطا  ما  مكانا  قاصدا  والغابات  المزارع  ظالم  يشق 
الستعانة  تتم  الوساوس  تلك  يطرد  ولكي  واألشباح  العفاريت 
المعروفة  األلحان  اتفق مساقة على وزن بعض  بكلمات كيفما 
ومن هنا راودته فكرة أن يصبح مغنيا وتحديدا في المناسبات 

الجتماعية كاألعراس، من ذلك يقول بللو »ما زلت أنظر لنفسي 
كمغٍن ل شاعر«.

الشرق  إلذاعة  استماعه  عبر  لمسه  اليسار  شعراء  تأثير 
إليه قصائد األبنودي والشيخ إمام والسيد  التي نقلت  األوسط 
الكتابة  فكرة  عليه  واستحوذت  الشربيني،  وحكمت  مكاوي 
والشعر، وتعرفه في رحلة القراءة على نتاج الشعراء عبدالمعطي 
القاسم،  وسميح  درويش  ومحمود  عبدالصبور،  وصالح  حجازي 
ظل  لكن  إلخ،  إدريس..  ويوسف  محفوظ،  نجيب  أعمال  وكذا 
اإلجابة  الليبية؟، واقتضت  األعمال  أين  سؤال في داخله يقول: 
قادته  التي  المكتبات  واستكشاف  المدينة  إلى  الخروج  رحلة 
للتعرف على قصائد الشاعر علي الفزاني التي لمس فيها الصنعة 
الشعرية على حساب التلقائية وقراءته لديوان »أشواق صغيرة« 
لعلي الرقيعي الذي ترك انطباعا لديه أن استلهامه من األغنية 

أكثر منه للقصيدة.
المسرح والسجن

فرقة  يكون  أن  فكرة  الستينيات  منتصف  بللو  استهوت 
مسرحية صحبة عدد من األصدقاء من واقع تأثير المناخ العام 
في درنة الذي يشهد نشاطا مسرحيا ملحوظا، إضافة إلى ظهور 
الكلمة من  أن  اكتشافه  ومع  القصائد،  بعض  في  الشعر  ملكة 
الممكن أن تكون مزيفة أو خائنة أو غير حقيقية بذا ارتابه من 
الشعر والنسحاب لصالح الصحافة والمسرح الذي اعتبره امتحانا 
للغة، فكانت بدايته مع المسرح في »شمشون ودليلة« لمعين 

بسيسو جسد فيها دور األب.
وتوطدت عالقته مع الركح في أعمال أخرى كمسرحية »أيوب« 
إعداد  شهد  حيث  ببنغازي  للجامعة  انتقاله  ثم   ،1973 سنة 
المسرح الجامعي لمسرحية »الموت يحكم المدينة« 1974، ثم 
الذي   ،1975 سنة  بوشناف  منصور  للكاتب  »صراع«  مسرحية 
و»عندما  الراوي«  غياب  في  الحكايات  »تداخل  مسرحياته  أدت 

تحكم الجرذان« في مرحلة لحقة إلى دخوله للسجن.
اتحاد  لتأسيس   1976 الجامعي سنة  الشباب  رؤية  واتجهت 
سيناقش  الذي  ليبيا  طلبة  مؤتمر  مشروع  وكذا  ليبيا  طلبة 
الدستور المنظم لتحاد الطلبة وتحديدا تعديل نص المادتين 
الرابعة والرابعة عشرة، تقول األولى »ل يحق للطالب مناقشة 
مناقشة  للطلبة  يحق  »ل  الثانية  وتنص  التعليمية«  مناهجهم 

السياسة العامة للدولة«.
بعض  وجود  برغم  أنجز  الطلبة  اتحاد  مشروع  أن  وأضاف 
العراقيل، إل أن استقاللية الجامعة لم تستمر إذ تمكنت السلطة 
اقتياد  عنه  ونتج  أبريل  من  السابع  في  عليها  السيطرة  من 
ضمن  بللو  وكان  للسجن  والفن  الكتابة  في  المثقفة  طالئعها 
تلك المجموعات التي ظلت حبيسة الجدران لمدة اثنتي عشرة 

سنة.
ولوجه  األول  منظورين،  من  السجنية  تجربته  بللو  يلخص 
من جديد لعالم الشعر الذي خلق فيه نوعا من التوازن، والثاني 
إدراك أن ما حدث كان متوقعا استنادا إلى خلفية مطالعاته على 
مدى عقد كامل من القراءة لتاريخ رواد التنوير في العالم، وإن 
المسرحيون  يصنعه  حراك  نتيجة طبيعية ألي  هو  المصير  هذا 

واألدباء والفنانون والشعراء.

متحدثا عن تجربته مع الكتابة والشعر والمسرح

يطل بللو على منابته األولى 
من خالل طرابلس

التي يجد فيها ليبيا وذاته

أحمد بللو: األم هي الدائرة األولى التي 
تشكلت فيها رؤيتي الشخصية للعالم

 

تصوير  بدأت  يسرا  الفنانة    ●
وهو  سعيدة،  أحالم  مسلسل 
وإخراج  خليل،  هالة  تأليف  من 
عمرو عرفة، ومن المقرر عرضه 

في موسم رمضان المقبل.

أحالم يسرا السعيدة
اسمها  جديدة  منصة    ●
لشبكة  تابعة   »ToD«
تعرض  سوف   »beIN«
»ولد  السوري  المسلسل 
بطولة  من  وهو  البلد« 

النجم باسم ياخور.

باسم ياخور
عزالدين  الليبي  المخرج   ●
وعكة  إلى  تعرض  المهدي، 
إلى  إثرها  على  وسافر  صحية 
إحدى  في  يرقد  واآلن  تونس 
المهدي  الخاصة.  العيادات 
ويقول  ورم  من  يعاني 

أصدقاؤه إنه في حالة صعبة.

عزالدين املهدي.. سالمات

● فريق عمل مسلسل السرج 
انتهى من تصوير أحداث 

المسلسل، المسلسل درامي 
اجتماعي يحاكي الهوية الليبية 

فترة الستينيات ويقع في 30 
حلقة ويشارك فيه حوالي 60 

شخصية من نجوم الدراما 
الليبية .

60 نجما ليبيا في »السرج«
● المطرب الليبي خيري 

الطائش صاحب أغنية تروقي.. 
يا بالدي، عبر عن سعادته بأن 

تكون أولى حفالته الغنائية 
لهذا العام بمناسبة اليوم 

الوطني للشعب الفلسطيني 
في العاصمة طرابلس.

أغنية هاجر ظافرالطائش يغني لفلسطني

فن x فن
● أغنية )عدا.. الغالي( أحدث 
أغاني المطربة الليبية هاجر 

ظافر، حققت آلف المشاهدات 
على شبكة يوتيوب. هاجر حصلت 

على دبلوم في الموسيقى، 
وتعمل مدرسة موسيقى، 

وسبق لها المشاركة في عديد 
المهرجانات المحلية والدولية.

واعدة  مبادرة  والتوزيع«  للنشر  الكتب  »شطيرة  دار  أطلقت 
تحت عنوان »مشروع ليبيا الثقافي«، وقالت في فيديو دعائي إن 
الثقافة  نشر  في  مثال  العربية  التجارب  إحدى  من  يتخذ  المشروع 
الكتاب  من  لعدد  كتب  طباعة  خالل  من  القراءة،  على  والتشجيع 

المجالت. مختلف  في  المغمورين،  أو  المعروفين  سواء  الليبيين 
منا  »إيمانا  »فيسبوك«:  على  صفحتها  في  الدار  وقالت 
وثقة  الليبي،  المجتمع  في  القراءة  ثقافة  نشر  بضرورة 
وتشجيع  الليبية  الثقافية  الساحة  تغيير  على  قادرون  بأننا 
في  البدء  لكم  نعلن  القراءة..  على  المجتمع  فئات  مختلف 
ليبيا  )مشروع  ليبيا  في  األضخم  الثقافي  المشروع  تجهيز 
حملة  إلى  إضافة  محاور  أربعة  إلى  ينقسم  والذي  الثقافي( 
المدارس  تشمل  والتي  القراءة(  في  )ساعة  باسم  توعوية 

. » لليبية ا
األول: المحور 

في  قصصهم  ونشر  كاتب   200 لدعم  قصصية  مسابقة 
.2022/2/9 للتقديم:  موعد  آخر  قصصية،  كتب   10

التقديم: شروط 

الفصحى. بالعربية  مكتوبا  المشارك  العمل  يكون  أن   -
فوق. فما  عاما   13 من   -

القصص. أنواع  جميع  تقبل   -
النابية. األلفاظ  من  خاليا  العمل  يكون  أن   -

السماوية. بالديانات  المساس  عدم   -
1500 كلمة. 500 كلمة إلى  - عدد الكلمات من 

ليبيا. في  مقيما  أو  الجنسية  ليبي  المشارك  يكون  أن   -
الثاني: المحور 

في  قصصهم  ونشر  طفال   50 لدعم  قصصية  مسابقة 
.2022/2/9 للتقديم:  موعد  وآخر  مشتركة،  رواية 

التقديم: شروط 
الفصحى. بالعربية  مكتوبا  المشارك  العمل  يكون  أن   -

مساعدة  دون  الطفل  كتابة  من  العمل  يكون  أن   -
أسرته.

عاما.  12 إلى  أعوام   7 العمر من   -
كلمة.  500 إلى  كلمة   100 من  الكلمات  عدد   -

ليبيا. في  مقيما  أو  الجنسية  ليبي  المشارك  يكون  أن   -

في  سيكون  التقييم  ممتازة،  اللغة  كانت  إن  يهم  ل   -
الفكرة. على  األول  المقام 

دورة  إلى  طفال   50 الـ  سيخضع  التقييم  انتهاء  بعد   -
طفال  هناك  أن  تبين  حال  وفي  مدينتهم  حسب  تدريبية 
سيجري  أسرته  من  الكتابة  في  مساعدة  على  تحصل 

المشاركة. من  إقصائه 
: الثالث  المحور 

المصورة  القصص  ومجالت  اإلنمي  شعبية  ازديــاد  مع 
والتي  العرب  مانجاكا  لكم مجلة  نقدم  والكوميكس(  )المانجا 

يابانية. كاتبة  من  دولية  ومشاركة  ليبية  أقالم   4 تجمع 
نسخة  وأيــضــا  المكتبات  فــي  قريبا  ستتوفر  المجلة 

مجانية. إلكترونية 
الرابع: المحور 

ليبيا  مشروع  من  نصيب  اإللكترونية  األلعاب  لجمهور 
قصص  تحاكي  والتي  الروائية  اللعبة  لكم  نُقدم  الثقافي، 
الهاتف  على  ستتوفر  اللعبة  )حكاياتنا(،  الليبي  التراث 

قريبا. والحاسوب 
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في
األولى املرمى السنوية  الذكرى  احتفالية  أقيمت 

 ،»ITF« للتايكواندو  الليبي  االتحاد  إلنشاء 
في صالة بالخير في طرابلس، بحضور كوكبة 
من  بدعوة  واإلعالميين،  الرياضة  نجوم  من 
باالتحاد  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  رئيس 
بكلمة  الحفل  واستُهل  المال،  بيت  محمد 
للتايكواندو  الليبي  االتحاد  لرئيس  قصيرة 
خاللها  رحب  المال،  بيت  محمد   ،»ITF«

بالحضور، وشكر كل من حضر ولبى الدعوة.
فقرات،  شهدت  السنوية  االحتفالية 
التي  الشخصيات  عديد  تكريم  خاللها  جرى 

التايكواندو،  لعبة  تطوير  في  أسهمت 
الدولي  االتحاد  رئيس  نائب  من  ومشاركة 
من  مداخلة  أجرى  حيث  ظاهر،  ميشال 
عبر  مباشرة  األسترالية،  سيدني  مدينة 
»زووم«،  برنامج  على  الصناعية  األقمار 
باتحاد  اهتمامها  على  ليبيا  ظاهر  وشكر 
المقبلة  األشهر  خالل  بأنه  وصرح  اللعبة، 
والنشاط  بالتطور  ليبيا، مشيدًا  في  سيكون 
أعطيت  ثم  اللعبة،  تطوير  في  المتزايد 
عميد  المهدوي  خليفة  للمهندس  الكلمة 
دخول  أن  وأوضح  ليبيا،  في  التايكواندو 
اتحاد  قبل  ليبيا  إلى   »ITF« التايكواندو 
وتحدث عن  جيد،  أمر   »WTF« التايكواندو

ليبيا. التايكواندو في  رياضة  تاريخ 

اتحاد التايكواندو »ITF« يحتفل بإطفاء الشمعة األولى

األهلــي  محترف  وصل 
الجــديد  طـرابلــس 
األردنــي  المهاجــم 
شرارة  زريق  محمد 
تعاقدت  الذي 
اللجنة  معه 
ية  لتسيير ا
األهلي  لنادي 
تدعيمات  أول  ليكون  رسميًا  طرابلس 
الشتوي  الميركاتو  في  األول  الفريق 
الدوري  من  اإلياب  مرحلة  وخالل 
أبرز  أحد  شرارة  ويعد  الممتاز،  الليبي 
األردنية  الكرة  في  الجديدة  المواهب 
مع  بقوة  وظهر  الماضي،  الموسم 
بطولة  على  معه  وحصل  الرمثا  نادي 
العب  ويعد  الممتاز،  األردني  الدوري 
شرارة  زريق  محمد  األردني  الرمثا 
سبق  عامًا(،   24(  1997 مواليد  من 
القطري  السيلية  فريق  مع  لعب  أن  له 
هجوم،  وسط  ومركزه  اإلعارة  سبيل  على 
شرارة،  عقد  تجديد  في  الرمثا  إدارة  وفشلت 
اتفقت  أن  بعد  توقيع،  دون  الالعب  غادر  حيث 
 80 مقابل  موسمين  لمدة  عقده  تجديد  على  معه 
الالعب  ويختار  األمور  تتغير  أن  قبل  أردني،  دينار  ألف 
لمدة  شرارة  مع  التعاقد  وكان  طرابلس،  األهلي  نادي 
حفيظتها  أثار  ما  وهو  الرمثا،  لجماهير  مطلبًا  موسمين 

بعدما غادر الالعب دون توقيع.

سجل مرقب االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، محمد قريميدة، عدة مالحظات 
في تقريره، بعد الجولة التفتيشية على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، والتي جرت في 

السادس من يناير الجاري، وشمل تقرير الزيارة 15 نقطة، يحتاجها الملعب حتى 
يجري تجديد اللعب فيه من قبل »كاف«، وطالب بضرورة تركيب أرضية ضد االنزالق 

بحجرات تغيير المالبس وتنظيف كامل لمرافق الملعب وتثبيت كراسي الملعب 
واستبدال الكراسي المكسورة وتركيب وصيانة طاوالت اإلعالميين بالمنصة، 

مع تثبيت مصادر الكهرباء وإنشاء وتجهيز قاعة المؤتمر الصحفي.

أكد المدرب، رزق الشيباني، أنه سعيد بعودة نشاط الكرة الطائرة إلى نادي المدينة، ◆◆
بعد غياب طويل، وذلك بفتح مدرسة خاصة للعبة تضم 40 ناشئًا، وقال الشيباني »جرى 

االنتهاء من عمل قياسات الرياضيين، وفتح ملفات لهم ليبدأ العمل الفعلي بالمدرسة 
التي ستفرز مواهب عديدة يمكن التعويل عليها، ففي الموسم المقبل ستكون االنطالقة 
بفريق البراعم ثم فريق األواسط لتعود اللعبة التي غابت عن النادي منذ موسم 2000«، 

ويعد الشيباني محاضرًا وخبيرًا دوليًا وحاصاًل على ماجستير إدارة أعمال ودبلوم 
عالي اتصاالت ودبلوم علوم رياضية، وبدأت انطالقته العام 1972.

كان يا ما كان

الحدث

زين العابدين بركان

وانطلقت نسخة »كان« الكاميرون الجديدة التي 
تحمل الرقم )33( وسط مشاركة أفريقية كبيرة 
منافساتها  خوض  إلى  تأهلوا  منتخبا   24 لعدد 
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  بينهم  من  ليس 
القدم الذي يتواصل غيابه للنسخة الرابعة تواليا 
منذ آخر ظهور وتواجد له في نهائيات بطولة أمم 
غينيا  بمالعب  جرت  والتي   ،2012 العام  أفريقيا 
والغابون ليستمر غيابنا بعد أن ودعنا تصفياتها 
تونس،  منتخبات  أمام  مخيبة  بنتائج  األخيرة 
وتنزانيا، وغينيا االستوائية وتذيلنا الئحة الترتيب.
لم يعد لنا عالقة بنهائيات »كان« سوى قليل 
مر  كلما  نستعيدها  أصبحنا  التي  الذكريات  من 
علينا موعد هذا الحدث الذي كان تواجدنا بمالعبه 
خجوال في ثالث نسخ من نهائياتها؛ حيث استهل 
نظمت  حين  مشاركاته  مشوار  الوطني  منتخبنا 
بالدنا للمرة األولى منافسات هذه البطولة العام 
مستضيف  كبلد  منتخبنا  شارك  حيث   ،1982
ونجحنا في تنظيم البطولة في أول اختبار تنظيمي 
»فيفا«  رئيس  بحضور  الحجم  بهذا  لبطولة  لنا 
و»كاف«. تمكن منتخبنا الوطني من الوصول إلى 
خوض المباراة النهائية ليحل وصيفا لبطل القارة 
خلف المنتخب الغاني بعد أن فقد المباراة النهائية 
بركالت الحظ الترجيحية بعد بطولة قوية شهدت 
مشاركة ثمانية منتخبات أفريقية فقط من بينهم 
العالم  نهائيات كأس  األفريقية في  الكرة  ممثال 
لكرة القدم وقتها بإسبانيا العام 1982 المنتخبان 

الكاميروني والجزائري.
لنعود  النهائيات  إلى  عودتنا  تأخرت  ثم 
 2006 العام  الثانية  للمرة  مجددا  مالعبها  إلى 
مجموعة  في  منتخبنا  وجاء  مصر،  بمالعب 
إلى  البطولة  مستضيف  المصري  المنتخب 
وخرجنا  ديفوار،  وكوت  المغرب  منتخبي  جانب 
كان  ثم  األول،  الدور  من  المنافسة  سباق  من 
الظهور األفريقي الثالث واألخير لفريقنا الوطني 
في نهائيات غينيا والغابون العام 2012، وحقق 
رغم  البطولة  هذه  في  إيجابية  نتائج  منتخبنا 
إخفاقه في بلوغ الدور الثاني، حيث سجل تعادال 
واختتم  اللقب،  حاملة  زامبيا  أمام  مثيرا  إيجابيا 

مشاركته بانتصار مستحق على السنغال.
الغياب  من  الممل  الفاصل  هذا  بعد  واآلن 
وخيبات  اإلخفاقات  من  الطويلة  السلسلة  وهذه 
األمل هل استخلصنا الدروس والعبرة من المرحلة 
الماضية؟ وماذا خططنا؟ وما هي أهدافنا المقبلة؟ 
وما هي خارطة طريق إنقاذ مستقبل الكرة الليبية 
ومنتخباتنا التي حتما سيكون الطريق إليها شاقا 
وطويال؟ وأصبحت تحتاج لثورة تغيير تطال البنية 
على  أولى  كخطوة  المتهالكة  التحتية  الرياضية 

الطريق الصحيح.

● جانب من حضور حفل اتحاد التايكواندو

● مباراة للنصر أمام الهالل في الكرة الطائرة

طائرة النصر تصطدم باألهلي بنغازي.. 
ومصراتة تستقبل دوري تفادي الهبوط

المرج،  بمدينة  موسى  أحمد  بقاعة  جرت 
مبارتان في كأس ليبيا للكرة الطائرة، عن فرق 
على  النصر  بفوز  انتهيتا  األولى،  المجموعة 
كانت  رد  دون  أشواط  ثالثة  بنتيجة  الهالل، 
وفي   ،)15-25  ،19-25  ،21-25( نتائجها 
المباراة الثانية، فاز األهلي بنغازي على المروج 
بثالثة أشواط دون مقابل أيضًا، كانت نتائجها 
النصر  الفائزان   ،)16-25  ،18-25  ،14-25(
الخميس،  اليوم  يلتقيان  بنغازي،  واألهلي 
إلى  المتأهل  الفريق  لتحديد  المرج  بقاعة 

نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.
إلى  لإلشارة  الكأس  مسابقة  مع  ونبقى 
تأهل السويحلي عن المجموعة الثانية، بعد 
فوزه ذهابًا )3-1(، وإيابًا اإلثنين )3-0(، ليتحدد 
واألهلي  أساريا  بين  المجموعة  بطل  المقبل  الجمعة 
طرابلس، كما يشار إلى أن أساريا تأهل بعد فوزه على 

-25  ،19-25  ،10-25( نتائجها  كانت   )0-3( العروبة 
21(، واألهلي طرابلس بعد فوزه على الوحدة الويفات 
بثالثة أشواط لصفر كانت نتائجها )10-25، 21-25، 
25-9(. في الوقت نفسه، قرر المكتب التنفيذي لالتحاد 
الليبي للكرة الطائرة إقامة دوري تفادي الهبوط وأيضًا 
مباريات الدور السداسي بقاعة األلعاب الرياضية بمدينة 
مصراتة، والفرق التي تتنافس في دوري تفادي الهبوط 
واألفريقي  األولى،  المجموعة  من  والنصر  المروج  هي 
زليتن والبشائر من المجموعة الثانية، والوحدة الويفات 
المتأهلة  الفرق  أما  الثالثة،  المجموعة  من  والعروبة 
والهالل  بنغازي،  األهلي  فهي:  السداسي  الدور  إلى 
من المجموعة األولى، والسويحلي واالتحاد المصراتي 
من  وأساريا  طرابلس  واألهلي  الثانية،  المجموعة  من 
الطائرة،  للكرة  العام  االتحاد  وقرر  الثالثة.  المجموعة 
إقامة الدور السداسي والرباعي ذهابًا وإيابًا في الصاالت 
الجاهزة والتي تعود تبعيتها لشركة المنشآت الرياضية، 
على أن تقام جميع المباريات من دون حضور الجمهور، 
ويسمح بالحضور ومرافقة الفريق فقط لرئيسه أو نائبه، 

والمدير التنفيذي.

طرابلس - محمد ترفاس

االتحاد واألهلي طرابلس يوجهان ضربة »إيطالية - فرنسية«

في  الفنية  األجهزة  داخل  التغييرات  تتواصل 
أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد 
في  الليبية  الكرة  ممثلي  مؤخراً  طالت  أن 
بطولة »الكونفدرالية« االتحاد »العميد« 
واألهلي طرابلس »الزعيم«، حيث أعلنت 
إدارة نادي االتحاد استقالة مدرب الفريق 
جوزيبي  اإليطالي  القدم،  لكرة  األول 
قبول  بعد  »العميد«،  ليودع  سانينو، 
اإلدارة استقالته، وتم تكليف المدرب 
محمد  الفني،  الجهاز  في  المساعد 
المساعد  ويعاونه  الحمروني، 
قيادة  مهمة  لتولي  باني،  محمد 
الفريق موقتًا، إلى حين التعاقد مع 
من  قرار  سبقه  كما  جديد،  مدرب 
»األهلي  بالنادي  التسييرية  اللجنة 
طرابلس« بفسخ عقد مدرب الفريق 
برنارد  الفرنسي  القدم،  لكرة  األول 
أيضًا من  الفرنسي  سيموندي ومساعده 
المدرب  تكليف  القرار  مهامهما، وشمل 
مدربًا  زميط  سامي  التونسي  المساعد 
موقتًا لفريق كرة القدم األول، إلى أن يتم 
التعاقد مع مدرب جديد في الفترة القليلة 

المقبلة.
المشكلة  التسييرية  اللجنة  وبدأت 
حديثًا خلفًا لساسي أبوعون عملها إلدارة 
كشف  أن  بعد  طرابلس«،  »األهلي  نادي 
مكتب الرياضة بمنطقة طرابلس ذي الرقم 
اإلشاري )609/م.ر.ط.أ ( بتاريخ 22 ديسمبر 
2021 تشكيل لجنة تسييرية لنادي »األهلي 

طرابلس« الرياضي الثقافي االجتماعي.
اعتماد  على  الموافقة  عبر  ذلك  جاء 
إدريس  أحمد  فرج  من  المكون  المجلس 
رئيسًا، ونائبه خالد خليفة، والعضو المالي 
سفيان  واألعضاء:  الغرابلي،  عبدالحكيم 
شبل  بن  وعبدالرزاق  محمد  ونور  محمد 
ووائل مركوس وحسام عبدالرحيم وعبدالباري 

الشركسي.
سانينو  جوزيبي  االتحاد  فريق  مدرب  أما 
االتحاد  كأس  مباريات  االتحاد  مع  فخاض 
الفريق  تواجد  المحلي،  والدوري  األفريقي 
يخسر  ولم  مباريات،   6 نقاط، من   12 برصيده 
االتحاد  وفاز  التدريبي،  مشواره  خالل  مباراة  أي 
على األهلي طرابلس والشط وأبوسليم وتعادل 
مع االتحاد المصراتي والمحلة والخمس ووصل 

منافسات  من  المجموعات  دوري  إلى  بالفريق 
كأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية«.

وُأجريت قرعة دور المجموعات بكأس االتحاد 
بمقر  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة  األفريقي 
القدم »كاف« في مصر،  لكرة  األفريقي  االتحاد 
الدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا  وتشارك 
األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم  المحلي 
الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس«  و»األهلي 
المحلي في النسخة األخيرة والمشارك من البداية 

في بطولة »الكونفدرالية«.
جاء »األهلي طرابلس« في المجموعة األولى 
بجانب »زاناكو« الزامبي و»الصفاقسي« التونسي 
في  فجاء  »االتحاد«  أما  المصري،  و»بيراميدز« 
المجموعة الثانية بجانب »شبيبة الساورة الجزائري 

و»شبيبة  أفريقي  الجنوب  بايرتس«  و»أورالندو 
القبائل« الجزائري أو »ريال ليوباردز« من مملكة 
إسواتيني، أما المجموعة الثالثة فضمت »أوتوهو« 
من الكونغو و»المصري البورسعيدي« من مصر 
من  و»مازيمبي«  الكاميروني  سبور«  و»كوتون 
الرابعة  المجموعة  وفي  الديمقراطية،  الكونغو 
و»أسيك  النيجر  من  الوطني«  »الحرس  جاء 
التنزاني  و»سيمبا«  العاج  ساحل  من  أبيدجان« 
و»نهضة بركان« المغربي. سبق وأعلن االتحاد 
األفريقي لكرة القدم »كاف« رسميًا تأهل فريق 
»االتحاد« ممثل ليبيا في كأس »الكونفدرالية« 
فريق  انسحاب  بعد  المجموعات،  دوري  إلى 
مدينة  إلى  حضوره  لعدم  النيجيري،  »أنيمبا« 
ملعب  على  »االتحاد«  فريق  لمالقاة  بنغازي، 

شهداء بنينا، معتبراً »االتحاد« فائزاً بثالثة أهداف 
نظيفة، وقد أكد مراقب االتحاد األفريقي »كاف« 
الليبي محمد قريميده، تأهل االتحاد رسميًا إلى 
دور المجموعات في بطولة »الكونفدرالية«، بعد 
بعدم  الـ»كاف«  النيجيري  »أنيمبا«  نادي  إبالغ 
»أنيمبا«  فريق  حاول  وقد  المباراة،  لعب  تمكنه 
تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، لكن 
ليتأكد  الطلب،  رفضا  »االتحاد«  ونادي  »كاف« 

تأهل »االتحاد« إلى دور المجموعات.
أما فريق »األهلي طرابلس« ففاز على فريق 
طريق  عن  رد  دون  بهدف  المالي،  »الملعب« 
محمد اشتيوي، على ملعب »شهداء بنينا« ضمن 
إياب منافسات »الكونفدرالية« بدور الـ32 المكرر 
مباراة  وكانت  المجموعات،  لدوري  المؤهلة 
الذهاب قد انتهت لصالح »الملعب« المالي بنفس 
النتيجة، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح، التي 
ابتسمت لألهلي طرابلس، بنتيجة )4-2( ونجح 
محمد  والحارس  عكاشة  ومحمود  طاهر  صالح 
ركالت  تسجيل  في  بوعرقوب،  وعلي  نشنوش 
الملعب  أضاع  بينما  طرابلس،  لألهلي  الترجيح 

المالي ركلتين.
من   »47« رقم  الجديدة  النسخة  ودخلت 
مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم 
أجواء تغيير المدربين سريعًا، وشهدت المسابقة 
تقدم  حيث  واالستقاالت،  اإلقاالت  من  حزمة 
المدرب صالح رحيل باستقالته من تدريب فريق 
مباراة،  بأي  الفريق  فوز  لعدم  الجبل«  »شباب 
وتذيله ترتيب المجموعة األولى، وباستقالة صالح 
رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبد 
الغسلي  والحسن  »السويحلي«  أربيش  الحفيظ 
فريق  مدرب  بطاو  وحمدي  »المدينة«،  مدرب 
»أبوسليم«  مدرب  المريمي  وعمر  »الخمس«، 
إدارة نادي  وآخرهم صالح رحيل، وأعلن مجلس 
»السويحلي«، تعيين التونسي كمال زعيم، مدربًا 
بقيادة  السابق  الفني  الجهاز  عن  بدياًل  للفريق 
المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم 
لقائمة المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 

.2022 –
الدوري  في  التوانسة  المدربين  عدد  وصل 
في  مدربًا  عشر  أحد  إلى  الموسم  هذا  الليبي 
المجموعتين األولى والثانية، بعد االستغناء عن 
من  أكثر  إلى  وصلوا  ومحليين  أجانب  مدربين 
مقاعد  في  األخيرة  التغييرات  وبعد  مدربًا،   14
 ،7 المحليين  المدربين  عدد  بات  المدربين، 
و11 مدربًا تونسيًا، ومدربين أوروبيّين، ليصل 
مجموع المدربين 20 بعدد األندية المشاركة في 

مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

القاهرة ـ الوسط

»الزعيم« يستكمل مشواره بعد وداع برنارد 
سيموندي وتكليف زميط إلنقاذ الموقف محلياً

قبل استكمال مشوار المجموعات بـ»الكونفدرالية«

»العميد« يستغني عن جوزيبي سانينو ويسند المسؤولية الموقتة إلى الحمروني لحين التعاقد مع أجنبي جديد

● مباراة القمة األخيرة بين االتحاد واألهلي طرابلس في الدوري

طرابلس - الصديق قواس

● سيموندي

● جوزيبي

رفض رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني 
استقالة رئيس لجنة المسابقات باالتحاد عبدالمولى المغربي، 
وعلمت جريدة »الوسط« من مصادر خاصة، أن الشلماني 
طالب رئيس لجنة المسابقات بإنهاء »أزمة عمله الحكومي 
مع الجهات المختصة«، وذلك من أجل التفرغ لالستمرار في 

مهمة تنظيم الدوري.
يأتي هذا بعد أن قدم المغربي استقالته من منصبه في 
رسالة خطية أرسلها إلى رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
عبدالحكيم الشلماني، وجاء في رسالته »أنه ُكلف بعمل آخر 
في وظيفته الرسمية« بحسب الرسالة، بينما أفادت معلومات 
حصلت عليها »الوسط« بأن السبب الرئيسي لهذه االستقالة 

هو ضغط بعض أندية الممتاز على رئيس لجنة المسابقات، 
خصوصًا في قرارات العقوبات التي أصدرها والتي وصلت إلى 
أسبوعها السابع، وكان اتحاد الكرة، اتخذ خطوة تكليف عضو 
الليبي  االتحاد  إدارة  قبل  األوجلي من  اإلدارة عادل  مجلس 

لشغل المنصب.
وسبق وأصدرت لجنة المسابقات عقوبات كبيرة، أبرزها 
الذي تضمنت مواده عقوبات باإليقاف عن  قرارها رقم 17 
اللعب والحرمان من مرافقة فرقهم، باإلضافة إلى غرامات 
مالية وصلت في مجموعها إلى 19 ألف دينار، باإلضافة إلى 
معاقبة العب »األولمبي« طارق محمد بشارة باإليقاف مباراة 
واحدة، ومعاقبة العب خليج سرت المهدي عبدالحميد حامد 

المدينة  العب  ومعاقبة  متتالية،  مباريات  ثالث  باإليقاف 
سالم عبلو باإليقاف أربع مباريات مع غرامة مالية قدرها 

و»السويحلي«  »الشط«  ناديي  ومعاقبة  دينار،   2000
بغرامة مالية على كل منهما قدرها 1000 ألف دينار، ومعاقبة 
مرافق فريق »شباب الجبل« عبدالسالم أبوكمبل باإليقاف 
عن مرافقة فريقه لمدة ستة أشهر، باإلضافة إلى غرامة مالية 
قدرها أربعة آالف دينار، وأيضًا معاقبة مرافق نادي »الوحدة« 
جالل الدامجة بعدم مرافقة فريقه لخمس مباريات متتالية 
فرق  معاقبة  تقرر  كما  دينار،   2000 قدرها  مالية  وغرامة 
»األهلي بنغازي« و»التحدي« و»االتحاد« و»األهلي طرابلس« 

بغرامة كل فريق بمبلغ ثالثة آالف دينار ليبي.

الصفاقسي  فريق  صفوف  في  الليبي  المحترف  انتقل 
التونسي، محمد صولة، إلى فريق العربي الكويتي، في 
عقد رسمي يمتد إلى عام ونصف العام، بعد أن أنهى 
اإلدارية  وضعيته  بتسوية  الخاصة  اإلجراءات  جميع 
والمالية مع النادي الرياضي الصفاقسي، وودع »صولة« 
عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
زمالءه في الفريق الصفاقسي بكل تقدير واحترام، كما 
ودع جماهير الفريق بعد موسم ونصف قضاها في هذا 
السنوسي  الهادي  مواطنه  إلى  صولة  وينضم  النادي، 
مهاجم فريق العربي الكويتي، والذي يقدم مستويات 
طيبة في هذا الفريق، كما يعد المحترف محمد صولة 

من الالعبين المتميزين.
وسبق لصولة أن احترف في الدوري البحريني وسجل 
قبل  الصفاقسي،  فريق  وكذلك  بطوالت  عدة  معه 
القارة  في  باالحتراف  متمسكًا  وجهته،  تغيير  يقرر  أن 
الموسم  هذا  توافد  أن  بعد  العودة  رافضًا  األسيوية، 
نجوم الكرة الليبية، خصوصًا المحترفين على مسابقة 
الدوري المحلي، بعد أن عرفت المسابقة الكبرى طريق 

االنتظام بداية من الموسم المنقضي، لتنتهي سنوات 
أشعل  حيث  المحلية؛  للكرة  تامًا  توقفًا  شهدت  عجاف 
ليتواصل  بقوة،  االنتقاالت  سوق  المحترفون  النجوم 
الماضي  الصيفي  الميركاتو  بقوة في  الصفقات  صراع 
نادي  إدراة  تعاقد  العائدين  أبرز  كان  الليبي.  بالدوري 
الليبي  الوطني  المنتخب  قائد  مع  طرابلس«  »األهلي 
الصفقة؛  حول  تفاصيل  أي  ذكر  دون  المنير،  محمد 
سواء من الناحية المادية أو مدة التعاقد، ليكون المنير 
العبًا في صفوف »الزعيم«، وشارك المنير مع »األهلي 
طرابلس« في أفريقيا، في بطولة »الكونفدرالية«، التي 
مسابقة  بصفته وصيف  »األهلي طرابلس«  لها  تأهل 
خسر  أن  بعد  الماضي،  الموسم  في  الممتاز  الدوري 
المنير،  له  لعب  الذي  »العميد«  »االتحاد«  أمام  اللقب 
قبل أن يغير وجهته مؤخرًا، وبجانب المنير كان التعاقد 
مع نور الدين القليب، العب وسط فريق »السويحلي« 
الجورني  محمد  مع  التعاقد  بجانب  موسمين،  لمدة 

وعبداهلل العرفي.
فريق  نجوم  عقود  »االتحاد«،  نادي  إدارة  وجددت 
الكرة األول، المعتصم الصبو، ومعاذ عيسى، والمحترف 
التونسي غازي العيادي، لمدة موسم رياضي واحد، قبل 
الفريق في دوري  الذي شهد مشاركة  الجاري  الموسم 

أبطال أفريقيا، وكانت إدارة نادي »االتحاد« تعاقدت مع 
األيمن  والظهير  الهرام،  أحمد  »النصر«  فريق  العب 

محمد األجنف قادمًا من »األولمبي«، والظهير األيسر 
عبدالعزيز اللصي قادمًا من »الشط«، وعمر بالحاج 
من »المحلة«، والعب الوسط مالك الرابطي من 
المهاجم  عقد  اإلدارة  جددت  وقد  »أبوسليم«، 
من  عدد  عن  االستغناء  بجانب  شلدون،  جهاد 

الالعبين.
االحتراف  من  الزوي  أكرم  عاد  أيضًا 
بنغازي«  »األهلي  نادي  مع  للتعاقد  الخارجي 
تم  كما  للتجديد،  قابل  واحد  موسم  لمدة 
العب  أبوعجيلة  مهند  الالعب  مع  التعاقد 
»األهلي  إدارة  جددت  كما  »النصر«،  فريق 
بنغازي« عقود عدد من الالعبين في الفريق 

األول من بينهم محمد العكشي ونجم الفريق 
العام  حتى  بـ»زمرينا«  الشهير  مرسال  جبريل 

2023، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق، كما أسفر 
المصراتي«،  »االتحاد  ناديي  بين  المشترك  التعاون 
و»األهلي بنغازي« عن منح األخير االستغناء النهائي عن 
العبه عبداهلل الشعافي، وقرر الشعافي االنتقال للنادي 

المصراتي مدافعًا عن ألوانه في الموسم الجاري.

صولة يغير خريطة املحترفني بالرحيل إلى العربي الكويتي

املسابقات تترقب عودة »املغربي« بعد تكليف »األوجلي«

طرابلس - الصديق قواس

● صولة

● شرارة

● قريميدة
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

األفريقية  األمم  لكأس  بطولة  كل  مع 
القارية  البطولة  وهي  »كان«  القدم  لكرة 
بحسرة  يتساءل  عامين،  كل  تقام  التي 
عن  الليبي  الجمهور  األسف  من  وشيء 
الليبي  للمنتخب  المتكرر  الغياب  أسباب 
حيث  أفريقية؛  بطولة  ألهم  القدم  لكرة 
لم  الطويل  بتاريخه  الليبي  المنتخب  إن 
البطولة  هذه  في  قليلة  مرات  إال  يشارك 
العام  ومنذ  نسخة،   30 من  أكثر  خالل 
الغياب  من  آخر  تاريخ  هناك   2012
الخمس  في  غاب  حيث  الليبي،  للمنتخب 
التأهل  لعدم قدرته على  األخيرة  بطوالت 
أصبحت  والتي  المهمة،  البطولة  لهذه 

واحدة من أهم بطوالت العالم.
نسختها  في  اآلن  البطولة  انطالق  مع 
التساؤالت  عادت  بالكاميرون  الجديدة 
االجتماعي  التواصل  صفحات  عبر  بقوة 
والقنوات الفضائية واإلذاعات المسموعة، 
الذي  الغياب  هذا  أسباب  عن  رأيه  ولكل 
الليبي. الرياضي  المشهد  أصبح جزءا من 

لالعبين  المسؤولية  يحمّل  من  هناك 
يحملها  من  وهناك  مختلفة،  أجيال  عبر 
قبله،  والذي  الحالي  الكرة  التحاد 
تنظيم  وطريقة  المتعاقبة،  واالتحادات 
الدوري لعدم وجود رؤية واضحة لسنوات 
طويلة، وكذلك عدة تعاقدات مع مدربين 

المنتخب. لتدريب  مقنعين  غير 
تقاد  الليبية  الكرة  أن  يري  من  هناك 
وأن  الكروي،  بالمنطق  وليس  بالعاطفة 
األندية  في  مؤهلة  غير  شخصيات  وجود 
واالتحادات هو أحد األسباب أيضا، وأيضا 
وغياب  السنية،  بالفئات  االهتمام  عدم 
لجميع  المنتخبات  لكل  الطويل  النفس 

األعمار.
تختلف التساؤالت واآلراء، ولكن الجميع 
البطولة  أن  خاصة  الغياب،  لهذا  متأسف 
أصبحت تقام في النسخ األخيرة بمشاركة 
األفريقية  القارة  نصف  أن  أي  منتخبا،   24
مما  لها  وتتأهل  البطولة،  في  تشارك 
يزيد من حجم األسف حول غياب المنتخب 
لسنة  الدولي  ظهوره  يعود  الذي  الليبي 
عدة  ظهور  وقبل  عاما،   70 منذ   1953
منتخبات أفريقية، فلم يكن لها وجود في 

الدولية. الكروية  الساحة 

طال الغياب

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في 
األخير،  اجتماعها  عقب  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي 
موعد كل من قرعة الدور األخير من التصفيات األفريقية 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقرعة تصفيات 
كأس األمم األفريقية 2023، المقررة في كوت ديفوار، 
الليبية بفارغ الصبر، ألمح رئيس  والتي تنتظرها الكرة 
إلى  الشلماني  الحكيم  عبد  الليبي  القدم  كرة  اتحاد 
المدير  كليمنتي  خافيير  اإلسباني  معاقبة  إمكانية 
األول باإلقصاء واإلقالة نهائيا  الوطني  للمنتخب  الفني 
دون رجعة، ليزيد األمور تعقيدا حول مستقبل »فرسان 

المتوسط«.
األمم  كأس  تصفيات  قرعة  أن  »كاف«  وكشف 
األفريقية 2023 ستُجرى في 21 يناير الجاري في مدينة 
دواال، إحدى المدن التي تحتضن منافسات كأس األمم 
وهي  حاليا،  الكاميرون  في  تقام  التي   2021 األفريقية 
البطولة التي تنتظرها الكرة الليبية، بعد وداع تصفيات 
وسيقام  الكاميرون،  في  األمم  وبطولة  العالم  كأس 
المغلوب،  التصفيات بنظام خروج  التمهيدي من  الدور 
التصنيف  الفرق ذات  عبر مباريات ذهاب وإياب، تشمل 
المتأهلة  الفرق  وتصعد  »فيفا«،  لتصنيف  وفقا  األدنى، 
تشهد  التي  المجموعات  مرحلة  إلى  الدور  هذا  من 
مشاركة 48 منتخبا. أما قرعة الدور األخير من التصفيات 
 2022 العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  األفريقية 
المقررة في قطر، والتي ودعها المنتخب الليبي أيضا أمام 

جاره المصري، فستُجرى في 22 يناير الجاري بالمدينة 
العشرة  الفرق  تقسيم  وسيجري  نفسها،  الكاميرونية 
على تصنيف  بناًء  إلى مستويين  األخير  للدور  المتأهلة 
2021، وستلتقي  نوفمبر  المنشور في  الرسمي  »فيفا« 
المنتخبات  ضد  تصنيفا  األعلى  الخمسة  المنتخبات 

على  الذهاب  مباريات  وستقام  تصنيفا،  األقل  الخمسة 
التصنيف األدنى، ويضم المستوى  المنتخب ذات  أرض 
والجزائر،  وتونس،  والمغرب،  السنغال،  منتخبات  األول 
ومالي،  وغانا،  والكاميرون،  مصر،  الثاني  أما  ونيجيريا، 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسبق وعقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة االتحاد 
برئاسة  البيضاء  بمدينة  اجتماعا،  القدم  لكرة  الليبي 
المجلس،  وأعضاء  الشلماني  عبدالحكيم  االتحاد  رئيس 
مدرب  استدعاء  على  االتفاق  »جرى  الشلماني  وقال 
المنتخب الوطني كليمنتي في بداية العام لوضع النقاط 
على الحروف معه، ألننا سبق لنا أن جرى استدعاؤه عدة 
مرات، وهو يطلب التأجيل، إن كان ال يلبي هذا االستدعاء 
معه  العقد  فسخ  وممكن  العقد،  بنود  تطبيق  سيُجرى 
بالتراضي، والبحث عن مدرب على مستوى عال بالتنسيق 
مع المختصين؛ ألن المدير الفني يتحمل مسؤولية تطوير 
كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به من فراغ، ولكن بعد 
التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداء من 

الفئات السنية إلى المنتخب األول«.
فترة  وأن  مدرب،  أي  محاسبة  على  الشلماني  وأكد 

خافيير كليمنتي الحالية ال بُد أن تخضع 
للتقييم والمحاسبة، حيث سبق وجرى التأكيد 

في  إال  تكون  لن  المقبلة  المعسكرات  بأن  عليه 
ليبيا، وعليه أن يُقدِّر ظروف ليبيا ويعمل من داخلها، 

السابق،  في  مميزة  نتائجنا  تكن  »لم  قائال:  مضيفا 
بهذه  انتقادنا  يجري  حتى  العالم  كأس  إلى  نصل  ولم 
الكرة، ومن ال يريد  اتحاد  الطريقة، وهناك من يحارب 

كرة قدم في ليبيا«.
وودع المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم ثالثة 
المتوسط«  »فرسان  ليغيب   ،2021 في  مهمة  محافل 
 18 في  اختتم  الذي  قطر،  في  العرب  مونديال  عن 
الجزائري، كما  المنتخب  باللقب  الماضي، وفاز  ديسمبر 
شمل الغياب عن بطولة األمم األفريقية في الكاميرون 
2022، وأخيرا  6 فبراير  يناير وحتى   9 الفترة من  خالل 
المقبلة  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  الختامية  المرحلة 
منتخبات  بين عشر  إقامتها  المقرر   ،»2022 في »قطر 
في القارة السمراء خالل مارس المقبل، واحتل منتخب 
السادسة األفريقية  الثالث في مجموعته  المركز  ليبيا 
المؤهلة نحو كأس العالم، بعد أن حصد سبع نقاط 
بالتساوي مع الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق 
مصر  منتخب  تصدر  بينما  األخير،  لصالح  األهداف 

المركز األول برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضا 
عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغوال في المركز الرابع 

واألخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

ملعب طرابلس الدولي يترقب االنفراجة والوعد الحكومي وسط متابعة متواصلة من »كاف« و»فيفا«.. 
والشلماني: مالعبنا متهالكة وال تصلح الستقبال دور التتويج السداسي لذا اقترحنا خوضه خارج ليبيا

املالعب.. »كابوس« يهدد استقرار الدوري »47«
20 ناديا في الممتاز و44 في الدرجة األولى تبحث عن حل بعد تصاعد األزمة

الجاري  الموسم  في  الليبية  القدم  كرة  تعيش 
بالمالعب؛  خاصة  كبرى  أزمة   ،2022-2021
الشعبية  اللعبة  استقرار  يهدد  بات  الذي  األمر 
 ،»47« رقم  الممتاز  الدوري  صعيد  على  األولى، 
مجموعتين،  على  ناديا   20 فيه  يشارك  والذي 
فيه  يشارك  الذي  األولى  الدرجة  دوري  وكذلك 
7 مجموعات، حيث تعاني  44 ناديا، مقسمة إلى 
المالعب  قلة  من  استثناء  دون  األندية  جميع 
أخرى؛  تارة  الفنية  تارة، وتواضع حالتها  وندرتها 
عبدالحكيم  الكرة  اتحاد  رئيس  دفع  الذي  األمر 
لخوض  اتجاها  هناك  بأن  للتصريح  الشلماني 
هذا  الدوري  لبطل  المحدد  السداسي  الدور 

الموسم خارج ليبيا.

اعتماد 12 ملعبا لخوض الدوري
صدر عن اتحاد الكرة في بداية الموسم القرار 
ملعبا   12 اعتماد  بشأن   2021 لسنة   )82( رقم 
المالعب  تعتمد  األولى،  مادته  في  جاء  رياضيا، 
التالية إلقامة مباريات جميع المسابقات الرسمية 
القدم للموسم  الليبي لكرة  التي ينظمها االتحاد 
المعتمدة  والمالعب   ،2022  2021- الرياضي 
وعلي  ومصراتة  وصبراتة  وصرمان  الزاوية  هي: 
والقبة  والمرج  وأجدابيا  وبنينا  والخمس  الزقوزي 
إجراءات  بعد  ترهونة،  ملعب  إلى  إضافة  ودرنة، 

الصيانة.
أن  المسابقات  لجنة  أكدت  نفسه،  الوقت  في 
الممتاز  القسم  في  المشاركة  األندية  مباريات 
على  الفرعي طرابلس، ستجرى  االتحاد  نطاق  في 
مالعب محايدة إلى حين جاهزية ملعب طرابلس، 
إدارة  مجلس  لقرار  المؤيد   »7« المادة  على  بناء 
هي  واألندية   ،2021 لسنة   )79( رقم  »االتحاد« 
و»المدينة«  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد« 
أن  كما  و»أبوسليم«،  و»الشط«  و»المحلة« 
الغربية  بالمنطقة  اعتمادها  جرى  التي  المالعب 
و»الزاوية«  و»أبوسليم«  »الخمس«  مالعب  هي 

و»صرمان« و»صبراتة« و»مصراتة«.

تأجيالت بالجملة تعرقل االنطالق
تسببت أزمة المالعب في تأجيل انطالق الموسم 
أكثر من مرة؛ فلم يسفر اجتماع اتحاد كرة القدم 
عشرة  مع  باالتحاد،  المسابقات  ولجنة  الليبي 
جدي  قرار  أي  عن  الثانية  المجموعة  من  أندية 
الخالف،  وجاء  طبيعية،  بصورة  الدوري  النطالق 
المسابقات  لجنة  وقرار  األندية  مالعب  بسبب 
أخرى،  أندية  والتغاضي عن  معينة  أندية  باختيار 
هذه  اعتمدت  المالعب  تفقد  لجنة  أن  رغم 
طرابلس«  »األهلي  ملعب  بينها  ومن  المالعب، 
اتحاد  لرئيس  تصريح  وبحسب  و»أبوسليم«، 
الكرة عبدالحكيم الشلماني، فإن األندية تطالب 
الخاصة  المالعب  في  الدوري  مباريات  تلعب  بأن 
بعدم  المسؤولية  تتحمل  أن  تريد  ال  لكنها  بها، 
وال  التنظيمية  وال  األمنية  الضمانات  تقديم 
التي  المعلومات  وبحسب  الكرة،  التحاد  اإلدارية 
خرجت من االجتماع، فإن لجنة تنظيم المسابقات 
إدارة  لمجلس  الممتاز  الدوري  إقامة  أمر  احالت 
اتحاد الكرة نظرا لعدم توافق األندية خالل هذا 
مرة،  أكثر من  الدوري  انطالق  وتأجيل  االجتماع، 

قبل أن تدور عجلة قطار الدوري رسميا.

توقف العمل في ملعب طرابلس
دوة  خيري  الرياضية  المنشآت  مدير شركة  أعلن 
متوقفة؛  طرابلس  بملعب  الصيانة  أعمال  أن 
المنفذة،  الشركة  مستحقات  دفع  عدم  بسبب 
والملعب  معها،  عقود  أي  توقيع  عدم  عن  فضال 
يالقي  وقد  آخر،  عام  بعد  حتى  جاهزا  يكون  لن 
نفس مصير ملعب بنغازي المتوقف منذ 11 عاما، 
على  السلبي  التأثير  إلى  الملعب  أزمة  تمتد  وقد 
مشاركة المنتخب واألندية الليبية في المسابقات 

المقبلة. األفريقية 
جمال  الرياضة  وزارة  وكيل  وعد  جهته،  من 
لصيانة  المنفذة  الشركة  عقد  بتوقيع  أبونوارة 
المستحقة  المالية  الدفعة  وأن  طرابلس،  ملعب 
زار  أن  بعد  ذلك  وجاء  دفعها،  سيجري  للشركة 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من  وفد 
ملعب  وتحديدا  طرابلس،  الرياضية  المدينة 
عن  مفصل  تقرير  إلعداد  الدولي،  طرابلس 
في  تسرع  خطوات  أجل  من  الملعب،  حالة 
ومرافق  شكل  من  وتحسن  الصيانة  عمليات 
»الزقوزي،  ملعبي  الزيارة  شملت  كما  المالعب، 
االتحاد  تقديم  إطار  في  أيضا،  البوسيفي« 
والدعم  الفنية  المساعدة  القدم  لكرة  الدولي 

المحلية. القدم  التحادات كرة 

زيارة عبدالحميد الدبيبة
الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  حرص 
طرابلس  ملعب  زيارة  على  الدبيبة،  عبدالحميد 
زيارة  الملعب بعد  نواقص  للوقوف على  الدولي، 
العتماده  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد 
القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  ليلعب  دوليا  مجددا 
من  »كاف«  طلب  بعدما  عليه،  الليبية  واألندية 
مقعد  ألف   30 إنشاء  التفتيش  لجنة  زيارة  خالل 
تعديل  وكذلك  األسمنتية،  المقاعد  وإلغاء  جديد 
غرف المالبس وتطوير مداخل الملعب الرئيسية، 

الحياة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية«. واختتم 
حمودة تصريحه قائال: »إن رئيس الحكومة شدد 
على ضرورة لعب جميع المنافسات الرياضية داخل 
عن  الحظر  برفع  )كاف(  قرار  لدعم  وذلك  ليبيا؛ 

المالعب الليبية«.

حملة نقد كبيرة
األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  عضو  اعتبر 
اللعب  أن  أبوالشواشي،  عادل  األسبق،  الليبية 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مالعب  على 
نقلة  تحقيق  على  إطالقا  يساعد  ال  عامل  حاليا 
إلى  خاص  تصريح  في  أبوالشواشي  وقال  للعبة، 
اعتماد  جرى  كيف  »أستغرب  »الوسط«:  جريدة 
هذه المالعب، وكذلك من اعتمدها، مهما كانت 
حجته، مفارقة عجيبة في كرة القدم الليبية، أندية 
أرقاما كبيرة، وتلعب  العبوها بالماليين، وتصرف 

على مالعب ال تصلح للعب«.

ويشهد الوسط الرياضي حاليا حملة نقد كبيرة 
اتجاه المالعب الرياضية المتواضعة التي انطلقت 
بعده  ومن  الممتاز  الليبي  الدوري  مسابقة  عليها 

دوري الدرجة األولى، دون إيجاد حلول لألزمة.

الدور السداسي خارج ليبيا
إدارة  لمجلس  التنفيذي  المكتب  اجتماع  خرج 
الشلماني  برئاسة  البيضاء  الكرة في مدينة  اتحاد 
»دوري  السداسي  الدوري  منافسات  إقامة  بقرار 
التتويج« خارج ليبيا؛ إما أن يكون بمصر أو تونس 

واألقرب بمصر.
على  الموضوع  عرض  »جرى  الشلماني  وقال 
أننا  أوال  أسباب،  لعدة  وذلك  التنفيذي،  المكتب 
المالعب على  بإنشاء  الخاص  الرياضي  الحراك  مع 
مستوى يساعدنا على رفع مستوى الكرة في ليبيا، 
وأنا مع هذا الحراك، ألنه ال يوجد لدينا مالعب ترفع 
من مستوى الكرة في ليبيا، وحتى ملعب مصراتة 

الموجود حاليا يشهد كثرة المباريات عليه«.
تعطي  ال  متهالكة  كلها  »مالعبنا  وأضاف: 
منها  يشكو  حقيقة  وهذه  لالعب،  الفرصة 
اإلصابات  كثرة  إلى  أدى  مما  األجانب،  المدربون 
واإلخفاقات، وال يمكن أن نتقدم بهذه المالعب، 
وهذه النقطة من ضمن الفكرة التي عرضتها على 
مالعب  لوجود  الخصوص،  بهذا  اإلدارة  مجلس 

على مستوى عال في الدول المجاورة«.
متقدمة،  المجاورة  الدول  »مالعب  وأوضح 
فضال عن التحكيم، وهذه رسالة للدولة الليبية، 
من   %  90 فيه  سيكون  السداسي  الدوري  ألن 
فرز منتخبات سواء المنتخب األولمبي أو الشباب 
وهذا  جيدة،  مالعب  توفير  من  بد  وال  األول،  أو 
والمدير  الفني  الطاقم  فيه  سيكون  التجمع 
بعض  حتى  وممكن  العام  والمدرب  الفني 
الدوري  خالل  من  المنتخبات  الختيار  الخبراء 

السداسي«.
وكشف الشلماني قائال »لم نحدد بعد مالعب 

معينة، ألن هذا الموضوع يسبقه تنسيق مع الدول 
المعنية، ولديَّ تفويض من مجلس اإلدارة بهذه 

الخصوص في النهاية، وهو مقترح«.

مشروع »فيفا«
قال النائب األول لرئيس اتحاد كرة القدم الليبي، 
خميس آدم: »إن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
وعالمية،  جيدة  بمواصفات  ملعب  إنشاء  عرض 
ليبيا،  منتخبات  لمعسكرات  رياضية  صالة  بجانب 
وفيفا اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 
7 إلى 8 كيلومترات، نظير تنفيذ المشروع«، مشيرا 
إلى أن »اتحاد الكرة سيخاطب الحكومة الليبية من 
أجل توفير المساحة المقترحة، ويقترح مبدئيا باب 

العزيزية أو جزءا من أرض وزارة الزراعة«.
وكان وفد »فيفا«، زار طرابلس، وتحديدا ملعب 
المدينة؛ وذلك من أجل تقييم حالته وتقديم الدعم 
المادي واللوجيستي، بعد أن دخل ملعب طرابلس 
تحسين  مهمة  وتستمر  الصيانة،  عملية  الدولي، 
المباريات  استقبال  أجل  من  ومدرجاته،  مرافقه 
استقبال  على  »فيفا«  ووافق  سبق  كما  الدولية، 
ملعب »شهداء بنينا« في بنغازي للمباريات الدولية 
بعض  سُجلت  فيما  المنتخبات،  أو  لألندية  سواء 
وُطلِب  طرابلس،  ملعب  على  الفنية  المالحظات 
أرضية  صعيد  على  سواء  اإلصالحات  من  بالكثير 

المالبس  خلع  غرف  أو  المدرجات  أو  الملعب 
وحتى األسوار وكاميرات المراقبة.

مليون دينار لصيانة أقدم المالعب
مليون   100 تخصيص  جرى 

دينار ليبي لصيانة ملعب المدينة 
سابقا(  مارس   28( الرياضية 
من  يعد  والملعب  ببنغازي، 
الليبية،  المالعب  وأقدم  أكبر 
المدينة  ملعب  إلى  إضافة 
وقد  بطرابلس،  الرياضة 
به  الصيانة  أعمال  ُأوقِفت 
 ،2011 فبراير   17 ثورة  قبل 
التوقف  عند  وصلت  التي 

وبحسب   ،%  65 نسبة  إلى 
فإن  المتوافرة  المعلومات 
ستباشر  المنفذة  الشركات 

الفترة  خالل  التنفيذ 
القريبة المقبلة.

● ملعب طرابلس الدولي

الوسط – القاهرة

● الدبيبة في ملعب مصراتة

الملعب  بين  الفاصل  المياه  مجرى  وإلغاء 
والمدرجات.

إنشاء قبل نصف قرن
أنشئ ملعب طرابلس، قبل نصف قرن وتحديدا 
الرياضية  األحداث  عشرات  وشهد   ،1968 العام 
عليه  ولعبت   ،1986 أفريقيا  أمم  بطولة  منها 
ومنها  واألفريقية،  العالمية  المنتخبات  عشرات 
وساحل  وغانا  والكاميرون  واألوروغواي  األرجنتين 
العاج، وفرق عالمية مثل يوفنتوس وبارما واإلنتر 
والنجم  وإيفرتون  وفالمنغو  يونايتد  ومانشستر 
نجوم  الملعب  زار  كما  اليوغسالفي،  األحمر 
والراحل  السبعينيات  في  بيليه  مثل  عالميون 

مارادونا العام 2000.

حديث الناطق باسم الحكومة
الوطنية،  الوحدة  حكومة  باسم  الناطق  أكد 
إلى  خاصة  تصريحات  في  حمودة،  محمد 
الحكومة،  رئيس  زيارة  أن  »الوسط«،  قناة 
الرياضية  المدينة  إلى  الدبيبة،  عبدالحميد 
التحتية  البنية  على  للوقوف  جاءت  بطرابلس، 
للمنشآت الرياضية، بعد ركود استمر لعقود من 

السابقة. الحكومات 
ما  قائال: »وفق  وأضاف حمودة في تصريحاته 
طرابلس  ملعب  فإن  المنفذة،  الشركة  به  أفادت 
الدولي يحتاج إلى صيانة كبيرة، وذلك لما يحتاجه 
ما  وهو  كبيرة،  خرسانية  وأعمال  معالجات  من 

سينعكس في مدة العمل عليه«.
الصناعي  النهر  »ملعب  قائال:  حمودة  وأشار 
انتهاء  عقب  المنافسات،  لخوض  حاضرا  سيكون 
زمنية  لمدة  تحتاج  والتي  فيه،  الصيانة  أعمال 
تتجاوز  ال  بمدة  المنفذة  الشركة  قدرتها  أقصر، 
أربعة أشهر«. وأكمل »المدينة الرياضية ببنغازي، 
مختلفة  مناطق  في  الرياضية  الصاالت  من  وعدد 
هي أيضا من ضمن خطة الحكومة الوطنية لعودة 

إنذار لـ »كليمنتي« قبل املعترك األفريقي الجديد

● كليمنتي

● مؤتمر اتحاد كرة القدم لتقديم كليمنتي

رئيس اتحاد الكرة يحذر المدرب 
اإلسباني من استمرار تجاهل 
النداء.. واإلقالة الحل األخير

الدبيبة يزور استاد طرابلس 
الدولي للوقوف على النواقص 
والبنية التحتية للمنشآت بعد ركود

اعتماد 12 ملعبا رياضيا يضمن 
انطالق الموسم الجاري في 

هدوء بعد سلسلة تأجيالت مثيرة
● أعمال الصيانة

في ملعب شهداء بنينا

● شباب يتدرب
على ملعب أبوسليم



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس  13 يناير 2022 م العدد 321السنة السابعة10 جمادى اآلخرة 1443 هــ

ماذا تهدف؟

لماذا تأخر تشكيلها؟

من اختار أعضاءها؟

متى يتوقف »النواب« عن المراوغة؟

أين دور باقي أطراف العملية السياسية فيها؟

كيف يمكن االلتزام بمخرجاتها؟

»لجنة خارطة الطريق«

++HH55

 كل شيء كل شيء

أحمد أحمد قنابة
وُلد الشاعر أحمد قنابة العام 1898 بمدينة »زندر« بالنيجو، وبها كانت 
بدايات تعليمه، ثم رجعت عائلته، التي تنتمي إلى قبيلة أشراف ودان ثانية 
إلى طرابلس وأتم تعليمه في مدارس وجوامع طرابلس، وكان أبرز شيوخه 
الشعرية  بدأ نشر قصائده   ،1920 العام  البوصيري.  عبدالرحمن  العالمة 
الوطنية والدينية، بجريدة »اللواء الطرابلسي«، وهي لسان حزب اإلصالح 
العتيد«  »الرقيب  جريدتي  في  النشر   1935 العام  يواصل  ثم  الوطني، 
مدرسة  فرقة  رفاقه  بعض  صحبة  يؤسس   ،»1936« العام  و»العدل«. 
الطابع  ذات  العروض  من  مجموعة  وقدمت  اإلسالمية،  والصنائع  الفنون 
التربوي، وكان يقوم بإعدادها وتأليفها، وتكريمًا له سميت باسمه أقدم 
»الصوان«  تسمت  ودان،  وفي  بطرابلس.  القديمة  بالمدينة  المدارس 

اإلعدادية باسمه.
في  بعضويته  وساهم  الغرب،  بطرابلس  األوقاف  مكتبة  إدارة  تولى 
اإليطالي  االحتالل  قوات  حارب  والثقافية.  الوطنية  المناشط  من  العديد 
في  عنا  رحل  التجارة.  إلى  واتجه  التدريس،  ترك  مناشطه حتى  كثيرًا من 

مثل يوم أمس الموافق 12/1/ 1968 ووسد ثرى طرابلس اليوم التالي.

ليبيا األمسليبيا األمس

أحمد الفيتوري

وزيارة  السنة،  رأس  لسياحة  النمسا،  إلى  سفرة  في  جميلة،  فتاة  التقيت  مرة  ذات 
أين؟،  من  النمساوية:  الفتاة  من  سُئلت  الحوتي،  داوود  المسرحي  المخرج  الصديق 
لقد  عليها،  بالكذب  وتتهمني  قليل،  بعد  غاضبة  والفتاة  إال  أنتبه  لم  ليبيا.  أجبتها: 
لها صديقي، من كان  بين  أفريقيا، كما  أني من شمال  لبناني، في حين  أني  ادعيت، 
لبنان مسيحيا، وجنة في غابة  يعتبرون  الغربيين  أن  يعنيه ذلك،  الجلسة. ما  معنا في 
باعتبارها  إال  أحد،  يعرفها  ال  الماضي،  القرن  سبعينيات  منذ  ليبيا،  فيما  صحراوية، 
الممثل  الرئيس  العالم، بفضل  رجل في  أخطر  ثم  اإلرهابي،  القذافي،  الكولونيل  بالد 

األميركي ريغان، وسينما هوليوود؟.
معها  حاصل  النمسا،  فتاة  كما  وليامز،  ستيفاني  األميركية  السيدة  أن  لي،  بدا 
ما  ليبيا،  إلى  أرسلت  التي  المتحدة،  األمم  أمانة  ذلك  في  ومثلهما  نفسه،  االلتباس 
اللبنانية،  الجنسية  يحمالن  عنها،  مندوبين  دولية،  مسألة  وضحاها،  لحظة  بين  باتت 
بليبيا،  ستيفاني  هيام  أفسر،  أن  أريد  وهنا  كثر.  مندوبين  من  أرسلت،  ما  ضمن  من 
من خالل هذا االلتباس، وبالتالي إزاحتها لمندوبين أمميين، وفي فترة وجيزة، مؤخرًا 
المرض.  بحجة  ُأقيل  من  اللبناني،  سالمة  وقبل  كوبيش،  السامي  األممي  المندوب 
قام  هيامها،  لوطن  لتعود  ستيفاني،  السيدة  إن  الليبية،  القهوة  في  زيادة  والسكر 
بالبحث  المتحدة،  لألمم  الحالي  العام  األمين  غوتيريس،  أنطونيو  األكبر  الساحر 
ستيفاني  فجعل  طرابلس،  إلى  الميمونة  العودة  ليشرعن  األممية،  اإلضبارات  في 

/الشخصية. المستشارة 
الليبي،  بوصرة«  لـ»برتقال  العاشق  سالمة،  غسان  األممي،  المندوب  إبعاد  منذ 
أعدت  نيابتها  وخالل  وليامز.  ستيفاني  األميركية  السيدة  باإلنابة  المندوبة  أصبحت 
النساء  من  وسبعين  خمسة  مكونه  ليبي،  وصاية  مجلس  خالل  من  الليبية،  الطبخة 

والرجال، وأعدت خارطة طريق، من خالل هذا المكون، 
استجدت  ما  الكثر،  الليبية  المكونات  إلى  المضاف 
لخارطتها  ووضعت  الليبية.  المسألة  مسرح  على 
جهازًا تنفيذيًا من رئيس، هو رئيس الحكومة، ومن 
الليبية  األقاليم  مكون  من  ألفته  رئاسي،  مجلس 
الدبيبة،  عبدالحميد  جهازها  رئيس  فكان  الثالثة، 
ما أثار حفيظة الزعماء أبناء مدينته، وعلى رأسهم 
باشاغا!. هذه هي خارطة الطريق، ما توضح ماهية 

المخرطة ستيفاني، أقصد المستشارة طبعا.
في  شرعت  للمخرطة،  الميمونة  العودة  عند 
العباد،  كل  ومع  البالد  كل  في  مكوكية،  مقابالت 
ذلكم بعدما قفلت دوسيه خارطة الطريق، بوضعه 
في المتحف الوطني بالعاصمة طرابلس، فيما قام 

االنتخابات، مع توكيده  بإلغاء  الدولية،  المستشارة  بالنيابة عن  السايح،  الدكتور عماد 
 24 انتخابات  إللغاء  فنيًا،  جاهزة  كانت  يرأسها،  التي  الليبية،  االنتخابات  مفوضية  أن 
معها  حملت  تنفيذيًا،  جهازًا  أنتجت  ما  األولى  الطريق  خارطة  إذًا   .!2021 ديسمبر 
2021، لكن الملحق السري، احتوى على إلغائها موضوعًا  24 ديسمبر  جزرة انتخابات 

وإبقائها شكاًل، أو كما يقول رجال القانون، بذا كانت االنتخابات التي ولدت ميتة.
هذه  ناسخة،  طريق  خارطة  وضع  في  شرعت  للمخرطة،  الميمونة  العودة  عند 
المخرطة،  السيدة  اتخذت  ثانيًا  أواًل،  الوصاية  مجلس  استبعدت  الناسخة:  الخارطة 
مسوحًا إنشائية في تصريحاتها، مثل تمنياتها: أن يعمل الليبيون من أجل مصلحتهم 
مهمة،  تحقيق  ألجل  هذا  وكل  كالدستور.  أخــرى  جــزرة  استعادت  ثالثًا  وبالدهم، 
ما  اللبنانية،  الطريق  خارطة  تنسخ  ما  وليامز،  ستيفاني  األميركية  السيدة  المستشارة 
أجل خارطة طريق  المخرطة، من  السيدة  أداة )سوف(. وسوف تعمل  الرئيس  عنوانها 

جديدة، في كتمان، وتحت غطاء تصريحات، ال تغني وال تشبع من جوع.
لماذا؟ ولما هذا التخيل السياسي، المفرط التأويل؟، أو هكذا يعلق قارئ نبيه. لقد 
بح قلمي أن: 1 - الحال الحالي في ليبيا أحسن حال، فالمنغصات القليلة فيه، ملح طعام 
الطبخة، 2 - أن المسألة الليبية، مسألة دولية شرق أوسطية، بدأت وكذا تنتهي، 3 - 
الدور األميركي من لزوم ما يلزم منذ التوما هوك وحتى الطباخة ستيفاني، 4 - اإلخراج 
الهوليودي في المسألة الليبية، وصل حتى السينما في فيلم: مقتل السفير األميركي 
ببنغازي، وبالتالي ستيفاني تنفذ طبخة: في التأني السالمة، وفي العجلة الندامة، 5 - 
الليبيين، من  المسألة  الطاولة، وآل  العكس، مسألة على  ليبي كما  ليبي  الحّل  مسألة 
موسى  عصى  في  ولهم  أمرهم،  من  عجل  على  ليسوا  متساوية،  حظوظهم  أن  يرون 

مآرب أخرى، ليس أقلها أنهم سادات الساعة، وقيام الساعة من علوم الغيب.
ما تقدم، جعل صراخ أحدهم عاليًا: لقد فعلنا كل ما أردتم، وأنتم لكم مكاييل. وآخر 
فتحالفات  تفاصيل،  ثم ظهور  عامين.  بعد  االنتخابات، في صبح يصبح  أفق  أن  يصرح 
ذكرها،  على  ما  السودان.  في  اإلخوة  تعبير  بذاته، حسب  الشيطان  خافية، هي  كانت 
أن كرة ثلج المنطقة، تكبر في دول الجوار، وجار الجار. يحدث هذا في عالم يتقلب وال 
يتغير، أو كما قول صاحب النظرية الثالثة، المعلم الثائر والمفكر القائد. عالم منقلب، 
غدت فيه روسيا مع حلفائها، ترفض قيام الثورات الملونة أو حسب قولها، فيما أميركا 

تحب األلوان!.

طبيخ ستيفاني!

 100 و درنة  جنوب  كيلومترًا   75 حوالي  التميمي  قرية  تبعد 
قبيلة  إلى  نسبة  االسم  بهذا  وسُميت  طبرق،  غرب  كيلومترًا 

تميمي. بني 
الشمال  مــن  ويحدها  معتدل  بمناخ  المنطقة  وتتميز 
سفوح  الجنوب  ــن  وم المتوسط،  األبــيــض  البحر  شــاطــئ 
الشرق  مدن  بين  ما  الرابط  الصحراوي،  والطريق  ووديــان 
الخروبة  الشرقية  المنطقة  غرب  جنوب  بمناطق  ودرنة  طبرق 

وبنغازي. والبيضاء 
باليوروس  كان   ،642 العام  ليبيا  إلى  اإلسالم  مجيء  وقبل 
كما  التميمي،  منطقة  به  عرفت  الذي  االسم  هو   )Paliuros (
البري،  والصيد  المهاجرة  والطيور  األسماك  بصيد  تشتهر 
ويعتمد  البرذعة.  وجزيرة  التميمي  عين  معالمها  أشهر  ومن 
مياه  تحليه  ومحطات  األمطار  مياه  على  التميمي  سكان 

لشرب. ا
بها  يوجد  كما  نسمة،   8000 قرابة  سكانها  عدد  ويصل 
عين  ونــادي  التميمي  حطين  نــادي  هما  رياضيان،  ناديان 

. لتميمي ا

التميمي.. مرسى الطير املهاجر

ستيفاني وليامز أعدت 
الطبخة الليبية من 

خالل مجلس وصاية 
ليبي يضم خمسة 

وسبعني من النساء 
والرجال

سمكة تونة 
بـ146 ألف دوالر

شهد مزاد رأس السنة التقليدي، 
في طوكيو، بيع سمكة تونة 

تزن 211 كيلوغرامًا بـ146 ألف 
دوالر، لحساب طاه حائز نجمة 
في دليل ميشالن. لكنّ هذا 

السعر ال يزال بعيدًا عن الرقم 
القياسي المسجل سنة 2019، 
خصوصًا بسبب تبعات األزمة 

الصحية. وتراجع المبلغ المدفوع 
في أول مزاد خالل السنة في 
سوق تويوسو لألسماك في 

العاصمة اليابانية، للسنة الثالثة 
على التوالي بسبب تراجع الطلب 

المستمر بفعل الجائحة. كان 
مبلغ 16.9 مليون ين باباني 
)146 ألف دوالر( الذي دفعه، 

األربعاء، بصورة مشتركة صاحب 
مطعم وبائع جملة في مقابل 

سمكة تون أحمر عمالقة، 
أدنى بكثير من السعر القياسي 
المسجل في 2019 حين بيعت 
سمكة في مقابل أكثر من 333 

مليون ين.

حيوان جائع 
يكشف كنزا

أعلن علماء آثار العثور على 
كنز يتأّلف من نحو 200 

قطعة نقدية، تعود إلى العصر 
الروماني في شمال غرب إسبانيا 

بفضل جهود غرير يبحث عن 
طعام.

وُكشف عن هذا الكنز، في نهاية 
ديسمبر، في »وثائق ما قبل 

التاريخ واآلثار في جامعة مدريد 
المستقلة«، وهي مجلة دورية 
تنشرها الجامعة. وأشار مقال 

نشره علماء اآلثار في المجّلة إلى 
»العثور على النقود المعدنية 

بين الرمال التي يُحتمل أن 
يكون حرّكها غرير في أسفل 

حفرته« في كهف »كويستا 
دي بيرثيو« في غرادو بمنطقة 

أستورياس.
وبعد أن رأى أحد السكان 

المحليين الكنز أبلغ السلطات، 
ثم انتقلت مجموعة من 

الباحثين وعلماء اآلثار إلى 
المكان في أبريل لمعاينة 

النقود.

آمون ستار في قصر األشباح
 I tried« أطلقت المطربة األميركية آمون ستار أجدد أغنياتها المصورة

to tell you« بشكل فيديو كليب جرى تصويره داخل قصر شامبليون.
وتخوض آمون مغامرة فنية غير مألوفة، خالل الفيديو كليب الجديد، 
حيث يعد أول كليب غنائي يجري تصويره بالكامل داخل قصر شامبليون 
أهم  أحد  بكونه  والمعروف  القاهرة(  )وسط  البلد  وسط  في  التاريخي، 
»قصر  بأنه  بها  عرف  عديدة  حكايات  عنه  وذيعت  التاريخية  المعالم 

األشباح«.
آمون  ألبوم  مشروع  بشائر  كثاني  الجديدة  المصورة  األغنية  وتأتي 
الغنائية نحو  الذي يعد بمثابة انطالقة فنية جديدة في رحلتها  الجديد 

اسمها  ويحمل  مصر،  من  العالمية 
من  المستوحى  ستار،  آمون  الفني 

وهو  القديمة،  الفرعونية  اآللهة 
والريح  الشمس  إلــه  مسمى 
المصريين  عند  والخصوبة 
عشر  ويتضمن  الــقــدمــاء، 
باللغة  مختلفة،  أغنيات 
طرح  وتــنــوي  اإلنجليزية 
على  منفرد  بشكل  أغنياته 

طريقة الفيديو كليب.

»الواليات المتحدة تدعم أي عملية 
من شأنها أن تمنح الليبيين حكومة 
منتخبة قوية موحدة وذات سيادة«

مبعوث الواليات المتحدة
 إلى ليبيا وسفيرها 

ريتشارد نورالند

 »تركيا حرصة على دعم جهود 
المسار السياسي من خالل االستماع 
إلى كل وجهات النظر من األطراف 

السياسية كافة«

السفير التركي لدى ليبيا 
كنعان يلماز

أقوالهمأقوالهم

 »أتوقع تصويت مجلس النواب 
الليبي على تشكيل حكومة جديدة 

في أعقاب لقاء مرشحي الرئاسة الذي 
جرى في بنغازي أخيرا«

المحلل السياسي اإليطالي 
دانييلي روفينيتي

»موقف تونس متناغم مع ما ترغب 
فيه األطراف الليبية.. ونشجع جميع 

األطراف على التشاور والحوار«

وزير الخارجية التونسي 
عثمان الجرندي
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