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ارتفاع

فضاء

بعد أن استهلت تعامالت األربعاء على تراجع 
في ظل موجة بيع، صعدت أسعار النفط من 

جديد. وانخفضت أسعار النفط في بداية 
التعامالت مع إقبال المستثمرين على البيع 
بهدف جني األرباح. وارتفعت العقود اآلجلة 

للخام األميركي، غرب تكساس الوسيط، 
بنسبة 0.22 % إلى 85.79 دوالر للبرميل، 

فيما صعدت العقود اآلجلة لخام برنت 
بنسبة 0.43 % إلى 88.58 دوالر للبرميل، 

وفقًا لبيانات موقع »بلومبرغ«.
وفي بداية التعامالت سجلت عقود الخام 

األميركي انخفاضًا بنسبة %0.4 إلى 85.26 
دوالر للبرميل، وعقود خام برنت تراجعت 

إلى 88 دوالرًا للبرميل.

نفط

كل شيء

كاسيني
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وسط قلق دول الجوار.. تنظيم »داعش« ومرتزقة يستغلون عدم توحيد الجيش

داميبا
بعد السخط الشعبي على الرئيس روش 

كابوري، لم يكن احتفال المئات في 
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو تأييدًا 

للجيش، الذي استولى على السلطة، 
مفاجئًا. ورغم أنه عارض انقالبًا 

سابقًا في العام 2015 استمر 
سبعة أيام، لكن بول هنري 
سانداوغو داميبا، الذي كان 

في طليعة من قاتلوا ضد 
المسلحين اإلسالميين 

في البالد، أصبح منذ أيام 
قليلة زعيمًا لالنقالب في 
بوركينا. داميبا الذي ألف 

كتابًا بعنوان »جيوش 
غرب أفريقيا واإلرهاب: 

ردود غير مؤكدة«، درس 
في أكاديمية عسكرية 

فرنسية، وبدأ حياته المهنية 
في الحرس الرئاسي، فهل 

يستطيع أن يحكم سيطرته 
على كرسي الرئاسة ويبدأ حياة 
ديمقراطية، أم سيكون عرضة 

النقالب جديد أصبح سمة غالبة 
في بلدان أفريقيا؟

على أمل أن يغير قواعد اللعبة ويجذب 
المستثمرين، أطلق االتحاد األوروبي، 

الثالثاء، صندوقًا بقيمة مليار يورو لدعم 
الشركات الناشئة في قطاع الفضاء.

الصندوق سمي »كاسيني«، على اسم عالم 
الفضاء اإليطالي من القرن السابع عشر، 
وهو جزء من صندوق االستثمار األوروبي 

الذي يوفر تمويل مخاطر لألعمال التجارية 
الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا. 

وخالل اجتماع للمعنيين بقطاع الفضاء 
األوروبي في بروكسل، قال مفوض السوق 
الداخلية األوروبية، تيري برينتون، »العديد 
من شركاتنا الناشئة غير قادرعلى الحصول 

على استثمارات كبيرة في رأس المال 
األوروبي عندما تحتاج للتوسع، لكن صندوق 

كاسيني سيغير قواعد اللعبة«.

ملف الليبيني املحكومني في إيطاليا على طاولة النائب العام

بعد افتتاحه.. »إيواء أبوسليم« ينتظر املهاجرين من النساء واألطفال
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إجمالي تعويض تطلبه 
الخطوط الجوية 

القطرية من عمالق 
صناعة الطائرات 

»إيرباص«.
) أ ف ب(

618
مليون
دوالر

قال مدير إدارة الشؤون العالجية 
بوزارة الصحة، أحمد مليطان، إن 

لجنة حصر الديون المشكلة بقرار 
من رئيس الحكومة أوصت بتحويل 

مليوني دوالر لعالج المرضى الليبيين 
الموجودين بمصر، الفتًا إلى أن نحو 

1200 مريض تلقوا عالجهم في مصر 
العام الماضي. وأضاف مليطان، في 
إفادة قدمها عبر صفحة الوزارة على 
»فيسبوك«، الثالثاء، أن لجنة حصر 
الديون اطلعت على ملفات العالج 

باألردن، وسوف تتم تسوية جزء من 
مديونية العالج هناك بعد انتهاء 

أعمال لجان المراجعة.
وأشار إلى تلقي 2700 مريض 

أورام عالجهم في تونس خالل العام 
680 مريضًا  الماضي، كما تلقى 

عالجهم في تركيا، واليزال نحو 300 
مريض يتلقون العالج حاليًا.
مليطان أوضح أن الوزارة 

تعمل خالل 2022 على توطين 
العالج بالداخل، من خالل الشركاء 

واألجانب. المحليين 

توصية بتحويل مليوني 
دوالر لعالج الليبيني بمصر

الذي يضرب معظم  المناخي  التغير  أن  يبدو 
هذه  ليبيا  في  بثقله  ألقى  قد  العالم،  دول 
منطقة  في  كاملة  مدن  تحولت  وقد  األيام، 
أن  بعد  األبيض  اللون  إلى  األخضر  الجبل 
من  قطعة  وكأنها  وبدت   ، بالثلوج  اكتست 

شمال أوروبا في ذروة العواصف الثلجية.
الليبي  الوطني  المركز  توقعات  وصدقت 
الثلوج  من  مزيد  وتساقط  الجوية،  لألرصاد 
واأليام  الساعات  خالل  األخضر  الجبل  على 
األرصاد  مركز  توقع  كما  الماضية.  القليلة 
والجنوبية  الشرقية  المناطق  تشهد  أن 
ومرتفعات جبل نفوسة أجواء شديدة البرودة 

خالل هذه األيام.
منطقة الجبل األخضر التي تقع في شمال 
شرق ليبيا، تتميز بتنوع نباتي طبيعي؛ حيث 
النباتات  من  المئة  في  ثمانين  حوالي  تضم 
النباتات  إجمالي  نصف  وحوالي  الليبية، 
المتوطنة. أيضا تضم ما يزيد على 100 نوع 
العالج  في  واسع  نطاق  على  يستخدم  نباتي 

اقتصادية  قيم  من  لها  لما  إضافة  الشعبي، 
مثل إنتاج العسل أو الصناعة.

غابات  بمنطقة  ليبيا  تنعم  التصحر  ورغم 
أودية  تشطرها  الشرقي  الشمال  في  نادرة 
تسمى غابات الجبل األخضر بمدينة البيضاء 
األخضر  الجبل  تالل  سلسلة  شرقًا.وتمتد 
ليبيا،  شرق  شمال  في  درنة  إلى  بنغازي  من 
البحر  كيلومترًا على ساحل   350 إلى مسافة 

المتوسط.
الجبل  منطقة  فــي  المناخ  تغير  »آثـــار 
األمطار  كميات  تذبذب  في  تتمثل  األخضر 
المطيرة  الــدورة  أصبحت  لقد  المتساقطة، 
ذلك  عن  ونجم  ومكانيًا،  زمنيًا  معروفة  غير 
فسر  أسبابها«.هكذا  نفهم  ال  إعــصــارات، 
العلوم  الغابات والمراعي بكلية  رئيس قسم 
الدكتور  المختار،  عمر  بجامعة  الطبيعية 
في  الحالية  التغيرات  خليفة،  علي  محمد 

تصريحات سابقة.
تفاصيل ص 12

عراقيل سياسية تمنع زيادة اإلنتاج النفطي

التي  المعقدة،  السياسية  األوضاع  تهدد 
الجديد،  العام  بداية  مع  ليبيا  تشهدها 
وقد  البالد،  في  النفط  إنتاج  مستقبل 
مليون   1.45 إلى  الوصول  آمــال  تعرقل 

برميل يوميًا بنهاية 2022.
األميركي،  برايس«  »أويل  موقع  وقال 
السياسي  االستقرار  عدم  إن  تقرير،  في 
تهدد  التحتية  البنية  وتقادم  والحصار 
هدف  ومنها  اإلنتاج،  لزيادة  ليبيا  خطط 
يوميًا  برميل  مليون   1.6 إلى  الوصول 
اإلنتاج  أن  التقرير  وأوضح   .2023 بنهاية 
كان يسير في مسار متصاعد، مرتفعًا من 
العام  في  يوميًا  برميل  مليون   1.4 نحو 
2000، وإن كان أقل بكثير من مستويات 
ماليين  ثالثة  من  أكثر  البالغة  ــذروة  ال
أواخر  تحقيقها  جرى  التي  يوميًا  برميل 

ستينات القرن الماضي.
الوطنية  المؤسسة  خطط  إلى  وأشــار 
للنفط لطرح تقنيات االستخراج المعزز من 
أجل زيادة إنتاج الخام في الحقول الجاهزة، 
توقعات  فإن  النحو،  هذا  »على  مضيفًا: 
المؤسسة بالقدرة على زيادة السعة بنحو 

775 ألف برميل في اليوم من خالل هذه 
التقنيات تبدو جيدة«.

داتش  ــال  »روي مثل  شركات  وتعتزم 
تعود  أن  الهولندية،  البريطانية-  شل« 
خاصة  إيجابيًا،  دافعًا  يعطي  ما  ليبيا؛  إلى 
العام  منذ  نشاطاتها  أوقفت  الشركة  أن 

2021، بسبب تدهور الوضع األمني.
في  »شل«  مشاركة  في  النظر  وجرى 
العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما 
المصاحب  الغاز  استخدام  ذلك خطط  في 
الرئيسية،  النفط  حقول  من  العديد  في 

وتطوير محطات تخزين النفط في السدرة 
ورأس النوف. وقامت أيضًا »شل« بفحص 
في  باالستكشاف  تتعلق  أخــرى  مشاريع 
إلى  باإلضافة  وغدامس،  سرت  حوضي 
إعــادة  واقترحت  البحري،  برقة  حــوض 
تطوير الحقول القديمة في حوض مرزق. 
تصطدم  اإليجابية  المؤشرات  هذه  لكن 
تؤدي  قد  األجل  وطويلة  قصيرة  بقيود 
الخالفات  ومنها  ــاج،  ــت اإلن تــراجــع  ــى  إل
في  المرشحين  أهلية  حــول  المتعددة 

المقبلة. االنتخابات 

طرابلس- الوسط

فساد حكومي وطالق بين »النواب« و»الدولة« والدبيبة قد يلعب بورقة التعديل الوزاري

البرملان يعزز سيناريو »الحكومتني«
األخيرة  جلساته  في  البرلمان  داخل  االنقسام  عزز 
الدبيبة،  عبدالحميد  بحكومة  اإلطاحة  نحو  االتجاه 
مشاورات  من  للدولة  األعلى  المجلس  مستبعدًا 
تشكيل سلطة بديلة، ليظهر وكأنه أعلن »الطالق« 
بين المجلسين، ما سيضع البالد مجددًا أمام سيناريو 

الحكومتين، بينما تراجع الحديث عن االنتخابات.
إنهاء  على  يعمل  من  وحــده  البرلمان  وليس 
صالحية حكومة الدبيبة؛ بل أيضًا مستنقع الفساد 
اآلخر،  تلو  الواحد  الوزاري  الذي يسقط فيه طاقمه 
مقدمًا ذريعة أخرى لخصومه، في وقت تُدرج ليبيا 
قائمة  بلدًا ضمن   180 بين  172 من  المرتبة  في 
الدول التسع األكثر معاناة من الفساد، بحسب تقرير 
الماضي،  الثالثاء  الصادر  الدولية  الشفافية  منظمة 
ففي ظرف أسابيع قليلة أمرت النيابة العامة بحبس 
كوكو  سمير  ونائبه  الزناتي،  علي  الصحة  وزيــر 
احتياطيًا على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي 
وإداري، والحقت تهم مماثلة وزيري التربية والتعليم 
المعرفية،  والتنمية  والثقافة  المقريف،  موسى 
مبروكة عثمان توغي اللذين طالهما من قبل قرار 

النيابة.
صالح  عقيلة  برئاسة،  البرلمان  قرارات  وشكلت 
وتونس  برلين  انهيار مخرجات  على  مؤشرًا جديدًا 
يوم  جلسته  خالل  النواب  مجلس  وأقــر  وجنيف، 
الثالثاء، 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة 
المقبلة، منها أن يقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم الترشح 
منصب  أي  من  واالستقالة  المقبلة،  لالنتخابات 
توجه  هو  األمــر،  تعقيد  من  زاد  وما  الدولة،  في 
دون  من  منفردًا،  حكومة  تشكيل  إلى  البرلمان 
مشاركة المجلس األعلى للدولة، في قرار لم يحظ 
 30 صوت  بعدما  المجلس،  قاعة  داخل  بالتوافق 
عضوًا بالرفض و20 بالموافقة، مع أن رئاسة مجلس 
النواب أعلنت عن انعقاد الجلسة بنصاب 120 نائبًا.

الختامية غموضًا بشأن مواعيد  الجلسة  وخلفت 
التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية فتركت معّلقة 
شكل  الطريق  خارطة  لجنة  تحدد  لم  وقــت  في 
المرحلة المقبلة، ال سيما مصير االنتخابات وأساسها 
الدستوري، بينما ظهرت أجواء مشحونة خالل طرح 
موضوع إنهاء عهدة الحكومة قبل 21 يونيو 2022، 
ما دفع إلى قطع البث المرئي للجلسة ومنع كلمات 
النائبة  لوحت  عندما  المعارضين،  النواب  بعض 
وصفقات  برشاوى  يتعلق  باتهام  شالبي،  عائشة 

سياسية جرت داخل مجلس النواب، بشأن جلسات 
سحب الثقة من الحكومة.

أي  تمكن  صعوبة  من  مراقبين  تحذير  ورغــم 
ثقة  نيل  من  تشكيلها  حال  في  موازية«  »حكومة 
على  حصولها  إشــكــاالت  بسبب  الليبي  الــداخــل 
على  تسيطر  حاليًا  الوحدة  حكومة  كون  التمويل، 
أو  النفط  ــرادات  إي ســواء  الليبي  االقتصاد  أركــان 
أن  يقول  صالح  عقيلة  فإن  المركزي؛  ليبيا  مصرف 
»األهم اآلن مصير السلطة التنفيذية ألن المواطن 
إلى ذلك«  وما  القانون  أو  الدستور  يهمه  وال  جائع 

وفق تعبيره.
كل هذا عزز االعتقاد بأن موعد االنتخابات المنتظر 
لن يكون قريبًا، وفي جو المناكفات السياسية، خرج 
عبداهلل  النواب،  مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث 
الترشح لرئاسة الحكومة  بليحق، موضحًا أن شرط 
ال يستهدف عبدالحميد الدبيبة شخصيًا، مشيرًا إلى 
أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد 
بعدم المشاركة في االنتخابات الرئاسية، نافيًا، في 
تصريحات تلفزيونية األربعاء، انقطاع التشاور بين 
ومؤكدًا  للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس 
أنه مستمر وفقًا لالتفاق السياسي، من أجل تحقيق 
بمساراتها  الطريق  خارطة  في  سياسي  توافق 

المختلفة، الدستوري والسياسي واألمني والتنفيذي، 
وملف المناصب السيادية وغيرها.

ومن جهته، حدد رئيس المجلس األعلى للدولة، 
لوزير  الخاص  المبعوث  لقائه  خالل  المشري،  خالد 
أورالنــدو،  نيكوال  ليبيا  إلــى  اإليطالي  الخارجية 
قبيل  موقفه  بوتشينو  جوزيبي  اإليطالي  والسفير 
الستمرار  دعمه  بإعالن  األخيرة  البرلمان  جلسة 
أداء مهامها، ورفضه مساعي  الحالية في  الحكومة 

بـ»أهمية  تمسكه  وكرر  التنفيذية،  السلطة  تغيير 
الليبي  الشعب  وتمكين  الدستوري  المسار  تفعيل 
من االستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا إلجراء 

انتخابات حرة ونزيهة«.
لمنطقة  األوروبي  االتحاد  ممثلة  توقعت  دوليًا، 
الساحل األفريقي إيمانويال ديل ري، في تصريحات 
خالل  ليبيا  في  سيناريوهين  من  واحــدًا  صحفية، 
تشكيل  نحو  التوجه  إما  المقبلين؛  األسبوعين 
حكومة جديدة يترأسها فتحي باشاغا أو غيره أو بقاء 
الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وقالت 
حكومة  تشكيل  تقرر  إذا  إنه  األوروبية،  المسؤولة 
إلى  االنتخابات  تأجيل  يعني  فقد  جديدة،  انتقالية 
ما بعد يونيو المقبل، ما يستدعي معالجة قضيتين 

أساسيتين، وهما الدستور وقانون االنتخابات.
وفي السياق، جدد الدبيبة، دعوته أطراف األزمة 
الدستور  أواًل على مشروع  االستفتاء  إلى  السياسية 
للعملية  كأساس  التأسيسية،  الهيئة  من  المنجز 
االنتخابية، واحتج 43 عضوًا من الهيئة التأسيسية 
على تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح 
تعيين لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور الدائم 
لإلعالن  صارخة  مخالفة  ذلــك  معتبرين  للبالد، 
»كافة  لهم  بيان  في  ودعــوا  الموقت،  الدستوري 

مع  التعاطي  عدم  إلى  والدولية  الوطنية  الجهات 
مقترحات رئيس مجلس النواب أو االعتراف بها«.

الرئاسي  المجلس  رئيس  اختار  األثناء  هذه  في 
محمد المنفي، سياسة مسك العصا من المنتصف، 
األربعاء،  افتتاحه،  خالل  له  كلمة  في  جاء  ما  وفق 
ملتقى بلديات الساحل الغربي، قال فيه »إن الدستور 
التوافق  المهم هو  ولكن  المهم  ليس  آخرًا  أو  أواًل 
بين الليبيين« مضيفًا: »تركنا األمور بين األجسام 
التشريعية حتى ال نكون منحازين ألي طرف، ولدينا 
لجنة مخصصة للدستور ومجلس تشريعي ومجلس 
استشاري وهم من يختارون مع الليبيين كيف يبدأ 

الشيء األساسي«.
وانتهزت المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم 
فرصة  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  لشؤون  المتحدة 
تحديدًا،  سبها  جامعة  وفي  الجنوب  في  تواجدها 
لمخاطبة مجلس النواب والدولة والرئاسي وحكومة 
التاريخية  بمسؤولياتهم  لالضطالع  معًا،  الوحدة 
واحترام إرادة الناخبين والتوصل إلى صيغة مناسبة، 
نحو  ــح  واض سياسي  وخــط  زمني  ــار  إط وتحديد 
االنتخابات، قائلة: »إن الشعب لم يعد يحتمل المزيد 
إلى  انتقالية  مرحلة  من  واالنتقال  المماطلة  من 
أخرى«، وعلى الخط نفسه، قالت السفارة األميركية 
مستعدون  الليبيين  من  الماليين  إن  ليبيا  في 
حان  قد  الوقت  وإن  مستقبلهم،  وتقرير  للتصويت 
أولئك  على  يجب  أنه  مضيفة  إرادتهم،  الحترام 
الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين 
االعتبار أن الشعب الليبي لن يقبل إال القيادة التي 

نها االنتخابات. تُمكِّ
يأتي ذلك في وقت عاد الملف الليبي إلى أروقة 
األمن  ومجلس  ــي  األوروب االتحاد  في  المناقشات 
في  االنتخابي  االستحقاق  إنجاز  فشل  بعد  الدولي 
اتفاق  غياب  دبلوماسية  مصادر  وكشفت  موعده، 
وعلى  المتحدة  لألمم  جديد  مبعوث  تعيين  على 
ستيفاني  ستستمر  بينما  األممية،  البعثة  هيكلية 
منصبها  في  األميركية،  الدبلوماسية  وليامز، 
األقل  على  العام  منتصف  إلى  مستشارة  بصفتها 
لمواصلة جهودها في ليبيا بسبب الرفض الروسي 
لتعيينها رسميًا بعد استقالة المبعوث يان كوبيش.

في  االنتخابات  مصير  غياب  فهو  األهــم  أما 
ضباب األزمة السياسية السائرة في اتجاه التعقيد، 
التي  والمغالبة  والشخصنة،  العناد  سياسة  جراء 
السلطتين  في  الممثلة  األجسام  أداء  بها  يتسم 

التنفيذية والتشريعية.

غياب مصير االنتخابات وسط ضباب 
األزمة السياسية السائرة في اتجاه 

التعقيد

تخبط في »النواب« ومراقبون 
يحذرون من ظهور حكومة 

»موازية«

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● أحد اجتماعات حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة )صورة من بث مباشر(

»أصحاب وال أعز«..
نسخة مكررة 

التستحق الضجيج

شارة قيادة حراسة مرمى شارة قيادة حراسة مرمى 
»األهلي بنغازي«.. من »األهلي بنغازي«.. من 
العقيلي إلى الوحيشيالعقيلي إلى الوحيشي

● املؤسسة الوطنية للنفط

ُاألبيض يفقد الجبل األخضر لونه



تواصـل 02

فيديو »حوار مع الحيوانات« يحصد أكثر من 13 مليون مشاهدة

العنصرية في أميركا تهيمن على العنصرية في أميركا تهيمن على 
مهرجان »ساندانس السينمائي«مهرجان »ساندانس السينمائي«

 »تويتر« يعمل على توفير ميزة جديدة
اقتراح  على  القدرة  منصتها  على  مؤثرين  منح  »إنستغرام«  تعتزم 
اشتراكات مدفوعة لمتابعيهم، في أداة جديدة للشبكة االجتماعية الساعية 
إلى استقطاب صناع محتوى جدد والحفاظ على أولئك الموجودين لديها 

توك«،  و»تيك  »يوتيوب«  مع  المحتدمة  المنافسة  ظل  في 
)فيسبوك(  ميتا  لمجموعة  التابعة  المنصة  رئيس  وأوضح 
يمكن  إليرادات  »بحاجة  المحتوى  أن صناع  آدم موسيري 
توقعها«، وأشار إلى أن »االشتراكات هي من أفضل األدوات 
لتحقيق إيرادات يمكن توقعها ال تعتمد على الجمهور الذي 

يتبدّل من منشور إلى آخر بصورة ال يمكن تفاديها«.
وفي بادئ األمر، ستختبر »إنستغرام« هذه المقاربة على 
عدد صغير من المؤثرين في الواليات المتحدة، وسيتاح أمام 

المشتركين الذين يدفعون بداًل ماليًا، االطالع على قصص 
وبث مباشر بصورة حصرية، وهم سيتمايزون عن سائر المتابعين 

من خالل رمز بنفسجي إلى جانب اسمهم، لكي يتمكن صناع المحتوى من 
التعرف بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة، واعتمدت الشبكات 

اإليرادات  على  االقتصادي  نموذجها  يقوم  إذ  أساسًا؛  المجانية  االجتماعية 
تتيح  وهي  اإليرادات،  لدر  مختلفة  تقنيات  األخيرة  السنوات  في  اإلعالنية، 
لألخصائيين على المنصات تنويع مصادر الدخل بما يتخطى النسبة المئوية 
العالمات  مع  والعقود  الرديفة  والمنتجات  اإلعالنية  األرباح  من 

التجارية وبيع البرامج التربوية أو الرياضية.
على »تيك توك« مثاًل، يمكن للمتفرجين تقديم مبالغ مالية 
ألصحاب الحسابات المفضلة لديهم. كذلك على منصة تويتش 
حسابات  على  االشتراك  للمتابعين  يمكن  الفيديو،  أللعاب 
المفضلين، وأوضح آدم موسيري أن فرقه تبحث عن  العبيهم 
تطبيقات  إلى  مشتركيهم  »نقل  المحتوى  لصناع  تتيح  وسيلة 
أخرى تابعة لشركات أخرى«، وتدعو سلطات المنافسة في االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة، باستمرار المنصات اإللكترونية إلى 
تسهيل نقل البيانات، أي السماح للمستخدمين بنقل جهات االتصال 
إلى تطبيق آخر إذا ما رغبوا بذلك، وتواجه ميتا، على غرار مجموعات عمالقة 

أخرى، تحقيقات وشكاوى عدة بتهمة استغالل الموقع المهيمن.

يضع مطورو تطبيق التواصل الفوري 
»واتساب« اللمسات األخيرة على تقنية جديدة 

تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي 
هواتف »أندرويد« و»آي أو أس«، علما بأن 
هذا لم يكن متاحًا بالسابق بشكل كامل، 

وذكر موقع »wabetainfo« بأن »واتساب« 
أرسل أخيرًا تحديثًا جديدًا خالل برنامج »بيتا« 

التجريبي.
ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل 
محادثات المستخدمين في »واتساب« بين 
الهواتف التي تعمل بنظام »أندرويد« مثل 

هواتف »غوغل«، والهواتف التي تعمل بنظام 
»آي أو أس«، أي هواتف آيفون، وفي التحديث 

السابق الذي صدر العام الماضي، كان 
بإمكان المستخدم نقل سجالت المحادثات 

من »أندرويد« إلى »آي أو أس« فقط، ومن 
هواتف »سامسونغ« و»غوغل« حصرا، لكن في 

التحديث الجديد األمر متاح في االتجاهين.
ويظهر في النسخة التجريبية، أن »واتساب« 

يطلب إذن المستخدمين من أجل استيراد 
المحادثات من الهاتف اآلخر الذي يعمل 

بنظام مختلف، ويرجح أن تتم العملية من 
خالل كيبل أو عن طريق »واي افي« قريب، 
وبحسب المعلومات المتوفرة، سيطلب من 

البرنامجين مفتوحين  إبقاء  المستخدمين 
ورفع قفل الهاتفين أثناء علمية النقل، وال 

تتوفر الخدمة الحالية على النسخة العامة من 
»واتساب«، وال يعرف متى سيتم إطالقها، لكن 

يتوقع أن يكون ذلك قريبًا.

ميزة جديدة في »واتساب« تحل 
أزمة ماليني املستخدمني

»أمازون« تفتتح أول متجر 
مالبس غير افتراضي لها

»إنستغرام« تختبر خاصية االشتراكات املدفوعة

CINEMA
CINEMA

المتحدة  للواليات  المضطرب  التاريخ  على  األسبوع  الضوء هذا  السينمائي«  يسلط مهرجان »ساندانس 
وماضيها العنصري من خالل عرض أفالم تتناول مواضيع بدءًا من آخر سفينة معروفة لنقل العبيد، إلى 
النزعة العسكرية التي كانت تتعامل بها الشرطة مع المتظاهرين في حقبة حركة الحقوق المدنية، ويعرض 
المهرجان، الذي يُقام عبر اإلنترنت للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة »كوفيد- 19«، أفالمًا وثائقية 
ودرامية تتناول العدالة العرقية، ومن بينها فيلما »ديسندنت« و»رايوتسفيل، يو إس إيه«، وفق »فرانس 

برس«.
وتزور المخرجة مارغريت براون في فيلم »ديسندنت« الذي عرض، السبت، للمرة األولى ضمن المهرجان، 
مسقط رأسها أالباما، حيث رست سفينة »كلوتيلدا« وعلى متنها 110 من العبيد في العام 1860، بعد عقود 
من حظر تجارة العبيد عبر المحيط األطلسي. ويعيش أحفاد العبيد في المجتمع نفسه، ويخبرون حكايات 
أسالفهم التي تنتقل من جيل إلى آخر، كما أن العائلة التي كانت تملك السفينة، ما زالت تعيش في المنطقة 
أيضًا، وعثر على حطام السفينة في العام 2018، وهي التي أغرقها صاحبها عمدًا لتجنب المالحقة الجنائية.

وتقول براون، التي بدأت تصوير الفيلم قبل ست سنوات، »كنت أعلم أن العثور على السفينة سيشكل دلياًل. 
إنها طريقة تسمح لألشخاص بتتبع أصولهم شخصيًا بطريقة غير مسبوقة في هذا البلد«، وال يزال أحفاد 
العبيد الذين هرب أسالفهم من العبودية بعد خمس سنوات مع نهاية الحرب األهلية، يعيشون على أرض 
مهمشة تحيط بها مناطق تنتشر فيها صناعات ثقيلة تؤدي ملوثاتها إلى اإلصابة بالسرطان، وبحسب 

الفيلم، شيدت بعض هذه المصانع على أرض استأجرتها عائلة ميهر التي تملك »كلوتيلدا«.

»تويتر«  موقع  عمل  عن  تقارير  كشفت 
مشاركة  تتيح  جديدة  ميزة  على  للتغريدات 

التغريدات مع مجموعة  معينة من األفراد، 
والذي يطلق عليهم »القطيع«، 
أول  أعطى  »تويتر«  وكان 

لمحة عن الميزة في شهر يوليو 
في  عليها  أطلق  التي  الماضي، 

الموثوق  »األصدقاء  الوقت  ذلك 
بهم«، لكنها أخذت في التبلور منذ 

الهواتف  مطور  ونشر  الحين،  ذلك 
الذكية، أليساندرو بالوزي، تسريبات لميزة 

»السرب«، والتي توضح أنه يمكن إضافة ما يصل 
إلى 150 عضوًا لمشاهدة التغريدات الخاصة، كما 
الرد  المختارين  المستخدمين  لهؤالء  يمكن  أنه 
عليها والتفاعل معها، وفي حال رغبة المستخدم في 

إزالة أحد هؤالء األفراد من قطيعه، فإنه لن يتلقى 
إشعارًا بأنه تمت إزالته.

بريت،  تاتيانا  »تويتر«،  باسم  الناطقة  وقالت 
فيرج«  »ذا  لموقع  في تصريحات 
دائمًا  يعمل  »تويتر«  موقع  إن 
لمساعدة  جديدة  »طرق  على 
في  االنخراط  على  األشخاص 
محادثات صحية، ونحن نستكشف 
لألشخاص  للسماح  طرقًا  حاليًا 
أكثر  بشكل  بالمشاركة 
خصوصية«، يشار إلى أن موقع 
سبتمبر  شهر  في  أطلق،  »تويتر« 
القادمة،  »القطيع«  لميزة  مماثلة  ميزة  الماضي، 
ولكنها تتيح إرسال تغريدات لمستخدمين من ذوي 

االهتمامات المشتركة بداًل من جميع المتابعين.

شعر الحكمة
للى راح من العمر راح*** ما قول يانا ايردة

أو كل ليل عنده صباح *** او للى ايجيبلك الريح سدة
وللى يخدعك من العين*** مايخدعك بالمودة

»غوغل« تحذر من إجبارها على فرض رقابة على اإلنترنت

الثلوج تزيد معاناة الالجئين السوريين في المخيمات.

كلمة1000

أعلنت شركة »أمازون«، افتتاح أول متجر 
مالبس غير افتراضي لها على  اإلطالق، والذي 
يتميز بتجربة تسوق تكنولوجية عالية، باسم 

»أمازون ستايل«، لن يضطر العمالء إلى البحث 
يدويًا عن الحجم أو اللون المناسبين، بل سيتم 

توفير رمز خاص بكل قطعة يمكن مسحه 
ضوئيًا عبر تطبيق »أمازون«، مما يتيح معلومات 

عن القطعة وألوانها واألحجام المتوفرة منها، 
وتقييمات العمالء عليها، فضال عن عدد من 

التفاصيل األخرى، ثم يمكن للعميل بعد ذلك أن 
يتوجه إلى غرفة القياس، أو إلى منطقة استالم 

المنتج في حال لم يكن بحاجة إلى قياسه.
من المقرر أن يجري افتتاح أول متجر مالبس 

حقيقي تابع لموقع أمازون في مدينة لوس 
أنجلوس، في والية كاليفورنيا، في وقت الحق من 
العام الجاري، حيث سيوفر متجر »أمازون ستايل« 

مئات العالمات التجارية، مثل: ال بيرال، وأوسكار دي 
ال رينتا، فضاًل عن عدد من مختارات خبراء الموضة 
والمالبس حول العالم من صانعي الموضة، يشار 
إلى أن شركة »أمازون«، قد افتتحت بالفعل عددًا 

من متاجر البقالة، جنبًا إلى جنب مع متاجر الكتب، 
فضاًل عن صالون لتصفيف الشعر.

إلغاء حكم قضائي بأن  إذا لم يجر  حذرت شركة »غوغل« من تأثير مدمر على اإلنترنت 
شركة البحث العمالقة مسؤولة عن مواد تشهيرية واردة في صفحات ذات روابط تشعبية، 
ونبهت الشركة في مذكرة للمحكمة العليا من أنها قد تضطر إلى مراقبة نتائج بحثها إذا سمح 
للمحامي جورج ديفتيروس بالحصول على مبلغ 40 ألف دوالر كتعويض عن أضرار التشهير، 
ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد »غوغل«. وحاجج بأن نشرها لنتائج البحث التي 

تضمنت مقالة نشرت العام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم شهرت به.
وقضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في العام 2020 بأن المقال أشار ضمنيًا 
إلى أن ديفتيروس تحول من محاٍم محترف إلى صديق ومقرب للعناصر اإلجرامية، ورفضت 
محكمة استئناف فيكتوريا طلبًا من »غوغل« إللغاء النتيجة. واتصل محامو ديفتيروس بشركة 
البحث في العام 2016 مطالبين بإزالة المقالة. ولكن »غوغل« رفضت على أساس أن مصدر 

المقال ذو سمعة طيبة.
وأخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن اإلشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد 
رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه 
على الويب، وحذرت »غوغل« من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشرًا ألي مادة منشورة 
على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطًا تشعبيًا، وقضت قاضية المحكمة العليا ميليندا 
ريتشاردز في العام 2020 بأن المقال أشار ضمنيًا إلى أن ديفتيروس تحول من محاٍم محترف 

إلى صديق ومقرب للعناصر اإلجرامية.
ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلبًا من جوجل إللغاء النتيجة. واتصل محامو ديفتيروس 
بشركة البحث في العام 2016 مطالبين بإزالة المقالة. ولكن »غوغل« رفضت على أساس أن 
مصدر المقال ذو سمعة طيبة، وأخبر محامو »غوغل« المحكمة العليا أن اإلشعار احتوى على 
مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير وأن مصدر 
المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب، وحذرت »غوغل« من أنها قد تكون مسؤولة 

بصفتها ناشرًا ألي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطًا تشعبيًا.

 13 أكثر من  الحيوانات«  فيديو »حوار مع  حصد 
مليون مشاهدة حول العالم، في لقاء واحد فقط، 
أجرتها  حوارات  أو  لقاءات  سلسلة  ضمن  من 
مع  التسمية  صحت  إن  هيغا،  مايا  الناشطة، 
بهدف  تجريه  نشاط  ضمن  حيوانات،  مجموعة 
الحياة  على  الحفاظ  أهمية  على  الضوء  تسليط 

البرية.
واستطاعت الشابة الصغيرة حصد آالف التعليقات 
وانتشر الفيديو الخاص بها على وسائل اإلعالم 
إضافة  بها،  تتمتع  التي  الدعابة  روح  بفضل 
للحيوانات  وجهتها  التي  الطريفة  األسئلة  إلى 

السلسة  وتحمل  معها،  األخيرة  تفاعل  وطريقة 
 Tiny« اسم  هيغا،  مايا  الناشطة،  تنشرها  التي 
صغير،  بميكروفون  لقاءات   »Mic Interviews
الصغيرة  الحيوانات  من  الشابة  تقترب  حيث 
حيث  بيدها،  تحمله  جدا  صغير  بميكروفون 

حاولت 99 % من الحيوانات التهامه.
واستطاعت الفتاة بطريقة جميلة وبسيطة جذب 
االنتباه عن طريق سلسلة من األسئلة اللطيفة، 
الفيديو  على  بنفسها  اإلجابات  ضمنت  حيث 

بطريقة مكتوبة، إضافة إلى تفاعل الحيوانات.
البرازيلي،  »النيص«  حيوان  من  الفتاة  وطلبت 

على سبيل المثال، تسمية طعامه المفضل، حيث 
أضافت تسمية تنسجم مع الصوت الذي أصدره 
بدا  المشهد  أن  من  الرغم  وعلى  الذرة(،  )إنه 
ترفيهيا، إال أن الفتاة ضمنت معلومة مهمة جدا، 
هي أن هذه الحيوانات اللطيفة، احتُفظ بها في 
حديقة الحيوانات بعد إنقاذها من تجار الحيوانات 
غير المشروعة وتعرضها إلصابات دائمة. يذكر 
أن الشابة الصغيرة تعمل في مجال إعادة تأهيل 
الحياة البرية، وأسست منظمة غير ربحية تحمل 
اسم »Alveus«، وتعمل لتكون مالذا للحيوانات 

المصابة ومركزا تعليميا افتراضيا.

هاشتاغ »#ال_يوجد_ملح« يجتاح الصفحات التركية

تصدر هاشتاغ »ال يوجد ملح« الصفحات 
التركية بمواقع التواصل االجتماعي، 
باإلشارة إلى مدينة اسطنبول وتأثر 
الحياة بشكل سلبي وتعطل بعض 

الطرقات جراء االزدحام المروري، وشهدت 
اسطنبول، اإلثنين 24 يناير، تساقطًا 
كثيفًا للثلوج غطى المدينة إلى رداء 

أبيض.

وتسبب تراكم الثلوج في بعض 
المناطق إلى ازدحام مروري جعل بعض 

المارة يختارون إكمال طريقهم مشيًا 
بدل االنتظار ضمن وسائل النقل 

العامة، وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية 
اسطنبول، إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية 
وفنادق، ووزعت طعامًا لحيوانات الشوارع 

في 500 نقطة.

و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  منصتيها  إن  ميتا،  شركة  قالت 
وتستهدف  مقرًا،  تركيا  من  تتخذ  مزيفة  حسابات  شبكة  حذفتا 
ليبيا بشكل أساسي، كما وجدت رابطًا بين نشاط هذه الحسابات 
موقعها  عبر  مفصل  تقرير  في  ذلك  وجاء  والبناء،  العدالة  وحزب 
اإللكتروني، كجزء من تلخيص تنفيذي للسلوك المزيف المنسق 
للعام 2021، وقالت الشركة إنها أزالت 41 حسابًا على »فيسبوك« 
»إنستغرام«،  على  حسابًا  و14  مجموعات  وثالث  صفحة  و133 
غير  المنسق  السلوك  ضد  الشركة  سياسة  »تنتهك  أنها  وجدت 
األصيل«، الفتة إلى أن هذه الشبكة نشأت في المقام األول في 

تركيا واستهدفت ليبيا بشكل أساسي.
 ،2021 52 شبكة أزالتها الشركة، خالل  وهذه العملية ضمن 
إفساد  أو  للتالعب  منسقة  جهود  في  شاركت  أنها  وجدت  عندما 
بشكل  االعتماد  مع  استراتيجي،  هدف  أجل  من  العام  النقاش 
الشركة  وقالت  الناس،  لتضليل  المزيفة  الحسابات  على  مركزي 
في  ُأنشئت  العام  مدار  على  رصدتها  التي  المزيفة  الشبكات  إن 
والمحيط  آسيا  ومنطقة  الالتينية  أميركا  ذلك  في  بما  دولة،   34

الهادئ وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
أفادت  ليبيا،  تستهدف  التي  الحسابات  شبكة  يخص  وفيما 
المزيفة  الحسابات  وراء  يقفون  الذين  األشخاص  بأن  الشركة 
وتعطيله،  بعضها  اكتشاف  جرى  األصيل(،  غير  المنسق  )السلوك 
في  بما  وإدارتها،  والصفحات  المجموعات  نشر  يستهدفون  كانوا 
ذلك تلك التي يُزعم أنها تنتمي إلى شخصيات ومؤسسات عامة 

في ليبيا، بما في ذلك المطارات والهيئات الحكومية، رئيس وزراء 
سابق وسياسيون وصحفيون ونشطاء، الفتة إلى أنها قامت بتعطيل 
بعض صفحات هذه الشبكة بسبب انتحال الهوية وانتهاكات أخرى.
وأوضحت أن األشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط نشروا 
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  جارية  العربية  باللغة  وأحداثًا  أخبارًا 
والمجتمع  السياسة  في  المرأة  صعود  وانتقاد  االنتخابات  تأخر 
واإلعالم، ولفتت إلى أن هذه الشبكة أنشأت صفحات تزعم أنها 
تحريضية  ببيانات  لإلدالء  نسائية  عامة  قبل شخصيات  تدار من 
نيابة عنهن، ثم يستخدمون صفحاتهم األخرى لإلشارة إلى هذه 
المضايقات،  لتشجيع  األرجح  الوهمية النتقادهم، على  التعليقات 

وعلى الرغم من أن األشخاص الذين يقفون وراءها حاولوا إخفاء 
روابط مع حزب  إنها وجدت  هوياتهم وتنسيقهم، تقول »ميتا« 
العدالة والبناء التابع لجماعة اإلخوان المسلمين. وقالت الشركة 
إنها وجدت هذه الشبكة كجزء من تحقيق داخلي في السلوك غير 
الصحيح المنسق المشتبه به في ليبيا المرتبط بتقارير سابقة عن 

انتحال الهوية.
 1.7 حوالي  إن  الشركة  قالت  التفصيلية،  البيانات  وبشأن 
وانضم  الصفحات،  هذه  من  أكثر  أو  واحدًا  تابع  حساب  مليون 
وتابع  المجموعات،  من  أكثر  أو  واحدة  إلى  شخص   600 حوالي 
حوالي 4000 حساب واحدًا أو أكثر من حسابات »إنستغرام«، أما 
الدعاية واإلعالن، تقول الشركة إن حوالي 59 ألف دوالر أميركي 
جرى إنفاقها على اإلعالنات على »فيسبوك« و»إنستغرام« تُدفع 
وتقول  األول،  المقام  في  السويسري  والفرنك  األميركي  بالدوالر 
ميتا  إلى  أخيرا  اسمها  تحول  التي  الرائدة،  التكنولوجيا  شركة 
)سابقا فيسبوك(، إنها أبلغت منذ العام 2017 عن أكثر من 150 
عملية تأثير مع تفاصيل عن كل عملية إزالة للشبكة حتى يعرف 
دول  من  كانت  سواء  الشركة،  تالحظها  التي  التهديدات  الناس 

قومية أو شركات تجارية أو مجموعات غير منسوبة لها.
وأشارت في تقريرها إلى أن مشاركة المعلومات ساعدت فرق 
الحكوميين  والمسؤولين  االستقصائيين  والصحفيين  الشركة 
اإلنترنت  مستوى  على  األمنية  المخاطر  فهم  على  وغيرهم، 

وكشفها بشكل أفضل.

»ميتا« تحذف شبكة حسابات مزيفة تستهدف ليبيا
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»انفرادية« البرملان تصدم أنصار إنهاء املرحلة االنتقالية
يومًا بعد يوم تزداد األزمة السياسية في ليبيا تعقيدًا، 
وتتسع الفجوة بين األطراف المختلفة، ما يعرقل إنهاء 
المرحلة االنتقالية؛ وخالل أسبوع عاصف ضيق مجلس 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  على  الخناق  النواب 
بإعالن تمسكه بتغيير الحكومة واختيار أخرى جديدة؛ 
وهو السيناريو الذي ترفضه كل من المستشارة األممية 

ستيفاني وليامز والسفير األميركي ريتشارد نورالند.
مداوالته  النواب  مجلس  اختتم  الماضي،  والثالثاء 
بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، 
المجلس  انفراد  على  األعضاء  غالبية  اتفق  وفيما 
بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة المجلس 
األعلى للدولة فيها، اختلفوا حول مدة واليتها وبرنامج 

عملها.
وعقب أكثر من ثالث ساعات من المداوالت، أعلن 
رئيس المجلس عقيلة صالح تصويت النواب بالموافقة 
للدولة في تزكية رئيس  المجلس األعلى  ضد إشراك 
21 صوتًا،  30 صوتًا مقابل  الحكومة الجديدة، بواقع 
من إجمالي 120 عضوًا حضروا الجلسة؛ فيما لم يوضح 
النواب  الحاضرين. علمًا بأن عدد  النواب  باقي  موقف 
الذين صوتوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 

برئاسة الدبيبة في مارس الماضي كان 134 نائبًا.
إعادة المسار االنتخابي

بدورها، اتفقت مستشارة األمين العام لألمم المتحدة 
لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، وسفير مالطا لدى ليبيا 
شارل صليبا »على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة 
االنتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكل حازم«، وذلك 
»من خالل مسار شامل وجداول زمنية واضحة«. وشددت 
الجدول  احترام  إلى  الحاجة  على  األممية  المستشارة 
الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
التي تستمر حتى يونيو  التي اعتمدها مجلس األمن، 
من العام الجاري. كما أكدت أن ليبيا ال تحتاج إلى فترة 

انتقالية مطولة أخرى.
وأضافت: »على كل األطراف أن تركز على العملية 
االنتخابية، وكررت التأكيد أن أي اقتراح للمضي قدمًا 
ناخب  2.5 مليون  االعتبار تطلعات  يأخذ في  أن  يجب 
ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن اإلطار الزمني المحدد 
في خارطة طريق«، وذلك عقب لقائها رئيس المجلس 

األعلى للدولة خالد المشري.
وقبل عقد مجلس النواب جلسته التي أكد فيها ضرورة 
تغيير الحكومة، كتبت وليامز عبر موقع »تويتر«: »كل 
األنظار اليوم تتجه مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهو 
يجتمع لمناقشة مصير االنتخابات الوطنية المقرر إجراؤها 

في األصل في 24 ديسمبر 2021«.
وأكدت المستشارة األممية »أنه لن يكون هناك حل 
ألزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إال من 
خالل صناديق االقتراع«، مجددة الدعوة لـ»كافة األطراف 

المعنية للتركيز على العملية االنتخابية«.
وكررت وليامز حديثها عن الحاجة الماسة إلى »إجراء 
للمؤسسات  الديمقراطية  الستعادة  نيابية  انتخابات 
الليبية«، وذلك خالل لقائها، يوم اإلثنين، ممثلين عن 

التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس 
سوق  بلديات  وحكماء  وأعيان  فبراير«،   17« وائتالف 

الجمعة وجنزور وطرابلس المركز.
وتابعت: »ال ينبغي االستمرار في االستقواء على إرادة 
2.8 مليون ناخب مسجل«، داعية إلى ضرورة »تحديد 
وذات  ونزيهة  حرة  وطنية  انتخابات  نحو  واضح  مسار 
إلى  استمعت  أنها  إلى  الفتة  تأخير«،  دون  مصداقية 

وجهات نظر هؤالء حول العملية السياسية.
سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، 
ستيفاني  مواطنته  نظر  وجهة  مع  االتفاق  بدوره  أكد 
هي  »االنتخابات  أن  ترى  واشنطن  إن  وقال  وليامز، 
األولوية«. وفي 14 يناير الجاري، قال السفير األميركي 
إن بالده »تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى 
الزمني  اإلطار  ضمن  وشاملة  ونزيهة  حرة  انتخابات 
األصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار 
السياسي الليبي«. وشدد على أن الخطوات التالية في 

االنتخابات الليبية تعتمد على »القادة الليبيين«.

الدبيبة يريد دستورًا جديدًا
وقبل ذلك، تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
عبدالحميد الدبيبة عن الحاجة إلى دستور في البالد، 

قبل إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وخالل جلسة مجلس النواب، اإلثنين الماضي، قال 
المجلس،  عن  المنبثقة  الطريق  خارطة  لجنة  رئيس 
نصر الدين مهنى إن كل من رئيس مصلحة األحوال 
المدنية محمد بالتمر ورئيس مفوضية االنتخابات عماد 
السايح طلبا مدة زمنية إلتمام أعمال الجهتين قبل إجراء 

االنتخابات.

بالتمر قدم تقريرًا بدوره إلى اللجنة حول صعوبات 
عملهم وحدوث عمليات تزوير وكيفية معالجتها، مشيرًا 
إلى أن دخول عدد من األجانب يتطلب مقارنة البيانات مع 
المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر، 
فيما قال السايح إن المفوضية تحتاج 240 يومًا حتى 
دخول قوانين االنتخابات حيز التنفيذ، وفق حديث مهنى.

انتقادات للحكومة
الحكومة  النواب  عديد  انتقد  الثالثاء،  جلسة  وفي 
مسؤولية  إياها  محملين  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
الوضع المعيشي المتردي، فيما رفض آخرون »تحيز« 
المجلس ضد الحكومة وامتناعه عن اإلقرار بما حققته 

من »إنجازات«، على حد تعبيرهم.
وقال عقيلة صالح إن لجنة خارطة الطريق المشكلة 
إلزالة  الجهات  كل  مع  ستتواصل  المجلس  قبل  من 
نهائي  موعد  وتحديد  االنتخابات  أمــام  المعوقات 

لالستحقاق.
وعن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال عضو مجلس 
النواب عن مدينة مصراتة، سليمان الفقيه، إن مدتها لن 
تقل عن سنة، مبررًا ذلك بتكليفها »بتنفيذ استحقاقات 
مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق األمني«. 
وأوضح الفقيه أن لجنة خارطة الطريق وضعت 12 شرطًا 

الختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة لإلضافة.
االستفتاء  إن  فقال  الدستوري،  للمسار  بالنسبة  أما 
330 يومًا، حسب  على مشروع دستور جديد سيحتاج 
وهذا  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  المفوضية  تقديرات 

في حال لم يرفض.
وأكمل: »لن نستسلم لإلمالءات الخارجية بأن تنظم 
االنتخابات في شهر يونيو المقبل«، مضيفًا: »نحتاج إلى 
حكومة جديدة تعمل على إزالة القوة القاهرة، وتوفير 
لتحقيق  واحدة  سنة  تكفي  »لن  مؤكدًا:  الخدمات«، 

المصالحة، وإنما سنضع األساسات لها«.
وأكد الفقيه أن لجنة خارطة الطريق ستقدم خطوطًا 
خالل  الطريق  خارطة  حول  للنواب  مكتوبة  عريضة 
شركاء  »لدينا  وقال:  يليه،  الذي  أو  المقبل  األسبوع 
سياسيون البد من التواصل معهم ألننا نعلم أن القوة 
القاهرة جاءت جراء عدم رضا أطراف، سواء كان األمر 

شرعيًا أم غير شرعي«.
مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  دعا  جانبه،  من 
في  االستعجال  عدم  إلى  الشويهدي،  جالل  بنغازي، 
المناسبة  البيئة  تهيئة  يتسنى  حتى  االنتخابات  إجراء 

لها، وتجنب تكرار سيناريو 24 ديسمبر الماضي.
ونبه إلى أنه على الحكومة الجديدة فرض سيطرتها 
على جميع ربوع ليبيا، مضيفًا: »أما أن نكون في مربعات 

فلن  مختلفة،  مسلحة  مجموعات  عليها  يسيطر  أمنية 
لتلك  مهلة  إعطاء  مقترحًا  االنتخابات«،  إجراء  يمكن 
وإتمام  نفوذها،  لبسط  سنتين  إلى  تصل  الحكومة، 

عملية المصالحة الوطنية.
بدورها، قالت عضوة المجلس فوزية أبوغالية، إن 
لجنة خارطة الطريق قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة 
مجلس النواب في األسبوع المقبل أو قد تطلب مزيد 

الوقت حتى تقديم »خارطة شاملة«.
وأضافت أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق 
عليه ينجز خالل هذه الفترة هو »الخيار األفضل«، مشيرة 
إلى أن ذلك يتطلب إحداث »تنازالت وتوافقات«، مطالبة 
جميع األطراف السياسية بـ»تغليب المصلحة العامة«.

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  رأى  حين  في 
فوزي النويري، أن أي خارطة طريق دون تحديد مواعيد 
وتوقيتات لالنتخابات ستكون »قاصرة«، وقال إن نحو 

2.5 مليون ليبي يريدون االنتخابات.
الخيارات  وكل  طرق،  مفترق  في  »نحن  وأوضــح: 
كل  على  تعمل  أن  يجب  الطريق  وخارطة  مفتوحة، 
المسارات بشكل متزامن، وتضع ترتيبات أمنية تشمل 
األجانب،  والمقاتلين  المرتزقة  وإخراج  السالح  جمع 
تشكيل  ومسار  الدستوري  المسار  في  أيضًا  والسير 

السلطة التنفيذية«.
بضرورة  الميهوب،  طالل  المجلسن  عضو  وطالب 
الجديدة  التنفيذية  للسلطة  الترشح  باب  فتح  إعالن 
خالل الجلسة. واتفق الميهوب مع رئيس المجلس بشأن 
تشكيل لجنة من الخبراء إلعداد مسودة دستور دائم 
للبالد، كما رأى أن الشروط المقترحة لرئاسة الحكومة 

الجديدة »جيدة«.

في  األجنبية  للتدخالت  حد  وضع  بضرورة  وطالب 
العموم  مجلس  ومخاطبة  الليبية،  الداخلية  الشؤون 
البريطاني واألمين العام لألمم المتحدة لـ»كبح جماح« 
ستيفاني  األممية  والمستشارة  البريطانية  السفيرة 

وليامز.
وشهدت الجلسة مشادات كالمية بين النائب محمد 
لينو، وعدد من النواب، قطع على أثرها البث التلفزيوني 

للجلسة.
وخالل كلمته، انتقد لينو، حديث النواب الدائم عن 
ذكر  دون  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  سلبيات 
والمآسي  الفساد  عن  يتكلم  »الكل  وقال:  إيجابياتها، 
في الحكومة )..( دون ذكر الجانب اإليجابي )...( لماذا 
ال نتحدث عن نجاح الحكومة في حلحلة أزمة الرواتب، 
وإدخال محطات جديدة للطاقة، واستبدال خيم العزاء 

باألفراح، وتزويج عديد الليبيين«.

رشاوى نيابية
أما المفاجأة المدوية خالل الجلسة، فقد أطلقتها عضوة 
مجلس النواب عن مدينة الزاوية، عائشة شالبي، التي 
قالت »إن هناك أقاويل داخل أروقة مجلس النواب بشأن 
تلقي أعضاء رشاوى لسحب الثقة من الحكومة«، منتقدة 
عدم تمرير مجلس النواب الميزانية العامة للحكومة، 

وغيابه عن لعب دوره الرقابي خالل الفترة الماضية.
ورد رئيس المجلس، عقيلة صالح، على حديثها بشأن 
»الرشاوى«، قائاًل إنه سيطلب التحقيق في ما صدر عنها، 
كي ال تكون االتهامات بشكل مرسل، متعهدًا باتخاذ 
إجراء ضد النواب الذين يثيرون هذا األمر دون وثائق 

ومستندات تثبت صحة اتهاماتهم.
اتفاقات  من  شملته  بما  الجلسة،  انتهاء  وبعد 
واختالفات وصراع، أعلن المركز اإلعالمي لرئيس مجلس 
النواب الشروط التي أقرها المجلس للراغبين في الترشح 

لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وهي:
1 - أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.

2 - أن ال يكون حاماًل لجنسية دولة أخرى.
أو متزوجة  ليبية  غير  أن ال يكون متزوجًا من   -  3

من غير ليبي.
4 - أن ال يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا.

5 - أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي على األقل 
أو ما يعادله من جامعة معتمدة.

6 - أن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك.
أو جنحة  عليه في جناية  أن ال يكون محكومًا   -  7

مخلة بالشرف أو األمانة.
8 - أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة مهامه.

9 - أن يقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه لالنتخابات 
القادمة.

10 - أن يقدم استقالته قبل الترشح، حسب القوانين 
المنظمة لعمل المرشح.

11 - أن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء 
مجلس النواب.

12 - أن يقدم إقرار الذمة المالية.
13 - أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين 

والتشريعات النافذة.

طرابلس ـ طبرق ـ القاهرة–الوسط

● املجلس األعلى للدولة

● الدبيبة

● وليامز

التزكية من 25 نائباً شرط املوافقة 
على رئيس احلكومة اجلديدة

وليامز ونورالند يريدان إتمام 
االنتخابات قبل منتصف العام

الوسط- عبد الرحمن أميني

األطراف العسكرية تسعى لتعاون أمني مع دول الجوار

»دواعش« ومرتزقة يستغلون 
ثغرات عدم توحيد الجيش

يقوم  ليبيا،  في  العسكرية  المؤسسة  توحيد  تعطل  مستغاًل 
تنظيم »داعش« بتحركات خاطفة وعمليات لعناصره في جنوب 
تجميع  من  تحذيرات  مع  تزامنت  آلخر،  وقت  من  ليبيا  وغرب 
صفوفه من جديد، في وقت يستمر المرتزقة في إثارة القالقل، 
وذلك من دون أن يجد ملف توحيد المؤسسة العسكرية طريقًا 

إلى الحل.
وغربًا،  شرقًا  ليبيان  في  العسكرية  المؤسسة  طرفا  يزال  وال 
يسعى  إذ  الرسمية،  اجتماعاتهما  كثرة  رغم  وتنافس  نزاع  في 
كل منهما إلى إقامة روابط تنسيق منفصل مع دول الجوار، ما 
يشتت أي جهود في المجال األمني. وعلى أثر تواري ملف توحيد 
التي طرأت  األخرى،  القضايا  من  عدد  لحساب  الجيش  مؤسسة 
على الساحة السياسية منذ بدء التحضير لالنتخابات منذ أشهر، 
يعود الملف العسكري للمشهد كونه من أبرز االشتراطات إلنجاح 
المسارين األمني والسياسي، لكنه يسير بخطى بطيئة جدًا لم 
محمد  ــان،  األرك رئيسي  بين  االستعراضية  الصور  عن  تخرج 
الحداد وعبد الرازق الناظوري، الذين اجتمعا في سرت أكثر من 
مرة وتطرقا لوضع خطة شاملة الستيعاب التشكيالت المسلحة 
المؤسسة  توحيد  على  العمل  لدراسة  مشتركة  لجان  وتشكيل 

العسكرية وبناء جيش ليبي موحد.

صراعات واشتباكات
الوقائع  أن  إال  أممي،  وترحيب  دولي  بدعم  حظيت  وإن  جهود، 
التي حدثت ما بين اللقاءين أثناء عملية التحضير لالنتخابات في 
ديسمبر أبانت عن تعقيدات في المسار العسكري؛ بسبب النزاع 
على النفوذ في عدة مناطق، بعدما اتهمت وزارة الداخلية قوات 
11 مركبة تخصها نشرت  العامة باالستيالء على  تابعة للقيادة 

لتأمين مراكز االقتراع في الجنوب.

ولم تنتهِ األزمة، إال بعد تدخل زعماء قبائل وقادة عسكريين 
في سبها، إذ وافقت قوات تابعة للوزارة على تسليم كل المعدات 

العسكرية إلى القيادة الجنوبية للجيش الوطني.
وفي ديسمبر الماضي، تواترت أنباء عن وقوع اشتباكات بين 
الوطني في  الداخلية وعناصر تابعة للجيش  لوزارة  قوات تابعة 
سبها، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين. وقبلها 
أمر الجيش بحل »اللواء 116« المتمركز في جنوب ليبيا، ودمج 

أفراده ومعداته في منطقة سبها العسكرية.
الحميد  عبد  قرار حكومة  على  فعل  جاء كرد  القرار  أن  ويبدو 
الذي  للجيش  الذي كان منتسبًا   ،»116 »اللواء  بتعيين  الدبيبة 
في  اإلرهاب  مكافحة  وحدة  ليكون  حفتر  خليفة  المشير  يقوده 
الثغرات  وإجرامية  إرهابية  تنظيمات  واستغلت  الجنوب.  منطقة 
تحت  واألمنية  العسكرية  المؤسسات  توحيد  عدم  عن  الناجمة 
ليبيا  غرب  في  مجددًا  إقدامها  وضع  لمحاولة  موحدة  قيادة 
وأفول  رسميًا،  التنظيم  وجود  نهاية  من  سنوات  خمس  بعد 
أمرائها،  من  العديد  مقتل  خلفية  على  القاعدة«  »تنظيم  نجم 
البالد،  جنوب  في  التواجد  في  فعليًا  »داعش«  يستمر  حين  في 
محاواًل االستفادة من المرتزقة الذين يحملون جنسيات تشادية 

وسودانية وسورية.

»داعش« في الجنوب
تنظيم  تمكن  إلى  الغربية  االستخباراتية  التقارير  وتشير 
التنظيم  نشر  كما  المرتزقة،  بعض  استقطاب  من  »داعش« 
من  دفعة  تخرج  عن  اإلعالمية  أذرعه  إحدى  طريق  عن  صورًا 
ليبيا بالقرب من  إلى موقع تدريب في جنوب  اإلرهابيين تشير 
مطمئن،  غير  مؤشر  وهو  سبها،  وجنوب  وغدوة  الهروج  جبال 
مكافحة  في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  جهود  ويضرب 
اإلرهاب في غرب ليبيا. في مقابل مواصلة قوات القيادة العامة 
فقط  يناير  شهر  وفي  الليبي.  الجنوب  في  مماثلة  عمليات 
تعرضت هذه المنطقة لهجمات إرهابية، آخرها استهداف جنود 

عملية  بعد  والقطرون  مجدول  منطقتي  بين  المسلحة  للقوات 
استطالع أثناء عودتهم على متن سيارة من مدينة تراغن جنوب 
ونتج عن  140 كيلومترًا.  نحو  ليبيا، وجنوب مدينة سبها  غرب 
ضمن  بليغة،  بإصابات  الثالث  وإصابة  جنديين  مقتل  الحادث 
ذلك  يأتي  الثانية.  السرية  األرانب«،  أم  »شهداء  كتيبة  قوات 
الثالثاء  صباح  من  األولى  الساعات  في  »داعــش«  أعلن  فيما 

الماضي مسؤوليته عن الحادث.
إعالم  برصد  المختص  األميركي،  »سايت«  موقع  ونقل 
بـ»والية  يعرف  لما  بيانًا  يناير،   18 يوم  المتطرفة،  الجماعات 
العامة،  القيادة  لقوات  مقر  تفجير  تأكيد  فيه  ورد  ليبيا–فزان«، 
جنوب سبها، بعبوة ناسفة، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين 

آخرين.
غربية،  أمنية  دوائر  تحذيرات  تزايدت  األخيرة  األشهر  وفي 
»داعش«  تنظيم  استعادة  من  كثب،  عن  الليبي  الوضع  تراقب 
تمكن  من  التحذير  مع  ليبيا،  في  الهجومية  قدراته  من  بعضًا 
من  طرده  بعد  ونشرها،  الناسفة  العبوات  صناعة  من  التنظيم 
سرت، واستقرار ما تبقى من أفراده في الجنوب. كما أن هناك 
تحذيرات من استغالل نقاط الضعف الناتجة عن الخالفات بين 
أهداف  مهاجمة  في  المسلحة  والميليشيات  األمنية  األجهزة 
خاصة  العاصمة،  استقرار  وزعزعة  االنتخابات  خالل  حساسة 
االستحقاق  نتائج  حول  التشكيالت  بين  الخالف  نشب  حال  في 
المرتقب. وحسب التقارير، فقد يصبح جنوب غرب ليبيا منطقة 
مستهدفة ألعمال التنظيم في الساحل األفريقي وحوض بحيرة 
في  المتطرفة  الشبكات  مع  متزايد  بشكل  اندماجه  بعد  تشاد 
غرب أفريقيا، مع إمكانية أن يستمد قوته من حلفائه في غرب 

أفريقيا.
تحذيرات دولية

نشر  له،  تقرير  في  الدولي  األمــن  مجلس  تحدث  ــدوره،  ب
االستقرار  هؤالء  زعزعة  استمرار  عن  الجاري،  يناير   16 يوم 
قوات  بين  مسلحة  مواجهات  اندالع  إلى  مشيرًا  المنطقة،  في 

جبهة  معارضة هي  مسلحة  جماعة  وبين  العامة  للقيادة  تابعة 
»التناوب والوفاق« في تشاد، في سبتمبر الماضي.

وفي وقت الحق شنت قوات الجيش هجمات على الحركة، ليتم 
بعد أيام وقف العمليات العدائية بعد اتفاق بين الجانبين. فيما 
حاول بعدها مرتزقة سودانيون وتشاديون السيطرة على نقطة 
العامة  القيادة  قوات  ولكن  األرانب،  أم  شرق  السدرة،  تفتيش 
صدتهم. وعلى الرغم من تأكيد الهيئة الدولية خطورتهم، إال 
أن مستشارة األمين العام لألمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني 
إخراج  إن  بقولها  الليبيين  الماضي،  األسبوع  فاجأت،  وليامز، 
هؤالء أمر مهم، ولكنه ينبغي أال يكون شرطًا إلجراء االنتخابات.

وترجمت هذه الحالة في زيارة عمل قام بها الدبيبة، الثالثاء 
جيش  هيمنة  ذو  الحدودي  البلد  وهي  تشاد،  إلى  الماضي، 
للعالقات  تعزيزًا  الجولة جاءت  إن  الدبيبة  وقال  العامة،  القيادة 
والنهوض بها إلى مستوى أرحب، والتصدي للجريمة المنظمة 
واإلرهاب وتأمين الحدود، وعند وصوله القصر الرئاسي استقبله 
إدريس  محمد  الفريق  االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس 
ديبي إتنو. وأوضح ديبي أن تشاد على استعداد للمشاركة في 
االعتبار  في  تأخذ  أخرى  خيارات  استكشاف  أجل  من  المباحثات 
في  الموقعة  الرباعية  االتفاقية  مع  وتتوافق  األمنية  الضرورات 
مايو 2018 بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد بشأن اإلشراف 

على الحدود المشتركة وتأمينها.
طرد  ملف  في  إيجابية  نقاط  تسجيل  إلى  الدبيبة  ويسعى 
المتمردين  عودة  في  رغبته  ديبي  إبــداء  أثر  على  المرتزقة 
التشاديين من جنوب ليبيا، بشرط تسليم أسلحتهم في الحدود.
يأتي ذلك فيما أكدت فرنسا تمكن قوات القيادة العامة من 
في  ذلك  جاء  الماضي.  نوفمبر  في  تشادي  مرتزق   300 ترحيل 
تشاد  دولتي  مع  الحدودي  المنفذ  الوطني  الجيش  أغلق  وقت 
والسودان بعدما شن عملية عسكرية واسعة جنوب البالد، هي 
التنظيمات  طرد  مستهدفًا   ،2022 العام  بداية  منذ  له  األولى 

اإلرهابية وعصابات المخدرات والتهريب والهجرة السرية.

»النواب« يتمسك بتغيير احلكومة ويستبعد »األعلى للدولة«

<< الدبيبة يبحث تأمني الحدود مع دول الجوار خالل زيارته إلى تشاد
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المنقوش: الهجرة غير 
الشرعية تستنزف ليبيا 

ونحتاج تعاوناً دولياً جاداً

»إيواء أبوسليم« ينتظر املهاجرين من النساء واألطفال

مالية  تكاليف  من  الليبية  الدولة  تتكبده  ما  رغم 
تمر  التي  السياسية  واألزمة  وأمنية،  ولوجستية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تواصل  البالد،  بها 
غير  المهاجرين  إيواء  مراكز  افتتاح  الموقتة، 

الشرعيين في مختلف أنحاء البالد.
واألحد الماضي، افتتح وزير الداخلية خالد مازن، 
مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من 
النساء واألطفال، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير 
والتعاون  الخارجية  وزيرة  بحضور  وذلك  الشرعية، 
مكافحة  جهاز  ورئيس  المنقوش  نجالء  الدولي 

الهجرة غير الشرعية محمد سالم الخوجة.
الداخلية،  لوزارة  الرسمية  الصفحة  وحسب 
فإن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
للخياطة،  تشغيل  معامل  على  يحتوي  المركز 
دراسية،  وفصول  المهاجرات  لتأهيل  وصالة 
ودار  رياضية،  وصالة  وعيادة  أطفال،  وروضة 

إليواء األيتام.
إلى  المركز  تأمين  مهام  إسناد  المقرر  ومن 
للمركز  الوظيفي  والكادر  النسائية  الشرطة 
صادر  صحفي  بيان  وحسب  النساء.  من  سيكون 
عن الوزارة، فإن تدشين مركز إيواء أبوسليم يأتي 
الرعاية  تقديم  في  الداخلية  وزارة  جهود  ضمن 
من  واألطفال  النساء  لفئة  والصحية  اإلنسانية 
معاناتهم  من  للرفع  الشرعيين  غير  المهاجرين 

لحين ترحيلهم طوعيًا إلى بلدانهم.
لكثير  مرغوبة  انطالق  نقطة  ليبيا  وتعتبر 

يرغبون  الذين  الشرعيين  غير  المهاجرين  من 
إلى  للوصول  المتوسط  األبيض  البحر  عبور  في 
الشواطئ األوروبية، في وقت تكتظ مراكز اإليواء 
إنقاذهم  جرى  ممن  كبيرة  بأعداد  البالد  في 
متكررة  ودولية  محلية  دعوات  وسط  منهم، 

تطالب بإغالق تلك المراكز.
إنقاذ  أعلنت  للهجرة  الدولية  المنظمة  كانت 
شرعي  غير  مهاجر  ألف   32 من  أكثر  وإعادة 
 897 اعتبر  بينما   ،2021 العام  خالل  ليبيا  إلى 

سواحلها. قبالة  المفقودين  عداد  في  آخرون 

المنقوش في مركز إيواء عين زارة
زيارة  وخالل  الجاري،  يناير  منتصف  وفي 
إيواء  مركز  إلى  المنقوش  أجرتها  تفقدية 
بالعاصمة  زارة  عين  بمنطقة  المهاجرين 
طرابلس، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، 
موارد  »يستنزف  القانونية  غير  الهجرة  ملف  إن 
داعية  واقتصاديًا«،  أمنيًا  الليبية  للدولة  كبيرة 

إلى تعاون دولي »جاد« من المنظمات اإلنسانية 
وحماية  الظاهرة،  هذه  من  للحد  الجوار  ودول 
حقوق المهاجرين إنسانيًا وصحيًا. وخالل زيارتها 
بمنطقة  المهاجرين  إيواء  مركز  إلى  التفقدية 
الوزيرة  استمعت  طرابلس،  بالعاصمة  زارة  عين 
مؤكدة  واحتياجاتهم،  المهاجرين  مطالب  إلى 
»تولي  الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الحكومة  أن 
اهتمامًا خاصًا لهذا الملف بما يكفل احترام حقوق 

اإلنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين«.
مكافحة  جهاز  رئيس  مع  ناقشت  الوزيرة 
الخوجة،  سالم  محمد  الشرعية،  غير  الهجرة 
والبرامج  الجهاز،  عمل  تواجه  التي  التحديات 
واآلليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، 
اإليواء  بمـراكـز  منهم  الموجودين  رعاية  وسبل 

ومراعاة أوضـاعـهم اإلنسانية.

إدانة أوروبية
أعرب  أيضًا،  الجاري  الشهر  وفي  جهته،  من 
تعيين  من  قلقه  عن  لالجئين  األوروبي  المجلس 
غير  الهجرة  مكافحة  إلدارة  رئيسًا  الخوجة  محمد 
النظامية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة 
المجلس  الماضي،  الشهر  الموقتة  الوطنية 
األوروبي اعتبر الخوجة »زعيم مليشيا متورط في 

انتهاكات ضد المهاجرين«.
وضع  »تدهور  إلى  لفت  األوروبي  المجلس 
الالجئين مع اعتراض أكثر من 32 ألف شخص في 
العام  خالل  ليبيا  إلى  وإعادتهم  المتوسط  البحر 
االعتراض  عمليات  أن  أضاف  المجلس  الماضي«. 
ثالث  تضاعفت  قد  ليبيا  إلى  المهاجرين  وإعادة 

 ،2020 بالعام  مقارنة   2021 العام  في  مرات 
حدود«  بال  »أطباء  منظمة  اتهام  إلى  مشيرًا 
أعضاء في االتحاد األوروبي بالتواطؤ في حوادث 

عنف وانتهاكات ضد الالجئين في ليبيا.
إلى  المهاجرين«  وضع  تدهور  »تفاقم  وأرجع 
ما وصفه بـ»حمالت القمع العنيفة والمميتة التي 
مع  الماضي  أكتوبر  في  الليبية  السلطات  شنتها 
احتجاز آالف األشخاص، في وقت تظاهر الالجئون 
األمم  لمفوضية  التابع  المركز  أمام  والمهاجرون 
المتحدة لشؤون الالجئين في العاصمة طرابلس، 

مع مطالبتهم باإلجالء خارج ليبيا«.

مطالب باحترام معاملة المهاجرين
وزارة  وكيل  طالب  الجاري،  يناير  مطلع  وفي 
مكافحة  جهاز  األمين،  بشير  اللواء  الداخلية، 
معاملة  احترام  بضرورة  الشرعية  غير  الهجرة 
وتوفير  اإليواء  بمراكز  الموقوفين  المهاجرين 
الظروف المالئمة لهم من رعاية صحية وغذائية.
جهاز  برئيس  األمين،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
محمد  الرائد  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 
المكاتب  ورؤساء  اإلدارات  ومديري  الخوجة 

للجهاز. التابعين 
صفحتها  عبر  الداخلية  وزارة  قالت  حينه،  وفي 
مناقشة  تناول  االجتماع  إن  »فيسبوك«  على 
العمل  سير  تواجه  التي  والعرقيل  الصعوبات 
وسبل  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  بجهاز 
معاملة  احترام  »على  شدد  األمين  حلحلتها. 
الظروف  وتوفير  اإليواء  مراكز  داخل  المهاجرين 

المالئمة لهم من رعاية صحية وغذائية«.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

● مازن والمنقوش في افتتاح مركز إيواء أبوسليم )األحد 23 يناير 2022(

● معمل الخياطة في مركز إيواء أبوسليم● أحد الفصول الدراسية في مركز اإليواء ● عيادة مركز اإليواء أبوسليم

بعد افتتاحه وإسناد مهام تأمينه إلى الشرطة النسائية

المركز يضم معامل تشغيل للخياطة وصالة رياضية وفصوالً دراسية وروضة وعيادة ودار أيتام

الطقس السيئ يعطل الدراسة في بعض المناطق

وسط أزمة الكتب املدرسية والجائحة.. »التعليم« تحتفل باليوم العاملي

الذي  المدرسي  الكتاب  أزمة  استمرار  ظل  في 
وباء  وتفشي  الطالب،  إلى  تسلميه  تأخرت 
في  ومتحوراته  المستجد«  »كورونا  فيروس 
المدارس، احتفلت وزارة التربية والتعليم باليوم 
والعشرين  الرابع  يوافق  الذي  للتعليم  العالمي 

من يناير في كل عام.
صفحتها  على  نشرت  والتعليم  التربية  وزارة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
احتفال  أهمية  يوضح  »إنفوغراف«،  »فيسبوك«، 
إنه  للتعليم، والتي قالت  العالمي  باليوم  الوزارة 
نحو  مستمر  »تعليم  رئيسي  شعار  تحت  يأتي 

جيل أفضل«.
وأضافت الوزارة أن االحتفال يأتي تأكيدًا على 
الشعوب  بناء  في  الحيوي  ودوره  التعليم  ضرورة 

واألمم والحضارات.
أيضًا نشرت الوزارة على الصفحة ذاتها، كلمة 
الدكتورة  التربوية،  للشؤون  الوزارة  لوكيلة 
العالمي  اليوم  لمناسبة  األسود،  مسعودة 

للتعليم.
»اليوم  كلمتها:  في  قالت  األسود  مسعودة 
باليوم  العالم  ونحن نحتفل مثل غيرنا من دول 
في  المتحدة  األمم  أقرته  الذي  للتعليم،  الدولي 
الرابع والعشرين من يناير في كل عام، ما أحوجنا 
المتعلم،  لصفة  الحقيقي  المعنى  على  لنتعرف 
المسمى  هذا  عليه  يطلق  أن  يستحق  ومن 
وصارت  بالنابل،  الحابل  فيه  اختلط  وقت  في 
إن  ورياًء.  تزلفًا  وتمنح  جزافًا  تكتسب  الصفات 
الوصول  ولكن  ذاته  بحد  هدفًا  ليس  التعليم 
والهدف  الغاية  هو  حقيقة  المتعلم  اإلنسان  إلى 
وهو الطموح لكل طرف، ذلك ألن المتعلم، دون 
من  لبنة  يعد  اكتسبه،  الذي  العلم  لنوع  تحديد 
لبنات بناء األمة ألن أي أمة في هذا الكون تحتاج 
إلى كل أنواع العلوم دون تخصيص وال مراتب«.
أضافت:  التربوية،  للشؤون  الوزارة  وكيلة 
إنسانية،  أو  تطبيقية  نوعها،  كان  أيًا  »فالعلوم 
لنبني  نحتاجها  فنية  أو  يدوية  عملية،  أو  نظرية 
الوطن، وال يمكن أن نصنف العلوم بمدى حاجتنا 
لها، بل نصنفها بمدى اانتفاعنا بمردودها على 

نهضة المجتمع ورقيه وتطوره«.
المنطلق، ونحن  وأكملت األسود: »ومن هذا 
يسعني  ال  الدولي،  اليوم  بهذا  كغيرنا  نحتفل 
والتعليم  العلم  مثل  شيء  ال  أواًل:  أقول:  أن  إال 
يمكن أن يحقق التقدم وال أمل في أمة ال تحترم 
أن  أردت  فإذا  قدرهم،  تعطيهم  وال  المتعلمين 
تحطم أمة أنشر الجهل بين أطنابها وأرفع شأن 
دون  تسقط  فسوف  أتركها،  ثم  فيها  الجهلة 
أمم سبقتنا خير دليل،  ولنا في  مشقة وال تعب، 
نلدغ من جحر مرتين،  أال  وألننا مؤمنون فيجب 
الحاضر  ونعيش  جيدًا  الماضي  نقرأ  أن  ويجب 

العلم  ونمنح  األجيال،  فنعلم  حذافيره  بكل 
والعلماء في عصرنا كل هاالت االهتمام والدعم 

والتقدير حتى ال نندم ساعة ال ينفع الندم.
صروحًا،  والتعليم  للعلم  نقيم  أن  أردنا  »إذا 
به  الذي  الصرح  هذا  بالمعلم،  نهتم  أن  فعلينا 

العلمي السريع، ولن يكون لنا بين مقام وال حتى 
ضريح.ال شيء ينقصنا لنكون بين مصاف الدول 
والمادية،  البشرية  اإلمكانات  فكل  المتقدمة، 
في  وبقوة  متوفرة  والبيئية،  الطبيعية  والثروات 
وال  استثمارها،  علينا  ويجب  الطيبة  األرض  هذه 
شيء مثل التعليم يمكنه أن يكون مفتاحًا لننعم 

بكل هذه المقومات«.
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أن  يذكر 
للتعليم  العالمي  اليوم  عن  األولى  للمرة  أعلنت 
على  الضوء  لتسليط  وذلك   ،2018 العام  في 
التعليم ودوره المحوري في تحقيق رفاه اإلنسان 

المستدامة. والتنمية 

مواجهات الجائحة في المدارس
لجنة  األحد،  اجتمعت،  الجائحة،  صعيد  وعلى 
وهو  المدارس،  لتحصين  الوطني  المشروع 
للشؤون  الوزارة  برئاسة وكيلة  الثالث  اجتماعها 
وناقش  األسود،  مسعودة  الدكتورة  التربوية 
المؤسسات  في  الوبائي  الوضع  تفاقم  االجتماع 
واإلجراءات  الرابعة  الموجة  وبدء  التعليمية 
عليها  المتفق  الوقائية  للخطة  وفقًا  المتخذة 
بين الوزارة والمركز الوطني لمكافحة األمراض.

وجرى استعراض التقارير الميدانية التقييمية 
التقييمية  الفرق  بها  قامت  التي  الوبائية  للحالة 

بالمراقبات، وسير حملة التطعيمات.
صفحتها  على  تنويهًا  الوزارة  نشرت  كما 
والتعليم  التربية  وزارة  »تنوه  يقول:  الرسمية 
والمراحل  الصفوف  لكل  مستمرة  الدراسة  بأن 
صحة  وال  الليبي،  التراب  كامل  في  الدراسية 

للشائعات المتداولة بشأن إيقافها«.

أبوخزام يجتمع بمراقبي طرابلس الكبرى
والتعليم  التربية  وزير  اجتمع  جهته،  من 
مع  اإلثنين،  خزام،  أبو  أحمد  الدكتور  المكلف 
الكبرى،  طرابلس  والتعليم  التربية  مراقبي 

القامات  ونقدم  الهامات  ونصنع  القمم،  نتسلق 
براثن  من  النجاة  أردنا  فإذا  المجاالت،  كل  في 
األمم  لصانع  نعطي  أن  فعلينا  والتخلف  الجهل 
حقه من التبجيل، وأن نعيد له حقه من التقدير 

بين شرائح المجتمعات األخرى«،.

للشؤون  التعليم  وزارة  وكيلة  قالت  هكذا 
»علينا  بقولها:  كلمتها  تختم  أن  قبل  التربوية، 
نقاط  ونحدد  وضعنا  نختبر  وأن  عملنا،  نقيم  أن 
نرسم  وأن  قوتنا،  مكامن  نتلمس  وأن  ضعفنا، 
استراتيجيتنا لنصنع غدًا أفضل ألبنائنا وأحفادنا 
لن  مدروسة  وخطوات  محكمة،  خطط  فدون 
ولن  التعليم  وال  العلم  من  نصيب  لنا  يكون 
نصمد كثيرًا أمام هذا السيل الهادر من التقدم 

بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
والشؤون  المراقبات،  لشؤون  الوزارة  ووكيلي 
لالمتحانات،  الوطني  المركز  ومدير  التربوية، 
التعليم،  وتطوير  للتدريب  العام  المركز  ومدير 

ومدير مكتب اإلعالم واالتصال.
سالمة  »أهمية  على  المكلف  الوزير  وشدد 
الوزارة  أن  أبوخزام  وأوضح  وتالميذنا،«  أبنائنا 
سيتم  جديد  بروتوكول  اعتماد  إلى  طريقها  في 
في  والتعليم  التربية  مراقبي  على  تعميمه 

البلديات وإلزامهم بتنفيذه.
االجتماع تم االستماع إلحاطة مراقبي  وخالل 
الجمعة،  سوق  ببلديات  والتعليم  التربية 
األندلس،  حي  زارة،  عين  المركز،  طرابلس 
الوبائي  الوضع  بشأن  اسبيعة  السائح،  سيدي 
لمراقباتهم،  التابعة  التعليمية  المؤسسات  في 
بما يضمن  االحترازية،  باإلجراءات  التقيد  ومدى 

سالمة الطالب ومعلميهم.
الوطني  المركز  مدير  أكد  له،  كلمة  وفي 
أن  السائح،  حيدر  الدكتور  األمراض،  لمكافحة 
المسؤولية واحدة، وأن تعاون ولي األمر مطلوب 
عليه  ظهرت  الذي  ابنه،  نقل  عدم  في  جدًا 

األعراض للمدرسة أو السماح بذهابه إليها.
مرئي  بيان  إصدار  تم  االجتماع،  ختام  وفي 
لمكافحة  الوطني  والمركز  الوزارة  بين  مشترك 
الذي  البروتوكول  مالمح  يوضح  األمراض، 
بالتقيد  المراقبات  الوزارة، وستلتزم  به  ستعمل 

به.

الطقس السيئ
تالميذ  يعانيه  ما  اليقتصر  يبدو  ما  على  لكن 
المدرسية  الكتب  توافر  عدم  على  المدارس 
ومتحورات »كورونا«، فقد تحالف الطقس السيئ 
والتعليم  التربية  مراقبتا  أعلنت  حيث  عليهم، 
مساء  األخضر،  الجبل  وساحل  بنغازي  ببلديتي 
اإلثنين، تعطيل الدراسة يومي الثالثاء واألربعاء 
والخاص  العام  بالتعليم  المدارس  جميع  في 
تشهدها  التي  السيئ  الطقس  موجة  بسبب 

مناطق شمال شرق ليبيا هذه األيام.
مراقبة التربية والتعليم في بنغازي نوهت إلى 
ذلك عبر صفحتها على »فيسبوك« قائلة: »نظرًا 
والتعليم  التربية  مراقبة  فإن  الجوية،  لألحوال 
واألربعاء  الثالثاء  يوما  يكون  أن  تقرر  بنغازي 

عطلة رسمية لجميع المدارس العام والخاص«.
والتعليم  التربية  مراقبة  أعلنت  جانبها  من 
يناير   25 »الثالثاء  أن  األخضر  الجبل  بساحل 
لسوء  نطرًا  المدارس،  بجميع  عطلة   2022
بديوان  العمل  استمرار  مع  الجوية،  األحوال 

المراقبة«.
جهته،  من  الجوية  لألرصاد  الوطني  المركز 
توقع استمرار تأثر معظم مناطق الشمال بموجة 
على  خصوصًا  متفرقة،  أمطار  سقوط  مع  البرد، 

مناطق الشمال الشرقي خالل األيام المقبلة.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● أبوخزام يستمع إلحاطة مراقبي التعليم طرابلس الكبرى االثنين 24 يناير 2022

مسعودة األسود: إذا أردت أن تحطم أمة انشر الجهل بين أطنابها وارفع شأن الجهلة فيها ستسقط دون مشقة

● طالبات من مدرسة الرسالة المقدسة للتعليم األساسي. )مراقبة التربية والتعليم بنغازي(

أبو خزام يستمع لمراقبي طرابلس 
الكبرى بشأن الوضع الوبائي ومدى 

التقيد باإلجراءات االحترازية

الوزير المكلف: في طريقنا إلى اعتماد 
بروتوكول جديد سيتم تعميمه على 

مراقبي التربية والتعليم بالبلديات

● وزارة التعليم تحتفل باليوم العالمي
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24 جمادى اآلخرة 1443 هــ

السائح يقترح تقسيم البالد إلى مناطق صحية لسهولة المجابهة

تنسيق وتبادل معلومات بشأن المهاجرين

بعد انتشار »أوميكرون«.. »املوجة الرابعة« تضرب بقوة

النائب العام يبحث ملف الليبيني املحكومني في إيطاليا

البنية  قدرة  حيال  الشديد  بالقلق  ينذر  تطور  في 
هذا  شهد  تحمله،  على  ليبيا  أنحاء  في  الصحية 
بفيروس  اإلصابة  معدل  في  هائلة  قفزة  األسبوع 
أعلنها  وبيانات  أرقام  وفق  وذلك  المستجد؛  كورونا 

المركز الوطني لمكافحة األمراض.
الجاري  األسبوع  خالل  اإلصابات  أعداد  وبلغت 
رقمًا غير مسبوق، وتجاوزت حاجز الثالثة آالف إصابة 
يوميًا، وهو ما جرى تسجيله يوم اإلثنين، فيما شهد 

معدل الوفيات زيادة طفيفة.
لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  أعلن  من جهته، 
الموجة  في  البالد  دخول  السائح،  حيدر  األمراض، 
بعد  المستجد«،  »كورونا  فيروس  لجائحة  الرابعة 

انتشار المتحور »أوميكرون«.
وقال السائح إن البالد تشهد معدل تكاثر للحاالت 
حسابه  على  تدوينة  حسب  أشهر،  منذ  تشهده  لم 
الرسمي في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 

الجمعة.
البالد  تقسيم  هو  الحل  أن  أوضح  المركز  مدير 
إلى مناطق صحية لمجابهة الموجة، ألنه »ال يمكن 
منطقة  ولكل  البالد«،  لكل  شاملة  شروط  وضع 

خصوصية من ناحية انتشار الجائحة.
في  سندخل  شهرين  من  أكثر  منذ  »قلت  وقال: 
هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس ألننا نعلم الغيب 
ثم  التطعيم  وأرقام..  مؤشرات  هي  بل  نتكهن؛  أو 

التطعيم ثم التطعيم«.
أعلن  السائح،  لتصريحات  التالي  اليوم  وفي 
من  أنه  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
الخاص  الوبائي  الوضع  تدهور  بدء  المحتمل 
بدخول  ينذر  ما  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

البالد الموجة الرابعة للوباء.
المنشور  األسبوعي،  تقريره  في  أوضح  المركز، 
السبت، أن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر 
في  انتشارها  بدأ  فيما  العالم،  دول  بعض  في 
المتوسط  ومنطقة شرق  آسيا  جنوب شرق  منطقة 
قياسية  زيادة  المنطقة  سجلت  إذ  الجوار؛  ودول 

بلغت 68 %.

زيادة ملحوظة
وشهدت تونس زيادة مطردة في عدد الحاالت، 
أعداد  في  ملحوظة  زيادة  تسجيل  مع  تتزامن 
قلق  مصدر  يمثل  »ما  المستشفيات،  في  المرضى 
للوباء  الليبية  المؤشرات  تؤكد  إذ  لليبيا«؛  كبيرًا 
في  نظيرتها  مع  الوبائية  للمنحنيات  كبيرًا  توافقًا 

تونس مع اختالف الحجم.
في  التكاثر  عدد  مؤشر  ارتفاع  إلى  أشار  التقرير 
األسبوع  نهاية  درجة   1.5 إلى  الفيروس  انتشار 
دخول  منذ  أي  أشهر،  ستة  منذ  مرة  ألول  الماضي 

الموجة الثالثة للوباء.

قلة االختبارات
الحاالت  نسبة  ارتفاع  إلى  التقرير  لفت  أيضًا 
انتشار  زيادة  إلى  إشارة  في   ،%  23 إلى  الموجبة 
طرابلس  منطقة  واجتياز  المجتمع،  في  المرض 
أسبوعيًا  حالة   300 خط  سكانية(  كثافة  )األكثر 
االختبارات  عدد  تدني  مع  مواطن،  ألف   100 لكل 
الشرقية  المنطقتين  في  إجراؤها  يتم  التي 
ألف   100 لكل  اختبارًا   20 من  أقل  إلى  والجنوبية 
الوبائي  الوضع  قراءة  يعيق  الذي  األمر  مواطن، 

دقيقة. بصورة 
بسرعة  الدولة  أجهزة  طالب  الوطني  المركز 
االستعدادات  وتكثيف  المناسبة،  اإلجراءات  اتخاذ 
بإطالق  وذلك  للوباء،  القادمة  الموجة  لمجابهة 
حمالت تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم 
عن  بداًل  المتنقلة  الفرق  على  التركيز  زيادة  عبر 

بحث  إيطاليا،  إلى  رسمية  زيارة  في 
الصور،  الصديق  المستشار  العام  النائب 
حملة  من  عليهم  المحكوم  ملف  الثالثاء، 
،وتطور  إيطاليا  في  الليبية  الجنسية 
إلى  إضافة  بشأنهم،  الخاصة  اإلجراءات 
بين  والتنسيق  والوثائق  المعلومات  تبادل 
غير  الهجرة  بقضية  يتعلق  فيما  البلدين 

الشرعية.
مع  العام  النائب  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
النقض  محكمة  لدى  العام  المدعي 
كافيرو  بحضور  سالفي،  جيوفاني  اإليطالية 
لمكافحة  الوطنية  اإلدارة  مدير  رايو  دي 
الجريمة المنظمة والمافيا، وهو اللقاء الذي 
النيابتين  بين  التعاون  تعزيز  سبل  بحث 
مجال  في  واإليطالية،  الليبية  العامتين، 
صفحة  نشرته  بيان  وفق  الجنائية،  العدالة 

العام على »فيسبوك«. النائب  مكتب 
تحقيقات مشتركة

اللقاء  أن  أوضح  العام  النائب  مكتب 
العمل  مقتضيات  مناقشة  إطار  في  »يأتي 
إلى  تفضي  عمل  آلية  إيجاد  لغرض  البيني 
دون  تحوْل  التي  اإلشكاالت  جميع  معالجة 
المشترك،  الطابع  ذات  التحقيقات  إنجاز 
الجريمة  بمنظمات  المتعلقة  تلك  خاصة 
غير  الهجرة  أعمال  تنظيم  في  الضالعة 
وتهريب  بالبشر،  واالتجار  المشروعة، 
منهما  رغبة  وذلك  واإلرهاب،  المحروقات، 
من  والحد  لها،  التصدي  جهود  تعزيز  في 

مرتكبيها«. ومالحقة  مخاطرها، 
تبادل معلومات

آليات  إلى  المجتمعون  تطرق  أيضًا 

المستهدفة  النسبة  إلى  للوصول  الثابتة؛  المراكز 
للتطعيم.

اإلجراءات االحترازية
التوعية  حمالت  بتكثيف  المركز  وأوصى 
المنطقتين  في  خصوصًا  االختبارات،  وإجراء 
اإلجراءات  إلى فرض  والعودة  والجنوبية،  الشرقية 
التسوق  ومراكز  العمل  أماكن  في  االحترازية 
القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  العامة  واألماكن 

بها. االلتزام  لضمان 
استمرار  ضرورة  على  شدد  األسبوعي  التقرير 
دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة االستيعابية 
الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل 
ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات 
الحكومية، ودعم ورفع كفاءة فرق الرصد واالستجابة 
السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة؛ 
يومي  بشكل  الوبائية  المعلومات  لتوفير  وذلك 

ومستمر.
لمكافحة  الوطني  المركز  إحصاءات  وجاءت 

األمراض عن أيام األسبوع الجاري، كالتالي:

السبت: 2281 إصابة و14 وفاة
بفيروس  إصابة   2281 تسجيل  السبت،  شهد 
شفاء  حالة  و567  حرجة،  حالة   142 بينها  كورونا، 
قال  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وفاة.  و14 
اليوم،  ذلك  في  استقبلت  مختبراته  إن  بيان،  في 
سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت  عينة،   9292
7011 منها، فيما تأكدت إصابة 2281 حالة، بنسبة 

حاالت موجبة 24.5 %.

األحد: 2333 إصابة و15 حالة وفاة
إصابة   2333 تسجيل  جرى  األحد،  يوم  في 
 139 البالد، منها  المستجد« في  بفيروس »كورونا 

حالة حرجة.
 15 تُوفي  مصابا،   492 للشفاء  تماثل  وبينما 
المركز، على صفحته في موقع  آخرون، حسب بيان 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
نسبة الحاالت الموجبة بلغت 29.4 % من إجمالي 
7934 عينة جرى تحليلها؛ فيما ظهرت سلبية 5601 

بلغت  تحليلها،  جرى  عينة   9518 إجمالي  ومن 
32 %، فيما ظهرت سلبية  الموجبة  الحاالت  نسبة 

4655 عينة.
حاالت  تسع  بواقع  فتوزعت  الوفاة  حاالت  أما 
المنطقة  في  حاالت  وخمس  الغربية،  بالمنطقة 

الشرقية.

الثالثاء: 2245 إصابة و17 حالة وفاة
إصابة   2245 تسجيل  جرى  الثالثاء،  يوم  خالل 
138 حالة حرجة.  البالد، منها  أنجاء  بالفيروس في 
وتماثل للشفاء 569 مصابًا، بينما تُوفي 17 آخرون، 
حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
من   %  25.6 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
ظهرت  حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   8754 إجمالي 

سلبية 6509 منها.
وتوزعت حاالت الوفاة، بواقع 11 حالة بالمنطقة 

الغربية، وست حاالت في المنطقة الشرقية.
الحاالت  عدد  ارتفع  الثالثاء،  إحصاءات  وبعد 
في  الوباء  ظهور  منذ  »كورونا«  بفيروس  المصابة 
مارس 2020، إلى 413 ألفًا و66 حالة، منها 17 ألفًا 
و620  ألفًا   389 تعافى  وبينما  نشطة،  حالة  و479 
في  بالمرض  وفاة  حالة   5967 تسجيل  جرى  حالة، 

البالد.

التطعيم هو الحل
الوطني  المركز  أعلن  التطعيم،  صعيد  على 
و817  ألفًا  و998  مليون  تلقي  األمراض،  لمكافحة 
المضادة  اللقاحات  من  األولى  الجرعة  شخصًا 

لفيروس »كورونا المستجد«، في عموم البالد.
اإلثنين،  نشرها،  إحصائية  في  أوضح  المركز، 
اللقاح  جرعتي  على  الحاصلين  المواطنين  عدد  أن 
يتجاوز  حين  في  شخصًا،  و663  ألفًا   967 تجاوز 
ألف   12 التعزيزية  الثالثة  الجرعة  متلقي  عدد 

شخص.
صفحتها  عبر  منشور  في  الصحة،  وزارة  وقالت 
الذي  سبها،  تطعيمات  مركز  إن  »فيسبوك«،  على 
الجاري،  يناير  من  الثامن  في  الصحة  وزير  افتتحه 
شهد إقبااًل على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس 

توزعت  فقد  الوفاة،  حاالت  إلى  وبالنسبة  منها. 
بواقع 12 حالة بالمنطقة الغربية، وثالث حاالت في 

المنطقة الشرقية.

اإلثنين: 3063 إصابة جديدة و14 حالة وفاة
بلغ عدد حاالت اإلصابة التي جرى اكتشافها في 

المركز  أعلن  أن  بعد  مسبوق  غير  رقمًا  اليوم،  هذا 
إصابة   3063 تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 

جديدة في البالد بينها 133 حالة حرجة.
للشفاء،  إصابة  حالة   463 للشفاء  تماثل  وفيما 
تُوفي 14 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته 

في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.

المسموح  العمرية  الفئات  مختلف  من  »كورونا«، 
اللقاح. بأخذ  لها 

ورشة عمل بنغازي
السبت،  مساء  اختتمت  بنغازي،  مدينة  وفي 
لزيارات  الفعال  التنفيذ  حول  تدريبية  عمل  ورشة 
تقدم  التي  الصحية  للمراكز  الداعمة  اإلشراف 
العالمية  خدمات التحصين بإشراف منظمة الصحة 

والمركز الوطني لمكافحة األمراض.
في  التطعيم  برامج  مدراء  استهداف   وتم 
الدكتور  بحضور  وذلك  الشرقية،  المنطقة  بلديات 
بالمركز  التطعيمات  إدارة  مدير  عبدالباسط سميو 
عبدالرحمن  من  وكل  األمراض  لمكافحة  الوطني 
عبدالحكيم  والدكتور  التطعيمات  إدارة  من  سعود 
عطيوة من مكتب منظمة الصحة العالمة في ليبيا.
اإلشرافية،  الخطط  وضع  طرق  تضمنت   الورشة 
ضدّ  للتطعيم  الوطنية  الحملة  أداء  ومؤشرات 
واجهت سيّر  التي  العراقيل  وأهم  فيروس كورونا، 

الحملة وسبل معالجتها.

لجنة الزناتي في تركيا
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المكلفة من وزير 
للشروع  النهائية  اإلجراءات  الزناتي،  علي  الصحة 
الصحة  وزارتي  بين  المبرم  االتفاق  تنفيذ  في 

والتركية. الليبية 
االتفاق  لمتابعة  اللجنة  أوفد  الصحة،  وزير 
الطبية  المراكز  من  عدد  بتشغيل  يقضي  الذي 
وفدًا  اإلثنين  التقت،  حيث  ليبيا،  في  المتخصصة 
وزارة  نشرته  بيان  وفق  التركية،  الصحة  وزارة  من 

الصحة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
اسطنبول،  في  اللجنة  عقدته  الذي  االجتماع، 
الطبية  للعناصر  تدريبية  برامج  تنفيذ  ناقش 
المبرم  لالتفاق  وفقًا  الليبية  المساعدة  والطبية 

الطرفين. بين 
عشر  السابع  في  تركيا  زار  الزناتي  أن  يذكر 
التركي  نظيره  مع  وبحث  الماضي،  ديسمبر  من 
على  المستحقة  الديون  سداد  قوجة،  الدين  فخر 
المرضى  عالج  على  المترتبة  الليبية،  الدولة 

تركيا. في  الليبيين 

المتهمة  المجموعات  بين  تربط  عالقة 
العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  باالتجار 
باإلرهاب  المتهمة  المجموعات  وبين 

وغسل األموال.
العام  النائب  لمكتب  بيان  في  ذلك  جاء 
السادس  في  »فيسبوك«  على  صفحته  عبر 
جمع  لقاء  أعقاب  في  الجاري،  يناير  من 
جهاز  ورئيس  الصور  الصديق  المستشار 
رفقة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة 
رئيس  بحضور  الجهاز،  أعضاء  من  مجموعة 
الضبط  أعمال مأموري  التفتيش على  وحدة 
شؤون  ضبط  قسم  ورئيس  القضائي، 
المعلوماتية واالتصاالت، وعضو وحدة دعم 

العام. النائب  بمكتب  القرار 
الجهود  تعزيز  أكد »ضرورة  العام  النائب 
يتعرض  الذي  الخطر  من  الحد  إلى  الرامية 
ظاهرة  تنامي  نتيجة  الليبي  المجتمع  له 
العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  االتجار 
عنها،  الناجمة  السلبية  اآلثار  حدة  وازدياد 
الحياة  مناحي  على  أثرها  األخص  وعلى 

واالجتماعية«. الصحية 
مكتبه  إلى  الواردة  »التقارير  أن  وتابع 
تؤكد واقع ارتباط المجموعات القائمة على 
والمؤثرات  المخدرة  بالمواد  االتجار  إدارة 
ارتكاب  على  القائمة  بالمجموعات  العقلية 

جرائم غسل األموال واإلرهاب«.
هذا  في  اإلفراط  أن  إلى  لفت  الصور 
المتورطين  أمان  وقع  على  يأتي  النشاط، 
نشاطهم،  استطال  حتى  المالحقة  عدم  من 
عبر  المحظورة  المواد  تلك  توريد  إلى 
تسفر  أن  دون  الليبية  الدولة  منافذ 
هوية  تحديد  عن  االستدالل  إجراءات 
المجرمة،  األنشطة  تلك  في  الضالعين 
الجهود  تكثيف  إلى  الجهاز  أعضاء  داعيًا 
تتم  حتى  الجناة  مواجهة  في  الرامية 

ودوليًا. محليًا  مالحقتهم 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● حمالت التطعيم مستمرة في مختلف المناطق● جانب من حمالت التطعيم

● جانب من لقاء النائب العام في إيطاليا )صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك(● النائب العام يزور إيطاليا

أرقام اإلصابات تجاوزت حاجز 
الثالثة آالف إصابة يومياً.. وزيادة 

طفيفة في أعداد الوفيات

النيابة  بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  تنفيذ 
المافيا  مكافحة  وإدارة  الليبية  العامة 
تحديد  ذلك  في  بما  اإليطالية،  واإلرهاب 
المعلومات  تبادل  في  تسهم  تواصل  نقطة 
الصلة  ذات  والمستندات  الوثائق  وإرسال 
مقبولة  آجال  في  المجراة  بالتحقيقات 

إجرائيًا.
برامج تدريبية

االجتماع تناول ملف المحكوم عليهم من 
تقاسم  إلى  إضافة  الليبية،  الجنسية  حملة 
دعم  إطار  في  اإليطالي  جانب  مع  الخبرة 
قسم شؤون ضبط المعلوماتية واالتصاالت 

في  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  بالغًا 
17 يناير الجاري. الهاي، يوم اإلثنين 

الشكوى  في  المنظمات  وتحدثت 
ومالطا  وإيطاليا  ليبيا  ضد  المرفوعة 
بعد  الشكوى  هذه  تقديم  »جرى  أنه  عن 
النساء  ضد  المرتكبة  الفظائع  من  سنوات 
عشرات  وبعد  ليبيا  في  واألطفال  والرجال 
البحر  وسط  منطقة  في  الوفيات  آالف 
المتوسط«، وفق ما نشرت جريدة »الكروا« 

الفرنسية.
عالقة بين تجار المخدرات ومتهمين باإلرهاب

يذكر أن تقارير النائب العام، أثبتت وجود 

بمكتب النائب العام، وتنفيذ برامج تدريبية 
أعضاء  لدى  المعرفة  نسبة  زيادة  تستهدف 
الخبرة  من  والرفع  الليبية،  العامة  النيابة 
العامة  النيابة  بالتعاون مع  والكفاية لديهم 

اإليطالية.
اتهام ليبيا وإيطاليا

وفي 19 يناير الجاري دانت ثالث منظمات 

وطرابلس  روما  تورط  حكومية،  غير  دولية 
اإلنسانية  ضد  حرب  جرائم  إنها  تقول  فيما 
في  المحتجزين  المهاجرين  بحق  ُارتكبت 
السلطات  من  مباشرة  غير  بمساهمة  ليبيا، 

والمالطية. اإليطالية 
وحرك خبراء وقانونيون يمثلون منظمات 
 Adala for« الهولندية،   »UpRights«
اإليطالية،   »StraLi«و الفرنسية  All«و 

معالجة عوائق إنجاز التحقيقات المشتركة الخاصة بشبكات 
الجريمة المنظمة واالتجار بالبشر وتهريب المحروقات

»مكافحة األمراض« يطالب أجهزة الدولة 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومنها إطالق 

حمالت تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجيته

تطعيم 1.9 مليون شخص بالجرعة األولى ومليون بالثانية و12 ألفًا بالجرعة الثالثة

الصور يبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع إدارة مكافحة المافيا واإلرهاب اإليطالي

مة الصّحة العالمّية والمركز الوطني ببنغازي ● ورشة تدريبّية بِإشراف منظَّ
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السجون رهان استراتيجي لـ »داعش« في الشرق األوسط
على  أيام  قبل  بدأ  الذي  »داعــش«  تنظيم  هجوم  يسلط 
شمال  في  الضوء  الكردية  القوات  لسيطرة  خاضع  سجن 
يصعب  التي  المكتظة  السجون  هشاشة  على  سورية  شرق 
التحالف  بات  فيما  للمسلحين  مرتعًا  تعد  حين  في  تأمينها 

الدولي الذي حاربهم من مخلفات الماضي.
وشن أكثر من 100 من مقاتلي التنظيم، مساء الخميس 
عليه  تسيطر  الذي  غويران  سجن  على  هجومًا  الماضي، 
القوات الكردية في محافظة الحسكة فنجح عدد غير معروف 
السوري  المرصد  بحسب  منه،  الفرار  في  المسلحين  من 
التابعة  الدعائية  »أعماق«  وكالة  لكن  اإلنسان.  لحقوق 

للتنظيم تحدثت عن فرار 800 عنصر.
التهديد معروف منذ زمن طويل. فقد عملت  ومثل هذا 
التي تضم بشكل  الديمقراطية«  بـ»قوات سورية  تعرف  ما 
خاص مقاتلين أكرادًا »على نحو جيد« في السنوات األخيرة 
شيخ،  سلمان  قال  كما  السجون،  هذه  تأمين  أجل  من 
في  النزاعات  حل  في  المتخصصة  شيخ  مجموعة  مؤسس 
»لكنهم  برس«  »فرانس  لوكالة  وأضاف  األوسط.  الشرق 
حذروا منذ فترة من أنهم ال يستطيعون االستمرار في ذلك 

لفترة طويلة«.
سورية  »قوات  من  عنصرًا   45 قتل  األحد،  مساء  حتى 
الديمقراطية« و»القوات الكردية« وحراس السجن في هذا 

اإلثنين  يزال مستمرًا  ال  وكان  معارك  أعقبته  الذي  الهجوم 
القوات  هذه  أن  إلى  يشير  ما  هناك  وليس  المرصد.  وفق 

ستكون أفضل تسليحا في المرة المقبلة.
في  صوفان  مركز  في  البحث  مدير  كالرك  كولن  وقال 
نيويورك »تحتاج قوات سورية الديمقراطية إلى استراتيجية 
االستراتيجية  كانت  اآلن،  حتى  التهديد.  هذا  مع  للتعامل 
)التي اتبعها الغرب( تقوم على التهرب من مواجهة األمر.. 

أين المساعدات؟«.
كان  هل  حدث.  لما  الدقيقة  المالبسات  بعد  تتضح  لم 
نتيجة عمل تم تنسيقه على مستوى قيادة تنظيم »داعش«، 
جيروم  قال  للتنظيم؟  المحلية  الخلية  من  مبادرة  نتيجة  أم 
»ليس  التنظيم  إن  األزمات  مجموعة  في  المحلل  دريفون 
على  يسيطر  كان  عندما  عليه  كان  الذي  نفسه  الوضع  في 

أن  وأضاف  بطريقة هرمية«.  قراراته  ويتخذ  واسعة  منطقة 
أو  التنظيم.  عودة  على  إشارة  إلرسال  »إما  نُفِّذت  العملية 
قد تكون ذات بعد محلي ونفذتها خلية تريد إطالق سراح 

عناصر من هذا السجن بالتحديد«.
يتفق  إذ  يتكرر.  أن  الحادث  لهذا  يمكن  حال،  أي  على 
المدنية  والسلطات  العسكريون  والمسؤولون  المحللون 
السجون  هذه  بأن  االعتراف  على  التنظيم  سقوط  منذ 
تؤوي  نظرًا ألنها  المسلحين  لتفريخ  أرضًا خصبة  إال  ليست 
احتجازهم  خالل  فمن  أجانب.  ومقاتلين  محليين  عناصر 
بمجرد  للتحرك  ويخططون  بينهم  فيما  يتواصلون  معًا، 
القتال  على  الشابة  األجيال  وتدريب  السجن  مغادرتهم 

ويستعدون لمعارك قادمة.
تنظيم  زعيم  ألقاه  إلى خطاب  مشيرًا  كولن كالرك،  قال 

التنظيم  »سيعود  البغدادي  بكر  أبو   2012 في  »داعش« 
إلى هذا التكتيك، ببساطة ألنه ناجح. سيعملون من جديد 
يسيطر  أن  قبل  ذلك  البغدادي  قال  الجدران«.  هدم  على 
التنظيم تدريجيًا على مساحات شاسعة من العراق وسورية 
ويعلن حكمه الذي سماه »الخالفة« واستمر خمس سنوات 

.)2019-2014(
وهي قراءة تحققت من خالل الهجمات واالعتداءات التي 
ما رصدته شركة »جهاد  العالم، وفق  التنظيم حول  نفذها 
تحليل  في  المتخصصة   Jihad Analytics اناليتكس« 

األنشطة المتطرفة على األرض وفي الفضاء اإللكتروني.
برس«:  لـ»فرانس  فيريه  داميان  الشركة  مؤسس  قال 
22 هجومًا على سجون  الجماعة  2013، نفذت  العام  »منذ 
الكونغو  وجمهورية  والفلبين  وأفغانستان  العراق  في 

السعودية  العربية  والمملكة  والنيجر  وليبيا  الديمقراطية 
وطاجيكستان ومن ثم في سورية«.

في  نسبيًا  التنظيم  تكتم  من  الرغم  على  أنه  وأضــاف 
لديه  يزال  ال  أنه  العملية  هذه  »أظهرت  األخيرة،  األشهر 
القدرة على تنفيذ هجمات كبيرة وأن إطالق سراح عشرات 
السجناء–بمن في ذلك بعض القياديين–سيسمح له بتعزيز 

صفوفه«.
واألوروبيون  األميركيون  يقر  الرسمية،  تصريحاتهم  في 
والعرب بأن القتال ضد تنظيم »داعش«، وسائر التنظيمات 
ينته بعد، كما يتضح من نشاط  المتطرفة بشكل عام، لم 

العديد من فروعه وفروع تنظيم القاعدة المنافس له.
لكن هذه التصريحات ال تخفي انعدام أي عمل ملموس 
على األرض. إذ عبر سلمان شيخ عن أسفه في هذا الصدد 
ما  في  الدولي«  والمجتمع  األميركيين  وضوح  »عدم  على 
الهجوم على سجن غويران في  إن  يتعلق بأهدافهم. وقال 
التعاون  أن  وأضاف  المنطقة«.  هشاشة  »يعكس  الحسكة 
الدولي واإلقليمي والمحلي يجب أن يعطى األولوية »لدعم 

جهود اإلصالح المبذولة في شمال شرق سورية«.
على  تسيطر  التي  المختلفة  المكونات  أن  على  وشدد 
المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال شرق سورية 

»تحتاج إلى اعتراف دولي بها وإلى مساعدات مالية«.

●  جنود أميركيون في منطقة قرب سجن غويران في الحسكة شمال سوريا، 24 يناير 2022. )أ ف ب(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 22 هجومًا على سجون ليبيا والعراق وأفغانستان والفلبني 
والكونغو وليبيا والنيجر والسعودية وطاجيكستان منذ 2013

املقاطعة.. ماذا بعد؟

خبراء يستبعدون عالقته بامللف النووي

الحريري.. مسيرة مضطربة
في دوامة املحاصصة اللبنانية

بارقة أمل للمعتقلني الغربيني في إيران

الحريري  سعد  البارز  اللبناني  الزعيم  قــرار  سلط 
وتعليق  المقبلة  البرلمانية  االنتخابات  مقاطعة 
مشاركته في الحياة السياسية الضوء على شخصية 
سياسية ورثت وعانت مسيرة مضطربة في متاهات 
السياسة اللبنانية التي تقوم على نظام المحاصصة 
ذروة  وبلغت  اإلقليمية،  والتجاذبات  الطائفية 
االضطراب مع تقلده رئاسة وزراء لبنان ثالث مرات، 
القليلة  السنوات  في  السياسية  حظوظه  وتراجع 

الماضية بعد فقد دعم السعودية.
من  السياسية  العباءة  عامًا(،   51( الحريري  ورث 
والده رفيق الحريري بعد اغتياله العام 2005 ليصبح 
تقوم  التي  اللبنانية  السياسة  في  سني  مسلم  أبرز 
 2020 العام  في  الطائفية.  المحاصصة  نظام  على 
عضوا  المتحدة  األمم  من  مدعومة  محكمة  أدانت 
الحريري،  رفيق  لقتل  بالتآمر  اهلل  حزب  جماعة  في 
السنوات  وعُرفت  لــه،  دور  أي  اهلل  حــزب  وينفي 
مع  الوثيق  بتحالفه  السياسية  حياته  من  األولــى 
في  وإيران  سورية  حلفاء  مع  والمواجهة  السعودية 
لبنان وأبرزهم جماعة حزب اهلل الشيعية التي تملك 

ترسانة ضخمة من األسلحة.
سياسيين  تحالف  المستقبل  تيار  زعيم  قــاد 
 14 »قوى  باسم  عرف  الغرب  من  مدعوما  لبنانيين 
آذار«، وتحول التوتر إلى نزاع مسلح قصير في العام 
2008 سيطر حزب اهلل خالله على العاصمة بيروت. 
بعد   2009 العام  في  ائتالفية  حكومة  أول  وشّكل 
فوزه مع قوى »14 آذار« بأغلبية المقاعد البرلمانية.

عندما   2011 العام  أوائل  في  بحكومته  وُأطيح 
التوتر  بسبب  وحلفائه  اهلل  حــزب  وزراء  استقال 

عندما توجه باري روزن أحد الرهائن الـ52 الذين 
قبل  األميركية في طهران  السفارة  احتُجزوا في 
أكثر من أربعين عامًا، إلى فيينا للمطالبة باإلفراج 
عن سجناء أجانب في إيران، لم يكن يتوقع مدى 

تأثير مبادرته.
عليها  ُكتب  سوداء  قبعة  معتمرًا  روزن  يروي 
»فرانس  لوكالة  باالنكليزية،  الرهائن«  »حرروا 
برس« أنه منذ استئناف المحادثات حول النووي 
النمساوية،  العاصمة  في  نوفمبر  أواخر  اإليراني 
»لم أكن أرى شيًئا في الصحافة، وال أي كلمة عن 

محنة الرهائن«.
تُجرى  حيث  كوبورغ  قصر  أمام  من  ويقول 
المفاوضات، »لقد عانيتُ من 1979 إلى 1981 
وال أريد أن يعاني آخرون من المحنة نفسها. إًذا 
هذا  ففي  التحرّك«.  عليّ  إنه  نفسي  في  قلت 
الفندق الفخم، أقام روزن األميركي البالغ 77 عامًا 
األسبوع الماضي، في أقرب مكان من المباحثات 
عدم  على  يحرصون  حراسًا  أن  رغــم  الجارية 

تواصله مع الوفود.
ما إن وصل روزن إلى األراضي النمساوية، حتى 
بدأ إضرابًا عن الطعام أنهاه مساء األحد ألسباب 
صحية. يريد أن يبعث رسالًة إلى الدبلوماسيين 
يتمّ  لم  طالما  اتفاق  على  توقعوا  »ال  مفادها: 

اإلفراج عن الرهائن«.
ووصلت رسالته على ما يبدو إذ وعده روبرت 
بإيران  الخاص  األميركية  اإلدارة  مبعوث  مالي، 
وكبير مفاوضيها في فيينا، الذي التقاه مرات عدة، 
بأنه لن ينسى المعتقلين األميركيين. وكتب مالي 
هذه  على  تمامًا  التركيز  »سنواصل  تويتر  على 
األزمة« مشيدًا بـ»الجهود البطولية« لروزن الذي 

المرتبط بمحكمة الحريري. في السنوات التالية بقي 
الحريري خارج لبنان لفترة طويلة ألسباب أمنية. ومع 
تصاعد الحرب في سورية أصيبت الحكومة اللبنانية 
وصدرت  بالصراع.  المرتبط  التوتر  بسبب  بالشلل 
تصريحات عدة للحريري ضد دور حزب اهلل في القتال 
دعما للرئيس بشار األسد. وبسبب الجمود السياسي 
أصبح موقع الرئاسة شاغرا بعد انتهاء والية الرئيس 

ميشال سليمان في العام 2014.
اهلل  حــزب  لترسانة  المعارضة  قــاد  أن  وبعد 
بأنه  واســع  نطاق  على  إليه  ينظر  كان  لسنوات، 
وضع هذه القضية جانبا عندما بدأ بنسج تفاهمات 
سياسية مع حزب اهلل وحلفائه. نتج عن ذلك صفقة 
في العام 2016 قادت السياسي المتحالف مع حزب 
أصبح  بينما  الرئاسة  سدة  إلى  عون  ميشال  اهلل 

الحريري رئيسًا للوزراء للمرة الثانية.
اهلل،  حزب  ترسانة  معارضة  في  الحريري  استمر 
لكنه قال إنها شأن اقليمي أكبر من لبنان وقال إن 
االقتصادية  المشاكل  على  ينصب  أن  يجب  التركيز 
مناهضون  منتقدون  واتهم  البالد.  في  المتنامية 
لحزب اهلل الحريري بتقديم تنازالت للجماعة الشيعية 

والتخلي عن المبادئ األصلية لقوى »14 آذار«.
التابعة  أوجيه«  »سعودي  شركة  انهيار  انعكس 
على  لها  مقرا  السعودية  من  تتخذ  والتي  للحريري 
تمويل شبكته السياسية في لبنان منذ العام 2015. 
الطائلة  للثروة  مصدرا  أوجيه«  »سعودي  وكانت 
الحريري  عائلة  مكانة  ترسيخ  في  ساعدت  التي 
بعد  لبنان  في  السنية  الرئيسية  العائلة  باعتبارها 
الحرب األهلية التي دارت رحاها بين العامين 1975 

سبق أن شغل منصب الملحق الصحافي للسفارة 
األميركية.

األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وأكد 
نيد برايس االثنين أنه »من الصعب بالنسبة إلينا 
يزال  ال  فيما  النووي  االتفاق  إلى  العودة  تصوّر 
جانبها،  من  إيران«.  في  محتجزين  أبرياء  أربعة 
اعتبرت طهران االثنين أن »ثمة امكانية للتوصل 
النووي  )ملفي  بشأن  ودائــم  موثوق  اتفاق  الى 

والموقوفين( في أقرب وقت ممكن«.
تحتجز إيران أكثر من 12 شخصًا من مواطني 
جنسيتين،  يحملون  معظمهم  الغربية،  الــدول 
خضعوا بحسب الجمهورية اإلسالمية إلى إجراءات 
أو  السجن  في  هــؤالء  ويقبع  مناسبة.  قضائية 
تهمًا  ويواجهون  الجبرية  لإلقامة  يخضعون 
التجسس  مثل  منطقية  غير  عائالتهم  تعتبرها 

والمساس بأمن الدولة.
البريطاني  اإليراني  المهندس  بينهم  من 
أنوشه آشوري )67 عامًا( الذي أضرب عن الطعام 
انضمّ  كذلك  روزن.  باري  مبادرة  مع  »تضامنًا« 
قادري  كامران  النمساوي  اإليراني  األعمال  رجل 
زوجته  أعلنت  ما  وفق  الحركة،  إلى  عامًا(   58(
محادثات  إن  وقالت  برس«.  لـ»فرانس  هاريكا 
السجناء«  عن  للتحدث  جيّدة  فرصة  »هي  فيينا 
مشيدًة بـ»المؤشرات اإليجابية« األخيرة. وأشارت 
إلى أن لديها وزوجها ثالثة أطفال بينهم فتى يبلغ 
ثماني سنوات »لم يعد يتذكر« والده الذي أوقف 
في يونيو 2016 و»يسألني كل يوم متى سيُفرج 

عنه«.
أما الفرنسي بانجامان برييير )36 عامًا( الذي 
أنه سائح، فهو مضرب  لطالما قدّم نفسه على 

و1990.
مع  الــحــريــري  عــالقــات  ــأن  ب محللون  ويعتقد 
لبنان.  في  تنازالته  بسبب  توترًا  السعودية شهدت 
في  لها  مستوى  أدنــى  إلى  العالقة  هذه  ووصلت 
العام 2017 عندما احتجز أثناء زيارة للمملكة وُأجبر 
الرياض  أن  من  الرغم  وعلى  استقالته.  إعالن  على 
هذه  تــداول  تم  أنه  غير  ذلــك،  ينفيان  والحريري 
الفرنسي  الرئيس  وأكد  واسع.  نطاق  على  الرواية 
إيمانويل ماكرون الذي توسط إلنهاء األزمة وقتها 
التدخل  وبعد  السعودية.  في  احتُجز  الحريري  أن 
الفرنسي، عاد الحريري إلى بيروت وسحب استقالته.

المستقبل  تيار  فقد  المالية،  قدرته  تراجع  وبعد 
بزعامة الحريري أكثر من ثلث مقاعده في االنتخابات 
سني  زعيم  أكبر  ظل  لكنه   .2018 العام  البرلمانية 
واليته  فترة  انتهت  أخــرى.  ائتالفية  حكومة  وقاد 
استقال  عندما   2019 في  للوزراء  كرئيس  األخيرة 
مناهضة  حاشدة  احتجاجات  خلفية  على  الحريري 
في  لبنان  غرق  مع  اندلعت  والتي  الحاكمة،  للنخبة 
عون  مع  الحريري  عالقات  وتدهورت  مالية.  أزمة 
صهر  باسيل،  جبران  إقالة  الحريري  وأراد  بشدة، 
عون، وساسة كبار آخرين في تعديل حكومي، ليحل 
اللوم  وباسيل  الحريري  وتبادل  تكنوقراط.  محلهم 
أن  الممكن  من  كان  التي  اإلصالحات  عرقلة  في 

تجنب لبنان األزمة المالية.
ويقول مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق 
األوسط، إن مقاطعة الحريري »تسحب البساط من 
التكهنات  من  وستزيد  برمتها،  السياسية  العملية 

بأن ذلك قد ال يحدث«.

عن الطعام منذ 25 ديسمبر وينتظر صدور حكمه.
كان  الذي  زكا  نزار  األميركي  اللبناني  توجه 
معتقاًل في إيران بين 2015 و2019، أيضًا إلى 
 Hostage يرأس جمعية  الذي  زكا  ورحّب  فيينا. 
جميع  في  الرهائن  )مساعدة   Aid Worldwide
»اآلن  وأضاف  الحالي.  بـ»الوعي«  العالم(،  أنحاء 
يجب الحفاظ على الزخم: نريد اإلفراج عن جميع 
السجناء« الغربيين وإنهاء دبلوماسية »الرهائن« 
تنازالت  على  للحصول  طهران  تستخدمها  التي 

من القوى الغربية.
مسألة  ربط  عدم  إلى  يدعون  خبراء  أن  غير 
الموقوفين بالملف النووي. ترى الخبيرة في الملف 
اإليراني في منظمة Atlantic Council )المجلس 
األطلسي( األميركية باربارا سالفين أن محادثات 

فيينا »معقدّة بما فيه الكفاية«.
ال  التي  والقوى  طهران  تخوض  أشهر،  ومنذ 
تزال منضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات 
منه  انسحبت  الــذي  االتفاق  إحياء  الى  تهدف 
الواليات المتحدة أحاديا في 2018، معيدة فرض 
للتراجع  األخيرة  دفع  ما  طهران،  على  عقوبات 
وتشير  فيه.  مدرجة  كانت  أساسية  التزامات  عن 
المحللة إلى أنه »على إيران تحرير السجناء، مهما 

حصل في الملف النووي«.
وأكد نيد برايس االثنين أنه ليس هناك »أي 
اللذين  الملفين  بين  صريح«  أو  مباشر  رابــط 
عودة  »نريد  وقال  منفصل«.  بشكل  »يتطوّران 
ممكن،  وقت  أقرب  في  المعتقلين  األميركيين 
وبالتالي فإن ربط مصيرهم« بالعودة إلى االتفاق 
النووي وهو أمر »غير مؤكد في أحسن األحوال، 

لن يخدم مصالحهم«.

● سعد احلريري

● باري روزن أمام قصر كوبورغ في فيينا في النمسا، 14 يناير 2022. )أ ف ب(

●  مقاتلة من قوات ما تعرف بـ»سورية الديمقراطية« على نقطة تفتيش 

في مدينة الحسكة شمال سورية، 23 يناير 2022. )أ ف ب(
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عربي و دولي

ما بعد أنباء عن زيارة وفد للخرطوم

وساطة أم تأمني التطبيع؟.. عالمة استفهام إسرائيلية في أزمة السودان

»أثر  له  ذلك  أن  واعتبر  الخرطوم«.  مع  والتطبيع 
أمنية  »منافع  يحقق  ألنه  السودان،  على  إيجابي« 
استكمال  خالل  من  أبيب،  تل  مع  واقتصادية 
التطبيع والسالم«، معتبرا أن »السودان يحتاج إلى 
بما في ذلك  العالم  تحقيق مصالحه مع كل دول 

إسرائيل«.
المخابرات  وزير  أجرى   ،2021 يناير   25 وفي 
نوعها  من  أولى  زيارة  كوهين،  إيلي  اإلسرائيلي 
إلى السودان، التقى حينها بالبرهان، ووزير الدفاع 
ومسؤولين  إبراهيم،  ياسين  السابق  السوداني 
آخرين، وناقش معهم عددًا من القضايا السياسية 
البث  هيئة  بحسب  واالقتصادية،  واألمنية 
اإلسرائيلية. وأشارت هيئة البث، إلى أن مسؤولين 
إسرائيليين في هيئات مختلفة، رافقوا كوهين في 

الزيارة، اجتمعوا مع نظرائهم في الخرطوم.
ُطرحت  التي  المواضيع  بين  من  أن  وأوضحت 
إلى  إسرائيل  ضم  »إمكانية  البحث  بساط  على 
مجلس الدول العربية واألفريقية المطلة على البحر 

األحمر وخليج عدن«.
2020، أعلن السودان تطبيع  23 أكتوبر  وفي 
وطنية  سياسية  قوى  لكن  إسرائيل،  مع  عالقته 
بينها  من  للتطبيع،  التام  رفضها  أعلنت  عدة، 
وفي  سابقا.  الحاكم  االئتالف  في  مشاركة  أحزاب 
والوزراء  السيادة  مجلسا  صادق  أبريل2021،   19
يلغي  مشروع  على  نهائي«  »بشكل  بالسودان 

قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ العام 1958.
وإضافة إلى السودان، وقعت ثالث دول عربية 
اتفاقات  والمغرب،  والبحرين  اإلمارات  هي  أخرى، 
أميركية.  برعاية  إسرائيل،  مع  عالقاتها  لتطبيع 
واسعًا  عربيًا  شعبيًا  رفضًا  التطورات  هذه  وأثارت 
عربية  ألراٍض  إسرائيل  احتالل  استمرار  ظل  في 
ذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام  ورفضها 

سيادة.

أعلن  أن  منذ  السودان،  يعيشها  حادة  سياسية 
الجيش في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ، وحل 
مجلسي السيادة والوزراء االنتقاليين، وإعفاء الوالة، 
ومسؤولين،  ووزراء  حزبية  قيادات  اعتقال  عقب 
اإلجراءات  احتجاجات مستمرة ترفض هذه  مقابل 
باعتبارها »انقالبًا عسكريًا«. هذا الصمت من كال 
الجانبين حول تفاصيل الزيارة، يستبطن عدة أوجه 
حول الدور اإلسرائيلي في دعم المكون العسكري 
الذي ابتدر معه عملية التطبيع بعد أن أقدم رئيس 
خطوة  في  البرهان،  عبدالفتاح  السيادة  مجلس 
السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بلقائه  مفاجئة 
أوغندا.  في  فبراير2020،   3 في  نتنياهو  بنيامين 
أية  تنشأ  لم   ،1956 في  السودان  استقالل  ومنذ 
عالقات ثنائية بين تل أبيب والخرطوم، بل شاركت 
األخيرة في الحروب التي شهدتها المنطقة العربية 
حربي  في  للقتال  جنودًا  وأرسلت  إسرائيل،  ضد 
متطوعون سودانيون  كما شارك  و1973،   1967

في حرب 1948.
تساؤالت تل أبيب

التساؤالت  من  عاصفة  اإلسرائيلي  اإلعالم  وأثار 

حول تأثير سيطرة الجيش على مقاليد األمور في 
السودان، في ظل قلق دولي على تطورات األوضاع. 
السوداني  الجيش  إجراءات  من  التالي  اليوم  وفي 
إسرائيل،  »في  البث:  هيئة  قالت  أكتوبر،   26 في 
وأضافت:  االنقالب«.  بشأن  مشاورات  عدة  جرت 
المرجح  من  بالموضوع،  معنية  مصادر  »بحسب 
انضمام  تأخير  إلى  األخيرة  التحركات  تؤدي  أن 
)اتفاقيات  إبراهيم  اتفاقات  إلى  الرسمي  السودان 
»جروزاليم  صحيفة  تساءلت  كما  التطبيع(«. 
يضر  »هل  أكتوبر:   27 في  اإلسرائيلية  بوست« 

انقالب السودان بالعالقات اإلسرائيلية؟«.
األزمة  حل  في  األميركية  الرغبة  وتعكس 
المدني  المسار  إلى  العودة  ضرورة  السودانية 
االنتخابات.  إلى  وصواًل  االنتقالية  المرحلة  خالل 
أن  عبري،  إعالم  أفاد  الماضي،  نوفمبر   17 وفي 
ممثلة واشنطن لدى األمم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد، طلبت من وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتس، »التدخل في أزمة السودان، والعودة إلى 

المرحلة االنتقالية بقيادة مدنية«.
تضغط  أن  في  األميركي  الطلب  وتمحور 
وإنهاء  السودان،  في  حكومة  »لتشكيل  إسرائيل 

الماضي،  نوفمبر   23 وفي  العسكري«.  االنقالب 
مريم  السابقة  السودانية  الخارجية  وزيرة  اتهمت 
ما  بـ»دعم«  وإسرائيل  مصر  من  كاًل  المهدي، 
وصفته بـ »االنقالب العسكري« األخير في بالدها، 

وسط نفي من القاهرة لذلك.
الطاهر  السياسي  والمحلل  الصحفي  الكاتب 
إلى  اإلسرائيلي  الوفد  زيارة  أن  يرى  ساتي، 
الخرطوم جاءت »لعرض وساطة تل أبيب في حل 
األزمة السودانية«. وقال ساتي: »تختلف مهام هذا 
الوفد اإلسرائيلي الذي زار الخرطوم في أن مهامه 
سياسية أكثر منها أمنية، وجاء للتوسط لحل األزمة 

السياسية«. 
مع  ناقش  اإلسرائيلي  الوفد  أن  إلى  وأشار 
واشنطن سبل حل األزمة، بما يحقق مصالحه من 

التطبيع مع السودان.
القرار  صنع  دوائر  من  المقرب  ساتي،  وأضاف 
باألحزاب  التقى  األميركي  »الوفد  بالخرطوم: 
المجتمع  ومنظمات  السودان،  في  السياسية 
حول  أبيب  تل  مع  تواصل  لديه  وطبعا  المدني، 

األزمة«.
لن  بالده  أن  أميركي،  وفد  أكد  والخميس، 

األوضاع  لتطورات  مراقب  مجرد  إسرائيل  تعد  لم 
السياسية في السودان؛ بل ذهب مراقبون إلى أنها 
العربي  البلد  باتت »وسيطًا« لحل األزمة في هذا 
الذي لطالما رفع على مدار عقود »الالءات الثالثة« 
بوجه الدولة العبرية. إذ تحولت »الالءات الثالثة« 
»نعم  إلى  إسرائيل،  مع  التطبيع  ضد  للسودان 

للمصالح المشتركة«.
وأعاد تقرير بثته وكالة أنباء األناضول التذكير 
الثالثة«  »الالءات  قمة  السودان  باحتضان 
المعروفة بقمة الخرطوم في 29 أغسطس 1967، 
بعد هزيمة العرب في الحرب ضد إسرائيل، والتي 
وخرجت  نفسه.  العام  من  يونيو   5 في  اندلعت 
التمسك  على  بإصرار  -آنذاك-  العربية  القمة 
وال  صلح،  »ال  ثالث:  الءات  خالل  من  بالثوابت 
اعتراف، وال تفاوض مع العدو الصهيوني، قبل أن 

يعود الحق ألصحابه«.
واليوم، لم يعد سرًا أن تزور الوفود اإلسرائيلية 
من  دعوات  أبيب  تل  تتلقى  أن  أو  الخرطوم، 
واشنطن للطلب من المكون العسكري السوداني، 
العودة إلى المرحلة االنتقالية بقيادة مدنية. ويرى 
مراقبون أن تل أبيب دفعت بثقلها نحو حل األزمة 
السودانية لتحقيق عدة أهداف، من بينها التسريع 
مصالح  نحو  البلدين  بين  التطبيع  عملية  في 
وإقامة  وعسكرية  وأمنية  اقتصادية  مشتركة 
عالقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في 

عدة مجاالت مع الخرطوم.
في  اإلسرائيلية  البث  هيئة  قالت  واألربعاء، 
العاصمة  وصل  إسرائيليًا  وفدًا  إن  مقتضب،  نبأ 
بينما  بالصمت،  الخرطوم  الذت  فيما  السودانية، 
حول  التفاصيل  من  مزيدًا  البث،  هيئة  تذكر  لم 
زيارة الوفد اإلسرائيلي. وتأتي الزيارة في ظل أزمة 

الخرطوم ـ الوسط

أبوظبي ـ الوسط

● عبدالفتاح البرهان● يني غانتس

المتوقفة للحكومة السودانية  تستأنف المساعدة 
»قبل إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية 

تعكس إرادة الشعب«.
)المستقيل(  الوزراء  ورئيس  البرهان  ووّقع 
اتفاقًا  الماضي،  نوفمبر   21 في  حمدوك،  عبداهلل 
الحكومة  رئاسة  إلى  األخير  عودة  سياسيًا تضمن 
االنتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطالق سراح 
الجاري،  يناير   2 في  لكن  السياسيين.  المعتقلين 
احتجاجات  ظل  في  منصبه،  من  حمدوك  استقال 
رافضة التفاقه مع البرهان، ومطالبًة بحكم مدني 

كامل، وسط سقوط قتلى وجرحى.
في  الخرطوم،  لدى  واشنطن  سفارة  وذكرت 
للشؤون  الخارجية  وزير  مساعدة  أن  سابق،  وقت 
للقرن  الخاص  والمبعوث  في،  مولي  األفريقية 
الواليات  أن  أكدا  ساترفيلد،  ديفيد  األفريقي 
المتحدة لن تستأنف المساعدة لحكومة السودان، 
بقيادة  حكومة  واستعادة  العنف،  إنهاء  غياب  في 

مدنية تعكس إرادة الشعب.
ولفت ساتي، الذي يرأس تحرير صحيفة »اليوم 
اإلسرائيلي  »الوفد  أن  إلى  السودانية،  التالي« 
لديه مهام أخرى تتعلق باستكمال عملية السالم 

 محلل سوداني: مهام الوفد اإلسرائيلي »سياسية« 
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www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 323 24 جمادى اآلخرة 1443 هـ

27 يناير 2022 م اخلميس

تساؤالت حول المستقبل

العالم على أعتاب نهاية الجائحة

هجمات الحوثيني تقلق بعض سكان اإلمارات

وسط محاوالت »كوفاكس« لتعميم اللقاح والحقن
من  الحادة  للمرحلة  المحتمل  االنتهاء  أن  يبدو 
من  اعتبارًا  ممكنًا  يصبح  قد   »19 »كوفيد-  جائحة 
العالمية،  الصحة  منظمة  تقديرات  وفق  العام،  هذا 
األمم  أطلقتها  التي  »كوفاكس«  آلية  تطمح  فيما 
المتحدة لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات ضد الوباء، 
عدم  خالل  من   2022 العام  في  عليه  التغلب  إلى 
تولي كذلك  بل  اللقاحات فحسب؛  بتسليم  االكتفاء 

توزيعها وحقنها.
العالمية  الصحة  منظمة  عــام  مدير  ويــقــول 
حد  وضع  »يمكننا  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 
للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام–يمكننا إنهاء 
عالمية«.  صحية  طوارئ  حالة  بصفته   19 كوفيد- 
وفي افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة 
العالمية في جنيف، يضيف أن من أجل إنهاء المرحلة 
الدول  تقف  أن  يجب  ال  الجائحة،  تفشي  الحادة من 
في  الالمساواة  محاربة  عليها  بل  األيدي  مكتوفة 
توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته 
أنه  وأكد  انتشاره.  لتقييد  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
85 % من السكان لم يتلقوا بعد جرعة  في أفريقيا 

واحدة من اللقاح.
أن  نفترض  أن  »خطورة  من  أيضًا  حذر  لكنه 
أن  أو  األخير  المتحور  سيكون  أوميكرون  المتحور 
في  حاليًا  مثالية  الظروف  ألن  انتهت«،  الجائحة 
بما  الفيروس،  من  جديدة  متحورات  لظهور  العالم 
في ذلك متحورات سريعة االنتشار وأكثر ضررًا. وقال 
فتكًا،  وأكثر  عدوى  متحور»أشد  ظهور  احتمال  إن 

حقيقي جدًا«.
أما مدير الفرع األوروبي لمنظمة الصحة العالمية 
على  تكون  قد  أوروبا  أن  اعتبر  فقد  كلوغه  هانس 
طريق الخروج من جائحة »كوفيد- 19« بعد سنتين 
حيث  العجوز  القارة  في  المرض  هذا  ظهور  من 
من   %  60 أوميكرون  المتحور  تصيب  أن  يحتمل 
وكالة  مع  مقابلة  في  وقال  مارس.  بحلول  السكان 
المنطقة  تكون  أن  المحتمل  »من  برس«  »فرانس 
الحذر  لكنه حض على  الجائحة«،  تقترب من نهاية 

من واقع تغيّر الفيروس.
في الصين، رفع العزل الطويل عن مدينة شيآن 
مشيرة  السلطات  أعلنت  كما  اإلثنين،  )شمال( 
بين  بكوفيد  إصابة   72 وجود  إلى  آخر  جانب  من 
كان  بكين.  في  األولمبية  األلعاب  في  المشاركين 
سكان العاصمة اإلمبراطورية القديمة البالغ عددهم 
ديسمبر   22 منذ  منازلهم  في  عزل  في  مليونا   13
 2100 أكثر من  الى إصابة  أدت  اكتشاف بؤرة  بعد 

شخص.
هذا العزل لمدة شهر هو األطول واألوسع نطاقًا 
ووهان،  مدينة  حجر  منذ  الصين  في  يفرض  الذي 

أبريل  حتى  يناير  من  مرة،  أول  الوباء  ظهر  حيث 
يبقى  الصين  في  لإلصابات  الرسمي  العدد   .2020
ترد  السلطات  لكن  العالم  بقية  مع  مقارنة  ضئيال 
على تجدد ظهور الوباء بإجراءات جذرية وقد تعززت 

مع اقتراب أولمبياد بكين )4 إلى 20 فبراير(.
التغلب  يأتي ذلك بموازاة محاوالت »كوفاكس« 
على الوباء في العام 2022 من خالل عدم االكتفاء 
اللقاحات فحسب؛ بل تولي كذلك توزيعها  بتسليم 

وحقنها.
ضد  اللقاحات  ظهور  قبل  »كوفاكس«  وأنشئت 
العالمية  الصحة  منظمة  من  بمبادرة   19 كوفيد- 
»غافي«  والتحصين  للقاحات  العالمي  والتحالف 
الوبائي.  التأهب  ابتكارات  وتحالف  واليونيسف 
وهي  للقاحات،  منصف  توزيع  ضمان  اآللية  وهدف 
وزعت حتى منتصف يناير مليار جرعة من اللقاح، ما 
أدنى  العدد  إن  إذ  آن؛  في  أمل  وخيبة  إنجازًا  يعتبر 

بكثير مما كان مقررًا باألساس.
خالل  غافي  تحالف  مسؤول  بيركلي  سيث  وقال 
»بإمكاننا  التبرعات  لجمع  يناير   19 في  أطلقه  نداء 
بتكييف  كوفيد  وقف  على  المساعدة   2022 في 
الجرعات  استخدام  ضمان  خالل  من  عملنا،  طريقة 
واستجابتها  آمن  بشكل  وحقنها  السرعة  وجه  على 

ألفضليات الدول وأهدافها«.
وواجهت »كوفاكس« الكثير من العقبات، وعانت 
التي  الغنية  الدول  استراتيجية  من  خاصة  بصورة 
استحصلت على أكبر عدد ممكن من اللقاحات، إنما 
الهندية  السلطات  فرضته  الذي  الحظر  من  كذلك 
لفترة طويلة على تصدير اللقاحات المنتجة في هذا 

البلد الذي يعتبر مصدر اإلمداد الرئيسي لآللية.

هبات  على  االعتماد  الظروف  هذه  في  وتحتّم 
ذلك  أن  غير  لقاحات،  على  للحصول  الغنية  الدول 
تلقي  أبرزها  الصعوبات  من  الكثير  تضمن  أيضًا 
جرع مشارفة على تاريخ انتهاء صالحياتها، ودفعات 
بكميات ضئيلة أو بوتيرة غير منتظمة، ما ال يسمح 

بتنظيم حمالت تلقيح فعالة.
خالل  دوالر  مليار   5.2 إلى  بحاجة  و»كوفاكس« 
تحتاج  التي  اللقاحات  جرعات  لتمويل  أشهر  ثالثة 
يلزمها  المبلغ،  هذا  أصل  ومن   .2022 للعام  إليها 
مليون   600 من  احتياطي  لتمويل  دوالر  مليار   3.7
استمراريّة  بضمان  يسمح  أن  يفترض  جرعة، 

التموين.
الــدول  لمساعدة  دوالر  مليار  ستخصص  كما 
لتفادي  اللقاحات  وتوزيع  االستعداد  على  الفقيرة 
اإلهدار. وأخيرا ستستخدم 545 مليون دوالر لتغطية 

تكاليف مختلفة مثل النقل والحقن والتأمين.
الموارد  هو  اليوم  نملكه  ال  »ما  بيركلي  وأوضح 
الضرورية لمساعدة الدول على التكيف مع التحديات 
 »2022 في   19 كوفيد-  سيوّلدها  التي  الجديدة 
الجديدة  اللقاحات  وصــول  خاصة  بصورة  ــرا  ذاك
التي تم تعديلها لمكافحة المتحورات الجديدة من 
نجد  قد  الحال،  هذه  »في  أنه  من  وحذر  الفيروس. 

أنفسنا أمام انعدام مساواة مضاعف«.
بإمكانها  أن  تعتبر  التي  كوفاكس  وذكــرت 
الكلفة  وتخفيض  السنة  هذه  شخص  مليون  إنقاذ 
أن  بالنصف،  الدول  بعض  على  للوباء  االقتصادية 
لتلقيح  الجرعات  من  عدد  على  الحصول  بإمكانها 
التي تستفيد  الـ91  الدول  45 % من سكان  حوالى 

من هبات اللقاحات.

األمني  الوضع  حيال  بالقلق  أبوظبي  سكان  بعض  يشعر  مرة،  ألول 
اإلمارات  أسبوع على عاصمة دولة  بعد هجومين صاروخيين في غضون 
لسباقات  حلبة  بجانب  العالمية  والمتاحف  الشاهقة  باألبراج  تزخر  التي 
اآلمن  التجاري  المالذ  بصورة  اإلمارات  تمتعت  ولطالما   .»1 »فورموال 
الذي لم يشهد أيًا من موجات العنف التي عصفت ببعض الدول العربية 
حينما  الصورة  هذه  تصدعت  فقد  »رويترز«  وكالة  وحسب  لكن  األخرى، 
أصابها هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي اليمنية في 17 يناير وأسفر 
على  نوعه  من  هجوم  أول  في  أبوظبي،  في  أشخاص  ثالثة  مقتل  عن 
عالية  انفجارات  أصوات  على  السكان  استيقظ  اإلثنين،  ويوم  أراضيها. 
فوق العاصمة الساحلية في الساعات األولى من الصباح عندما اعترضت 
خبيرة  وهي  عامًا(،   31( جوفيندا  شايناز  وقالت  آخر.  هجومًا  اإلمــارات 
تصوير بالموجات فوق الصوتية من جنوب أفريقيا وتعيش في اإلمارات 
منذ ثالث سنوات، لرويترز في أحد مراكز التسوق في أبوظبي »بالتأكيد 
أنا واثقة من  نحن منزعجون... لكن لدينا ثقة كاملة في قادة اإلمارات. 

أن لديهم نظامًا دفاعيًا جيدًا«.
السعودية  تقوده  تحالفًا  تقاتل  التي  اليمنية،  الحوثي  جماعة  وقالت 
مجموعات  دعمها  على  اإلمارات  تعاقب  أن  تريد  إنها  اإلمارات،  ويضم 
غنية  مناطق  على  للسيطرة  الحوثيين  مساعي  وجه  في  تقف  مسلحة 
جماعة  باسم  العسكري  الناطق  سريع  يحيى  وبيّن  اليمن.  في  بالنفط 
)ذو  طراز  بالستية من  أطلقت صواريخ  الجماعة  أن  اإلثنين  يوم  الحوثي 
الفقار( على قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي التي تستخدمها الواليات 
المتحدة، إلى جانب »أهداف حساسة« أخرى. وأضاف أن الجماعة أطلقت 
نصحها  »تجدد  الجماعة  إن  سريع  وقال  دبي.  باتجاه  مسيرة  طائرات 
كونها  بمغادرتها  اإلمارات  دويلة  في  والمستثمرين  األجنبية  للشركات 
التصعيد  »لمواجهة  مستعدة  الجماعة  أن  مضيفًا  آمنة«،  غير  أصبحت 

بالتصعيد«.
ناقشت  ما  ونــادرًا  واستقرارها  بأمانها  تفخر  التي  اإلمــارات،  وتقول 
مسألة األمن فيها على المأل، إنها أحبطت الهجوم األخير وإنه لم يسفر 

عن سقوط ضحايا. وقالت راندا رزق، وهي مصرية تبلغ من العمر 35 عامًا 
وتعمل في مجال المبيعات والتسويق، إنها شعرت »ببعض القلق« لكنها 
في  االستمرار  على  اإلماراتية  الحكومة  قدرة  في  ثقتها  عن  أيضًا  أعربت 
وهي  اإلمارات،  سكان  غالبية  المغتربون  ويشكل  لعائلتها.  األمان  توفير 
منهم  كثير  ويعيش  تجاري،  ومركز  سياحية  ووجهة  للسفر  عالمي  مركز 
في أبوظبي الغنية بالنفط. ولم يكن باديًا أن هناك مستوى مشددًا من 
بحرية.  يتنقلون  السكان  وكان  اإلثنين،  يوم  أبوظبي  في  األمن  إجراءات 
اإلمارات  في  يعيش  هندي  مغترب  وهو  عامًا(   57( سين  نيالنجان  وقال 
البارز  اإلماراتي  السياسي  المحلل  ويشير  عادية«.  »الحياة  عامًا   22 منذ 
»تويتر«–لمتابعيه  االجتماعي  التواصل  موقع  على  عبداهلل  عبدالخالق 
من  »واثقة  اإلمارات  أن  متابع–إلى  ألف   200 على  عددهم  يزيد  الذين 
أرضها«.  على  والمقيم  المواطن  أمن  على  وحريصة  وقدراتها  دفاعاتها 
المجاورة  دبي  اقتصاد  فإن  النفطية،  البالد  ثروة  أبوظبي  تحوز  وبينما 
يركز على السياحة واألعمال التجارية الدولية، وهي أكثر تأثرًا بالصدمات. 
مخول  غير  ألنه  اسمه  نشر  عدم  طلب  دبي  في  بنك  في  محلل  وقال 
ال  لكنني بصراحة  القلق  على  يبعث  »األمر  اإلعالم  وسائل  إلى  بالحديث 
وقال  المسألة«.  هذه  حول  الواقع  أرض  على  المناقشات  من  الكثير  أرى 
خالد مجيد مدير الصناديق في سام كابيتال في لندن إن الهجمات حتى 
اآلن تبدو أقرب إلنذار لإلمارات التي تدعم قوات يمنية انضمت في اآلونة 
لكن  للنفط.  منتجين  محافظتين  في  الحوثيين  ضد  القتال  إلى  األخيرة 

بعض السكان يشعرون بالقلق من استمرار التصعيد.
إلى  »انتقلت  عاما(   19( ريفيرا  تاليا  األميركية  الطب  طالبة  وقالت 
هنا اعتقادا مني بأن الوضع سيكون أقل فوضوية هنا. بشكل عام أشعر 

باألمان لكني ال أعرف كيف سيتصاعد الوضع«.
ميدل  في  والطاقة  االقتصاد  برنامج  في  المديرة  يانج  كارين  وقالت 
اإلقليمي«.  الحراك  ويغير  بالتأكيد  تصعيد  »هذا  إنستيتيوت  إيست 
وأضافت »أمن مجلس التعاون الخليجي له اآلن حسابات للمخاطر تقترب 
مخاطر  إلى  مشيرة  األوســط«،  الشرق  من  أخرى  أجزاء  في  نعرفه  مما 
والطيران  اإلنتاجية  والمنشآت  الطاقة  أنابيب  خطوط  على  محتملة 

المدني.

● فحص رجل للكشف عن كوفيد19- في بكين، في 21 يناير 2022. )أ ف ب(
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تسعى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى توسيع قطاع الصناعة في 
المنطقة الجنوبية، مع إنشاء فرع لمركز البحوث الصناعية بالمنطقة.

وقال وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة، إنه أصدر قرارًا بإنشاء 
فرع للمركز بمنطقة الشاطئ، وسيتم تخصيص ميزانية إلنشاء المبنى، 
للشركة  فرع  إنشاء  أهمية  مؤكدًا  منه،  مهامهم  الموظفون  ليباشر 
الوطنية للمقطورات في المنطقة الجنوبية لسد الحاجة إلى منتجات هذه 

الشركة.
كما استعرض الوزير جملة من اإلجراءات التي ينبغي البدء فيها إلنشاء 

منطقة صناعية في بلدية القرضة.
للبدء  العالقة  الجهات ذات  المسؤولون بالحكومة على تكليف  واتفق 
نائب  بين  وصل  نقاط  وتحديد  المستهدفات،  هذه  تنفيذ  في  الفوري 
رئيس الحكومة رمضان بوجناح، ووزارة الصناعة لتفعيل ما جرى االتفاق 

عليه. 

الحكومة: نعمل على توسيع الخطة الصناعية بالجنوب

»وزارة الصحة قررت تخصيص 
100 مليون دوالر لعالج 
مرضى ضمور العضالت«

مدير الشؤون العالجية 
بوزارة الصحة

أحمد مليطان 

10
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6009دوالر أميركي
5.2013يورو

6.2167الجنيه االسترليني
1.2265الريال السعودي
1.2526درهم إماراتي
0.7278اليوان الصيني

2022 /1/26 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

●   مقر المؤسسة الليبية لالستثمار

●   األمير البلجيكي لوران

يجب على الدول النامية ضخ 
االستثمارات الالزمة وإنتاج 

بيانات دقيقة عن الديون

ديون الدول النامية
في  عنهما  اإلبالغ  يتم  لم  كبيرين  قرضين  اكتشاف  أدى 
موزامبيق إلى نشوب أزمة اقتصادية في البالد العام 2016. 
إلى  الحكومة  واضطرت  المانحين،  مساعدات  تجمدت  فقد 

إجراء تخفيضات كبيرة في اإلنفاق العام.
إعادة  وزامبيا  تشاد  طلبت  عندما  األخيرة،  اآلونــة  وفي 
الديون  لمعالجة  المشترك  اإلطار  بموجب  ديونهما  هيكلة 
إدارة  تفتقر مكاتب  إذ  واجهتهما عقبة.  العشرين،  لمجموعة 
والمحدثة  الكاملة  المحاسبة  إلى  منهما  لكل  التابعة  الدين 
المبلغ المستحق بالضبط ولمن يستحق. وأدى نقص  لحجم 
المعلومات إلى تأخير مفاوضات إعادة الهيكلة. واستغرق جمع 
أكثر  للبلدين  الماليين  المستشارين  من  الالزمة  المعلومات 

من ستة أشهر.
الدائنون  لها  التي يتعرض  الحلقات األخطار  وتعرض هذه 
والمقترضون من الديون غير المعلنة. وقد أثارت دعوات ملحة 
لزيادة شفافية الديون. ومع ذلك، فإن هذه التحذيرات لم تلق 

حتى اآلن أذنًا صاغية.
وال يزال من الصعب تحديد الدين العام للبلدان منخفضة 
اإلحصاءات  في  مكتملة  غير  تزال  ال  البيانات  ألن  إما  الدخل 

الرسمية أو يتم إخفاؤها من خالل بنود السرية.
تجعلنا  أن  يجب  الخصوص  وجه  على  حقائق  ثالث  وهناك 
البلدان  40 % من  جميعا نولي اهتماما لألمر. أوال، لم ينشر 
من  ألكثر  السيادية  الديون  عن  بيانات  أي  الدخل  منخفضة 
إلى قصر  بيانات  التي نشرت  تلك  الكثير من  عامين، ويميل 
الدين  وأدوات  المركزية  الحكومة  ديون  على  المعلومات 

القياسية مثل القروض واألوراق المالية.
ثانيا، توجد اليوم اختالفات هائلة في التقديرات المتاحة 
للجمهور بشأن الديون في البلدان منخفضة الدخل: فالفرق 
بين ما أبلغت عنه السلطات الوطنية المسؤولة عن الدين 
التنمية  بنوك  عنه  أبلغت  وما  اإللكترونية  مواقعها  على 
أن  يمكن  األطـــراف  متعددة 
إجمالي  من   %  30 إلى  يصل 
بعض  فــي  المحلي  الــنــاتــج 

الحاالت.
ثالثا، هناك 15 بلدا منخفض 
ديــون  الــيــوم  لديها  الــدخــل 
 - طبيعية  بموارد  مضمونة 
لكن ال تقدم أي منها تفاصيل 

عن ترتيبات الضمانات.
ينبغي أال يكون عدم اليقين بشأن هذا النطاق مقبوال في 
الدخل  المنخفضة  البلدان  جميع  نصف  ويعاني  اليوم.  بيئة 
لمخاطرها.  بشدة  معرض  أو  الديون  ضائقة  من  بالفعل 
ومتوسطة  منخفضة  االقتصادات  على  الديون  قفزت  وقد 
الدخل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. 
وستكون ثمة حاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة للحفاظ على 

النمو االقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.
تستتبع  فهي  بالبيانات.  فقط  تتعلق  ال  الديون  شفافية 
أيضا شفافية عمليات االقتراض: فقد توجد بيانات، لكنها قد 
تعكس ممارسات اقتراض مبهمة أو غير مشروعة أو باهظة 
للبنك  جديدة  بحوث  وتحدد  معقول.  غير  نحو  على  التكلفة 

الدولي ثالثة مجاالت رئيسية للقلق:
اإلبــالغ  يتم  ال  ما  فعادة  الداخلي،  الدين  وبخصوص 
إلى  المستندة  المحاسبة  ألن  العامة  المالية  متأخرات  عن 
الدخل.  منخفضة  المتقدمة  البلدان  في  تنفذ  ال  االستحقاق 
البلدان  هذه  من   %  41 سوى  يستخدم  ال  ذلك،  على  عالوة 
إلصدار  رئيسية  كوسيلة  السوق  إلى  المستندة  المزادات 
الديون المحلية، وال تقوم تلك البلدان التي تستخدم المزادات 

إال باإلفصاح عن معلومات غير مباشرة للمستثمرين.
خالل  من  تجنيه  أن  يمكن  الذي  الكثير  النامية  وللبلدان 
ضخ  يلي:  بما  تقوم  أن  وينبغي  الديون.  شفافية  تحسين 
االستثمارات الالزمة في القدرات واألنظمة إلنتاج بيانات دقيقة 
عن الديون. وينبغي للبلدان معالجة القيود التشغيلية التي تحد 
من النشر المنتظم لتقارير الديون الشاملة. وينبغي أن تتضمن 
مطبوعة الديون السنوية إحصاءات الديون العامة والمضمونة 
من الحكومة العامة، بما في ذلك معلومات عن أدوات الدين 
تعريفا  المطبوعة  تقدم  أن  ويجب  عليها.  المتعاقد  الفردية 

للدين العام بما يتماشى مع المعايير الدولية.
عن  اإلفصاح  يشترط  وأن  القانوني،  اإلطار  شفافية  زيادة 
ويجب  وتواترها.  محتواها  وتنظيم  العام،  الدين  معلومات 
أن يعرض أيضا قائمة بأدوات الدين أو المعامالت أو مصادر 
للديون  منتظمة  مراجعات  ويتطلب  بها؛  المسموح  التمويل 

القائمة.
للدين.  المحلية  السوق  إلى  تستند  إصدار  آليات  اعتماد 
ولتعزيز اإلصالحات في هذا المجال، أطلق البنك الدولي مؤخرا 
الدين.  أوراق  المحلية  الحكومة  إصدارات  شفافية  لتتبع  أداة 
كما وضع واعتماد عملية تحليل ومتابعة صارمة للموافقة على 

القروض المدعومة بالموارد وتنفيذها.
ومع ذلك، ينبغي أال تقع مسؤولية زيادة الشفافية على عاتق 
للدائنين  إذ يمكن  المقترضة وحدها.  البلدان  الحكومات في 
تقديم  طريق  عن  الشفافة  التمويل  ممارسات  تشجيع  أيضا 

معلومات تفصيلية عن حافظة قروضهم.
ويجب أن تحد من استخدام بنود السرية وأن تمتنع عن تلك 
معلومات  نشر  أيضا  عليها  يتعين  كما  السرية.  تتطلب  التي 
تفصيلية عن حافظة قروضها، كما توصي إرشادات العمليات 
الخاصة بالتمويل المستدام الصادرة عن مجموعة العشرين.

عن  راضين  نظل  أن  يسعنا  ال  كورونا،  جائحة  أعقاب  وفي 
لقد  النامية.  البلدان  في  الديون  شفافية  لتحديات  التصدي 

حان وقت العمل!
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تحركات حكومية إلنقاذ األموال املجمدة في بلجيكا
بروكسل أصدرت حكما سابقا بالحجز على 49 مليون يورو

طبقًا  الصور  الصديق  طلب  على  بناء  لوران،  األمير 
ألحكام اإلنابة القضائية.

400 مليار دوالر
حين   ،2011 العام  من  فبراير  إلى  القضية  وتعود 
أمرت األمم المتحدة بتجميد أصول الكيانات الليبية، 
من أجل منع زوال الثروة الهائلة التي تقدر بنحو 400 

مليار دوالر.
لجنة  توصيات  تتبع  األخرى  البلدان  مثل  وبلجيكا 
نحو  وجمدت  األممية،  للمنظمة  التابعة  العقوبات 
البالد،  في  رئيسية  بنوك  أربعة  في  يورو  مليار   14
بما في ذلك »يوروكلير«، الذي يحوي لوحده نحو 13 
الذي  االستثمار،  لمؤسسة  تابعة  مليارًا، وهي أصول 
يعد صندوقًا سياديًا يدير الفوائض المرتبطة بشكل 

أساسي بتصدير المحروقات.
لألمم  التابعة  العقوبات،  لجنة  من  وفد  ويحاول 
وفوائدها،  األرصــدة  تلك  موقف  معرفة  المتحدة، 
حيث اعتبر خبراء أمميون، في تقرير قدم في سبتمبر 
الماضي، أن »مدفوعات الفوائد والمكافآت األخرى ال 

تتناسب مع حجم األصول المجمدة«.
الدولي  المجتمع  سمح   ،2011 العام  صيف  وفي 
بفك تجميد جزئي لألصول الليبية من أجل مساعدة 
المجلس الوطني االنتقالي الليبي، وعلى هذا األساس 
»يوروكلير«  لبنك  البلجيكية  المالية  وزارة  سمحت 

باإلفراج عن األموال في أكتوبر من العام 2012.
الخوف من االختالس

»إتاحة  أن  تقريرهم،  في  األمميون  الخبراء  ويرى 
الليبية  للمؤسسة  األخــرى  والمكافآت  الفوائد 
لالستثمار يتعارض مع نظام العقوبات، كما أن غياب 
آلية المراقبة، يمكن أن يؤدي إلى اختالس األموال، 

على  ووجود خالفات  البالد  استقرار  إلى عدم  بالنظر 
سلطة االستثمار الليبي«.

أن  أكدت  بلجيكا  في  صحفية  تحقيقات  أن  غير 
اتضح  إذ  تمامًا«،  محايدًا  يكن  »لم  بروكسل  دور 
ليبيا« وذلك  للمواجهات في  إمكانية وجود »تمويل 
لمدة سبع سنوات، كما أن حكومة بروكسل متهمة 
بـ»لعب دور في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة 

عن االتجار بالبشر«.
للمرة األولى،  اعترفت بلجيكا،   ،2019 العام  وفي 
بتصرف أحد مسؤوليها في األموال الليبية المجمدة 

بلجيكية  ومؤسسات  شركات  مستحقات  لتسديد 
ديديه  السابق  الخارجية  وزير  وأقر  ليبيا،  في  عاملة 
رايندرس، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الشؤون 
للسماح  بتدخله  رومياي،  إريك  البرلمان  في  المالية 
باإلفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية 

محددة.
تحقيق  فتح  البلجيكي  العام  النائب  كشف  كما 
الدوالرات  بمليارات  تقدر  أرصدة  اختفاء  واسع بشأن 
قال  بينما  القذافي،  معمر  العقيد  حسابات  من 
الليبي  الخارجية  وزيــر  راســل  إنه  رايندرس  الوزير 
بشأن   ،2012 العام  في  خيال  بن  عاشور  األسبق 
إمكانية اإلفراج عن جزء من األرصدة »لصالح أعمال 

إنسانية«، لم يحدد طبيعتها الوزير البلجيكي.
ويقول مصدر حكومي بلجيكي إن الفوائد واألرباح 
إلى  ثالثة  بين  ما  استخدمت  إذ  تجميدها،  يجِر  لم 
الليبية  ــدة  األرصـ حسابات  مــن  مليارات  خمسة 

المجمدة في الخارج.

متابعة من مجلس األمن
المعنية  العقوبات  لجنة  أعضاء  شدد  ذلك،  إلى 
ضرورة  على  الدولي،  األمن  لمجلس  التابعة  بليبيا، 
الحفاظ على سالمة وقيمة األصول الليبية المجمدة 
بيان  في  وذلك  الليبي،  الشعب  لصالح  والمخصصة 
على  تعليقًا  الماضي،  الثالثاء  األمن،  مجلس  أصدره 
اجتماع اللجنة مع المؤسسة الليبية لالستثمار في 16 

ديسمبر الماضي.
محمود  علي  بحضور  نيويورك  في  عقد  االجتماع 
حسن  إن  ــن  األم مجلس  بيان  قــال  فيما  حسن، 
ومندوب ليبيا لدى األمم المتحدة طاهر السني، قدما 
إحاطة إلى لجنة العقوبات في هذه المناسبة. وأعقبت 
ذلك مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والمشاركين 

المدعوين.
أيضًا  اجتمعت  الدولية  العقوبات  لجنة  أن  وأضاف 
سبتمبر   12 في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  مع 

2019 و5 ديسمبر 2020.
إنها  المؤسسة  قالت  الماضي،  ديسمبر   17 وفي 
طالبت لجنة العقوبات بمعالجة اآلثار السلبية لنظام 
الجزاءات للحفاظ على األصول الليبية. وتحدث حسن 
المؤسسة  أصول  لها  تتعرض  التي  »الحجوزات  عن 
المتعددة  الدول  تلك  ومحاوالت  الدول،  بعض  في 

البتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم«.

 لجنة العقوبات بمجلس 
األمن: يجب الحفاظ على 

سالمة وقيمة األصول الليبية

 الصديق الصور: األموال 
تخص االستثمارات الليبية.. 
وال بد من إبعادها عن النهب

     مارسيلو استيفاو *

وأصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية 
بحق ئيس المؤسسة الليبية لالستثمار علي محمود 
حكومة  رئيس  وصفه  ــذي  ال اإلجــراء  وهــو  حسن، 
بـ»غير  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

المقبول«.
الدبيبة يهتم بالقضية

األحكام  لمتابعة  حكوميًا  اجتماعًا  الدبيبة  ورأس 
الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، منها 
الجاري  يناير   17 يوم  وتونس  البلجيكية  المملكة 
المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ  الصور،  بحضور 
وهيئة  المحاسبة  ديــوان  ورؤســاء  الكبير  الصديق 
الرقابة اإلدارية والمؤسسة الليبية لالستثمار ووزيرة 

الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.
وصرح رئيس الحكومة بأن مثل هذه األمور يجب 
يعني  الذي  األمر  القانون،  باستخدام  معها  التعامل 
المحاكم  إلى  للجوء  تخطط  الليبية  السلطات  أن 
مذكرة  شطب  وطلب  المشكلة  لحل  البلجيكية 

التوقيف.
اجتماع  إن  ثبوت،  القضائي، علي  المستشار  وقال 
الحكومة األخير جاء لمنع خطوات من شأنها إحداث 
بمصرف  المجمدة  االستثمار  مؤسسة  بأموال  الضرر 
إذ  يورو،  مليار   15 وقيمتها  البلجيكي،  »يوركلير« 
قضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على مبلغ 49 
األمير  لصالح  الوديعة  هذه  فوائد  من  يورو  مليون 
المبلغ،  على  االستيالء  احتيااًل«  حاول  »الذي  لوران 

وفق تعبير ثبوت.

خطاب ليبي إلى بروكسل
نظيره  الــصــور،  الصديق  العام  النائب  وخاطب 
االستثمارات،  تخص  ــوال  األم هذه  بأن  البلجيكي 
في  الليبية  الدولة  لحسابات  األرباح  بحويل  مطالبًا 
في  تصبح  »بحيث  وبلجيكا،  ليبيا  غير  أخرى  دولة 

مأمن عن أي نهب«.
وأشار المستشار ثبوت إلى ترتيب اجتماع سيعقد 
ونظيره  الصور  الصديق  بين  المقبل  فبراير  في 
البلجيكي، من ضمن بنوده إلغاء أمر القبض الصادر 
مشيرًا  االستثمار،  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ضد 

إلى أن قرار إيقافه »محض افتراء وكيد لالبتزاز«.
كما يتناول االجتماع مناقشة إمكانية التحقيق مع 

ال تزال قضية األرصدة 
الليبية المجمدة في 
الخارج تؤرق السلطات، 
مع طمع دولي في 
السيطرة عليها، ولذلك 
يعتزم النائب العام الصديق الصور 
السفر إلى عواصم أوروبية ومنها 
بروكسل، في محاولة لحل النزاع 
الشائك مع بلجيكا تحديدًا التي 
تسعى للسيطرة على جانب من هذه 
األموال المقدرة بمليارات اليوروهات.

وتسعى شركة ترتبط باألمير 
البلجيكي لوران، شقيق الملك 
فيليب، إلى االستيالء على أصول 
هيئة االستثمار الليبية كتعويض عن 
مشروع تشجير أراٍض صحراوية في 
ليبيا لم يرَ النور.

شكشك يتحدث عن رشاوى لمسؤولي الوزارة

ديوان املحاسبة: قطاع الصحة األكثر فسادًا في ليبيا

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن 
قطاع الصحة هو »األكثر فسادًا« من بين القطاعات 
تكلفة  أن  إلى  مشيراً  الليبية،  الدولة  في  العامة 
»فاتورة العالج في تونس يوميًا نحو 800 ألف دينار 

لنحو 3500 حالة هناك« تتلقى العالج.
برنامج  مع  مقابلة  في  شكشك،  وشدد 
على   ،»WTV« قناة  على  المذاع  »فلوسنا« 
جذرية  عالجات  يتطلب  الصحة  وزارة  وضع  أن 
لتدني  أدت  التي  الرئيسية  المشاكل  لمواجهة 
اإلدارة  »ضعف  أن  موضحًا  الصحية،  الخدمات 
وضخامة األموال المخصصة هما العامالن األبرز 

للفساد بوزارة الصحة وانتشاره«.
تسجيالت  يملك  المحاسبة  ديوان  أن  وأوضح 
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، معتبرًا أن قطاع الصحة 
»أصبح عالة على المجتمع وليس العكس«.

وأشار إلى االتفاق خالل االجتماع األخير لديوان 
المحاسبة مع وزارتي المالية والصحة على سرعة 
تحويل األموال للعالج للخارج، إال أنه »مرت ثالثة 
مشاكل  لحل  اآلن«  حتى  شيء  يحول  ولم  أشهر 

المرضى الذين يتلقون العالج خارج البالد.
التأمين  نظام  تطبيق  أهمية  شكشك  وأكد 
تقليص  في  المساهمة  يمكنه  كحل  الصحي 
مطالبًا  الصحة،  قطاع  يعانيها  التي  المشاكالت 
وزارة الصحة بتقديم خطة بشأن توطين العالج 

بالداخل، خاصة األورام.
على  الزواج  بدعم  الحكومة  اهتمام  وانتقد 
حساب قطاع الصحة، متسائاًل: »هل من األولوية 
بألمانيا  مصاب  طفل  عالج  على  الزواج  تقديم 
دول  كل  في  دائمًا  »األولوية  أن  مبينًا  مثاًل«؟، 
لفت  كما  الصحي«.  النظام  على  لإلنفاق  العالم 
القطاع  دعم  في  الخاص  القطاع  دور  أهمية  إلى 
القطاعين  بين  »التعاون  أن  معتبرًا  الصحي، 
الصحة  وزارة  فسيعيد  نُفذ  لو  والعام  الخاص 

لدورها الرقابي فقط«.
أكثر  منذ  المحاسبة  ديوان  شكشك  ويترأس 
من ثماني سنوات بموجب القرار رقم )76( لسنة 
2013 الصادر في 30 يوليو 2013 عن »المؤتمر 
الوطني العام« السابق، وفي 7 أغسطس 2019، 
حينها،  طرابلس  في  المجتمعون  النواب  قرر 
تكليف  استمرار  الكحيلي،  الصادق  برئاسة 
شكشك رئاسة ديوان المحاسبة في العاصمة إلى 

حين صدور قرار التسمية في نفس الشأن.
جميع  الديوان  يراقب  إنشائه،  نص  وحسب 
أساسًا  المتمثلة  للدولة،  اإلداري  الجهاز  وحدات 
الهيئات  وكافة  والوزارات  الوزراء  مجلس  في 
والمؤسسات واألجهزة والمكاتب التابعة للدولة، 
والبعثات  والقنصليات  السفارات  إلى  باإلضافة 
العامة  الشركات  وكذلك  الليبية،  الدبلوماسية 
الدولة  فيها  تسهم  التي  والمشاريع  والشركات 
بما ال يقل عن 25 % من رأسمالها، أو تلك التي 
أو  عام  مرفق  استغالل  امتياز  الحكومة  منحتها 
الهيئات  جانب  إلى  الطبيعية،  الثروة  موارد  أحد 

والمؤسسات ذات النفع العام. ●   مريضة في غرفة طبية بال عناية في ليبيا

القاهرة - الوسط

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

السنة السابعة
العدد 323 24 جامدى اآلخرة 1443 هـ

27 يناير 2021 م اخلميس

الدولي بالبنك  واالستثمار  والتجارة  الكلي  االقتصاد  عام  مدير    *



اقتصاد 09

بشركة  والمصافي  والصيانة  للعمليات  اإلدارة  لجنة  عضو  بحث 
اإلنتاج  معدالت  رفع  إمكانية  المشاي،  فرج  للنفط«  العربي  »الخليج 

بحقل سيناون.
المشاكل  من  جملة  المشاي،  ناقش  للحقل،  ميدانية  زيارة  وفي 
والصعوبات التي تواجه الحقل والمستخدمين العاملين به، وإمكانية 
رفع اإلنتاج فيه إلى معدالت أكبر. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود 
والعمل بروح الفريق للسير بكافة األعمال وحلحلة المعوقات التي من 

شأنها أن تؤثر في العملية اإلنتاجية للحقل.
توفير  لبحث  النفطية  المنشآت  حرس  مع  المشاي  اجتمع  كما 
اإلمكانات التي من شأنها رفع درجة التأمين بالحقل والمحافظة على 
الحيطة  ضرورة  إلى  مشيرا  والسرقة،  العبث  من  الشركة،  ممتلكات 
واليقظة على مدار الساعة لـ»ردع كل من تسول له نفسه المساس 

بقوت الليبيين«. 

جهود لرفع إنتاج حقل سيناون
عودة ليبيا لـ »الوحدة االقتصادية العربية« محل نقاش السعر بالدوالرنوع الخام

88.93برنت

86.06غرب تكساس

82.87دبي

87.98سلة أوبك

86.62خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     1/26/ 2022

الواردات املصرية إلى ليبيا 
تقترب من مليار دوالر

طوارئ أميركية - أوروبية 
للحفاظ على إمدادات الطاقة

الواليات  أن  األبيض  البيت  في  كبير  مسؤول  أعلن 
المتحدة واألوروبيين اتخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز 
إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها، في إطار أي نزاع قد 
األزمة  التوتر مع موسكو بسبب  بالتزامن مع تصاعد  يطرأ 

األوكرانية.
»سالحًا«،  الوقود  استخدام  من  موسكو  المسؤول  وحذ 
لضمان  العالم  حول  والشركات  الدول  مع  »نعمل  مضيفًا: 
أمن اإلمدادات وتجنب أي صدمات في األسعار في إطار خطة 
طوارئ« تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال أفريقيا 

وآسيا.
كما هدد روسيا بالمساس بالوقود، قائاًل: »األمر لن يمر 

من دون عواقب على االقتصاد الروسي«.
اجتياحًا  أن  الماضي،  اإلثنين  المتحدة،  الواليات  وأعلنت 
روسيًا ألوكرانيا قد يحصل في »أي وقت«، في تهويل إضافي 
للوضع، فيما قرر حلف شمال األطلسي »ناتو« تعزيز دفاعاته 

شرقًا.
التوتر« مع معلومات  تأجيج  برغبة »في  ونددت موسكو 
فوجئت  التي  األوروبي  االتحاد  دول  طلبت  إذ  »هستيرية«، 
بالتصريحات األميركية تفسيرات من وزير خارجية واشنطن، 

أنتوني بلينكن.
واإلثنين أيضًا أعلن حلف شمال األطلسي )ناتو( أن حاملة 
للمرة  الحلف  قيادة  تحت  أصبحت  كاملة  أميركية  طائرات 

األولى منذ الحرب الباردة.
وأوضح الحلف أن حامالت الطائرات تتحالف مع األسطول 
السادس ضمن سلسلة من الدوريات التي تنتشر عبر البحر 
المتوسط، مضيفًا أن هذه التحركات مخطط لها منذ فترة 

طويلة، حسب بيان نشره عبر حسابه بموقع »فيسبوك«.
بالخطوة  ستولتنبرغ،  ينس  للحلف،  العام  األمين  ورحب 
األطلسي،  عبر  الوحدة  على  قوية  »عالمة  بأنها  ووصفها 
وأن ناتو سيفعل دائمًا ما هو ضروري لحماية جميع الحلفاء 

والدفاع عنهم«.
 

العام  خالل  الليبية،  للسوق  المصرية  الواردات  ارتفعت 
الماضي 2021، إلى 938 مليون دوالر، مقارنة بنحو 570 

.% 64.5 2020 بنسبة زيادة  مليون دوالر خالل العام 
الوزيرة  إن  المصرية  والصناعة  التجارة  وزارة  وقالت 
االقتصادية  للشؤون  الدولة  وزير  مع  بحث  جامع  نيفين 
االقتصادي  التعاون  عالقات  تطوير  الغويل  سالمة 
التجارية  العالقات  تعزيز  وسبل  البلدين،  بين  المشترك 

المقبلة. المرحلة  خالل  والصناعية  واالستثمارية 
التعاون  أواصر  تعزيز  على  ليبيا  حرص  الغويل  وأكد 
من  واالستفادة  البلدين،  بين  المشترك  االقتصادي 
ما  في  خاصة  الناجحة،  المصرية  االقتصادية  التجربة 
الخارجية  التجارة  وتعزيز  الصناعي  القطاع  بتطوير  يتعلق 

االستثماري. القطاع  وتطوير  وتنمية 
بين  المشتركة  المواقف  ترجمة  أهمية  إلى  وأشار 
الجهود  تفعيل  مع  ملموسة،  تعاون  لمشروعات  البلدين 
الموقعة  التعاون  اتفاقات  كافة  من  لالستفادة  الحكومية 
إلى  المصري مصطفى مدبولي  الوزراء  رئيس  زيارة  خالل 

الماضي. أبريل  ليبيا خالل 
البناء  على  تعمل  بالدها  إن  جامع  قالت  جانبها،  من 
على العالقات التاريخية وعالقات الجوار والعروبة وترجمة 
الشعبين  مصلحة  في  تصب  ملموسة  تعاون  لمشروعات 

واالقتصادين.
وأشارت إلى أن »الفترة الحالية تشهد تعاونًا ملموسًا 
لالقتصاد  المصرية  الصناعية  الخبرات  نقل  يستهدف 
الدولة  في  بها  اإلنتاج  عجلة  دوران  إعادة  بهدف  الليبي؛ 

الجارة«.
 

●    محمد عون في آخر اجتماع بوزارة النفط والغاز في 19 يناير

●  سفينة تنقل بضائع تتحرك من أحد الموانئ المصرية

صراع على منصب وزير النفط.. والحكومة تلتزم الصمت
العابد »المكلف« يبدأ العمل بلقاء السفير السعودي

ناقش وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة محمد الحويج، مع السفير محمدي الني أمين عام 
مجلس الوحدة االقتصادية العربية لمناقشة معوقات عودة 
االقتصاد  بمجاالت  دورها  وتعزيز  للمجلس،  ليبيا  عضوية 

واالستثمار بالمنطقة.
اإلثنين  طرابلس  في  عقد  الذي  اللقاء،  واستعرض 
المساهمة بخطة  المجلس، ودوره في  الماضي، خطة عمل 
وتنفيذ  التحتية،  البنية  وتطوير  اإلعمار  إلعادة  الحكومة 
االتفاقات  خالل  من  المناطق  بكافة  استثمارية  مشاريع 

النوعية  العربية  واالتحادات  المجلس  بين  المبرمة 
المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية 

المهتمة باالستثمار والتجارة في دولة ليبيا.
تدريب  على  العمل  مناقشة  إلى  االجتماع  تطرق  كما 
خالل  من  لهم  مناسبة  عمل  فرص  وخلق  الشباب،  ودمج 
الوحدة  لمجلس  التابع  االستشاري  والبحوث  التدريب  مركز 
الصغرى  المشروعات  قطاع  ودعم  العربية،  االقتصادية 
وتحقيق  المكانية  التنمية  في  دوره  وتعزيز  والمتوسطة، 

التنوع االقتصادي.

والغاز  النفط  وزير  منصب  بشأن  الجدل  دخل 
الحاصل  االرتباك  مع  جديدًا  فصاًل  عون  محمد 
أعلنت  ففيما  بشأنه،  والحكومة  النفط  في قطاع 
العابد  علي  الوزير  تكليف  والتأهيل  العمل  وزارة 
ال  عون  أن  األخيرة  أكدت  النفط؛  وزارة  مهام 
بينما  سنوبة،  إجازة  في  لكنه  منصبه،  في  يزال 

الصمت. الحكومة طريق  اختارت 
في  العمل،  وزارة  قالت  الماضي،  واإلثنين 
وزارة  مهمة  تكليفه  جرى  العابد  إن  بيان، 
بشأن  التفاصيل  مزيد  تقديم  دون  من  النفط، 
العابد  تكليف  ومدة  وسببها  الخطوة،  تلك 

الجديد. المنصب 
في  عون  أن  النفط  وزارة  أوضحت  ذلك،  بعد 
أيام،  عشرة  لمدة  خاص  لظرف  سنوية  »إجازة 
مهام  الستكمال  قريبًا  ليبيا  إلى  يعود  أن  على 

بالوزارة«. عمله 
وزيرها  في  »متمثلة  أسهمت  أنها  وأضافت 
إعادة  الوزارة في  التي تدير  محمد عون والنخبة 

الليبية«. للدولة  أكثر من عشرة مليارات دينار 

وزير عمل ونفط
وزيرها  بيان،  في  فوصفت،  العمل  وزارة  أما 
إلى  مشيرة  المكلف،  النفط  وزير  بأنه  العابد 
خادم  سفير  طرابلس  في  الوزارة  بمقر  لقائه 
الصقر،  علي  بن  عبدالعزيز  ليبيا  لدى  الحرمين 
الطاقة  بمجال  خاصة  مسائل  الجانبان  وتناول 

والمعادن. والنفط 
 - الليبية  العالقات  عمق  العابد  وأكد 
بين  كبيرًا  تعاونًا  تشهد  التي  السعودية، 
مع  التنسيق  استمرار  إلى  مشيرًا  البلدين، 
المحافل  في  الطاقة  مجال  في  السعودي  الجانب 
من  االستفادة  وأيضًا  والدولية،  اإلقليمية 

الطاقة. الرائدة في مجال  السعودية  التجربة 

فرص  لديها  ليبيا  إن  الصقر  قال  بدوره، 
ثروات  من  به  تتمتع  لما  واعدة  استثمارية 
المملكة  رغبة  مجددًا  للطاقة،  ومصادر  عديدة 
في دعم جهود االستقرار في ليبيا وإمكانية نقل 
والمعادن. والنفط  الطاقة  تجاربهم في مجاالت 

محتدم صراع 
على  الصراع  اشتد  الماضية  الفترة  وخالل 
بدأ  الذي  النفط،  بقطاع  اإلداري  الهرم  قمة 
النفط  وزير  حاول  حين  الماضي  أغسطس  في 

المؤسسة  رئيس  عمل  تعليق  عون  محمد  والغاز 
رئيس  لكن  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
بعد  القرار  ألغى  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة 

لمهامه. وأعاده  أسبوع 
صنع  إحالة  عون  قرر  الماضي،  أكتوبر  وفي 
مخالفات  عن  مزاعم  بسبب  التحقيق  إلى  اهلل 
وفق  »تعمل  إنها  المؤسسة  قالت  فيما  إدارية، 
الحكومة،  إشراف  وتحت  الصحيح«  القانون 
طيلة  الطرفين  بين  التالسن  يتوقف  ولم 

الماضية.  الفترات 

طرابلس- الوسط

 وزارة النفط: 
عون في إجازة سنوية 
10 أيام لظرف خاص

تخفيض نسبة فائدة اإلقراض بالصني 
ينعش قطاع العقارات

في  المصرفي،  اإلقراض  فائدة  الصين  خفضت 
المتهاوي  االقتصاد  لتعزيز  تهدف  متكررة،  خطوة 
آتى  ما  وهو  العقاريين،  للمطورين  دعم  وتوفير 

سريعًا. آوكله 
في  العقارات  شركات  وسندات  أسهم  وانتعشت 
»بنك  أعلنه  الذي  للفائدة  الجديد  الخفض  أعقاب 
بذلك  ليكون  الماضي،  الخميس  الشعبي«،  الصين 
على  أيام  بعد  جاء  وقد  شهرين،  في  خفض  ثاني 
األخيرة  األشهر  في  النمو  نسبة  تباطؤ  بكين  إعالن 

.2021 العام  من 
النمو،  على  بثقله  العقارات  قطاع  تراجع  وأثر 
شركة  بينها  ومن  الكبرى،  الشركات  بعض  وأعلنت 
بالديون،  المثقل  العقاري  المطور  »إيفرغراند«، 

الماضية. األشهر  في  السداد  عن  التخلف 
الفائدة  سعر  خفض  المركزي  البنك  وأعلن 
مقارنة   ،%  3.7 إلى  عام  لمدة  لإلقراض  األساسي 

بـ3.8 % في ديسمبر.

في  الرئيسية،  الفائدة  نسبة  خفض  البنك  وكان 
كان  وقت  في  شهرًا،   20 في  األولى  للمرة  ديسمبر 
بؤر  وظهور  عقارية  أزمة  تداعيات  يعاني  االقتصاد 

»كورونا«. بفيروس  اإلصابات  من  محلية 
في  بأزمة  الماضي  العام  الخفض  قرار  وتسبب 
الثقة  استعادوا  المستثمرين  أن  العقارات، غير  قطاع 
الناظمة،  الهيئة  تدابير  بتخفيف  تكهنات  وسط 
كونغ  هونغ  في  »أجيل«  مجموعة  أسهم  لترتفع 
بـ7.4  غاردن«  »كانتري  وأسعار   ،%  6 من  بأكثر 

لمئة. با
العقاري  التطوير  شركات  سندات  ارتفعت  كذلك 
على  الضوء  يسلط  ما  اإلقراض؛  خفض  نتيجة 
األوراق  لسوق  رُصدت  التي  الضخمة  المبالغ 
تطال  التي  اإلجراءات  تخفيف  تم  حال  في  المالية، 

العقارات. قطاع 
في  اقتصاد  أكبر  ثاني  إعالن  بعد  البنك  قرار  وجاء 
 ،2021 العام  في   %  8.1 بنسبة  قويًا  نموًا  العالم 
النصف  في  جاء  النمو  ذلك  من  األكبر  الجزء  لكن 

العام. األول من 

●     ساكن يمر أمام مجموعة من األبراج في الصين.

نيويورك - وكاالت

بكين- وكاالت

2022، مشيرًا  خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي للعام 
تباطؤًا  أحدثت  التي  )أوميكرون(،  المستجد«  »كورونا  فيروس  متحور  تداعيات  إلى 

في كل من الواليات المتحدة والصين.
وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 % هذا العام، 
الماضي،  أكتوبر  في  نشرت  التي  السابقة  تقديراته  مئوية عن  نقطة  بنصف  أقل  أي 
وكالة  ذكرت  حسبما  »كوفيد«،  موجة  آخر  بها  تسببت  التي  »العراقيل«  جراء  وذلك 

»فرانس برس«.
ارتفاع  سيستمر  فيما  المبدئي،  التعافي  مسار  في  بانتكاسة  »أوميكرون«  ويهدد 

المتوقع. لفترة أطول من  التضخم  معدالت 
18 شهرًا إضافية  وأعلن الصندوق، في أواخر ديسمبر الماضي، أنه سيمدد لمدة 
االستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة 

.»19 »كوفيد - 
وفي أبريل من العام 2020، عندما ضربت الموجة األولى من اإلصابات والوفيات 
إلى  للوصول  الدول  إلى  تسهيالت  النقد  صندوق  قدم  العالم،  »كورونا«  بفيروس 
تحصل  أن  يمكن  الذي  التمويل  مستوى  رفع  ذلك  في  بما  المساعدات،  هذه  مثل 

الدول. عليه 
الماضي.  ومارس   2020 سبتمبر  في  مرتين،  البرامج  هذه  تمديد  بالفعل  وجرى 
حدود  جميع  خفض  على  الدولية  النقدية  للمؤسسة  التنفيذي  المجلس  وافق  كما 
االستفادة األخرى التي جرت زيادتها موقتًا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارًا من 

األول من يناير الجاري.
إلى  األعضاء  للدول  المستمر«  »الوصول  يضمن  القرار  أن  على  الصندوق  وشدد 
ميزان  في  ملحة  مشكالت  ظهور  حال  في  النقد  لصندوق  الطارئ  التمويل  برامج 

المدفوعات.
متاح  فوائد  دون  برنامج  وهو  السريع،  االئتماني  التسهيل  البرامج  تلك  وتشمل 
للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق. 
سياسات  تنفيذ  على  األعضاء  الدول  لمساعدة  كبيرة  بسرعة  األموال  صرف  ويمكن 

الطوارئ. لمواجهة حاالت 
 

صندوق النقد: »أوميكرون« يقلص النمو 
العاملي.. ويعصف بالتوقعات السابقة

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

التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( - )16(
سالم الكبتي

بيدق وكومبارس!
صالح الحاراتي

في فبراير العام 2014، توجه الليبيون إلى صناديق االقتراع النتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، 
على أن يكون مقرها مدينة البيضاء الواقعة في شرق البالد، وأن يناط بها إعداد دستور يؤسس لدولة مدنية 

ديمقراطية تعددية في بلد تعطل فيه العمل بالدستور طيلة أكثر من نصف قرن.
إصدار مشروع الدستور

بعد أكثر من ثالث سنوات من اجتماعات، وجلسات، ومداوالت داخل وخارج ليبيا، مع مقاطعة بعض األعضاء 
أعمال اللجنة وعلى رأسهم ممثلو األمازيغ والتبو والطوارق، لعدة أسباب، منها المطالبة بتعديل المادة 30 من 
أخيرًا   constitution واللغوية، أصدرت الثقافية  المكونات  التوافق فيما يخص  وإقرار مبدأ  الدستوري  اإلعالن 

الهيئة التأسيسية مشروع الدستور في يوليو 2017 ليكون جاهزاً لالستفتاء.
مواد جدلية

-1 أثارت المادة 6، التي نصت على أن »الشريعة اإلسالمية المصدر الوحيد للتشريع«، والمادة 195 التي نصت 
على »عدم المساس ببعض المواد والمبادئ ومنها المادة السادسة«، أثارت اعتراض العديدين من الناشطين 
ومبادئ  تتوافق  أن  يمكن  ال  المواد  هذه  أن  رأوا  الذين  الحقوقية  والحركات  المنظمات  وبعض  والصحفيين 
الديمقراطية، فالديمقراطية عملية يشارك فيها المواطنون المؤهلون على قدم المساواة - إما بشكل مباشر أو 
من خالل ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين، وهي تشمل األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمساواة في تقرير المصير السياسي، أما في 
الدول التي تطبق الشريعة فإن العملية السياسية تتم عبر فئة قليلة من المجتمع تسمى أهل الحل والعقد هم 
وحدهم من يقررون وبيدهم اختيار السلطة السياسية دون غيرهم، وال تزال هذه العملية تطبق في بعض الدول 

العربية.
تعارض مع الديمقراطية وتأسيس لدولة ثيوقراطية

والعدالة،  والحرية،  الديمقراطية،  مبادئ  مع  تمامًا  صريح  بشكل  تتعارض  الشريعة  أن  المعترضون  يرى 
والمساواة، والمدنية، وقيم المواطنة.

ففي الديمقراطية العالقة بين الحاكم والمحكوم؛ هي عالقة موظف ومواطن، عالقة تنظمها أحكام الدستور، 
لصالحيات  وحدود  للمحاسبة،  واضحة  آليات  وجود  مع  زمنية  بمدة  محددة  بينهما،  والواجبات  الحقوق  وتبين 
السلطات المختلفة بالدولة. بينما في الشريعة العالقة فيها بين حاكم مطلق واجبة طاعته، وإن ضربك وجلد 
للراعي  تمامًا  وخاضعين  خادمين  الناس  يكون  أن  تعني  والرعية  فقط،  والطاعة  السمع  عليها  ورعية  ظهرك، 
)الحاكم(!، وأنظمة الخالفة الوراثية في العصور الوسطى خير مثال على ذلك. فقد تم التنكيل بكل المخالفين 
والمعارضين بحجة إقامة أحكام الشرع اإلسالمي، كذلك يتخوف المعترضون من أنها ستزيد من سطوة رجال 
الدين والمؤسسات الدينية الرسمية المتصارعة هي األخرى، األمر الذي يمهد الطريق لقيام دولة ثيوقراطية ال 
تضيق على حرية الفكر، والتعبير، والرأي، والصحافة، فقط، بل يتعداه إلى الحريات الفردية. والثيوقراطية هي نمط 
حكم تدعي فيه السلطة القائمة أنها تستمد شرعيتها من اهلل ويدعي الحاكم أنه يحكم باسم اهلل، وبالتالي يلغي 
أشكال الشرعية السياسية بحجة االستجابة لإلرادة اإللهية، ويكون الناس مجبرين على الطاعة العمياء للسلطة 
من منطلق الحق اإللهي، وال مجال لمعارضته وال لمساءلته، وتتميز الثيوقراطية بالنفوذ الواسع لرجال الدين 
كما هو الحال في عديد من دول المنطقة، كأفغانستان، وباكستان، وإيران، والسعودية التي شهدت صعود تيار 
الصحوة ودعمت ومولت وجيشت المنابر اإلعالمية لصالحه، إال أنها اليوم تشهد انفتاحًا واضحًا سواء على صعيد 
الحريات الفردية، وحقوق المرأة، أو في ما يخص الخطاب الديني، وتراجع حدته بل واالعتذار من قبل أحد رموز 

الصحوة اإلسالمية »عائض القرني« عما بدر من أخطاء خارج الكتاب والسنة، حسب ما قاله.
وكان هذا االعتذار سيصلح ما أفسدته الصحوة خالل العقود الماضية من تسييس للدين وتأجيج للصراعات 
الطائفية والفتن المذهبية وتكفير للمخالفين، وتبرير لإلرهاب، والتطرف، والتزمت، وما وصلنا إليه من انحطاط 

فكري وثقافي وأخالقي!!.
شريعة واحدة أم عدة شرائع؟

باختصار، الشريعة اإلسالمية هي األحكام الموجودة في آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة، ال جدال 
لدى المسلمين جميعًا في أن القرآن نص مقدس من عند اهلل، وال جدال كذلك بأن تفسير، وتأويل النصوص، 
واآليات، واألحكام، هو اجتهاد بشري بامتياز، ومع وجود مئات الفرق اإلسالمية اليوم يوجد الكثير من التفسيرات 
والتأويالت المختلفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا التباين بين الفرق والمذاهب يتضح بشكل جلي في فهم 
وتفسير وتطبيق أحكام الشريعة. ومن هذه االختالفات قضية تطبيق الحدود. فبينما تطالب الفرق األصولية، 
الغرض من  أن  بالحدود حرفيًا، ترفض فرق أخرى ذلك وترى  الخاصة  السلفية منها، بتطبيق األحكام  وخاصة 
النص تطبيق مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.أيضًا فإن بعض الفرق 
والمفكرين اإلسالميين يرون أن تطبيق أحكام الحدود خاصة بزمان ومكان معينين وأن شريعة القرن السابع ال 
تتماشى وإنسانية العصر الحديث. إن االختالفات بين الفرق والمذاهب اإلسالمية كثيرة جدا وال يسعنا المجال 
لحصرها في هذا المقال، وإن كال منها يدعي الفهم الصحيح والوحيد، وما عداه خاطئ، فها نحن اآلن أمام إشكالية 
ومعضلة كبيرة، فلدينا اليوم عشرات الشرائع، فأي شريعة سنطبق في ليبيا، الشريعة المالكية أم الحنبلية، أم 

الوهابية، أم الصوفية، أم اإلباضية، أو القرآنية؟!!.
إننا، وبال أدني شك، أمام إشكاليات كبرى في ما يخص المادة السادسة، وإن الجدل بخصوصها لن ينتهي بل 

سيتجدد بشكل أكبر حينما يقترب موعد االستفتاء على مشروع الدستور.

محمد مراد

من المعلوم أن »البيدق« هو القطعة األكثر 
األحيان،  الشطرنج، وفي معظم  لعبة  عددًا في 
البيدق  ويسمى  قطعة..  أضعف  أيضًا  يكون 
بيادِقُ  وجمعه  مفرد  والبَيْدق  »جــنــدي«.. 

وبيادَِقة.
التي  جــدًا  القليلة  المرات  ورغــم  البَيْدق، 
الشطرنج،  لعبة  في  إيجابي  دور  له  يكون 
ولكن  الشطرنج  عن  ليس  هنا  الحديث  ولكن 
لإلشارة  »بيدق«  لفظ  استعارة  هو  المقصد 
الشخص  عن  مجاٍز  كتعبير  يستخدم  أنه  إلى 
وذلك  لمتبوع،  التابع  أو  يقود،  وال  يقاد  الذي 
االستهزاء  بغرض  األفراد  على  يصح  توصيف 
تقليل  بغرض  الــدول  على  ويصح  والتحقير؛ 
مجريات  على  التأثير  في  األهمية  وبخس 

األحداث وتأكيد تبعيتها للدول األقوى.
يحضرني  التبعية  حالة  نفس  سياق  وضمن 
»ممثاًل  تعني  التي  »كومبارس«،  لفظ  أيضًا 
هو  أدق  بمعنى  أو  تمثيلي  عمل  في  ثانويًا« 
يحتشد  أنــه  عمله  طبيعة  إضــافــي«  »ممثل 
مثل  غفيرة  أعداد  إلى  تصل  قد  جموع  ضمن 

مشاهد المظاهرات والمعارك والحروب .
قد  الكومبارس  الممثل  البيدق،  حال  وكما 
يضفي  ما  خالل  من  ما  أهمية  أيضًا  له  تظهر 
على  ويساعد  الواقعية  من  شيئًا  المشهد  على 
وتسلسل  السيناريو  لتنفيذ  طبيعي  مناخ  خلق 
وحقيقة  حالة  مع  ذلك  في  ويتشابه  األحــداث، 
في  تظهر  الناس  من  لفئة  الهامشي  الــدور 
يمثل  باهت  ظهور  ولكنه  السياسي،  الكادر 

حالة الكومبارس .
معنى  الشاملة  العربية  الموسوعة  فــي 
ــد«،  زائ »ممثل  هــو   »compares« كلمة 
صغيرًا،  دورًا  يمثل  لكي  عاديًا  مواطنًا  ويكون 
ونادرًا  كبيرة،  بدرجة  مهم  غير  الدور  ويكون 
الغالب  في  الدور  هذا  لكن  الناس،  يالحظه  ما 

بغرض جعل مناخ القصة أقرب للطبيعة .
في  معانٍ  عدة  »كومبارس«  لكلمة  ويوجد 
التعريف  حول  معظمها  يدور  المعاني  معجم 

الذي ذكرته أعاله.
في  والكومبارس  البيدق  لفظ  اجترح  ما 
الدول  أوضــاع  قياس  بأن  شعوري  هو  عقلي 
يشابه  والفاعلية  والنمو  التقدم  معيار  على 
أوضاع دول العالم الثالث الهامشية.. وينتابني 
ودنيا  السياسة  عالم  بين  بالمقاربة  شعور 
دور  بين  الفرق  نجد  حيث  والمسرح،  السينما 
الكومبارس  ودور  ناحية  من  الرئيسي  البطولة 

االختصاصات  في  التنازع  أن  األمر  واقع  في  ويبدو   ..
التشريعي  والمجلس  الوالي  بين  واليــة  كل  داخــل 
األساسية  القوانين  ضوء  وعلى  التنفيذي،  والمجلس 
من  األولــى  السنوات  في  يالحظ  ظل  صــدرت،  التي 
إعالن االستقالل كما يظل يالحظ أيضا في بدء التنازع 

نفسه بين الحكومة االتحادية والواليات .
عولجت المسألة في فزان بتعديل القانون األساسي 
الثاني  اليوم  في  بنغازي  في  صدر  ملكي  بمرسوم 
والعشرين من إبريل 1953 ونتج عن ذلك إلغاء المادة 
49 التي أثارت حفيظة بعض نواب المجلس التشريعي 
عن منطقة الشاطيء واستبدلت بالنص األتي : )يعين 
التنفيذي  المجلس  أعضاء  الوالي  مع  بالتشاور  الملك 
يكون  نظارات  أو  نظارة  منهم  لكل  يخصص  كما 
إدارتها  في  وخاضعا  المجلس  أمــام  عنها  مسؤوال 
استقالة  يقبل  أن  وللملك  وتوجيهه  المجلس  إلشراف 
أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أو أن يقيله وله 
المادة  ألغيت  كما  نظارات(  بال  نظارا  يعين  أن  كذلك 
..)تجرى  يلي  بما  ذاته واستبدلت  القانون  ثمانين من 
االنتخابات للمجلس التشريعي األول في ميعاد ال يزيد 
االنتخاب.  بقانون  العمل  يوم  من  أشهر  خمسة  عن 
من  يوما  ثالثين  بحر  في  التشريعي  المجلس  يجتمع 

إعالن نتيجة االنتخاب(
والية  شهدتها  التي  الطارئة  األزمــة  هذه  ولعل 
فزان كانت مدخال للمزيد من التعديالت على قانونها 
من  والعشرين  السابع  في  ذلك  تم  لقد  األساسي. 
يوليو  من  عشر  الثامن  في  عدل  ثم   1954 يونيو 
إلى  وصوال   1958 مارس  من  العاشر  في  ثم   1955
أصبحت  حيث   1963 يناير  من  العاشر  في  إلغائه 
التنفيذية  من  بدال  اإلدارية  بالمجالس  تدار  الواليات 
ديسمبر  في  الدستورية  التعديالت  في  الشروع  عقب 
1962 تمهيدا إللغاء النظام الفيدرالي وإعالن الوحدة 

اإلدارية االندماجية في البالد.
عدم  ظهور  أحيانا  لوحظ  الفترة  تلك  غضون  وفي 
والتنفيذي  التشريعي  المجلسين  بين  االنسجام 
مرسوم  استدعى صدور  الذي  األمر  أيضا  فزان  بوالية 
1956 بحل المجلس  الرابع عشر من يونيو  ملكي في 
انتخابات  تجرى  أن  على  آنــذاك  الموجود  التشريعي 

جديدة في خالل تسعين يوما.
الوالية  داخل  المحلية  البرلمانية  التجربة  وهذه 
التوفيق  محاوالت  من  عاصفة  جــوالت  فيها  دارت 
أن  ويالحظ  الوالية  في  الدستورية  الصدوع  وترميم 
رجالها  من  جزء  ظل  التي  الفرنسية(  )اإلدارة  بقايا 
الماسة  للحاجة  الوالية  إدارات  في  يعملون  وأعوانها 
تلك  المحلية  العناصر  إلى  الشديد  واالفتقار  إليهم 
بوضوح  ومــرات  الستار  وراء  يتحركون  كانوا  األيــام 
والرشى  ــوال  األم بدفع  الصفوف  شق  على  وعملت 
الوسيلة  بهذه  ارتضت  التي  المحلية  العناصر  لبعض 
بمزيد  الوالية  في  الوطنية  القوى  لكن  التعامل.  في 
وتغلبت  األمور  واجهت هذه  والمسؤولية  الحرص  من 
عليها وعولجت كل المسائل بالتراضي وتحقيق العديد 

من تكافؤ الفرص.
والبعيدة  البحر  شاطيء  عند  طرابلس  والية  وفي 
عن هموم فزان نشبت هناك أزمة دستورية ظلت تكبر 

نطلق  أن  منا  يستدعي  مما  أخرى،  ناحية  من 
الدول  على  »الكومبارس«  أو  »البيدق«  لفظ 
على  التأثير  في  دورها  لضآلة  نظرًا  الهامشية 
مجريات األحداث إقليميًا وعالميًا، ولذلك تكون 
والهامشية.. الكبرى  الدول  بين  التبعية  عالقة 

تابع  بين  موجودة  سببية  عالقة  هناك  أن  أي 
هناك  طالما  التبعية  هذه  وستظل  ومتبوع، 
الطرفين،  بين  والقدرات  اإلمكانات  في  تمايز 
قدراته  كامل  تسخير  إلى  المتبوع  يلجأ  بحيث 
مالي،  بدعم  تارة  فيستميله  بالتابع،  للتحكم 

وتارة بقوته، وتارة بعلمه... إلخ.
الدول  بين  العالقة  كانت  مضى  زمن  في 
والهامشية  الصغرى  والــدول  القوية  الكبرى 
تتم في إطار من الكتمان وعدم وضوح حقيقة 
مع  ولكن  إليها،  أشرت  التي  التبعية  مسألة 
والعولمة  والمعلوماتية  االتصال  وسائل  تطور 
وتبين  المكشو،  على  التبعية  مسألة  أصبحت 
الدجل  يمارسون  الذين  حكامها  أن  للجميع 
العزة  بمفردات  خطابهم  ويكتظ  والكذب 
ألسنتهم  ويــلــوكــون  والــتــحــدي،  والــكــرامــة 
بيادق  إال  ليسوا  »السيادة«  مثل  بمفردات 
أدوارًا محددة، ومن يتجاوز  وكومبارس يؤدون 
يتم  دوره  انتهاء  عند  أو  له  المرسومة  الحدود 

إزالته بعدة سيناريوهات.
الوثائق  نشر  على  الحضر  زمن  مر  وكلما 
لنا  تبين  للعلن  الكبرى وخرجت  للدول  السرية 

حقيقة العالقات بينها وبين الدول الضعيفة.
تحقيق  تستهدف  الكبرى  القوية  ــدول  ال
غير  أو  مــشــروعــة  كــانــت  ــواء  سـ مصالحها 
البد  ذلك  مسعاها  في  تنجح  ولكي  مشروعة، 
على  السيطرة  تمكنها من  بإمكانات  تتميز  أن 
الزمان  بتطور  تتطور  إمكانات  وهي  التابعين، 

والمكان، بينما التابع باٍق على حاله .
رئيسي  جزء  وكأنها  التبعية  نظرية  تبدو 
يرفضون  نقاد  وهناك  المؤامرة،  نظرية  من 
السبب في هامشية  أن  التبعية، ويرون  نظرية 
الدول  إكراهات  بسبب  ليس  الصغيرة  الدول 
النخب  عاتق  على  السبب  يلقون  ولكن  الكبرى 
المزمن  التخلف  في  المحلية  واالقتصادات 
الفساد  دور  إلى  مثاًل  ويشيرون  البلدان،  لهذه 
له  رأي  أنه  وأظــن  المنافسة..  ثقافة  وغياب 
نشير  أن  يفوتنا  ال  وهنا  الصواب،  من  نصيب 
ما  بسبب  تكون  قد  التبعية  مسألة  أن  إلى 

يسمى بـ»القوة الناعمة«!
على  »الــقــدرة  هي  الناعمة  القوة  أن  إذ 

وتتدحرج مثل كرة الثلج الضخمة. فقد نشأ خالف أيضا 
طرابلس  لوالية  والتنفيذي  التشريعي  المجلسين  بين 
األصل  في  الخالف  سبب  وكــان   .1953 سبتمبر  في 
كان  بالوالية.  الخاص  األساسي  القانون  مشروع  حول 
التشريعي  المجلس  على  التنفيذي  المجلس  أحاله  قد 

لمناقشته وإدخال مايراه من تعديالت.
التشريعي  للمجلس  رئيسا  الديب  على  السيد  كان 
حليم  بن  )مؤامرة  األزمة  تلك  عن  كتابه  في  ويذكر 
كان  الخالف  بأن   )1954 ليبيا  في  الديمقراطية  على 
السيما  التنفيذية  بالسلطة  الخاص  بالفصل  يتعلق 
الملك  يمثل  الذي  الوالي  مركز  تحدد  التي   54 المادة 
في الوالية وعلى هذا حدث انقسام في الرأي فالبعض 
وتوزيع  التنفيذية  سلطاته  من  الوالي  تجريد  رأى 
التنفيذي  المجلس  أعضاء  النظار  على  مسؤولياتها 
الوالية وهو  الملك في  رمز يمثل  الوالي مجرد  ويبقى 

رأي مثلته أقلية من األعضاء على وجه العموم.
أكثرية األعضاء في هذا الحال كانت ترى وجوب أن 
أمام  مسؤوال  ويكون  بسلطاته  محتفظا  الوالي  يبقى 

المجلس التشريعي.
الصديق  السيد  الوالي  بين  األزمة  شروخ  اتسعت 
التشريعي.  المجلس  رئيس  الديب  والسيد  المنتصر 
والمجلس  الوالي  بين  العميقة  الهوة  اتساع  ومع 
بحل  أمرا  أصدر  الذي  الملك  إلى  المسألة  الوالي  رفع 
 .1954 يناير  التاسغ عشر من  التشريعي في  المجلس 
وحده  األمر  الملك  وقع  فقد  أخرى  أزمة  هنا  وظهرت 
ولم يوقع عليه أحد بجانب توقيعه وهو رئيس مجلس 

الوزراء.
مالبسات  عــدة  الدستوري  الصراع  هــذا  واكتنف 
المجلس  رئيس  لجأ  حين  ودستورية  قانونية  وظروف 
كانت  التي  االتحادية  العليا  المحكمة  إلى  التشريعي 
 1954 يناير  في  الملك  وافتتحها  النشاة  حديثة 
األمر  ببطالن   1954 إبريل  في  حكمها  فــأصــدرت 

الملكي القاضي بحل المجلس.
المواقف ظهر أيضا موقف السيد  وإضافة إلى هذه 
تأييده  في  وتمثل  الحكومة  رئيس  الساقزلي  محمد 
لحكم المحكمة فأقيل من الرئاسة ولم تكمل حكومته 
بن  السيد مصطفى  منه  بدال  وكلف  أشهر  ثالثة  مدة 
يتم  أن  واقترح  الموضوع  النظر في  الذي واصل  حليم 
تعديل المادة ثالثين من قانون المحكمة العليا بحيث 
يتماشى وأمر الملك ثم عززت المحكمة قرارها السابق 
ذلك  عن  وترتب  صحته  مؤكدة  فيه  الطعن  برفض 
عودة المستشار المصري األستاذ علي علي منصور إلى 

بالده )أعيد إلى منصبه في ليبيا بعد سبتمبر 1969(.
المشكل  حول  والدستوري  القانوني  الجدل  استمر 
والحكومة  طرابلس  واليـــة  حكومة  بين  طــويــال 
بــآراء  االستعانة  وتــم  الملكي  والــديــوان  االتحادية 
ومنهم  الدستوري  القانون  فقهاء  بعض  وتوجيهات 
دسما.  فيير  ريبردا  بهولندا  اليدن  جامة  في  األستاذ 
البرلمانية  بالتجربة  العاصفة  الظروف  هذه  ووسط 
األفراد  مختلف  من  الملك  إلى  عديدة  برقيات  أرسلت 
مصونا  وتعتبره  الملك  تؤيد  المملكة  في  والهيئات 
والمحكمة  العدالة  سقوط  إلى  ودعت  للدستور  وفقا 

العليا!

الجاذبية  طريق  عن  تريد  ما  على  الحصول 
ــوال«، وهي  ــ ــع األم ــام أو دف ــداًل مــن اإلرغـ ب
العتاد  من  المكونة  الصلبة  القوة  عن  تختلف 
واستعمالهما  االقتصادي  والثراء  العسكري 
االستمالة  أو  بالعقوبات  بالتهديد  أو  المباشر، 

بالمساعدات.
تجعل  أن  يعني  ناعمة«  »قــوة  تمتلك  أن 
ما  ــى  إل ويتطلعون  بــك  يعجبون  اآلخــريــن 
قيمك  من  إيجابيًا  موقفًا  فيتخذون  به،  تقوم 

وأفكارك، وبالتالي تتفق رغبتهم مع رغبتك.
عن  يتحدث  نــاي«  »لجوزيف  كتاب  هناك 
القوة الناعمة ويضرب لذلك عدة أمثلة منها ..

62 % من أهم العالمات  تحتوي أميركا على 
جميع  من   %  28 وبها  العالم،  في  التجارية 
أكثر  وهي  بالدهم،  خارج  الدارسين  الطالب 
الكتب  وتنشر  المهاجرين  تستقطب  ــة  دول
العلمية،  البحوث  وتنتج  الموسيقية  والمؤلفات 
إضافة إلى كونها أهم مصدِّر لألفالم والبرامج 

التلفزيونية.
الخمسة  المراكز  تحتل  األوروبية  الدول   *
األدب«،  في  »نوبل  جوائز  عــدد  في  ــى  األول
المؤلفات  مبيعات  فــي  العليا  ــمــراكــز  وال
جميع  وتنفق  الــكــتــب،  ونــشــر  الموسيقية 
على  أميركا  تنفقه  مما  أكثر  األوروبية  الدول 
والدبلوماسية  الدولية  التنمية  مساعدات 
كونها  أوروبــا  جاذبية  إلى  باإلضافة  العامة، 
تميل للسلم وتدافع عن قضايا حقوق اإلنسان 

وحفظ البيئة وغير ذلك.
بسبب  كبيرة  ناعمة«  »قوة  لها  اليابان   *
في  ــراع  ــت اخ ــراءات  ــ ب أكــثــر  صاحبة  كونها 
وألعاب  المتحركة  الــصــور  ــدة  ورائـ العالم، 
بيع  في  الثاني  المركز  واحتاللها  الفيديو، 
العالية  التقنية  وصادرات  والموسيقى  الكتب 
اإلشارة  مع  اإللكترونية،  المواقع  واستضافة 
الصين  ينتظر  الــذي  الباهر  المستقبل  إلــى 

والهند .
اليأس  زرع  باب  من  أعاله  السطور  ليست 
الخطاب  حقيقة  لتبيان  ولكن  النفوس،  في 
السياسية  ــراف  األطـ تتمناه  ــذي  ال المزيف 
أنه  فيها  طرف  كل  يدعي  التي  المتصارعة، 
المخلص ويصف غيره بالعمالة، بينما الحقيقة 
اآلن ال قوة صلبة  أننا ولألسف »ال نملك حتى 
»تابع  منظومة  من  جزء  وأننا  ناعمة«!،  وال 
الشعارات  وخــطــاب  مــزايــدات  بــال  لمتبوع« 

الفارغة.

فقد  موقفه  على  الملك  إصرار  هو  الحقا  حدث  وما 
 1954 نوفمبر  من  الثالث  بتاريخ  آخر  مرسوما  أصدر 
التاسع  اليوم  هو  رجعي  بتاريخ  المجلس  حل  يؤكد 
راهنة  حقيقة  ماقرره  وأصبح   ..1954 يناير  من  عشر 
دستوري  لغط  أيضا  حوله  حدث  المرسوم  هذا  لكن 
رئيس  من  الملك  جانب  إلى  توقيعه  تم  إذ  وقانوني 
العنيزي  نورالدين  د.علي  وهو  بالنيابة  الوزراء  مجلس 
تاريخ صدور  كتابة  باليد مع  العبارة  وقد أضيفت هذه 
والخالف  الجدل  توالى  الواقع  وفي  أيضا.  المرسوم 
الدستوري لكنه لم ينته إلى أية نتيجة تذكر سوى حل 
المجلس السابق واستمرار المجلس التشريعي الجديد 
دستورية  معركة  بعد  مهامه  في  عنه  بدال  المنتخب 

دامت عاما كامال.
هذا العام 1954 شهد أزمات أخرى في الدولة ألقت 
في  اغتيل  فقد  مباشرة  بطريقة  على مسارها  بظاللها 
قبل  من  الملكية  الخاصة  ناظر  أكتوبر  من  الخامس 

أحد أفراد األسرة السنوسية.
الكيخيا  باشا  عمر  إقالة  أو  بإعفاء  الملك  قام  ثم 
في  المجلس  ورئاسة  الشيوخ  مجلس  عضوية  من 
نقاش  ذلك  أثر  وحــدث  إكتوبر.  من  عشر  الخامس 
الذي  الملك  مرسوم  صواب  عدم  في  طويل  دستوري 
المتالحقة  األمور  مجريات  أيامها  عليه  التبست  ربما 
خاصته  لناظر  العنيفة  االغتيال  واقعة  لصدمة  نتيجة 
باإلخالص  تميز  والذي  منه  المقربة  الشخصية  وهو 
له في كل الظروف. وقد أشرت بتوسع مع المزيد من 
الوثائق المحلية المهمة في هذا الشأن إلى ذلك كله 
الصادر  والملك(.  األمير  السنوسي  )إدريس  كتابي  في 

عام 2013
في  التشريعية  المجالس  تعتبر  األحــوال  كل  وفي 
والمسؤول  المواطن  منها  استفاد  تجربة  الواليات 
ووضــع  المشاكل  مــن  الكثير  عــالج  فــي  وأسهمت 
من  العديد  التشريعية  الـــدورات  وشهدت  الحلول 
راعوا  الذين  الواليات  في  المناطق  كافة  من  األعضاء 
استمرت  وأمانة.  مسؤولية  بكل  وضميرهم  وطنهم 
ووفقا  الفيدرالي  النظام  بإلغاء  وتوقفت  التجربة  هذه 
الدستور  تنقيح  أجاز  و199   198 مادتيه  في  للدستور 
كل  في  التشريعية  والمجالس  األمة  مجلس  بموافقة 

والية وهذا ماحدث تماما في إبريل 1963 .
فكيف كان بقية مسار دورات مجلس األمة )الشيوخ 

والنواب( وتجربتها؟
في  التشريعية  المجالس  تعتبر  األحــوال  كل  وفي 
والمسؤول  المواطن  منها  إستفاد  تجربة  الواليات 
وأسهمت في عالج الكثير من المشاكل ووضع الحلول 
األعضاء  من  العديد  التشريعية  الــدورات  وشهدت 
وطنهم  راعوا  الذين  الواليات  في  المناطق  كافة  من 

وضميرهم بكل مسؤولية وأمانة .
النظام  بألغاء  وتوقفت  التجربة  هــذه  إستمرت 
و199   198 مادتيه  في  للدستور  ووفقا  الفيدرالي 
والمجالس  األمة  بموافقة مجلس  الدستور  تنقيح  أجاز 
التشريعية في كل والية وهذا ماحدث تماما في إبريل 

.1963
فكيف كان بقية مسار دورات مجلس األمة )الشيوخ 

والنواب( وتجربتها؟

الدول القوية الكبرى 
تستهدف تحقيق 

مصالحها سواء 
كانت مشروعة أو 

غير مشروعة، ولكي 
تنجح في مسعاها 
ذلك البد أن تتميز 
بإمكانات تمكنها 

من السيطرة على 
التابعني

عام 1954 شهد 
أزمات أخرى في 

الدولة ألقت بظاللها 
على مسارها 

بطريقة مباشرة فقد 
اغتيل في الخامس 

من أكتوبر ناظر 
امللكية  الخاصة 

من قبل أحد أفراد 
السنوسية. األسرة 

رصد أم شرعنة منع نقد 
الذات الحكومية؟!

املادة السادسة 
وإشكالية التشريع

يناير العام 1964، أصدرت حكومة المملكة الليبية برئاسة محمود المنتصر قرارًا بإلغاء جريدة: )البالغ( 
األستاذ علي عبداهلل  أال وهما:  واالنتماء  الوطنية  )العليّان( صادقا  اللتين أصدرهما  )الشعب(  وجريدة 
وريث، واألستاذ علي مصطفى المصراتي رحمهما اهلل.. وذلك لما كانت تلك الجريدتين تتمتعان به 
من مصداقية األخبار وشجاعة اآلراء؛ ومناهضة تبعية الساسة المرتهنين لألجنبي وعدم التجرؤ على 

المطالبة بإلغاء اتفاقات القواعد العسكرية األجنبية.
»القوة  بوليس  يد  على   ،112 وجرح  حريز(  وبن  والبيجو،  )النقاز،  الطلبة  مقتل  أحــداث  وكانت 
المتحركة«، عند انطالق ثورة طلبة المدارس والجامعة ببنغازي في يناير 1964 وتناغم معهم طلبة 
الزاوية، فقتل البوليس منهم 4، وفي الجميل تم قتل 2.. هي النقطة التي أترعت كأس حكومة محيي 
الدين فكيني فأقيلت، ليخلفه محمود المنتصر، الذي مارس أشد أنواع الرقابة والمنع، على الصحافة 
اإلذن  قبل  الغالف،  إلى  الغالف  من  الجريدة  مواد  لقراءة  الرقباء  وإرسال  األعداد،  بمصادرة  المستقلة 

بطباعتها.
وأذكر أن يوم السبت من كل أسبوع منذ انطالق مظاهرات الطلبة وما ساندها من حراك شعبي، 
في كامل التراب الليبي، كان يومًا عصيبًا بالنسبة لبوليس مديرية طرابلس، حيث يتم تطويق مبنى 
المطبعة الحكومية مكان طباعة جريدة )البالغ( التي تصدر أسبوعيًا كل يوم أحد، وما تحمله من مقاالت 
وتحقيقات وأخبار ال تسر الحكومة وال تمتدح القصر وال تطبل للحاشية!! وانتهى األمر بأن ألغت حكومة 
لنشرها  العشرة،  األسابيع  أعداد على مدار   10 لم يصدر منها سوى  )البالغ(، وهي  ترخيص  المنتصر 
التحقيق الذي أعده آنذاك، من بنغازي المعيد بكلية اآلداب، علي فهمي خشيم حول أحداث المظاهرات 

ومقتل الطالب الثالثة وصورهم، ثم أتبعته بعد أسبوع بإلغاء ترخيص )الشعب(.
صدقي  »علي  الليبي  الشاعر  غضب  ترخيصهما،  وإلغاء  الجريدتين  أعداد  مصادرة  قرارات  فأججت 

عبدالقادر« فكتب قصيدته الشهيرة: )أعداء الكلمة( التي قال فيها:
)إنهم يخشون حتى الكلمة..

ولها يبنون أسوارا وسجنا
بيد معروقة مرتعشة فاح منها عرق اإلثم الكريه

عرق الجيل الذي في فمه ثدي الخطيئة
حملوا أشواكهم سدوا الطريق

وعلى أكتافهم ليل مريع وصليب وحبال
ورؤوس تتدلى بالحبال(.

والجميل  والزاوية  طرابلس  إلى  بنغازي  من  الطلبة  ثورة  شأن  في   1964 يناير  وقائع  تذكرت 
آنذاك، شرقًا وغربًا؛ للطلبة  البوليس  الجرائد المستقلة لقتل  وغير ذلك، ومؤازرة الشعب لها وشجب 
المنتفضين ضد النظام الملكي وسياساته المتعارضة مع رفض فئات الشعب للقواعد، وعدم مناصرة 
الحكومة، القضايا العربية؛ ومصادرة الصحف المستجيبة لتطلعات الشارع، فحرمت المواطن من جرائده 

المفضلة لديه ألنها تعبر عما يجيش في خاطره.
وتذّكرت ذلك وأنا أحاول منذ بضعة أسابيع أن أفهم قرار حكومة الدبيبة الموقتة رقم 752 بشأن 
)إنشاء   567 رقم  القرار  أدري،  قبله، لست  أو  وبعده،  اإلعالمي(..  المحتوى  لرصد  العامة  )الهيئة  إنشاء 
إنشاء هذه  عليها  اقترح  أو من  الحكومة  كانت هذه  إذا  وما  اإلعالمي(  المحتوى  لرصد  العامة  الهيئة 
الهيئة التي ظاهرها زعم حماية البالد من هجمات المعادين لها، وقد يكون باطنها تدجين، وتطويع، 
وتغزل  وثناء،  مدح  خطاب  ليتحول  والبصرية  السمعية  ووسائله  سبله  بجميع  الخطاب  واستقطاب، 
بخطوات الحكومة وما تقوم به »صوابا أو خطأ«.. على طريقة )شئت ال ما شاءت األقدار ... فاحكم فانت 
إجراءات خاطئة، هو مؤامرة تستهدف  تأخذه من  ما  اعتراض على  أو  نقد  أي  القهّار( ويصبح  الواحد 

إسقاط الحكومة والدولة.. وأن هذا النقد عمالة لالمبريالية واالستعمار.
وتذكرت ما أدخله »محمد عثمان الصيد« في حكومته منذ 16 أكتوبر 1960 من إعالن صريح لوزارة 
سماها )وزارة الدعاية والنشر( إلى أن غيّر اسمها الدكتور »محيي الدين فكيني« في حكومته التي شّكلها 

في الــ19 من مارس 1963 إلى )وزارة األنباء واإلرشاد( واختار لها األستاذ عبداللطيف الشويرف وزيرًا.
واألمر الكارثي في هذين القرارين، ليس في ما يحاول البعض بخبث أن يوحي بأنهما صدرا بناء 
على )خدعة( لرئيس الحكومة، ممن اقترح عليه هذه الهيئة الستحداث وظائف جديدة، مخالفة للقانون، 
والمتعارف عليه، من حيث إن الهيئات من هذا الوزن تنشأ بقانون، والقانون تصدره السلطة التشريعية 
وليس بقرار من السلطة التنفيذية، إلى جانب أن مهامها فضفاضة، وهي اتهامات جاهزة وبكل بساطة 

يمكن إلصاقها لمن يراد اتهامه وتصفية الحساب معه!!
14 من  المادة  يتعارض مع  المذكورة  الهيئة(  ورئيس  نائب  بـــ)تسمية  الذي صدر،  القرار  أن  كما 
اإلعالن الدستوري الليبي التي تنص على: )تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي...( 
ويتعارض مع المادة )٢( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان التي نصها )لكل إنسان حق التمتع بجميع 
الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن...(، والمادة )19( منه أيضا التي تنص على أن: )لكل شخص 
حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس 

األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود(
لرصد  العامة  »الهيئة  إنشاء  عن  لإلعالم  »يناير«  لـــ  الموقتة  الدبيبة  حكومة  اختيار  كان  فهل 

المحتوى اإلعالمي« مصادفة أم أن له معنى؟!! .

علي شعيب

10www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الحنني إلى الخالء

والتي  حديثًا،  الصادرة  جلود  السالم  عبد  مذكرات  حول  الليبيين  بين  غزير  كالم  مؤخرًا،  يجرى، 
نشرت أجزاء منها في الصحافة. ومعظم التعليقات )وال أقول اآلراء( تهاجم، بناء على مواقف »سابقة 

الصنع«، شخص عبد السالم جلود، وال تتجادل مع محتويات المذكرات.
بعض  تبيان  على  هنا  اهتمامي  وسينصب  المذكرات،  هذه  من  نشر  مما  القليل  سوى  أقرأ  لم 

الجوانب في شخصية عبد السالم جلود، بناًء على معايشتي لفترة نظام معمر القذافي.
وعلى مسؤوليته عن بعض  جلود وقصورها،  يقال عن سلبيات شخصيةة  أن  يمكن  ما  فرغم كل 
يتميز  سياسية،  شخصية  هو  حبث  من  جلود،  أن  أعتقد  أنني  إال  السيئة،  القذافي  نظام  ممارسات 

بالميزات اآلتية:
-1 جلود لم يطرح نفسه كزعيم أو قائد أو مفكر.

-2 أنه شخص إداري ومفاوض. فهو الذي قاد مفاوضات الجالء ومفاوضات الشركات النفطية.
أنه  ذلك  على  مثال  أبرز  الدولة.  إدارة  جلود  ويتولى  يختفي  القذافي  معمر  كان  األزمات  أثناء   3-
البالد،  طائفًا  حافلة  في  أسرته  القذافي  معمر  وضع   1986 سنة  ليبيا  على  األميركية  الغارات  بعد 
لتسليم  مستعدًا  القذافي  معمر  كان  لوكربي  أزمة  في  وحتى  الدولة.  شؤون  يسير  جلود  تاركًا 
عمن  يُسأال  أال  بمعنى  التحقيقات.  تتجاوزهما  أال  شريطة  وبريطانيا،  ألميركا  الليبيين  المتهمين 
سلسلة  تتبع  تم  إذا  شخصيًا  إليه  سترتفع  العملية  هذه  أن  المؤكد  من  ألنه  األوامر،  إليهما  أصدر 
التسعينيات، بمناسبة  بدايات  أن جلود كان يرفض ذلك، وذكر في خطاب، في سنة من  إال  األوامر، 
القانون  لدراسة  قانونية  فرق  تشكيل  تم  أنه  الرقيعي،  علي  الشاعر  ذكرى  في  ثقافي  نشاط  إقامة 
اختار  جلود  أن  ويبدو  التسليم.  بمسألة  عالقتها  لبحث  واألميركية  البريطانية  والقوانين  الدولي 
بضمير  يتحدث  وكان  المثقفين،  إلى  موقفه  ليوصل  المناسبة  هذه  في  الموضوع  هذا  عن  التحدث 

الجمع وليس بضمير الفرد.
-4 جلود يحظى بقبول لدى »حمائم« حركة اللجان الثورية وبعض ضباط الجيش والتكنوقراط، 
ولدى بعض المثقفين. وقد ظهر تأثيره واضحًا في الملتقى التاسع لـ»حركة اللجان الثورية 1986«، 
جريئًا  خطابًا  ألقى  حيث  أشهر،  ببضعة  ليبيا  على  والبريطانية  األميركية  الغارات  بعد  انعقد  الذي 
الوجه  إال  الثورية  اللجان  يرَ من  لم  الليبي  المواطن  إن  بالقول  الثورية،  اللجان  ندد فيه بممارسات 
القمعي، وإنه يجب أن تحدد مهام عضو اللجان الثورية تحديدًا واضحًا في لوائح ملزمة يتصرف على 

أساسها من تلقاء نفسه بداًل عن أن يظل جالسًا إلى جانب الهاتف ينتظر األوامر.
بسيطة  فترة  بعد  نشر،  بأن  المطلب  هذا  على  البهلوانية،  بطريقته  القذافي،  معمر  لعب  وقد 
فيه،  يرد  تشكيل حزب«  إلى  ملحة  »دعوة  عنوانه  باسمه طبعًا(  )ليس  مقااًل  المؤتمر،  انفضاض  من 
تحويل  إلى  دعوة  تمثل  هذه  دعوته  بأن  دائمًا،  اتهامه، ضمنيًا  من خالل  جلود  مقترح  على  ضمنيًا، 

حركة اللجان الثورية إلى حزب.
والجناح  جلود،  يؤيد  الذي  العقالني  الجناح  بين  الملتقى  هذا  في  جليًا  االنقسام  ظهر  وقد 
الملتقى، والذي  الذي ُأطلق في هذا  الهتاف  القذافي، من خالل  الذي يتبع معمر  الغوغائي الشعبوي 

نصه: »يا قذافي يا جلود.. عن المبادي لن نحيد«!.
معمر  نصحت  الفلسطينية  الشخصيات  وبعض  السوفياتية  القيادة  أن  عن  أيضًا  أنباء  وترددت 
الثامنة  الذكرى  في  صراحة،  ذلك،  عن  السوفياتية  القيادة  وعبرت  جماعية،  قيادة  بتشكيل  القذافي 
المناسبة إلى »قائدي  التي وجهتها بهذه  التهنئة  1987 من خالل برقية  عشرة للفاتح من سبتمبر 
أن  القذافي. ويبدو  الذي يرعب معمر  األمر  باعتراف دولي،  أن جلود صار يحظى  يعني  البلد«! وهذا 

معمر القذافي عزم منذ لك الوقت على إقصاء جلود وإبعاده عن المشاركة في إدارة الدولة.
على  والدولة،  »الثورة«  بها  تمر  التي  والتخبطات  باألزمات  ويعترف  واقعيًا  تفكيرًا  يفكر  جلود   5-
وأن  التاريخ،  عبر  اإلنسانية  إليه  توصلت  نظام  أمثل  نظامه  يرى  الذي  القذافي  معمر  من  النقيض 

كثيرًا من دول العالم أخذت تقلده وتحذو حذوه، وأن العالم، بقضه وقضيضه، سيتحول إلى نظامه.
من  خروجي  بعد   ،1989 سنة  عربي  مستوى  على  ثقافية  مناسبة  في  لجلود  خطابًا  حضرت  لقد 
جرى  لذا  أنفسنا«  على  خائفين  كنا  و»أننا  بأزمة  تمر  البالد  أن  فيه  ذكر  سنتين،  من  بأقل  السجن 
التصالح مع ياسر عرفات والغرب توفيرًا للحماية. وأذكر أن كامل زهيري، الذي كان يدير الجلسة قال 
لجلود، بعد االنتهاء من خطابه: »هذا ال يعبر عن رأي القيادة الليبية!«. فرد جلود ضاحكًا: »ال. يعبر«. 

ويبدو أن جلود كان يهدف من ذلك إلى إيصال رؤيته الواقعية العقالنية إلى بعض المثقفين العرب.
له  تتح  لم  التي  الساسية،  جلود  مواقف  في  العقالني  الجانب  إيضاح  في  أكثر  االستمرار  أريد  ال 
ونية  »إصالحية«  رؤية  جلود  لدى  كانت  إنه  القول  قصارى  ولكن  ممارستها،  من  التمكن  فرصة 

وعزيمة لبناء دولة تمتلك الحد األدنى، على األقل، من مؤسسات الدولة الوظيفية.

»ما أبأس من يبدأ حياته من دون جنون!« )كازانتنزاكيس(
في  تعيينها  يتم  ما  وسريعًا  الدولة،  مع  للعمل  مطلوبة  الليبية  الجامعات  خريجي  دفعات  كانت 
المجاالت كافة، لعل ذلك استمر حتى سنة 1976، وإن كنت أجزم بذلك حتى سنة 1973، ففي هذه 
السنة وتحديدًا يوم 21 فبراير، تحسرت كثيرًا ألنني لم أستطع مشاركة الكثير من عائالت مدينتي 
قي مصابهم المؤلم الحزين جراء إسقاط إسرائيل لطائرة ركاب الخطوط الجوية الليبية فوق صحراء 
سيناء، فقد كنت مسجونًا رفقة مجموعة من خريجي الجامعة الليبية من كليتي اآلداب والتجارة، ألن 
رئيس الوزراء، آنذاك، عبدالسالم جلود أصدر أوامره بسجن كل الذين تخرجوا في الجامعة الليبية ولم 

يلتحقوا بوظائفهم بحسب التوزيع الذي أقرته الدولة.
عرفناه  الذي  ذاك  أو  المفهوم،  بالمعنى  سجنًا  ليس  حجزنا،  أصبح  حتى  أسبوع  يمض  لم  ولكن 
بعد سنة 1976، فلقد كانت أمور دولة سبتمبر في بداياتها، ولذلك لم نسجن في السجن الرئيسي، 
فحينها لم يكن في بنغازي سوى سجن واحد! ولكن األمر تغير فيما بعد، وأعدت سجون صغيرة هنا 
وهناك، كانت في الغالب بيوتًا أو فيالت في ضواحي بنغازي، ولكنها بالفعل سجون، فلقد سجنت، رفقة 
المهندس خليفة الجروشي، في زنزانتين، منفصلتين، بمنطقة الهواري ال تتجاوز مساحة أي منهما 

1X2 متر بسبب تهمة كيدية. لم نخرج منهما طوال أسبوعين إاّل للتحقيق، حتى تأكدوا من براءتنا!
احتجزونا، في قسم شرطة الحدائق، في غرفة أعدت لنا جميعا، وظللنا بها حوالي شهر، واستطاع 
الموضوع مضحك، من  الشريف سعد بن عمران بتعاونه معنا، من بعد أن تأكد من أن  رجل األمن 
)مالبورو(،  الذي كان يدخن سجائر  الفاخري،  )زردة( حتى أن أصدقائي، منهم خليفة  الحجز  جعل ذلك 
وكنت أدخن سجائر )كنت(، جاءني بسيجارة واحدة منها، ملفوفة في ورقة كتب عليها بيت الشعر، الذي 
يقول: »يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود«، وجاءني صديقي مصطفى الكرامي 
بالكثير من زجاجات العصائر المتنوعة، وبمساعدة طيب الذكر المرحوم سعد بن عمران، أصبحنا نأكل 
من مطعم شهرزاد الذي كان حينها أفخم مطاعم بنغازي، فلقد تظاهرنا باإلضراب عن الطعام، باتفاق 
معه، فأخبر رئاسة الوزراء بذلك وأفهمهم أن رد فعل الشارع قد ال يكون جيدًا. خصوصًا وأن إضرابهم 
مطعم  باختيار  له  فسمحوا  ورغيف،  حليب  ومثلها  سردين  علبة  مجرد  كان  الذي  التموين  بسبب 
لتمويننا، والنتيجة أن السجن أصبح )زردة( وكرنفال أكل وصل حد خرفان محشية! فبعض المسجونين 
يعملون بمصنع األسمنت، الذي كان حينها المهندس على الغرياني رئيسه، فأكرم موظفيه وبالطبع 
البقية بهذا الترف، وكان من المجموعة أيضًا موظفون بشركة ليبيا للتأمين، ما إن عرفوا بما قام به 
مصنع األسمنت حتى قاموا بمثله وأكثر قلياًل، فلقد أرفقوا معه حلويات! ولكن تقييد الحرية له مغبته، 
ومرارته. علمًا بأن المرحوم سعد بن عمران أخذني لحضور مباراة قدم مهمة في ذلك الوقت ما بين 

األهلي والنصر!
والحكاية ابتدأت من عودتي من القاهرة عندما حُجز جواز سفري، وأقبل نحوي شاب، وأخبرني أنه 
من أمن الدولة وأنني مطلوب، وبالتالي عليَّ أن أذهب معه. لم يكن آنذاك ما يخيفني، فأنا أعلم أنني 
لم أقم بأي عمل سياسي أو إجرامي، ثم إن الزيارات الفجرية لم تكن قد بدأت بعد! ثم ارتحت كثيرًا 
عندما علمت أننا في طريق إلى الجهاز الذي يترأسه صديقي سعد بن عمران، ولقد سردت الحكاية 
بتفاصيلها في كتابي )قهوة سي عقيلة(. وانتهى األمر بضرورة االلتحاق بوازرة العمل في طرابلس، 
ولكن صادق النيهوم رحمه اهلل توسط لي عند السيد جلود، ألكون مدرسًا ببنغازي. وبالفعل مارست 
الليلية، وسريعًا ما تطورت )سلطة الجماهير( وتم حينها، ولألسف  التدريس ألشهر بمدرسة العمال 
الشديد، إعفاء الدكتور رؤوف بن عامر من عمادة كلية الطب، وأعادني مسجاًل لها، ألني كنت مسجال 
لها وتركتها هكذا من دون استقالة وإنما انقطاع عن العمل، ولقد تصوروا أن انقطاعي كان بسبب 

إعفاء منه.
أنها  أعتقد  أشهر،  سوى  تستمر  لم  البشري  الطب  لكلية  كمسجل  عملي  أن  باختصار،  والحكاية 
تجاوزت سنة بأشهر قليلة. فبعدما تخرجت ُكلف الدكتور رؤوف بن عامر بتأسيس الكلية، وظل يبحث 
وينتقي أطقما إلدارتها، كان محمود شمام حينها مسئوال في إدارة الجامعة، وعالقته طيبة بالدكتور 
رؤوف وهو من رشحني له، وبدأت العمل، وكانت الدفعة األولى متميزة، شباب متحمس في مثل سنى 
ابني هيثم في إطار ملون  ووجدت نفسي وكأنني ما زلت طالبًا معهم، وإن كنت قد وضعت صورة 
ووضعتها على عادة األوروبيين على مكتبي! وانسجمت كثيرًا مع أطقم التدريس والطلبة، والوفود 

التي لم تنقطع زياراتها من مصر، وأيضًا بصداقة وثيقة مع الدكتور رؤوف استمرت حتى رحيله.
كنت قد وفرت رصيدًا في البنك الذي كنت أتعامل معه، أثناء أعمالي الحرة سواء في التجارة أو في 
المقاوالت، ولما طلبت مني إدارة الجامعة رقم حسابي أعطيتهم الرقم نفسه، وبدأت مرتباتي تحال إلى 
حسابي شهريًا، وعلى عادة األوروبيين، كلما احتجت مبلغا أكتب به صكا، إلى أن حدث ذات يوم أن عاد 
صكي مظهرا بمراجعة صاحب الحساب، وذلك يعني: »ال يوجد رصيد« فذهبت منفعال إلى المرحوم 
جاري وصديقي سالم رضوان، رحمه اهلل، كان حينها مديرًا لمصرف الوحدة متسائال كيف يحدث ذلك 
وحسابي به الشيء الفالني، ناهيك عن مرتباتي! وسوف أخبركم، في الحلقة القادمة عما قاله لي من 

بعد أن وضع قلمه على مكتبه، ونظر إليّ ساخرًا !؟

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

فإنها  ولهذا  التاريخ،  تصنع  التي  الجغرافيا،  قاهرة  القاهرة، 
السؤال:  عن  الجواب  الجملة،  هذه  وفي  إقليمية.  عاصمة 

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟.
العرب، لكن هذا ال يعني، أن هناك كثر من  وأخص هنا 
القاهرة  معرض  موسم  في  القاهرة،  إلى  يأتون  غيرهم، 
إقليمي، وال أن موعد  أنه أهم معرض  للكتاب. ما ال يعني، 
مع  عام.  فبراير، من كل  وأول  يناير  أواخر  مناسب،  انعقاده 
مالحظة، أن عددًا ال بأس به، يأتي إلى القاهرة، من أقاليم 

مصر، في ذات المناسبة.
أجيب  عنه؟،  الكتابة  يستدعى  ما  مهم،  أمر  هكذا  فهل 
المعرض،  هذا  مع  الذاتية،  سيرتي  من  سؤال،  هكذا  عن 
منذ  المستطاع،  للسفر  موضوعية،  مناسبة  وجدته  ما 
حجة  إلى  المعرض  تحول  فلقد  اليوم.  وحتى  الشباب  أول 
مقبوال،  مبررا  يكون  وقــد  ــوجــدان،  وال للعقل  معقولة، 
ما  ومحجة،  حجة  فالكتاب  السفر،  في  يرغب  أحد،  أي  عند 
عندئذٍ  فيكون  ولغيري،  لي  الحافز  توفر  وإن  الحافز،  يوفر 
ومن  تعرف  من  وبين  لقاؤهم،  يصعب  من  بين  الملتقى، 
ال تعرف من كتاب وفنانين وقراء وورقيين، ومن في غيهم 

يعمهون...وهلم.
للكتاب،  معرضًا  البلدان  لغالبية  إن  القول،  نافل  من 
أسلفت  كما  لكن  الكتاب،  مجال  في  متفوق  بعضها  وإن 
أخر.  له فيها مآرب  القاهرة كعصى موسى، ما  فإن معرض 

يتحول  للكتاب،  معرض  في  معايب  يعد  ما  أن  والغريب 
يحولون  القاهرة  أهل  أن  ذلك  من  مزايا،  إلى  القاهرة  في 
يمارس  مَن  فكثير منهم  للزحام،  إلى سوق  مثاًل  المعرض 

الفرجة.
يفسح  فهو  الفرجة،  بمعرض  المعرض،  كنية  يصح  بذا 
والفن،  والصحافة  الكتابة  نجوم  على  تتفرج،  ألن  المجال، 
والسينما، وكل  والمسرح  التشكيلي  للفن  فيه معارض  كما 
في المجال، وبالتالي الفرجة، حتى على المطاعم المصرية، 
وغيره،  هذا  من  والتلفزيون.  السينما  في  عادة  تشاهد  ما 

يكون زائر معرض القاهرة للكتاب، سائحًا عتبته الكتاب.
مع  العالم،  في  انتشرت  ما  السياحة،  ذكــر  على  هــذا 
وسهولة  الموصالت  وسائل  فتطور  العشرين،  القرن 
ظواهر  تبزغ  الماضى،  القرن  نهاية  في  جعل،  مما  التنقل، 
فسياحة  الدينية،  السياحة  الصحية،  كالسياحة  مستجدة، 
السياحة  توفر  أن  غيرها،  ال  للقاهرة  مكن  ما  المعارض. 
بهم،  يتشبهون  ومن  المثقفين،  فئة  أن  خاصة  الثقافية، 
من  يمكنهم  القاهرة،  موقع  مَنْ  الدخل،  محدودة  فئة 
السياحة، وأفضل من غيرها، وهذا ما حصل بالقوة والفعل، 

دون تخطيط ما، في تقديري.
ميديا،  فالسوشيال  اإلنترنت،  نازلة  نزلت  ومؤخرًا،  طبعًا 
انبثق  الحال،  هــذا  وفــي  الكتاب.  ومنها  مجال،  كل  في 
وغيرهما،  الصحفي..  المواطن  مثلما  الكاتب،  المواطن 

الناشر.  الكاتب  هي  عمت،  موضة  هناك  فإن  وباإلضافة، 
معروف،  معقول  كل  على  تغلبت  سبرانية،  ظواهر  وهذه 
القاهرة  معرض  ما  معقول.  الــال  مسرح  كأنها  فبانت 

للكتاب، خير ما يشف عنه، ويشي به.
الكتاب  لكن  الموقف،  سيد  الرقمي،  الكتاب  أن  ورغم 
في  دخــل  بل  معقول،  الــال  مسرح  عــن،  يــزح  لم  الــورقــي، 
عددًا،  الكتاب  كتب  فــزادت  اآلن،  حتى  الغامضة،  اللعبة 
إلى  كان،  حصار  أي  من  انفالت  في  الكتاب،  عدد  زاد  كما 
مفاعيل  من  بالرغم  تنوعت،  المطبوع  عناوين  أن  درجة، 
القاهرة للكتاب، يمكن حتى غير  الرقمي.. ومعرض  الكتاب 
القارئ  ...وطبعًا  انفالت  هكذا  على  الفرجة  من  المختص، 
الكتاب،  تخص  ال  االنفالت،  مسألة  أن  يــدرك  الحصيف، 
مجمل،  في  فاعل  الحداثة،  بعد  بعد  ما  السبراني،  فالعصر 

الحياة واإلنسان والعالم، ويطال حتى الكون.
إذا الكتاب حجة قوية مقنعة، والقاهرة، قاهرة الجغرافيا، 
معرض  مــازال  القاهرة،  هذه  وفي  التاريخ.  تصنع  التي 
عالم  يتغير،  عالم  على  الشاهد،  يكون  وقد  الحدث،  الكتاب 
تلك،  أو  الدورة،  هذه  تكون  وقد  رقميًا.  فيه،  الصبح  أصبح 
نعرف،  الــذي  العالم  توديع  على  المؤشر  المعرض،  من 
الكتاب  فأباد  ساد،  أن  بعد  الورق،  على  المطبوع  الكتاب 
تسنده  الرقمي،  أن  خاصة  أسالفنا،  عــرف  ما  الجلدي، 

الجوائح، كالكورونا، الملك منذ 2020م، وحتى الساعة.

ترددت مفردة »الخالء«، ومقابلها »الدوج«، كثيرًا في التراث 
يكون  ما  غالبًا  الخالء  حيث  أجناسه،  بكل  الشعبي  الشعري 
والدوج  والعاطفية،  االجتماعية  الحياة  ضغوطات  من  المالذ 
بمعنى المحيط أو الزحام يشكل عبئًا وضغطًا على اإلنسان 
الراغب أحيانًا في االختالء بنفسه، وعند البعض يرد الحنين 
إلى الخالء بشكل موقت تستعيد فيه النفس طاقتها والروح 
صفاءها، وعند البعض يرد كحلم بالعيش الدائم بعيدًا عن 

صخب الحضارة وضغوط الحياة الالهثة.
الناس على الخال يا عين *** لو كان مي ماليا ما رمت.

بالقلق.  امتالئهم  لوال  بالخالء  الناس  الذ  ما  لو  بمعنى 
بينما الشاعر سعد عبدالعالي يقول:

بزعلي يا زمان عليك *** ما نريد دوج رامي عالخال.
شكل الهيام بسكينة الخالء كمالذ من القلق حيال الفقد 
الشعر  نصوص  في  شاغاًل  السلبي  والزحام  الموت  وفكرة 
اسميه  أن  لي  يعن  الــذي  خصوصًا،  العلم  وشعر  الشعبي 
مكثف،  شعري  نص  األصل  في  ألنه  »غناوة«؛  بدل  »شعرًا« 
وعالج  األخــيــرة،  العقود  في  ملحوظًا  تطورًا  شهد  وألنــه 
ركن  من  شعر  ارتياب  قبيل  من  وجودية  أسئلة  باقتضاب 

معتم تلصص عليه في عقله: يقول الشاعر عيسى مشري:
تباوعتها ريِّبتْ *** العقل فيها رفة امظلمة.

التي  اليابانية  الشعبية  الهايكو  العلم قصائد  يشبه شعر 
نصوص  إلى  للعربية  وصــواًل  المتكررة  الترجمة  أحالتها 
الحداثة  شعراء  بعد  فيما  استلهمها  فصيحة،  شعرية 
أعمل  اآلن  يجعلني  ما  اللغات،  اليابانيون وشعراء من جميع 
شعرية  ومضات  إلى  العلم  غناوة  من  مختارات  نقل  على 

فصيحة دون اإلخالل بمضمونها الثري.
كانوا  أشخاص  مغامرات  عديدة  وثائقية  أفالم  في  أتابع 
جدًا  وناجحين  كبرى،  شركات  يملكون  أو  عليا،  مناصب  في 
في مهنهم في قلب الزحام في المدن، قرروا دون أن يكتبوا 
بالخالء  ويلوذوا  خلفهم  شيء  كل  يتركوا  أن  نثرًا،  أو  شعرًا 
به من  يحسون  ما  واصفين مدى  نائية،  جزر  أو  أحراش  في 
سعادة وسكينة بعيدًا عن المنغصات، وبعضهم يشكو بعض 
وكائناتها،  الطبيعة  مع  بالحوار  عليها  يتغلب  التي  الوحدة 
الخارجي،  بالعالم  تربطه  تقنية  وسائل  على  حافظ  بعضهم 
المباشر  باالحتكاك  واكتفى  تمامًا  منها  تخلص  والبعض 
والبدائي. وجميعم يرسل رسائل  الصغير  الجديد،  بمجتمعه 
يلتحقوا  أن  واالكتئاب،  القلق  العصر،  أمراض  يعانون  لمن 
بهم، ومن منهم مشترك في منصة تواصل اجتماعي، يتابعه 

أعداد غفيرة ويطلعون على حياته اليومية في الخالء، معبرين 
عن إعجابهم بخياره في الوقت الذي ال يستطيع أن يحاكيه 
فيه الكثيرون، ألنه في النهاية خيار صعب، والتأقلم معه بعد 

العيش في رفاه المدن وضجيجها ليس سهاًل.
من جانب آخر، ترتكز الفلسفة الرواقية على أسئلة مهمة 
السالم،  من  نوع  عن  والبحث  الوجودي  القلق  بهذا  تتعلق 

وأفكار تتعلق برهاب الحياة القصيرة والفناء الذي يتبعها.
نجيب  ترجمة  للفلسفة«،  موجز  »تاريخ  الشيق  كتابه  في 
الحصادي، يتطرق المؤلف نايغل وربروتن إلى تلك الحوارات 
جماعة  سموا  بسببها  التي  اإلثينية  الشرفة  في  الفلسفية 
فلسفيًا  عالجًا  يقترحون  كانوا  حيث  الرواقيين،  أو  الــرواق 
لحاالت  أو  البارانويا  أو  الوسواس  أو  االكتئاب  مثل  ألمراض 
ضغط قوية من اليأس ومن الحزن الذي قد يصل بصاحبه 

إلى االنتحار.
كتب سينيكا Seneca، وهو مروِّج عظيم للرؤى الرواقية، 
مدى  على  اإلنسان  الحق  الذي  القلق  هذ  من  ضروب  حول 
الحياة،  قِصَر  مثل  الكوكب،  فوق  وبالزمن  بوجوده  وعيه 
وفانٍ،  عاقل  كائن  وجود  من  والجدوى  الموت،  من  والهلع 
قصيرة،  »الحياة  هيبوقراطيس  القديم  اليوناني  قال  وقبله 
والفن طويل. غالبًا ما يأمل كبار السن الذين يحسون بدنو 
تحقيق  لهم  يتسنى  بحيث  أخــرى  سنين  بضع  في  أجلهم 
ما رغبوا فيه حقيقة في الحياة. ولكن غالبًا ما يكون الوقت 
متأخرًا فيشعرون بالحزن حول ما كان له أن يكون. الطبيعة 
قاسية في هذا الجانب. ما أن نكون على سيطرة تامة على 
األمور، حتى نموت...«. لكن سينيكا لم يتفق مع هذه الرؤية، 
يقوم  سيسرو  »مثل  بكونه  معارضته  سر  وربروتن  ويفسر 
كما  المسرحيات،  لكتابة  وقتًا  يجد  كان  لقد  كثيرة:  بأشياء 
فيلسوفًا.  كونه  فضاًل عن  ناجحًا،  أعمال  ورجل  كان سياسيًا 
سوء  في  بل  حياتنا،  قصر  في  رأها  كما  المشكلة  تكمن  ال 
استخدام معظم الناس للوقت المتاح لهم فيها. مرة أخرى، 
من  المحتمة  الجوانب  من  موقفنا  هو  عنده  المهم  األمر 
قصر  بسبب  بالغضب  نشعر  أال  علينا  يجب  البشري.  الظرف 
الحياة، بل علينا أن نستثمرها أفضل استثمار. وقد أشار إلى 
التي  بالسهولة  ألف سنة  الناس أن يهدروا  أنه كان لبعض 
يهدرون بها الحياة التي يعيشون. وحتى لو عاشوا ألف سنة 
ما  عادة  الحياة  أن  الواقع  الحياة.  قصر  من  اشتكوا  لربما 
تكون طويلة بما يكفي إلنجاز الكثير، طالما قمنا باالختيارات 
الصحيحة: إذا لم نهدرها في مهام ال جدوى منها. البعض 

يطارد المال بطاقة تحوْل دون قيامهم بالكثير غيرمطاردته؛ 
بعض آخر يقع في شرك إمضاء كل وقت فراغهم في شرب 

الخمر وممارسة الجنس...«.
عادة ما نحس بقيمة الوقت بعد أن نبلغ من العمر عتيًا، 
بما  قمنا  هل  المقلق:  السؤال  نطرح  للذاكرة  جردنا  وأثناء 
يجعل الحياة تستحق وجودنا فيها، أو تستحق السرد؟ وربما 
حياتهم  يقومون في  الكثيرين  يجعل  ما  اإلحساس هو  هذا 
بمغامرات خطرة، أو بأعمال إنسانية تطوعية تجعلهم راضين 
عن تجربة هذا الزمن الذي أتيح لهم. »إذا لم تكتشف هذا 
إال بعد أن أصبحت هرمًا، سوف يكون الوقت متأخرًا، أو هكذا 
المرء  أن  والتجاعيد ال يعنيان  الشعر األشيب  اعتقد سينيكا. 
على  قيمة،  ذي  شيء  بأي  القيام  في  طوياًل  وقتًا  أمضى  قد 
الرغم من أن بعض الناس يسلكون كما لو أن األمر كذلك. 
من يبحر في سفينة تتقاذفها رياح عاصفة لم يكن في رحلة. 
وهكذا  كثيرًا.  به  تالعبت  المقادير  أن  هو  األمر  في  ما  كل 
دون  الحوادث  مع  واالنجراف  السيطرة،  فقد  الحياة.  شأن 
تخصيص وقت للخبرات األكثر قيمة ومعنى، يختلف كثيرًا عن 

العيش حقيقة...«.
كثيرًا ما أفكر في من يرتبكون، وهم يشرعون في كتابة 
مذكراتهم أو سير حيواتهم، متساءلين: هل ثمة ما يستحق 
أو  لآلخرين،  مفيدة  السيرة  هذه  ستكون  هل  أو  الذكر؟ 

للتاريخ؟.
الخلف بعد سنين طويلة صعبًا بقدر  إلى  االلتفات  ويغدو 
أن  غير  عنقه،  فقرات  في  بتخشب  مصاب  شخص  التفات 
الكثيرين يبدؤون المغامرة وكثير منهم تتكشف له أشياء ما 
كان يتصورها، وكأنه يكتب سيرة شخص آخر، لذلك الخوف 
بين  »من  ثرائها:  ومدى  الحياة  بنوع  مرتبط  ذكرياتنا  من 
فوائد عيشك حياة جيدة أال تخاف من ذكرياتك حين تصبح 
الوراء  إلى  تنظر  حين  ترغب  ال  قد  وقتك،  ضيعت  إذا  هرمًا. 
من  ألنه  حياتك،  بها  أمضيت  التي  الكيفية  في  التفكير  في 
التي  الفرص  في  التأمل  جدًا  المؤلم  من  يكون  أن  المرجح 
من  كثيرين  يجعل  ما  سينيكا  تقدير  في  هذا  منك.  ضاعت 
تجنب  في  طريقة  فهو  التافهة،  باألعمال  منشغلين  الناس 
الحقيقة فيما يتعلق بما فشلوا في القيام به. وقد حض قراءه 
على النأي بأنفسهم عن الجموع وتجنب االختباء عن أنفسهم 

بجعل أنفسهم مشغولين...«.
وقتنا؟  إمضاء  سينيكا،  حسب  إذن،  علينا  ينبغي  كيف 
المثال الرواقي هو »أن تعيش في عزلة، بعيدًا عن اآلخرين. 
أكثر سبل العيش ثراًء، فيما أقر بأسلوب متبصر، هو دراسة 

الفلسفة. هذا أسلوب في العيش حقيقة...«.
الذي  الــذاكــرة«،  عبر  »رحلة  برنامج  من  حلقة  آخر  في 
المحاور  العربية،  الروسية  تــي«.  ـــ»آر.  ال قناة  في  يقدمه، 
مرض  في  المختصين  أحد  استضاف  الرشد،  خالد  المثقف: 
هذا  حيال  مفزعة  عالمية  إحصاءات  إلى  أشار  وقد  االكتئاب، 
بعشرات  تعد  انتحار  حاالت  من  عنه  تمخض  وما  المرض 
اآلالف، بينما يتعاطي نحو 52 % من البشر مضادات االكتئاب 
الوباء  لهذا  ومتابعة  بإحصاءات  تتمتع  التي  المجتمعات  في 
نربطها  االنتحار  حاالت  لدينا  تنتشر  حين  ولألسف  النفسي، 
بالسحر والجن، ألننا مازلنا في طور الخرافة تجاه ما يجد علينا 
من ظواهر، بينما في العالم المتطور حلت العيادات النفسية 
بدل مقرات المشعوذين حين وصل العلم إلى معرفة الكثير 
من أسباب األمراض النفسية وعالجاتها، وبعدما تحقق من 
تقدم كبير في تشريح الدماغ البشري ومعرفة ما يلم به من 
خلل عضوي، يتعلق بالهرمونات أو بالتفاعالت الكيميائية أو 

الكهربائية في الدماغ.
المكلف والمعقد،  النفسي  العالج  أنه بعيدًا عن عنت  غير 
عالجًا  عزلة  في  والعيش  الخالء  صوب  النزوح  ظاهرة  تظل 

وقائيًا يختاره البعض للوقاية من أمراض العصر.
العالم،  وطفولة  الشخص  طفولة  الطفولة،  إلى  الحنين 
لم تعد مجرد مجاز شعري أو استعارة في نص أدبي، لكنها 
بدأت تلح على الكثيرين كي ينزحوا إليها بأجسادهم وطرق 

عيشهم.
يقول الشاعر فيصل بوغالية:

واخذ الخال خلوني ... القيت في الخال راحة تحيد غبوني... 
مليت م الونس.

18- )املندوه( لتجاري
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أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

مصراتة.. دورات مجانية 
لتعليم الحرف

بلدية مصراتة، على  الرسمية لمجلس  الصفحة  نشرت 
لمؤسسة  إعالنًا  الثالثاء،  »فيسبوك«،  التواصل  موقع 
األغذية  برنامج  من  بدعم  والتأهيل،  للتطوير  كفاءة 
إلى  المواطنين  يدعو  المتحدة،  لألمم  التابع  العالمي 
عشر  ثمانية  تستهدف  مجانية  حرفية  بدورات  االلتحاق 
مجااًل، منها كشف أعطال السيارات بالكمبيوتر، وتصنيع 
وكهرباء  والكوافير،  والتجميل  العصرية،  الحلويات 
الدورات  والمولدات.  المضخات  وصيانة  ولف  المنازل، 
الجبسون  تركيب  على  التدريب  أيضًا  تشمل  المجانية 
الصناعية،  اآلالت  وصيانة  والخياطة،  والطالء،  بورد، 
والخراطة العامة، ولحام الحديد. وقال المنشور إن غدًا 

الجمعة هو آخر موعد للتقديم في هذه الدورات.

األبيار تعلن مشاريعها 
املحالة إلى وزارة التخطيط

موقع  على  الرسمية  األبيار على صفحتها  بلدية  نشرت 
المتعاقد  للمشاريع  تطابق  كشف  الثالثاء،  »فيسبوك«، 
عليها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتي 

جرت إحالتها إلى وزارة التخطيط والجاهزة للصرف.
اجتماعات  عدة  بعد  جاء  ذلك  إن  البلدية،  منشور  وقال 
عقدها عميد البلدية محمد ربيش القطراني مع الجهات 
ذات االختصاص بمدينة طرابلس إلنهاء إجراءات جميع 
التخطيط  وزارة  إلى  وإحالتها  األبيار  بلدية  مشاريع 
المالية  التفويضات  إلصدار  المعنية  الجهات  قبل  من 

للشركات المنفذة.

سرت تبدأ مشروع صيانة 
شوارعها

الشركات  إحــدى  بواسطة  سرت  بلدية  بــدأت 
وسط  الرئيسي  الطريق  صيانة  في  الوطنية، 

المدينة.
في  صفحتها  على  منشور  في  البلدية  وقالت 
هذه  إن  الثالثاء،  »فيسبوك«،  التواصل  موقع 
االنطالق  سيجري  وبعدها  األولى  المرحلة  هي 

لصيانة باقي شوارع المدينة.

سبها تكرم 
أوائل الثانوية 

واإلعدادية
والتعليم  التربية  مراقبة  نظمت 
في سبها، اإلثنين، على المسرح 
حفل  سبها،  مدينة  في  البلدي 
على  ــل  األوائـ الطلبة  تكريم 
الشهادتين  في  ليبيا  مستوى 
وكذلك  والثانوية،  اإلعــداديــة 
مستوى  على  ــل  األوائ الطالب 

المنطقة الجنوبية.
المجلس  عضو  الحفل  حضر 
البلدي أبوبكر جماعة، وعدد من 
وأولياء  والمعلمات  المعلمين 

األمور.
على  سبها  بــلــديــة  ــرت  ــش ون
موقع  على  الرسمية  صفحتها 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
تهنئة، قالت فيها: »نتقدم بأحر 
ألبنائنا  والتبريكات  التهاني 
الطالب على تفوقهم وتميزهم، 
مشرقًا،  مستقباًل  لهم  ونتمنى 
كما نتقدم بجزيل الشكر لإلخوة 
لما  التكريم  لهذا  المنظمين 
نفوس  في  إيجابي  دور  من  له 

الطلبة وأولياء األمور«.

تاجوراء.. »تقارب« يدعم تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية
أثمر مشروع »تقارب« التابع للوكالة األميركية للتنمية الدولية خالل الصيف الماضي، عن تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على 
طول الشارع الرئيسي في منطقة المشاي في بلدية تاجوراء؛ وذلك بالتعاون مع بلديات الخمس وبني وليد وغدامس وتاجوراء وطرابلس، 
وذلك حسب ما أعلنت، الثالثاء، سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى ليبيا. السفارة األميركية قالت في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع 

»فيسبوك«، إن الطاقة الشمسية تعمل على إحياء النشاط االقتصادي المحلي وتعزيز السالمة.

والبيضاء  شحات  مناطق  غطت  الثلوج 
والقبة وسلنطة والقيقب وسيدي الحمري 
وقرنادة  ليبيا  وقصر  وبلقس  والفائدية 
واألبرق ولملودة وقندولة. ومناطق عدة 
في ساحل الجبل األخضر.. وتعتبر منطقة 
الجبل األخضر، من أكثر المناطق رطوبة 
في ليبيا؛ إذ تتعرض ألمطار سنوية أكثر 
تصل  ليبيا،  في  ــرى  األخ المناطق  من 
أحيانًا إلى 600 ملم مقارنة بـ 50 ملم في 

المدن األخرى.
في شمال  تقع  التي  المنطقة  وتتميز 
حيث  طبيعي؛  نباتي  بتنوع  ليبيا،  شرق 
من  المئة  فــي  ثمانين  حــوالــي  تضم 
النباتات  إجمالي  ونصف  الليبية  النباتات 
المتوطنة. أيضا تضم ما يزيد على 100 
نوع نباتي يستخدم على نطاق واسع في 
قيم  من  لها  لما  إضافة  الشعبي،  العالج 

اقتصادية مثل إنتاج العسل أو الصناعة.
لكن خالل الفترة بين 2001 و2020 
فقدت ليبيا 273 ألف هكتار من غطائها 

مساحة  من   %  4 يمثل  ما  وهو  النباتي 
ــى  األول المنطقة  وكــانــت  أراضــيــهــا، 
 54 بنسبة  الخسارة  هذه  عن  المسؤولة 
% هي منطقة الجبل األخضر الليبية حيث 
فقدت وحدها 147 ألف هكتار خالل الفترة 

ذاتها.

ظواهر جديدة
ورغم أن ليبيا بلد صحراوي باألساس؛ 
في  نــادرة  غابات  بمنطقة  تنعم  فإنها 
تسمى  أودية  تشطرها  الشرقي  الشمال 
البيضاء  بمدينة  األخضر  الجبل  غابات 
شرقًا. وتمتد سلسلة تالل الجبل األخضر 
من بنغازي إلى درنة في شمال شرق ليبيا، 
ساحل  على  كيلومترًا   350 مسافة  إلى 
الجبل  منطقة  وتغطي  المتوسط.  البحر 
ألف هكتار نصفها   943 األخضر مساحة 
العامة  الهيئة  بيانات  وفق  الغابات،  من 
للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. وبين 
المنطقة  فقدت  و2019   2005 العامين 

14 ألف هكتار من الغابات.
ويفسر رئيس قسم الغابات والمراعي 
عمر  بجامعة  الطبيعية  العلوم  بكلية 
خليفة،  علي  محمد  الدكتور  المختار، 
تصريحات  في  فيقول  الحالية  التغيرات 

منشورة »إن آثار تغير المناخ في منطقة 
في  تذبذب  في  تتمثل  األخضر  الجبل 
ــدورة  ال أصبحت  لقد  األمــطــار،  كميات 
المطيرة غير معروفة زمنيًا ومكانيًا، ونجم 

عن ذلك إعصارات، ال نفهم أسبابها«.
ظاهرة  السيول  أن  أيضًا  يرى  خليفة 
جديدة على الجبل األخضر، ويقول »هناك 
وكيف  مساراتها  ونعرف  موسمية  أمطار 
ولكن  طبيعي،  وهذا  تنتهي  وكيف  تبدأ 
في السنوات الثالث الماضية أصبحت غير 

متوقعة وتأخذ منحى آخر«.
مديرية  أعلنت   ،2020 نوفمبر  وفي 
الطوارئ  حالة  األخضر،  بالجبل  األمــن 
القصوى، بعد ارتفاع منسوب مياه األمطار 
وحدوث السيول والذي أدى إلى خسائر لم 
تقف فقط عند تجريف التربة، بل شملت 
الداجنة  حيواناتهم  المزارعين  خسارة 

وهي مصدر دخلهم األساسي.
مصر  الشقيقة  ــجــارة  ال ان  يذكر 
ــم  األم مــؤتــمــر  الســتــضــافــة  تستعد 
كب  المناخي  التغير  لمواجة  المتحدة 
تم  أن  بعد  الــجــاري،  العام  خــالل   27
المؤتمر  الستضافة  رسميا  مصر  اختيار 
باسكتلندا  غالسغو  قمة  خالل  العالمي 

الماضي. العام 

 الثلج يغطي »شحات والبيضاء والقبة وسلنطة والقيقب وسيدي الحمري 
والفائدية وبلقس وقصر ليبيا وقرنادة واألبرق ولملودة وقندولة«

 ظواهر جديدة تشهدها المنطقة التي تتميز بتنوع نباتي 
طبيعي وتضم حوالي ثمانين في المئة من نباتات ليبيا

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

شهدت قاعة المؤتمرات بالمجلس البلدي في غات، اإلثنين، اجتماع رئيس جهاز 
بمراقبة  المستهلك  وحماية  التفتيش  مكتب  ومدير  غات  فرع  البلدي  الحرس 
مدراء  مع  بالبلدية  الصحية  الخدمات  مراقبة  مدير  بحضور  غات،  في  االقتصاد 
بالمقاييس  وااللتزام  الخبز  رغيف  لتصنيع  ضوابط  لوضع  المخابز  ومشغلي 
وتوفر  المخبز  بنظافة  المشغلين  وإلزام  الخبز،  صناعة  في  الصحية  والمعايير 

بالمخابز. للعاملين  الصحية  االشتراطات 
البلدية  صفحة  على  غات  البلدي  بالمجلس  اإلعالمي  المكتب  أعلنه  ما  وحسب 
في موقع »فيسبوك«، فقد شارك في االجتماع مسؤولو إدرة الجباية في شركتي 

والكهرباء. المياه 

بلدية غات تضبط عمل املخابز
بلدية مدور الزيتون

تبحث عن حلول
عرض رئيس المجلس التسييري لبلدية مدور الزيتون صالح إسماعيل 
البلدية  في  العمل  سير  تعترض  التي  والعقبات  المشاكل  المسماري، 
المحلي  الحكم  وزارة  وكيل  على  فيها  المتعثرة  المشاريع  واستكمال 

سالم. أحمد  مصطفى  البلديات  لشؤون 
صفحتها  على  منشور  في  الثالثاء،  الزيتون،  مــدور  بلدية  وقالت 
وكيل  مع  المسماري  اجتماع  إن  »فيسبوك«،  موقع  في  الرسمية 
لتوفير  الكامل  دعمه  أكد  الذي  والوكيل  من  استجابة  شهد  الوزارة، 
في  عملها  مواصلة  أجل  من  الصعوبات  وتذليل  البلدية  احتياجات 

الصحيح. االتجاه 

بلدية الزاوية.. وكيل الوزارة يجتمع بالعميد
المحلي  الحكم  وزارة  ديـــوان  شهد 
لشؤون  ــوزارة  الـ وكيل  ضــم  اجتماعًا، 
ومستشار  ســالــم،  مصطفى  البلديات 
إدارة  ومدير  الطرابلسي  أبوبكر  الوزير 
أحمد  والــشــكــاوى  القانونية  الــشــؤون 
العضوية  شــؤون  مكتب  ومدير  عتيق، 
الزاوية  بلدية  وعميد  ضو  أيمن  المكلف 
المختار  البلدية  وعــضــو  بــحــر،  جــمــال 

أبوالقاسم.
تهم  التي  الملفات  عديد  بحث  االجتماع 
المتخذة  اإلجراءات  أهمها  الزاوية  بلدية 
ما  وبخاصة  االختصاصات  نقل  ملف  في 
والنظافة  العامة  الخدمات  بشركة  يتعلق 
أهم  المجتمعون  ناقش  كما  بالزاوية، 
والرأي  العضوية  بملف  المتعلقة  القرارات 

حولها. القانوني 

تخصيص مبنى القنصلية 
الليبية القديم في أنجامينا 

لفرع جامعة سبها

إخالء قطعة أرض 
مملوكة للشركة القابضة 

للتنمية في أبوسليم

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  قرر 
الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص 
بتشاد،  القديم  الليبية  القنصلية  مبنى 
بهدف  ــاك؛  هــن سبها  جامعة  لــفــرع 

التوسعة والتطوير.
كلية  الدبيبة  زيــارة  خالل  ذلك  جاء 
في  سبها  لجامعة  التابعة  التربية 
حسب  األربــعــاء،  التشادية،  العاصمة 
في  »حكومتنا«  حساب  على  تغريدة 

موقع »تويتر«.
العاصمة  ــى  إلـ ــل  وصـ الــدبــيــبــة 
المرافق  الوفد  مع  أنجامينا،  التشادية، 
الوزراء  رئيس  استقبالهم  في  وكان  له، 
ووزير  ألبرت،  باداكي  باهيمي  التشادي 
والتقى  شريف.  زين  محمد  الخارجية 
العسكري  المجلس  رئيس  الدبيبة 
محمد  أول  الفريق  التشادي،  االنتقالي 
إدريس ديبي، وبحث معه تعزيز التعاون 
األمني  المستوى  على  البلدين  بين 

وتأمين الحدود.
اجتماعًا  الوحدة، عقد  رئيس حكومة 
مع مديري ورؤساء الشركات االستثمارية 
تشاد،  في  الليبية  للدولة  المملوكة 
وذلك في مقر السفارة الليبية؛ لمتابعة 
والمعوقات  والمشاكل  الشركات  أوضاع 
شرحًا  المديرون  وقدم  تواجهها.  التي 
الدولة  استثمارات  أوضاع  عن  مفصاًل 
المالية  والنتائج  تشاد،  في  الليبية 

للشركات خالل األعوام األخيرة.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط
أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثالثاء، 
للشركة  مملوكة  أرض  قطعة  إخــالء 
القابضة  واالستثمار  للتنمية  الليبية 
األعمال  وإيــقــاف  أبوسليم،  بمنطقة 

الشاغلة بها من بعض المخالفين.
على  صفحتها  عبر  أوضحت،  الوزارة 
نفذتها  اإلخالء  عملية  أن  »فيسبوك«، 
قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس 
بناًء  األمنية  للعمليات  العامة  بــاإلدارة 
إلى مشروع  العام  النائب  على تعليمات 
بلدية  منطقة  في   »2 طرابلس  »باب 
أبوسليم. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن 
تبلغ  ُأخليت  التي  األرض  قطعة  مساحة 
في  تأتي  اإلخالء  عملية  110 هكتارات. 
إطار الحملة األمنية التي تنفذ من قبل 
بناًء  الداخلية  لــوزارة  التابعة  األجهزة 
إزالة  بشأن  العام  النائب  تعليمات  على 
التعديات الواقعة على ممتلكات الدولة.

المكلفة  األمنية،  األجهزة  ونجحت 
الماضية،  األيام  العام خالل  النائب  من 

زلينت.. ختام ورشة االبتكار 
في األعمال

زليتن  أعمال  الماضي في مركز  الخميس  يوم  اختُتمت 
األعمال«،  مجال  في  »االبتكار  بعنوان  عمل  ورشــة 
 Think Training وتنفيذ شركة pci بالتعاون مع منظمة

. Consulting
الذين  الشباب  من  مجموعة  استهدفت  العمل  ورشة 
لديهم أفكار لمشاريع يتم دعمها وتجسيدها على أرض 

الواقع.
وقدمت منظمة pci دعمًا بقيمة 60 ألف دينار للمشروع 

الفائز.
وتقدم إلى المنظمة في هذه الورشة حوالي 17 مشروعًا، 

من قبل الشباب المشاركين في الورشة.

حصيرة ثلجية تغطى معظم مناطقه 

أن  يـــبـــدو 
المناخي  التغير 
يضرب  ــذي  ــ ال
دول  مــعــظــم 
بثقله  ألقى  قد  العالم، 
وقد  األيام،  ليبيا هذه  في 
في  كاملة  مــدن  تحولت 
إلى  األخضر  الجبل  منطقة 
أن  بعد  األبــيــض  الــلــون 
اكتست بالثلوج خالل األيام 
وكأنها  وبــدت  الماضية، 

قطعة من شمال أوروبا.
ــات  ــع ــوق ــت ت ــدقـ وصـ
لألرصاد  الوطني  المركز 
مزيد  وتساقط  الجوية، 
الجبل  على  الثلوج  مــن 
الساعات  ــالل  خ األخــضــر 
الماضية.  القليلة  واأليام 
في  األرصـــاد  مركز  ــال  وق
بيان، إن المناطق الشرقية 
ومرتفعات  والجنوبية 
خالل  تشهد  نفوسة  جبل 
شديدة  أجواء  األيام  هذه 

البرودة.

بسبب التغير املناخي.. األبيض يفقد الجبل األخضر لونه
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

مريم العباني والتلوين 
بنعومة األنثى

اللوحات،  من  عدد  عبر  معيتيق،  بشير  عدنان  الناقد  تناول 
الموروث الشعبي الليبي في لوحات مريم العباني، مبرزًا معرفتها 
والفهم  المعرفة  هذه  بأن  منوهًا  المعاصر،  للتشكيل  وفهمها 
سببه اقترابها.. »من أحد مصادر الرؤية المجددة لفن الرسم في 
ليبيا، وهو والدها الفنان علي العباني«. والواقع أنه لم يؤثر في 
.. فمن بعد  أجيال عديدة  أثر بشكل واضح في  أثر  فقط، ولكنه 
تخرجه من التخصص في الفن التشكيلي، الذي صقل به موهبته 
الحقيقية، فأصبح مرجعًا لها كافة، فما بالك بفلذة كبده وامتداد 

موهبته وتواصلها.
مما  والطفلة،  الجدة  قصة  أبرز  عندما  معيتيق  الناقد  وأصاب 
الفنانة مريم موهبتها من خالل مراقبة لصيقة  يوحي بممارسة 
ودراسة يومية لفنون التشكيل، أصبحت قاعدة لها انطلقت منها 
موهبتها، وقدمت لنا لوحات جميلة عن الموروث الشعبي الليبي 
برؤية طفلة، ثم شابة، وتوجتها برؤية األم. أبرزت من خالل هذه 
الرؤية هُوية المرأة الليبية من خالل تفاصيل دقيقة من لباسها 
بألوانه المتميزة، في جلساتها 
ومناشطها، وسلوكها فنسجت 

واقعًا نعيشه في بالدنا.
المغربي،  رزان  الروائية  أما 
مريم  الفنانة  أعمال  أن  فترى 
ونُسجت  وُسمت  العباني 
بتواصل  تتضح  إنثوية  بروح 
للوحة  ريشتها  تمسيد  نعومة 
الناعمة،  الدقيقة  بالخطوط 
مبرزة أمومة طاغية في الكثير 
»ثباتًا  مؤكدة  أعمالها،  من 
مذهاًل ليد الفنانة من خالل خطوطها الطولية والعرضية المتسقة 
الستائر  فتبدو  تصححه،  أو  مرتين  الخط  فوق  تمر  ال  وكأنها 
واحدة،  فرشاة  بضربة  رسمت  وقد  شاقولية،  بخطوط  المنسابة 
ونفس واحد لم يتكرر«.. مبرزة ذهول المشاهد وهو مأخوذ بروعة 
لوحاتها. والحقيقة أن الكثيرين من النقاد تناولوا أعمالها ويصعب 
حصرهم، في هذه المساحة التي ال نهدف، من ورائها، إال لتقديم 

سريع للفنانين الليبيين وعرض بعض من لوحاتهم.
وُلدت  العباني  علي  مريم  التشكيلية  الفنانة  أن  القول  بقي 
الجميلة  الفنون  كلية  في  وتخرجت   ،1973 العام  بطرابلس 
واإلعالم، وأعدت رسالة ماجستير وتحصلت عليها، وكان موضوعها 
القرن العشرين إلى نهايته، تعمل  الليبي منذ بداية  الفن  تاريخ 
.درست  طرابلس  الجميلة  الفنون  بكلية  وتصوير  رسم  كأستاذة 
الفوتوغرافي  بالتصوير  أيضًا  مهتمة  وأجادتها،  اإليطالية  اللغة 
وبتصميم األزياء واألحذية، وشاركت في مشروع تطوير المدينة 
القديمة برسم وزخارف ألبوابها ومساجد القديمة، وأهم بيوتها 
المعارض  من  الكثير  في  شاركت  والتاريخية.  األثرية  ومبانيها 
ُكتبت  وتونس.  والصين  وإيطاليا  أميركا  في  والخارجية  الداخلية 
المشاريع  من  العديد  في  وساهمت  الدراسات  من  الكثير  عنها 
الفنية، وفوق ذلك كله قدمت لبالدنا ثالثة مشاريع فنية متمثلة 
الفن  جينات  يحملون  أنهم  عنهم  قيل  وطفلتين،  طفل  في 

المتوارثة في هذه األسرة الموهوبة والمثقفة.

تعمل كأستاذة رسم 
وتصوير بكلية الفنون 

الجميلة طرابلس.. درست 
اللغة اإليطالية وأجادتها

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تحفل المكتبات 
والمؤسسات 
األكاديمية العربية 
بنسخ وطبعات لتراجم 
المؤرخ اليوناني 
الشهير هيرودوتس، 
إال أن جميعها كان 
عبر لغة وسيطة 
مثل )اإلنجليزية 
أو الفرنسية أو 
اإليطالية(.

الدكتور محمد 
الدويب أستاذ اللغات 
القديمة بقسم التاريخ 
واآلثار بكلية اآلداب 
جامعة طرابلس، 
صدر له أخيرًا ترجمة 
الكتب التسعة 
لهيرودوتس مباشرة 
من اللغة اليونانية 
إلى العربية للمرة 
األولى، من منشورات 
وزارة الثقافة والتنمية 
المعرفية، وهو إنجاز 
كبير وقيمة مضافة 
للمكتبة الليبية 
والعربية.

في هذا الحوار الذي 
أجرته »الوسط« 
مع الدكتور محمد 
الدويب، حاولنا 
تسليط الضوء على 
خلفيات هذا الجهد 
الترجمي، والتعرف 
على شخصية 
هيرودوتس، والظروف 
التي عايشها والبيئة 
التي نشأ فيها.

للقارئ عن شخصية  إعطاء صورة  نود منكم   ●
اليوناني،  المجتمع  في  ومكانته  هيرودوتس 

وكذلك طبيعة العصر الذي عاش فيه؟
المركب  السؤال  هذا  عن  لإلجابة  نحتاج 
كتٍب  فحوى  تمثل  كونها  واسعة  مساحة  إلى 
وأبحاث عديدة كتبت قديمًا وحديثًا وقد يكون 
نحيل  لكننا  مخاًل  في جمٍل محدودة  اختصارها 
القراء الراغبين في معرفة المزيد إلى مقدمتنا 
األخير  المجلد  السابقة وفي  الكتب  في ترجمة 
)هيرودوتس(  القول:  يمكن  إيجاز  وفي  أيضًا، 
Herodotus مؤرخ يوناني مشهور عاش خالل 
الكاتب  ولقبه  الميالد  قبل  الخامس   5 القرن 
القرن  خالل  عاش  الذي  شيشرون  الروماني 
 ،Pater Historiae التاريخ  بأبي  ق.م.  األول 
خالل  من  والحديث  القديم  العالم  وعرفه 
يسمّيه  كما  أو  التواريخ  المسمى  عمله 
من  يتكون  الذي   Historiae )التاريخ(  البعض 
الحضارة  أعمدة  أحد  عمله  ويـعد  كتٍب  تسعة 

اإلغريقية.
عدة  »ُطرحت  الدويب  الدكتور  وأضاف 
ووفاته  صاحبنا  ميالد  مكان  عن  تساؤالت 
ورحالته  حياته  سنوات  بقية  وعن  وتاريخهما 
عن  هيرودوتس  ويخبرنا  المتـعددة«، 
»هذا  قائـال:  األول  كتابـه  مقدمة  في  نفسه 
لهيرودوتس  )التاريخ(  البحث  تقديم  هو 
الهاليكارنيسوسي«، أي أن المؤرخ ينسب نفسه 
 Halikarnassus هاليكارناسوس  مدينة  إلى 
آلسيا  الغربي  الجنوبي  الشاطئ  على  الواقعة 
ونسبه  الحالية(،  تركيا  )األناضول،  الصغرى 
في   Thurii ثوري  مدينة  إلى  الحقًا  البعض 
جنوب إيطاليا )اليونان الكبرى( التي هاجر إليها 
المواطنة  حق  ومُنح  حياته  آخر  فيها  وعاش 
مشهورة،  إغريقية  أسرة  من  وينحدر  فيها، 
مدينته  في  وقعت  التي  االضطرابات  وبعد 
نتيجة الصراع على السلطة بين الديمقراطيين 
المطالبين  حزب  إلى  انضم  واألوليغاركيين 
اإلطاحة  حاولوا  الذين  الوطني،  باالستقالل 
وبعد االضطرابات هرب  ليغداميس،  بالطاغية 
هناك،  ونُفي   Samos ساموس  جزيرة  إلى 

وصودرت ثروته وأمالكه.
●  ما الذي ساهم في تشكيل شخصيته ككاتب 

ومؤرخ؟
وعاش  ولد  أنه  نستنتج  تقدم  ما  خالل  من 
في بيئة إغريقية، وبين أناس متعلمين، وتربى 
منذ صغره على محبة التاريخ، وتعوّد على قراءة 
وهسيودوس،  هوميروس  مثل  القدماء  أشعار 
وحديثًا،  قديمًا  للتقييم  شخصيته  وتعرضت 
أفكاره،  لترابط  )أرسطوطاليس(  فمدحه 
وبالرغم من كثرة تنقله يبدو أن فترة بقائه في 
أثينا تمثل ذروة شهرته؛ حيث تم تشريفه من 
عشرة  مقدارها  جائزة  بمنحه  المدينة  مجلس 
الفترة  إلى  وبالنظر  يونانية(،  )عملة  تالنتات 
التي عاش فيها في أثينا يبدو أن هذه المدينة 
قد  بيريكليس  عهد  خالل  ازدهارها  عصر  في 
كانت  ألنها  شخصيته،  تشكيل  في  أسهمت 
الفترة تشهد نهضة ثقافية، وهو قد  في تلك 
صار صديقًا حميمًا لالثينيين ومدينتهم، وكتب 
الدوري حتى عده  أصله  رغم  اإليونية  باللهجة 

البعض ابنًا ألثينا بالتبني.
تقييمك لهيرودوتس بالنسبة لمعاصريه أو    ●

أسالفه من المؤرخين؟
والتعرف  تقييمه  يمكن  عمله  خالل  ومن 
جاء  ومن  سبقه  بمن  مقارنة  شخصيته  على 
بعده من المؤرخين، فهو أول من طوّر الرواية 
لألحداث  طويلة  نثرية  رواية  إلى  التاريخية 
البعض  ويعدّه  الغريبة،  والوقائع  التاريخية 
تأليف  لغة  ابتكر  ألنه  عصره  هوميروس 
الحقائق،  لسرد  حديثًا  أدبيًا  ونوعًا  جديدة، 
ذلك  ونالحظ  التاريخي،  البحث  طريق  وشق 
 Ιστορια( مؤلفه  بها  يبدأ  جملة  أول  من 
التي   History كلمة  إن  إذ   )  αποδειξις
في  تعني  كانت  تاريخ،  بكلمة  عادة  تترجم 

وتقصّي  والتحري  البحث  اإلغريقية  اللغة 
به  احتذى  الذي  النموذج  هو  وصار  الحقائق 
توسيديد(  )توسيديديس،  توكيديديس 
ما  عمله  ويبين  بعده  من   Thucydides
واهتمام  مالحظة،  دقـة  من  به  يتمتع  كان 
إلى  ورحالته  زياراته  بعد  سيما  ال  موسوعي، 
وأفريقيا،  آسيا،  في  القديم  العالم  مناطق 
النهرين،  بين  ما  وبالد  وفينيقيا  وأوروبا 
- شحات(  )قوريني  وكيريني  وقبرص وصقلية 
إغريقي،  بأنه  فيفخر  وطني  فخر  له  كان  كما 
دون أن يظهر أي شعور باالشمئزاز من البربر 
يحتقرهم  وال  اإلغريقية(  في  األجانب  )تعني 
المصريين  بديانة  إعجابه  سجل  إنه  بل 
ومدح  آللهتهم  وتبجيلهم  القديم  وتراثهم 
من  أكثر  العهد  على  يحافظون  ألنهم  العرب 
دعامات  من  عمله  يـعد  لذلك  الشعوب،  بقية 
التي  العقلية  يعكس  ألنه  اإلغريقي  األدب 
عمل بها مؤرخـًا واستحق به لقب أبي التاريخ، 
لم  لو  بلغه  ما  يبلغ  أن  السهل  من  يكن  ولم 
وأدبية  وتاريخية  جغرافية  معرفة  لديه  تكن 
هيرودوتس  به  تمتع  مما  وبالرغم  واسعة، 
من  لكثير  تعرض  فقد  واسعة  شهرة  من 
من  بكثير  يدين  إنه  البعض  قال  إذ  النقد؛ 
إنه  آخرون  وقال  سبقوه،  لمن  معلوماته 
وشككوا  للتـصديـق،  قابلة  غير  أشياء  يعرض 
األدلة لم تكشف  أن  في صحة معلوماته، غير 
ذلك واستهدفت هذه االنتقادات أن تقلل من 

أهمية عمله ورحالته
وأصالة معلوماته، مما جعل البعض ال يقدره 

حق قدره.
●  ما طبيعة الكتب التسعة، والزمن الذي دونت 

فيه والدوافع لكتابتها؟
الكتاب  عنوان  في  صاحبنا  حددها  الكتب 
مضمون  أن  أي  التاريخ(،  أو  )التواريخ  فسمّاه 
لكننا  التاريخية،  المادة  هو  عام  بشكل  العمل 
موسوعة  أنه  نكتشف  كاماًل  النص  بقراءة 
معرفية لزمنه ولألحداث التي تناولها والمناطق 
واألساطير  الجغرافيا  فشمل  عرضها  التي 
والعادات والتقاليد والطقوس الدينية واقتصاد 
كتابته  زمن  أما  القديم،  العالم  شعوب  بعض 
فهو القرن الخامس قبل الميالد ألنه عاش بين 
أخبرنا  ولقد  تقريبًا،  ق.م.   425-484 العامين 
االفتتاحية  الفقرة  في  كتابته  بدافع  صاحبنا 
البحث  »نقدم  بالقول:  عمله  بها  استهل  التي 
التاريخي لهيرودوتس الهاليكارناسوسي]نسبة 
بمرور  تُنسى  ال  حتى  هاليكارناسوس[،  إلى 
تنتهي شهرة  ال  البشر، وحتى  منـجزات  الزمن 
حقـقها  التي  العظيمة  واألعـجوبات  األعمال 

الذي  والسبب  )األجانب(،  والـبربر  اإلغـريق 
أراد  أنه  أي  أجله«،  من  بعضًا  بعضهم  حارب 
التي علم بها في ذاكرة شعبه  تخليد األحداث 
حتى ال تُنسى األعمال العظيمة وفي مقدمتها 
سببًا  كانت  التي  اليونانية  الفارسية  الحرب 

رئيسًا لتأليف العمل.
للكتاب..  ترجمتكم  فكرة  جاءت  كيف    ●
التسعة  للكتب  استغرقته  الذي  الزمن  وما 

والصعوبات التي واجهتكم؟
ولد  العمل  ترجمة هذا  أن مشروع  الحقيقة 
بدأت  أكثر من ثالثين سنة مضت عندما  منذ 
تدريس مادة النصوص اإلغريقية بقسم اآلثار 
جامعة قاريونس العام1990. حيث كنت أختار 
بعض النصوص من مؤلفين إغريق لتدريسها 
لتجديد  وأضطر  ترجمتها  على  طالبي  وأدرّب 
في  لديّ  فوجدت  عام  كل  النصوص  هذا 
تتعلق  الرابع  الكتاب  في  مهمة  مادة  البداية 
لوحدها  نشرها  أن  ورأيت  القديم  ليبيا  بتاريخ 
بأقاليم  تتعلق  معلومات  من  الباحثين  يحرم 
للطالب  أدرّسه  لم  الذي  الجزء  فأكملت  أخرى 
إلى  وقدمته  النص  من   %  75 يفوق  وهو 
العام1997.  لنشره  العامرة  قاريونس  جامعة 
أن  وبمجرد  بطباعته،  مشكورة  وتفضّلت 
تسلمت تجربته األولى وجدتُ نفسي أبحث له 
يصف  الذي  الثاني  الكتاب  فاخترت  عن شقيق 
 ،2006 العام  قاريونس  جامعة  أصدرته  مصر 
وألن الدكتور/ محمد عبدالكريم الوافي رحمه 
أن  إليّ  أشار  قد  واسعة كان  رحمة  تعالى  اهلل 
التاريخ  مصادر  )من  عنوان  تحت  العمل  أجعل 
وضعت  قد  نصيحته  قبل  وكنتُ  القديم( 
فقد  القديم(،  ليبيا  تاريخ  )من مصادر  العنوان 
كانت نصيحته سببًا في توالي األعمال الالحقة 

تحت هذه السلسلة.
أنجزت الكتاب الثالث وقدمته إلى قاريونس 
بعد  سيما  ال  تأخر  لألسف  ولكن   .2008 العام 
تعثر حركة النشر، مؤخرًا رأى النور العام 2019 
عبر مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية 
التي  األخيرة  السنوات  وخالل  التعليم،  بوزارة 
إنجاز  في  وفقت  اإلداري  العمل  فيها  تركت 
ناشر  عن  أبحث  وظللت  األخرى  الستة  الكتب 
طويل،  لوقت  التسعة  بكتبه  الجديد  للمجلد 
في  الشخصية  صفحتي  على  إدراجًا  نشرت  ثم 
أبحث عن جهة  أنني  أعلنت فيه  الـ»فيسبوك« 
حكومية محلية أو عربية تتولى نشره، فراسلني 
العالم  في  صديق  أولهم  المهتمين  من  عدد 
القبائلي  االفتراضي هو األستاذ/ عصام خليفة 
الثقافة  بوزارة  يعمل  أنه  الحقًا  علمت  الذي 
وتبنى نشر العمل وهلل الحمد صدر العمل خالل 

التي  الصعوبات  أن  والحقيقة  الماضي،  الشهر 
تواجه أي مترجم كثيرة، خصوصا عن لغة قديم 
)ميتة ال يتحدثها الناس اليوم( تكون صعوباته 
يستعمل  أن  يجب  ألنه  أشق  ومهمة  أكثر 
قواميس اللغة القديمة واللغات الحديثة، فضاًل 
بالفترة  المختصة  والمراجع  الموسوعات  عن 

وهكذا فهو يبذل جهدًا مضاعفًا.
بين  المستموه  الذي  الفارق  ما  بالمقارنة   ●
وأخرى  األصلي  النص  عن  المباشرة  الترجمة 

عن طريق لغة وسيطة؟
للكتب  ترجمة  أول  عبارة  وضعنا  عندما 
القارئ  تنبيه  أردنا  األصلي  النص  عن  التسعة 
الترجمة  هذه  أن  والمثقف  المختص  سيما  ال 
ترجمة متخصصة نقلت النص عن لغة الكاتب 
أو فرنسي  إنجليزي  مباشرة ولم تمر عبر نص 
الترجمتين  بين  والفارق  المثال،  سبيل  على 
والمهتمون  والمختصون  القراء  سيالحظه 
بمجرة االطالع على أية فقرة من فقرات الكتب 
وسيطة  لغة  عبر  النقل  يشبه  وقد  التسعة، 
السلعة  تقليد  يرقى  ال  إذ  السلع،  في  بالتقليد 
إلى درجة جودة األصلية ال سيما التي تدخلها 
قراءة  سننتظر  ونحن  جودة،  أقل  خام  مواد 

ونقد المختصين.
●  هناك الكثير من المالحم واألساطير اليونانية 

الخالدة، لماذا اخترتم هيرودوتس بالتحديد؟
كان  البداية  في  االختيار  فإن  أسلفت  كما 
للباحثين  العمل  أهمية  لكن  التدريس  بهدف 
الباحث  إطالع  وضرورة  القديم  التاريخ  في 
هو  هيرودوتس  إن  وحيث  أصلي،  نص  على 
فقد  اليونان  بالد  في  التاريخ  لعلم  المؤسس 
الكتاب  أصدرت  وعندما  األسبقية،  أعطيته 
يطلبون  زمالئي وطالبي  كثير من  كان  الرابع 
العوامل  هذه  فحّفزتني  المهمة  مواصلة  مني 
أعمال  وصاحبته  العمل،  أجزاء  بقية  لترجمة 
سترابون  جغرافية  مثل:  اليونانية  عن  أخرى 
)الكتابان 16-17(، الكتاب الرابع من جغرافية 
الكتاب  هي:  الالتينية  عن  وأخرى  بطليموس، 
األكبر،  لبليني  الطبيعي  التاريخ  من  الخامس 

والحرب ضد يوغرطة.
يشكلها  التي  اإلضافة  ما  نظركم  وجهة  من 

العمل للمكتبة الليبية والعربية عمومًا؟
كاملة  ترجمة  من  تخلو  العربية  المكتبة 
ستقدم  فحتمًا  األصلية  لغته  عن  للعمل 
يجيدون  ال  الذين  سيما  ال  للباحثين  الجديد 
لغة  يجيدون  ال  وقد  القديمة  اليونانية  اللغة 
أوروبية حديثة تيسر لهم العودة إلى التراجم 
من  الترجمة  هذه  ستمكنهم  إذ  األوروبية، 
أمّا  العربية،  في  األصيل  النص  إلى  العودة 
نالت  قد  فهي  خاص  بشكل  الليبية  المكتبة 
عربية  ترجمة  أول  نشر  في  السبق  فضل 
رقمًا  الكتاب  ومنحت  اإلغريقي  للنص  كاملة 
شرف  ذاته  حد  في  وهو  ليبيًا  )ردمك(  دوليًا 

عظيم.
أو  حذف  دون  األصلي  بالنص  تقيدتم  هل    ●
تعديل أم أعدتم صياغة بعض المحتوى الذي 

التدخل؟ رأيتم فيه لزوم 
تقتضي  الترجمة  في  العلمية  األمانة 
ونقله  المتن  في  األصلي  بالنص  االلتزام 
دون حذف بعضه أو تعديل أي جزء منه وعدم 
أو  قوله  أو تحريف  يقله  لم  ما  المؤلف  تقويل 
استطعت  ما  ذلك  حاولت  ولقد  رأيه،  توجيه 
فمن  أخفقت  وإن  اهلل  فبفضل  وفقتُ  فإن 
ما  يكون  أن  اهلل  وأدعو  والشيطان  نفسي 

للباحثين. ومفيدًا  دقيقًا  قدمته 
● ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

مشروع  بأي  اآلن  التصريح  يمكنني  ال  قد 
إلنجازه  الوقت  يسعفني  ال  فقد  مستقبلي، 
مصادر  )من  بـسلسلة  وصفناه  ما  ولكن 
التاريخ القديم(، لن تتوقف بعون اهلل إن كان 
المكتبة  يخدم  ما  وسننتقي  بقية  العمر  في 
وتظل  القديم  التاريخ  في  والباحثين  العربية 
ينشر  المشكلة األساسية هي: هل سنجد من 
القادم  العمل  سيكون  وهل  نترجمه؟  ما 
محظوظًا مثل هيرودوت؟ ذلك ما ستخبرنا به 

المقبلة. األيام 

حوار: عبدالسالم الفقهي

القاهرة - محمود الغول

● الدكتور محمد الدويب )يمين( في حواره مع عبدالسالم الفقهي    )تصوير: مهند سليمان(

الدكتور محمد الدويب: كتاب »هيرودوتس« الدكتور محمد الدويب: كتاب »هيرودوتس« 
حصيلة ثالثة عقود من الترجمةحصيلة ثالثة عقود من الترجمة

»أصحاب وال أعز«.. حني 
تختلط امللوخية بـ »الواين«

قبل سنوات بعيدة، كنت أتابع أحد المسلسالت المكسيكية المدبلجة، 
ورغم أنه عمل درامي مليء بالمآسي والغدر والخيانة والوجع، لكن األمر 
كان مضحكًا للغاية، حين تستمع إلى حوار باللغة العربية، ال يتالءم مع 

المشهد الذي تراه.
هكذا كان الحال قبل أيام، وأنا أشاهد فيلم »أصحاب وال أعز«، الذي 
العرب  النجوم  من  مجموعة  بطولة  من  وهو  »نتفليكس«،  منصة  تبثه 

تتقدمهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي، وإخراج وسام سميرة.
 Perfetti« اإليطالي  األصل  من  »معربة«  نسخة  هو  والفيلم 
العام  في  مرة  ألول  عرض  الذي  بالكامل(،  )غرباء   »sconosciuti
المنتجين  ما دفع  قياسية،  إيرادات  وبالطبع  نجاحًا كبيرًا،  2016، محققًا 

والمخرجين حول العالم، إلعادة إنتاجه في 18 نسخة أخرى.
فضاء  في  خصوصًا  واسعًا،  جداًل  العربية  نسخته  في  الفيلم  والقى 
ذلك  وغير  و»تويتر«  »فيسبوك«  على  االفتراضي،  االجتماعي  التواصل 
من مواقع، وكان جل الهجوم نابعًا من منطلقات »اجتماعية وأخالقية«، 
خارج  الجنس  وممارسة  الخيانة  مثل  شائكة  قضايا  الفيلم  تناول  بسبب 
إطار الزواج والمثلية، وكذلك استخدام عبارات وكلمات »صعبة« وواضحة 

وصريحة رآها البعض ال تتناسب وعمل فني عربي.
وبالنسبة لي األمر ال يتعلق باألخالق أو الدين، فسبب نوبة الضحك 
قد  كنت  إذا  أنك  العمل،  وتشاهد  وأنت  انتابتني  كما  تنتابك،  قد  التي 
شاهدت الفيلم األصلي )اإليطالي( ستجد أنك أمام عمل مدبلج، لم يضف 
عليه أي طابع عربي يتالءم والمجتمع العربي، وهنا ال أقصد عدم تناول 
مثل هكذا مواضيع حساسة، لكن الحكاية أن العمل في نسخته الجديدة 
لم يحمل أي جديد، أنت فقط تعيد مشاهدة الفيلم اإليطالي ولكن باللغة 

العربية، وهو العمل الذي يمكن للترجمة أو الدبلجة أن تقوم به.
بشكل عام تدور قصة الفيلم حول مجموعة أزواج وأصدقاء، يعتقدون 
أنهم مقربون ويعرفون كل كبيرة وصغيرة عن بعضهم البعض، وحين 
يجتمعون على طاولة واحدة لتناول العشاء، يقررون ممارسة لعبة مسلية 
على  المحمول  هاتفه  منهم  كل  يضع  بأن  ذاته،  الوقت  في  وخطرة 
مسموع  بصوت  واردة  رسالة  أي  ويقرأ  مكالمة  أي  على  ويرد  المنضدة 
للكل، وهنا يكتشف كل منهم أنه ال يعرف اآلخر بشكل كافٍ، كما كان 
يعتقد في الماضي، وهو ما تتكشف معه مجموعة من الخيانات واألسرار 

الكفلية بهدم هذه األسر والزيجات وكذا الصداقات.
وفي النسخة العربية، ربما لجأ المنتجون لها لفكرة تصويرها على أنها 
تحدث في لبنان، كونه مجتمعًا أكثر تحررًا قياسًا إلى المجتمع المصري 
فقط، لكنهم في الواقع لم يقدموا نسخة عربية، بل دبلجة كما ذكرنا، 
للحكاية،   – أو مصري – خصوصًا  وحتى حين حاولوا إضافة طابع عربي 
العمل  أبطال  تناول  مشهد  في  ذلك  وتجلى  سخرية،  مصدر  ذلك  كان 
الكثير  ألهم  سرياليًا  عد مشهدًا  ما  وهو  النبيذ،  مع  المصرية  الملوخية 
من المشاهدين لصناعة عدد ال بأس به من »الكوميكس« و»الميمز« 

تندرًا وسخرية.
الحفاظ على  القصة، مع  العمل أن يعيدوا صياغة  وكان حري بصناع 
الفكرة األساسية، لتكون الحكاية عربية بشكل يقبله المشاهد، فالخيانة 
والشذوذ والكذب كلها آفات تنتشر في غير مجتمع، والفارق يكمن فقط 

في كيفية إظهارها بما يتالءم والمجتمع الذي تقدم خالله الحبكة.
وهنا تجدر اإلشارة إلى واحدة من أكثر القصص التي ُأنتجت في أشكال 
مونت  أوف  كونت  »ذا  رواية  في  واالنتقام،  الظلم  قصة  وهي  مختلفة، 
كريستو« للكاتب الفرنسى أليكسندر دوما، التي أنجزها في العام 1844، 
فحيكت منها أفالم ومسلسالت يصعب أن تجدها متشابهة في طريقة 

الحكي، وإن تطابقت في التيمة والفكرة.

ينقل إلى العربية للمرة األولى بال وسيط

 

قبل بدء التصوير بأيام، 
اعتذرت الفنانة المصرية 
روبي عن مشاركتها في 
بطولة مسلسل »جزيرة 

غمام«، وذلك النشغالها 
بأعمال أخرى؛ إذ تستعد 

لتصوير فيلم »جروب 
الماميز«، الفترة المقبلة 
بعد انتهاء المخرج معتز 

التوني من تصوير 
مسلسل »اللعبة 3«.

غيّب الموت المخرج بسام المال 
صاحب رائعة »باب الحارة«، 

الذي تُوفي السبت، عن عمر 
ناهز الـ66 عامًا، إثر أزمة صحية 

طارئة، وهو عراب بيئة الدراما 
الشامية، التي انطلقت مع عمله 

األول مسلسل »أيام شامية«، 
تلته أعمال عديدة من »الخوالي« 

و»ليالي الصاحية«.

»باب الحارة« يودع املال
الفنان هاني متواسي عبر عن فخره بنجاح أغنية 

»القدس تتكلم«، التي حققت انتشارًا ملحوظًا 
بالنسبة ألغنية وطنية في ظل زخم اإلصدارات 

الفنية على المنصات الموسيقية واإلعالمية.

متواسي فخور بـ »القدس تتكلم«

روبى.. اعتذار آخر لحظة

فن فن xx فن فن

ينقل فيلم »The Princess« الوثائقي 
من دون راٍو، المشاهد إلى زمن زواج ديانا 

واألمير تشارلز المضطرب، ويستكشف 
التأثير المحتمل لهوس وسائل اإلعالم 

والجمهور على هذه العالقة.

قالت النجمة إيما تومسون )62 عامًا( إن 
المشهد العاري الذي أدته في فيلمها 

الجديد »غود الك تو يو ليو غراندي« عن 
امرأة كبيرة في السن توظف عاماًل لخدمتها 

جنسيًا، كان »على األرجح أصعب شيء 
اضطررت للقيام به«.

ناي البرغوثي انتهت من تسجيل أغنيات 
ألبومها الجديد »ناي«، والمقرر طرحه 
في عيد الحب، وفيه تكتشف المطربة 

الفلسطينية نفسها ليس فقط كمغنية 
وعازفة فلوت؛ وإنما كمنتجة وملحنة 

وموزعة ومؤلفة.

ديانا واألمير املضطرب

إيما تومسون وأصعب قرار

ناي البرغوثي.. و7 صنايع

  مشروع ترجمة هذا العمل ولد منذ أكثر  من ثالثين سنة مضت عندما بدأت
  تدريس مادة النصوص اإلغريقية بقسم اآلثار جامعة قاريونس العام 1990
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في
املرمى

بالمدينة  فبراير«   17« بقاعة  األحد،  ينطلق، 
الرياضية بطرابلس، الموسم الرياضي الجديد 
الكأس  بمباراة  اليد،  لكرة  الليبي  لالتحاد 
و»األهلي  »الهالل«  تجمع  التي  الممتازة، 
المقبل  اإلثنين  ينطلق  أن  على  طرابلس«، 
الدوري الليبي لكرة اليد بمشاركة عشرة فرق 
تتبارى فيما بينها من مجموعة واحدة، وجاءت 
التالي:  النحو  على  األول  األسبوع  مباريات 
بقاعة المرج فريق »النصر« سيحل ضيفًا على 
مباراتان،  ستقام  بنغازي  وبقاعة  »المروج«، 
بنغازي«،  »األهلي  يلتقي  »النجمة«  األولي 
الجديدة«،  »بنغازي  مع  يتبارى  و»الهالل« 
وتشهد قاعة »17 فبراير« لقاًء بين »الشرطة« 
زوارة »االتحاد«  وبقاعة  و»األهلي طرابلس«، 

عن  وصدر  »الجزيرة«.  على  ضيفًا  يحل 
اليد  لكرة  العام  باالتحاد  اإلدارة  لجنة  رئيس 
باالتحاد  جديدة  إعالمية  لجنة  بتشكيل  قرار 
ارحومة  ونائبة  الفيتوري،  فرج  عماد  يترأسها 
آخرين يمثلون مناطق وسط  عزيز، وعضوية 
وصدر  سبق  كما  ليبيا،  وشرق  وجنوب  وغرب 
عن رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق 
يكون  فنية  لجنة  بتشكيل  قرار  الفوناس، 
لمستقبل  التخطيط  والرئيسي  األول  دورها 
اللعبة باالتحاد، على أن يترأس اللجنة الدكتور 
عبدالكافي عبدالعزيز، والمقرر يوسف الزوكي، 

وعضوية رمضان المسماري.
التالية:  المهام  اللجنة  إلى  ُأسندت  أيضًا 
وضع الخطط واألهداف لتطوير لعبة كرة اليد.

افتتاح دوري اليد بالكأس املمتازة بني »الهالل« و»األهلي طرابلس«

الزوي  أكرم  الدولي  المهاجم  تحدث 
»األهلي  فريقه  فوز  عقب  عامًا«   31«
ديربي  في  »النصر«  على  بنغازي« 
مدينة بنغازي بهدف نظيف في الجولة 
الممتاز،  الدوري  ذهاب  من  األخيرة 
بمواصلة  سعادته  الزوي  وأبدى 
كما  االنتصارات،  تحقيق  فريقه 
المباراة  لخروج  أيضًا  سعادة  أبدى 
غلبت  أن  بعد  مشاكل،  أي  دون 
وتعاقدت  الرياضية،  الروح  عليها 
بنغازي«  »األهلي  نادي  إدارة 
واحد  موسم  لمدة  الزوي  مع 
ويتمتع  للتجديد،  قابل 
عريضة  بخبرات  الزوي 
تجاربه  من  جمعها 
في  المتعددة  االحترافية 
على  أبرزها  العربية،  الدوريات  مختلف 
»الحسين  فريق  وتمثيل  اللعب  اإلطالق 
بلقب  معه  توج  الذي  األردني  إربد« 
بعدها   ،2015 العام  الدوري  هداف 
األردني  »الفيصلي«  لتمثيل  اتجه 
في  أحرز  كما  هدفًا،  عشر  أربعة  وسجل 
ثالث   2017-2016 الرياضي  الموسم 
وكأس  األردن  وكأس  الدوري  هي  بطوالت 
العربية  البطولة  وصافة  جانب  إلى  السوبر، 
لألندية، كما لعب لنادي »دمنهور« المصري 

و»كاظمة« الكويتي.

وجه نجم »األهلي طرابلس« والمنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم المعداني، التحية 
ورسالة محبة للنجم فوزي العيساوي ووصفه بـ»الالعب المحبوب في ليبيا«، حيث سبق أن 
لعب االثنان في المنتخب الوطني لعدة سنوات، خاصة 1985، عندما كان المنتخب الليبي 

قريبًا من التأهل لكأس العالم بالمكسيك 1986، وفقد آخر مباراة مع المغرب، وسبق 
لفوزي العيساوي أن تحصل على لقب »العب القرن« في ليبيا بنهاية التسعينات، كما أنه 
مّثل الكرة الليبية في تشكيلة منتخب العرب في الدوحة القطرية، كما استطاع العيساوي 

أن يدوِّن اسمه بحروف من نور كأول العب ليبي وثالث نجم عربي يتوج بلقب 
أفضل العب بالبطولة األفريقية التي ُأقيمت في ليبيا العام 1982.

عقد بمقر مفوضية كشاف سرت، اجتماع موسع لرؤساء أندية االتحاد ◆◆
الرياضي  القدم بخليج سرت، حيث استضاف نادي »الشعلة«  الفرعي لكرة 
الفرعي بمنطقة  أندية االتحاد  السواوة بسرت، وبحضور رؤساء ومندوبي 

سرت والجفرة، وكشفت رئاسة االتحاد الفرعي أن االجتماع خصص آلية 
التي تواجه األندية  السنية والمشاكل والعراقيل  الفئات  إجراء وتنظيم دوري 

المعوقات مع مكاتب  إمكانية تدليل  الرياضية بمنطقة خليج سرت مع 
إلى تشكيل  االتحاد، باإلضافة  أندية  الواقع فيها  بالبلديات  الرياضة 

الرياضية. المالعب  على  لالطمئنان  لجنة 

منتخبنا الوطني من 
الكويت إلى الكويت

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  سيعود 
التي  الكويتية  بالكرة  وعالقته  ذكرياته  ليجدد 
مضى على انطالقها أكثر من نصف قرن، حيث 
سيتجدد الحوار في مواجهتين وديتين خالل أيام 
ومطلع  الجاري  يناير  شهر  أواخر  داي«  »الفيفا 
شهر فبراير المقبل، في ضيافة مالعب الكويت 

التي شهدت أول ظهور ومشاركة دولية.
كأن أول ظهور رسمي لمنتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم في بطولة كأس العرب في نسختها 
تلك  في  منتخبنا  ونجح   ،1964 العام  الثانية 
وصيفًا  ليحل  الثانية  المرتبة  بإحراز  المشاركة 
على  األولى  العربية  مشاركته  في  العرب  لبطل 

مالعب الكويت.
مواجهة  البطولة  هذه  مباريات  وشهدت 
كأس  منافسات  صعيد  على  كويتية«   – »ليبية 
بهدف  المنتخبين  تعادل  عن  أسفرت  العرب، 
الفريق  وهداف  نجم  توقيع  هدفنا  حمل  لهدف 
أحمد بن صويد، وكانت قبل ذلك بثالث سنوات 
قد شهدت الدورة العربية بالمغرب العام 1961 
أول مواجهة رسمية جمعت المنتخبين، أسفرت 
أحرزهما  لهدفين،  تعادلهما بهدفين  أيضًا عن 
حسن السنوسي وبدر الدين المحجوب، ثم شهد 
جمعت  ودية  دولية  مواجهة  أول   1965 العام 

المنتخبين ضمن دورة المعرض بطرابلس.
وشهدت هذه المباراة أول انتصار ليبي على 
عمران  إحرازها  على  تناوب  برباعية،  الكويت 
سالم بثالثية، وهدف للنجم الكبير علي البسكي، 
فلسطين  كأس  بطولة  مباريات  شهدت  فيما 
انتصار كويتي رسمي  أول   1972 العام  بالعراق 
الهاشمي  أحرزهما  لهدفين  أهدف  بثالثة 
البهلول وحسين الشريف، ثم شهد العام 1975 
ثاني حوار ودي وأول مواجهة ودية تستضيفها 
الكويتي  المنتخب  فوز  عن  أسفرت  الكويت 

بهدف لصفر.
 1977 العام  المنتخبين  بين  الحوار  تجدد 
بطرابلس  المدرسية  العربية  الدورة  بمنافسات 
اللقاء األول بتعادل  انتهى  في مناسبتين، حيث 
الفريقين دون أهداف، بينما حسم منتخبنا الفوز 
طريق  عن  لصفر  بهدف  النهائية  المباراة  في 
الذهبية،  الرياني، ليتوج منتخبنا بالقالدة  بشير 
 – »ليبية  مواجهة  آخر   2009 العام  وشهد 
كويتية« ودية استضافتها الكويت، وأسفرت عن 
تعادل المنتخبين بهدف لهدف، حيث أحرز هدف 
منتخبنا الوطني أحمد كراوع، بينما كان منتخب 
التسجيل  الفتتاح  والسباق  المبادر  هو  الكويت 
جزاع، وهي  نفذها العبه محمد  جزاء،  ركلة  من 
والثانية  المنتخبين  تجمع  ودية  مواجهة  ثالث 
تجمع  مباراة  وتاسع  الكويت،  تستضيفها  التي 

المنتخبين، من بينها خمس مباريات رسمية.

● األهلي طرابلس في منافسات كرة اليد

األفريقية  األمم  بطولة  فيه  تقام  الذي  الوقت  في 
الـ33 بالكاميرون، وتستعد القارة السمراء للمرحلة 
الختامية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم 
المقبلة »قطر 2022« في مارس المقبل، وكلتاهما 
ودع منتخب ليبيا األول لكرة القدم أجواءها مؤخرًا، إال 
أنه يستعد للظهور الودي أمام منتخب الكويت في 
العاصمة الكويت، وسط ترقب لجماهير الكرة الليبية 
لمنتخبها »فرسان المتوسط«، قبل مواجهتين تم 
االتفاق عليهما أمام الشقيق العربي وممثل الكرة 
اآلسيوية، حيث يتقابل المنتخبان ضمن أجندة »أيام 
الجاري،  يناير  من  والعشرين  التاسع  يومي  فيفا«، 
واألول من فبراير المقبل، وتحتسب نتائج المباراتين 
ضمن تقييمات االتحاد الدولي للعبة »فيفا«، وتؤثر 
الشهرية  النشرة  المنتخبات في  نتائج ترتيب  على 

التي يصدرها االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.

وجوه جديدة على الساحة
لوديتي  المتوسط«  »فرسان  قائمة  وتشهد 
»األهلي  العب  سالمة  فاضل  تواجد  الكويت 
ومعاذ  »األخضر«،  من  الكوت  والمهدي  بنغازي«، 
ويوسف  »أبوسليم«،  مرمى  حارس  المنصوري 
»األولمبي«،  نادي  العبي  ابشارة  وطارق  فايق 
للمرة األولى، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب 
المنتخب  قائمة  وشهدت  العبا،   23 اختيار  على 
تواجد العبين يظهرون للمرة األولى مع »فرسان 
المتوسط«، لتضم في مجملها معاذ الالفي ومراد 
ومعتصم صبو وسند  المنصوري  ومعاذ  الوحيشي 
الورفلي وأحمد التربي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة 
المقصي  وأحمد  سالمة  وفاضل  الكوت  والمهدي 
شكري  ومأب  العبيدي  والشامخ  الخوجة  وعمر 
بشارة  القليب وطارق  ونورالدين  التهامي  ومحمد 
ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني 

وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق«.

ترقب لموقف خافيير كليمنتي
لإلسباني  سيكون  والمنتظر،  األهم  الترقب 
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  كليمنتي  خافيير 
األول، بعد أن ألمح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي 
عبد الحكيم الشلماني، إلى إمكانية إقصائه وإقالته 
نهائيًا من منصبه دون رجعة، إذا لم يلتزم كليمنتي 
حول  تعقيدًا  األمور  ليزيد  ليبيا،  إلى  بالحضور 
أن  خصوصًا  المتوسط«،  »فرسان  مع  مستقبله 

عقده ممتد حتى نهاية العام الجاري 2022.

تطبيق بنود العقد
إدارة  لمجلس  التنفيذي  المكتب  وعقد  وسبق 

االتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعًا، بمدينة البيضاء 
الشلماني  عبدالحكيم  االتحاد  رئيس  برئاسة 
االتفاق  »جرى  الشلماني:  وقال  المجلس،  وأعضاء 
كليمنتي  الوطني  المنتخب  مدرب  استدعاء  على 
معه،  الحروف  على  النقاط  لوضع  العام  بداية  في 
ألننا سبق لنا أن استدعيناه عدة مرات، وهو يطلب 
سيُجرى  االستدعاء  هذا  يلبي  ال  كان  إن  التأجيل، 

معه  العقد  فسخ  ويمكن  العقد،  بنود  تطبيق 
عاٍل  مستوى  على  مدرب  عن  والبحث  بالتراضي، 
بالتنسيق مع المختصين؛ ألن المدير الفني يتحمل 
مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ 
به من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة 
إلى  السنية  الفئات  من  ابتداًء  الليبية،  القدم  كرة 

المنتخب األول«.

التقييم والمحاسبة
فترة  وأن  مدرب،  أي  محاسبة  الشلماني  وأكد 
للتقييم  تخضع  أن  البد  الحالية  كليمنتي  خافيير 
بأن  عليه  التأكيد  وجرى  سبق  حيث  والمحاسبة، 
المعسكرات المقبلة لن تكون إال في ليبيا، وعليه 
داخلها، مضيفًا:  ويعمل من  ليبيا  يقدر ظروف  أن 
»لم تكن نتائجنا مميزة في السابق، ولم نصل إلى 
الطريقة،  بهذه  انتقادنا  يجري  حتى  العالم  كأس 
يريد كرة  الكرة، ومن ال  اتحاد  يحارب  وهناك من 

قدم في ليبيا«.

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

لصالح األخير، بينما تصدر منتخب مصر المركز األول 
برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط أيضًا عن الغابون 
وليبيا، بينما جاءت أنغوال في المركز الرابع واألخير 

بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

تراجع عن البداية القوية
البداية  عن  المتوسط«  »فرسان  وتراجع 
القوية التي حصدوا فيها ست نقاط بالفوز 
أن خسارتين  إال  أنغوال،  ثم  الغابون  على 
الثالثة والرابعة  أمام مصر في الجولتين 
ثم  اإلسكندرية،  في  بهدف  وإيابًا  ذهابًا 
إيقاف  في  تسببتا  بنغازي،  في  بثالثية 
تلقي  قبل  قلياًل،  »الفرسان«  نشاط 
خسارة ثالثة أمام الغابون، ثم تعادل أخير 
مع أنغوال، كما ظهر المنتخب الليبي دون 
المستوى مع توالي مباريات التصفيات، في 
عاشه  الذي  الفني  الضعف  لحالة  انعكاس 
خافيير  اإلسباني  مع  المتوسط«  »فرسان 
كونه  الثانية،  واليته  في  وتحديدًا  كليمنتي، 
صاحب اإلنجاز األبرز واألوحد في سماء كرة القدم 
الليبية، عندما قاد الفريق الوطني نحو الفوز ببطولة 
األمم األفريقية لالعبين المحليين الـ»شان 2014« 

في واليته األولى.

قرعة تصفيات 2023
وشهدت مدينة دواال، إحدى المدن التي تحتضن 
منافسات كأس األمم األفريقية في الكاميرون، قرعة 
 ،2023 المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  تصفيات 
التي تنتظرها الكرة الليبية للتعويض، وسيقام الدور 
التمهيدي من التصفيات بنظام خروج المغلوب، عبر 
مباريتين )ذهابًا وإيابًا( تشمل الفرق ذات التصنيف 
األدنى، وفقًا لتصنيف »فيفا«، وتصعد الفرق المتأهلة 
من هذا الدور إلى مرحلة المجموعات التي تشهد 
التمهيدية  الجولة  وستشهد  منتخبًا،   48 مشاركة 
إلى  تقسيمها  وسيتم  تصنيفًا،  األقل  الـ12  الفرق 
مستويين، ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف األعلى 
ضد الفرق الستة األقل تصنيفًا على أن تكون مباريات 
اإلياب على ملعب األول، وبعدها سينضم الفائزون 
فريقًا  الـ42  إلى  المباراتين  مجموع  في  الستة 
التصفيات.  المجموعات من  المصنفين في مرحلة 
المستوى  في  التمهيدي،  الدور  منتخبات  وتصنيف 
األول: ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، غامبيا، جنوب 
السودان، موريشيوس.. أما المستوى الثاني: تشاد، 
ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل، 
إريتريا. كما قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم، إقامة 
األمم  لكأس  المؤهلة  للتصفيات  التمهيدي  الدور 
األفريقية في الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، 
بالتزامن مع المرحلة النهائية من تصفيات كأس 

العالم »قطر 2022«.

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في بنينا.                                                                )تصوير - فراس حيدر(

القاهرة – الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ »فرسان املتوسط« في الكويت
المنتخب الوطني يواجه شقيقه العربي مرتين ضمن أجندة »فيفا« يومي 29 يناير و1 فبراير

وسط ترقب لمصير المدرب كليمنتي

الشلماني يمنح اإلسباني فرصة أخيرة
لتصحيح المسار قبل انتهاء عقده بنهاية 2022

● الزوي

الديب عاشر وآخر المدربين المغادرين 
للمجموعة الثانية

بمغادرة المدرب الوطني رضوان الديب مهمته كمدرب لفريق »المحلة« 
األول لكرة القدم تكون فرق المجموعة الثانية جميعها قد غيرت مدربيها 
التونسية  التدريبية  المدرسة  وتمثل  آخرين،  بمدربين  واستبدلتهم 
مدربين  ستة  برصيد  الثانية  المجموعة  فرق  مدربي  نصف  من  أكثر 
مقابل أربعة مدربين محليين، كما تضم قائمة فرق المجموعة األولى 
ستة مدربين من تونس ليكون إجمالي المدربين الذين يمثلون الكرة 

التونسية على مستوى المجموعتين اثني عشر مدربًا.
ففريق »االتحاد« متصدر ترتيب مرحلة الذهاب تعاقد مع المدرب 
التونسي محمد الكوكي بعد تجربة لم تدم طوياًل مع المدرب اإليطالى 
جوسيبى سانينو، ثم المدرب الوطني محمد الحمروني، بينما تعاقدت 
إدارة النادي »األهلي طرابلس« مع المدرب التونسي فتحي الجبال فيما 
أسند فريق »السويحلي« مهمة تدريب الفريق األول للمدرب التونسي 

كمال زعيم بدياًل للمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش.
وتولى المدرب التونسي منير اشبيل مهمة قيادة فريق »األولمبي« 
بدياًل  العقبي  مراد  التونسي  حل  بينما  جبارة،  لطفي  لمواطنه  بدياًل 
فيما  المصراتي«،  »االتحاد  فريق  وتدريب  لقيادة  برانكو  للصربي 
التونسي جمال خشارم بدياًل للمدرب  يقود فريق »الخمس« المدرب 
الوطني حمدي بطاو الذي انتقل لتدريب فريق »المدينة« عقب إقالة 
المغربي الحسن الغسلي، فيما تسلم المدرب رضا عطية مهمة تدريب 
»أبوسليم« من زميله عمر المريمي، بينما يواصل جمال خميس قيادته 
لفريق »الشط«، متذيل الئحة ترتيب المجموعة بعد أن بدأ مسيرته هذا 
الموسم مع المدرب الوطني مروان نصرات، بينما حل المدرب الوطني 
المدربين  آخر  الديب  رضوان  الوطني  للمدرب  بدياًل  قشوط  صبرى 
البرتقالي طوال  الفريق  قاد  الذي  الثانية،  المجموعة  لفرق  المغادرين 

مرحلة الذهاب.
وتواصلت التغييرات داخل األجهزة الفنية في أندية الدوري الليبي 
في  الليبية  الكرة  ممثلي  مؤخراً  طالت  أن  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز 
بطولة »الكونفدرالية« االتحاد »العميد« واألهلي طرابلس »الزعيم«، 
حيث أعلنت إدارة نادي االتحاد استقالة مدرب الفريق األول لكرة القدم، 
اإليطالي جوزيبي سانينو، ليودع »العميد«، بعد قبول اإلدارة استقالته، 
كما سبقه قرار من اللجنة التسييرية بالنادي »األهلي طرابلس« بفسخ 
سيموندي  برنارد  الفرنسي  القدم،  لكرة  األول  الفريق  مدرب  عقد 

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

الموسم 2021 – 2022.

● الديب

ثالث  آخر  الرياضية  لأللعاب  مصراتة  بقاعة  جرت 
الطائرة،  الكرة  الهبوط في  مباريات في دوري تفادي 
بثالثة  »العروبة«  على  »المروج«  فوز  عن  أسفرت 
 25  ،19  -  25( نتائجها  كانت  مقابل  دون  أشواط 
»النصر«  على  »البشائر«  فاز  كما   ،)14  -  25  ،20  -
كانت  واحد،  شوط  مقابل  أشواط  ثالثة  بنتيجة 
 ،)26 - 28  ،20 - 25  ،25 - 19 نتائجها )25 - 21، 
الويفات«  »الوحدة  على  زليتن«  »األفريقي  وفاز 
 -  25( نتائجها  كانت  رد  دون  أشواط  ثالثة  بنتيجة 

.)13 - 25 ،16 - 25 ،11
تفوق  ليشهد  األخيرة،  الجولة  بعد  الترتيب  جاء 
جاء  األشواط  وبفارق  نقطة،  بـ12  أواًل  »النصر« 
»البشائر« ثانيًا بـ12 نقطة، والفريقان ضمنا البقاء في 
دوري الدرجة األولى، أما ثالثًا، فجاء »األفريقي زليتن« 
بـ11 نقطة، ورابعًا »المروج« بـ7 نقاط، وينتظر فريقا 
»األفريقي« و»المروج« تصفيات الصعود لفرق الدرجة 
الثانية، ويهبط للدرجة الثانية فريقا »العروبة« خامس 
سادس  الويفات«  و»الوحدة  نقاط  بثالث  الترتيب 

الترتيب دون نقاط.
وأكد عضو اللجنة المشرفة على بطولة سداسي الكرة 
الطائرة، فرج األعوج، أن قرعة الدوري السداسي لبطولة 
المشرفة  اللجنة  حضور  شهدت  الطائرة  للكرة  ليبيا 
ومندوبي الفرق الستة المشاركة وهي: »األهلي بنغازي« 
و»السويحلي«  األولى،  المجموعة  عن  و»الهالل« 
و»االتحاد المصراتي« عن المجموعة الثانية، و»األهلي 

طرابلس« و»أساريا« من المجموعة الثالثة.
ملعب  على  سيقام  السداسي  الدور  أن  إلى  يشار 
قاعة مصراتة لأللعاب الرياضية، وبنظام النصف دوري، 
التراتيب األربعة األولى  وتتأهل الفرق المتحصلة على 
إلى المرحلة الثالثة واألخيرة، التي ستقام من تجمعين، 
واألكثر نقاطًا في التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا 

للكرة الطائرة.
عدنان  الطائرة،  للكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وكان 
الدور  لجنة مشرفة على  قرارًا بتشكيل  البكباك، أصدر 

الرياني  عادل  ونائبه  دوه  خيري  برئاسة  السداسي 
علي  الحكام  لجنة  وعن  الحضيري،  حسين  والمقرر 
وعضوية  األعوج  فرج  اإلعالم  مكتب  وعن  المكشالي، 
كل من إبراهيم نصر ووجدى القمبري، وأحمد التريكي، 

وفرج الجعيبي، وإدريس سليمان العوف، ومنير درز.
البطولة  قرعة  بالبحرين،  ُأجريت  نفسه،  الوقت  في 
في  تونس  تستضيفها  التي  الطائرة  للكرة  العربية 
ليبيا  ويمثل  المقبل،  فبراير   27 وحتى   15 من  الفترة 
»األهلي طرابلس« و»السويحلي«، وأسفرت القرعة عن 

المجموعات اآلتية:

المجموعة األولى
الكويتي،  »كاظمة«  التونسي،  الرياضي«  »الترجي 
»شباب  الجزائري،  الكتامي«  الميلي  »األولمبي 

الحسين« األردني، و»السويحلي« الليبي.

المجموعة الثانية
القطري،  »الريان«  العماني،  والوافي«  »الكامل 
»الكويت« الكويتي، »الصداقة« الفلسطيني، »األهلي 

طرابلس« الليبي.

المجموعة الثالثة
»مستقبل المرسى« التونسي، »األهلي« القطري، »غاز 
الجنوب« العراقي، »خبيل« اليمني، »سنجل« الفلسطيني.

المجموعة الرابعة
»البشمركة« العراقي، »السيب« العماني، »الشعلة« 

اليمني، »دار كليب« البحريني.

مصراتة تستقبل الدوري السداسي في الطائرة
طرابلس - محمد ترفاس

● منافسات الكرة الطائرة بمشاركة األهلي طرابلس

● العيساوي 



180 هدفاً في المسابقة الكبرى وسط مشاركة 20 فريقاً بمجموع 90 مباراة و18 هدفاً في األسبوع التاسع
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

تواصل كرة القدم تقديم الدروس المهمة، 
من  مستفادة  تكون  أن  يفترض  التي 
الجميع، وآخرها بطولة أفريقيا المقامة حاليًا 
أفريقية  بالكاميرون، حيث سطعت منتخبات 

جديدة وتغيرت خريطة كرة القارة السمراء.
وحده  التاريخ  يعد  لم  األحيان  أغلب  وفي 
عدد  أو  منتخب  أي  تألق  باستمرار  كفياًل 
بطوالته القارية، وإنما االجتهاد في الملعب 
صغير  منتخب  يوجد  فال  ضروريًا،  أمرًا  بات 
أو كبير بقدر ما يوجد ما تقدم فوق العشب 

األخضر من جهد وعرق وعطاء.
فقد سطعت منتخبات غائبة مثل سيراليون 
بطولة  عن  عامًا  عشرين  بعد  عادت  التي 
وأحرجت  جديد  وجه  عن  وأبانت  الـ»كان«، 
معه،  وتعادلت  األول  بالدور  الجزائر  منتخب 
لها،  مشاركة  أول  في  قوتها  غامبيا  وأكدت 
ونفس الحال لمنتخب جزر القمر الذي يترشح 

للمرة األولى ونجح في الوصول للدور الثاني.
وكذلك منتخب الرأس األخضر الذي أصبح 
رقمًا صعبًا في كل بطولة في النسخ األخيرة، 
حيث لم يعرف قبل عشر سنوات طريق التأهل 
وأيضًا  عنها،  اليغيب  وأصبح  البطولة  لهذه 
للنسخة  يتواجد  الذي  موريتانيا  منتخب 
الثانية على التوالي وأصبح منتخبًا يحصد 

نتائج عمل اتحاده الكروي.
أفريقيا  في  ليست  القدم  كرة 
العالم،  مالعب  كل  في  بل  فقط، 
كان  ومن  كبيرة،  دروسًا  تقدم 
البرازيل  تفقد  أن  يومًا  يتوقع 
في  مهمة  مباراة  أرضها  وعلي 
نهائيات المونديال وبنتيجة ثقيلة 
درسًا  ستبقي  مباراة  في   2014 العام 
دائم  منتخب  يوجد  ال  أنه  كما  كبيرًا،  كرويًا 
مراكز  وكل  البطوالت،  يحقق  أو  االنتصارات 
تتعرض  القدم  كرة  في  العالمية  القوى 
وتراجع  كبيرة  لنكسات  واآلخر  الحين  بين 

حساباتها.
والكبير  الطويل  بتاريخها  مثاًل  إيطاليا 
روسيا  لمونديال  التأهل  تستطع  لم  عالميًا 
ترشحها  تحسم  لم  والزالت  الماضي، 
منتخب  وكذلك  المقبل،  قطر  لمونديال 
الذي  اإلنجليزي،  المنتخب  أن  كما  البرتغال، 
العالمية  القدم  كرة  قالع  أبرز  إحدى  يشكل 
يعاني في عدة بطوالت، وأخفق خالل عديد 

البطوالت بكأس العالم وبطوالت أوروبا.

دروس مستفادة

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

السنة السابعة
العدد 323  24 جمادى  اآلخرة 1443 هــ

27 يناير 2022 م مالعباخلميس

»األهلي  فريق  مرمى  لحراسة  القيادة  شارة  حكاية  تتجدد 
بنغازي«، فهي حكاية قديمة جديدة، تجددت هذا الموسم، 
حيث بدأت وظهرت هذه الحكاية منذ ظهور الفريق العريق 
في عالم مسابقات كرة القدم المحلية في بطولة الدوري 
الرياضي  للموسم  األولى  نسخته  في  القدم  لكرة  الليبي 
الفريق  وقيادة  تدريب  على  اإلشراف  تولى  حين   ،64-63
حارس مرماه وقائده الراحل عبد العال العقيلي، الذي تولى 
مهمة تدريب الفريق لمواسم عديدة استمرت حتى أواخر 
الستينات، وكان قبل ذلك قائدًا للفريق، ثم حمل شارة قيادة 
الفريق من بعده في عديد المواسم حارس المرمى الكبير 
علي أبوعود الذي دافع عن شباك وعرين »األهلي بنغازي« 
منذ فترة الستينات وحتى مطلع السبعينات، ليحل ويأتي من 
بعده ويتسلم شارة القيادة الحارس العمالق الفيتوري رجب 

الذي قاد الفريق خالل مواسم السبعينات.
وجاء من بعد الفيتوري رجب، الدور على الحارس األنيق 
رمزي الكوافي أحد أبرز حراس مرمى الفريق طوال مواسم 
الثمانينات، ليسلم الراية بعد اعتزاله المبكر للحارس بريك 
بقاء  على  الحفاظ  في  قياسي  برقم  يحتفظ  الذي  داوود 
اثنتي عشرة  لعدد  األهداف  أن تهزها  شباكه نظيفة دون 
مباراة متتالية في الموسم الرياضي 91 92-، وهو الموسم 
الرابعة  بالبطولة  بنغازي«  »األهلي  فريق  فيه  توج  الذي 

عن  دافع  الليبي.  الدوري  بطولة  مستوى  على  تاريخه  في 
شباك الفريق حارس المرمى المتميز حسين عمران ليأتي 
من بعده بسنوات حراس مرمى آخرون دافعوا عن الشباك 
هذا  انتقل  الذي  رزق  جواد  أبرزهم  القيادة،  شارة  وحملوا 
الموسم ليدافع عن شباك الفريق الجار والمنافس »النصر«، 

وأخيرًا الحارس المتميز صاحب األداء المتطور مراد الوحشي 
»الهالل«،  فريق  مع  الكروية  ومسيرته  مشواره  بدأ  الذي 
ثم انتقل بعدها إلى فريق »االتحاد« ليتحول بعدها للدفاع 
عن شباك وعرين »األهلي بنغازي« قبل عامين، وتألق مع 
الفريق محليًا وأفريقيًا، وجدد هذا الموسم عالقته وارتباطه 

قادمين  لموسمين   2024 العام  حتى  بنغازي«  بـ»األهلي 
سيكون خاللها الفريق العريق فى عهدة حارس مرمى أكد 
والعمالقة  الكبار  الحراس  خطى  على  يسير  وبات  جدارته 
الذين قدمتهم مؤسسة »األهلي بنغازي« على مر األجيال 
مواليد  من  مراد  أن  كما  الحافل،  الطويل  تاريخها  وعبر 
الشابة  الوطنية  المنتخبات  كافة  مع  وبرز  ولعب   1998
عن  ودافع  األول  الليبي  للمنتخب  لعب  كما  واألولمبي، 
شباكه ألول مرة رسميًا في مباراة تنزانيا ضمن تصفيات 

كأس األمم األفريقية.
هذا  بنغازي«  »األهلي  فريقه  مع  الوحشي  ويسهم 
العالمة  تحقيق  أبرزها  مميزة،  أرقام  تسجيل  في  الموسم 
نقطة   27 الفريق  حقق  حيث  الذهاب،  دور  في  الكاملة 
من 9 انتصارات متتالية فضاًل عن عدم تلقيه أي هزيمة، 
يشاركه تنظيم دفاعي قوي، ليجني فريق »األهلي بنغازي« 

الملقب بـ»المشوار الطويل« ثمار استقراره 
في  اإلدارة  مجلس  تعاقد  أن  بعد  الفني، 
بداية الموسم مع المدرب الكرواتي رادان 

الفريق  لتدريب  عامًا(،   57( غاسانين 
كما  واحد،  موسم  لمدة  األول  الكروي 

أعلن »األهلي بنغازي« تعاقده مع عدد 
مهند  أبرزها  القوية،  الصفقات  من 

بوعجيلة من »النصر« ومهند إيتو، 
من  لعدد  تعاقده  تمديد  بجانب 

نجومه.
نادي  إدارة  تعاقدت  كما 
حارس  مع  بنغازي«  »األهلي 
المنتخب الوطني الدولي أحمد 
عزاقة حتى العام 2023 قادمًا 

من نادي »المدينة« في صفقة 
انتقال حر، بجانب التعاقد مع مهاجم نادي »أبوسليم«، 

جمعة أبورقيقة، لمدة ثالث سنوات، وكانت إدارة نادي 
أكرم  الدولي  المهاجم  مع  تعاقدت  بنغازي«  »األهلي 

الزوي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، كما جددت إدارة 
النادي عقود عدد من الالعبين من بينهم محمد العكشي 
بنغازي«،  »األهلي  حارس  رحل  حين  في  مرسال،  وجبريل 
جواد رزق، لينتقل إلى صفوف فريق »النصر« في عقد يمتد 
لمدة موسمين، وكان جواد رزق قريبًا من التجديد مع ناديه 

»األهلي بنغازي«، لكنه غير وجهته في اللحظات األخيرة.

شارة قيادة حراسة مرمى »األهلي بنغازي«.. من العقيلي إلى الوحشي
الوسط - زين العابدين بركان

»األهلي بنغازي« و»االتحاد« بطال شتاء الدوري الليبي »47«

الليبي  الدوري  مسابقة  من  الذهاب  مرحلة  ُاختتمت 
التاسع  األسبوع  مباريات  آخر  بإقامة  القدم  لكرة  الممتاز 
بنغازي  مدينة  دربي  جمعت  التي  الكبرى،  المسابقة  من 
بين »األهلي بنغازي« و»النصر«، التي انتهت بفوز فريق 
»األهلي بنغازي« بهدف دون رد، وكانت المسابقة شهدت 
أن  بعد  والثانية،  األولى  المجموعتين،  في  قويًا  تنافسًا 
واالستقرار،  االنتظام  طريق   »47« رقم  المسابقة  عرفت 
له،  المرسوم  بالشكل  موعده  في  األول  الدور  لينتهي 

ويصبح »األهلي بنغازي« و»االتحاد« بطلي الشتاء.

المجموعة األولى
شهدت نتائج المجموعة األولى، فوز »األهلي بنغازي« 
على »النصر« بهدف دون مقابل، وتعادل سلبيًا »الهالل« 
سرت«  »خليج  على  »الصداقة«  وفاز  الجبل«،  و»شباب 
بهدف دون رد، وفاز »التعاون« على »التحدي« بهدف دون 

رد، وفاز »األخضر« على »دارنس« بثالثة أهداف نظيفة.

المجموعة الثانية
فاز »األهلي طرابلس« على »أبوسليم« بهدفين دون 
مقابل، وفاز »الخمس« على »الشط« بنتيجة أربعة أهداف 
و»السويحلي«،  »االتحاد«  سلبيًا  وتعادل  هدفين،  مقابل 
رد،  دون  هدفين  بنتيجة  »المحلة«  على  »المدينة«  وفاز 

وتعادل بهدف »األولمبي« و»االتحاد المصراتي«.

ترتيب المجموعة األولى
نقطة،   27 بنغازي«  »األهلي  الذهاب  مرحلة  بطل 
و»األخضر« 22 نقطة، و»النصر« ثالثًا برصيد 16 نقطة، 
و»الهالل« 15 نقطة، و»التعاون« 11 نقطة، و»الصداقة« 
10 نقاط، و»دارنس« 9 نقاط، و»شباب الجبل« 8 نقاط، 

و»التحدي« 5 نقاط، و»خليج سرت« 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية
نقطة،   16 طرابلس«  »األهلي  نقطة،   19 »االتحاد« 
»السويحلي« 15 نقطة، »األولمبي« و»االتحاد المصراتي« 
نقاط،  »أبوسليم10«  11نقطة،  »المدينة«  12نقطة، 

»المحلة« 9 نقاط، »خليج سرت« نقطتان.

نظام البطولة
يتكون الدوري الليبي هذا الموسم من 20 فريقًا، تضم 
كل مجموعة 10 فرق، ليكون مجموع المباريات 90 مباراة، 
في كل مجموعة 45 مباراة، وقد تم تسجيل 18 هدفًا خالل 
األسبوع التاسع، وتم تسجيل في مرحلة الذهاب 180هدفًا، 
في  و71 هدفًا  األولى،  المجموعة  في  أهداف   109 بواقع 

المجموعة الثانية.

بطل المرحلة
فريق  األولى  المجموعة  في  الذهاب  مرحلة  بطل 
تسع  من  نقطة،   27 الكاملة  بالعالمة  بنغازي«  »األهلي 
جوالت دون أي خسارة أو تعادل، ووصيف المجموعة األولى 
»النصر«  فريق  ثالثًا  وحل  نقطة،  بـ22  »األخضر«  فريق 

المجموعة  في  الذهاب  مرحلة  وبطل  نقطة،   16 برصيد 
وأربعة  فوز   5 نقطة،   19 برصيد  »االتحاد«  فريق  الثانية 
تعادالت ولم يخسر أي مباراة، ووصيف المجموعة الثانية 
فريق »األهلي طرابلس«، الذي تعثر في المباريات األولى 
»االتحاد«،  أمام  الثاني  األسبوع  في  خسارة  خالل  من 
والتعادل في 4 مباريات، والفوز في أربع مباريات برصيد 16 
نقطة، وثالث المجموعة الثانية فريق »السويحلي« برصيد 
15 نقطة، فاز في أربع مباريات، وثالثة تعادالت وخاسرتان.

مجموعة الوسط
في  نقطة   15 »الهالل«  فرق  األولى  المجموعة  في 
الترتيب الرابع، »التعاون« 11 نقطة في الترتيب الخامس، 
وفي  نقاط،   10 السادس  الترتيب  في  »الصداقة« 
المجموعة الثانية، »االتحاد المصراتي« و»األولمبي« 12 

نقطة، و»المدينة« 11 نقطة، و»أبوسليم«10 نقاط.

المراكز األخيرة
فرق  األولى،  المجموعة  في  األخيرة  المراكز  مجموعة 
»التحدي«  نقاط،   8 الجبل«  »شباب  نقاط،   9 »دارنس« 
الثانية  المجموعة  وفي  نقاط،   3 »خليج سرت«  نقاط،   5

»الخمس« و»المحلة« 9 نقاط، و»الشط« بنقطتين.

ثبات مدربين
شهدت مباريات الذهاب تغييرًا في األطقم التدريبية 
و»الهالل«  بنغازي«  »األهلي  فرق  عدا  الفرق،  لكل 
مدربيها،  على  أبقت  التي  و»األخضر«،  و»النصر« 
ناصر  تواجد  »النصر«  ففي  فنيًا،  استقرارًا  وشهدت 
ثابت،  طارق  التونسي  المدرب  و»الهالل«  الحضيري، 

التونسي  المدرب  و»األخضر«  ردان،  بنغازي«  و»األهلي 
سمير شمام في المجموعة األولى.

تعاقدات مدربين
تعاقدت إدارة »دارنس« أخيرًا مع المدرب التونسي أنيس 
أطقم  في  تغييراً  الثانية  المجموعة  وشهدت  العيساوي، 
التدريب، ولم يوجد استقرار فني لكل المجموعة، حيث تمت 
إقالة أو استقالة عشرة مدربين في هذه المجموعة غادرو 
أنديتهم، وتم اللجوء إلى المدرسة التونسية، حيث يوجد في 
المجموعة الثانية سبعة مدربين من تونس، وأربعة مدربين 
وطنيين، وهم مدرب »المدينة« حمدي بطاو، و»أبوسليم« 
في  وجمال خميس  الديب  راضون  و»المحلة«  رضا عطية 
»الشط«، أما باقي المجموعة فكلهم مدربون من تونس 
و»االتحاد«  جبال،  فتحي  المدرب  طرابلس«  »األهلي 
محمد الكوكي، و»الخمس« جمال خشارم، وكمال الزعيم 
و»االتحاد  »األولمبي«،  اجبيل  ومنير  »السويحلي«،  في 
التوانسة  المدربين  العقبي، ليصل عدد  المصراتي« مراد 

حتى نهاية مرحلة الذهاب 12 مدربًا من عشرين فريقًا.

متفرقات مرحلة الذهاب
معاذ  الذهاب  مرحلة  حراس  أفضل 

هدفين،  »االتحاد«  مرمى  حارس  الالفي 
ومراد الوحشي 3 أهداف، وعماد رجب حارس 
فريق »دارنس« 4 أهداف، ومحمد نشنوش 
وعلي  أهداف،   4 طرابلس«  »األهلي  حارس 

شنينة حارس »السويحلي« 4 أهداف.

هدافو مرحلة الذهاب
يأتي المحترف التونسي هيثم الجويني على 

بابل  أري  أهداف، ثم  بـ7  المرحلة  راس هدافي 
بـ6 أهداف، وسالم روما المسالتي وأحمد كرواع 
شباك  وكانت  أهداف،   5 باكايوكو  وإسماعيل 
هدفًا،   20 استقبلت  سرت«  »خليج  فريق  مرمى 
المجموعة  في  أهداف   10 »األولمبي«  وشباك 

أضعف  فكانا  و»الشط«  »أبوسليم«  أما  الثانية، 
خط هجوم خالل مرحلة الذهاب حيث سجل كالهما 

ثالثة أهداف.

أقوى هجوم
في  هجوم  خط  أقوى  صاحب  »األخضر«  فريق  يعد 
هدفًا،   25 سجل  حيث  الذهاب،  مرحلة  خالل  الدوري، 
حيث  الذهاب،  مرحلة  خالل  دفاع  خط  أقوى  و»االتحاد« 
استقبلت شباكه هدفين، و»خليج سرت« أسوأ خط دفاع، 
من  سرت«  و»خليج  هدفًا،   20 شباكه  استقبلت  حيث 
المجموعة األولى و»الشط« من المجموعة الثانية ينهيان 
مرحلة الذهاب دون تحقيق أي فوز، حيث يحتالن المركز 

األخير، األول بـ3 نقاط من 3 تعادالت، والثاني بنقطتين.

طرابلس – الصديق قواس

بعد انتهاء مرحلة الذهاب في المجموعتين

● الديربي األخير بين ● مباراة لالتحاد في مسابقة الدوري الممتاز
األهلي بنغازي والنصر

المجموعة األولى 109 أهداف 
والثانية 71 هدفاً.. و»األخضر« 

أقوى خط هجوم بـ25 هدفاً

للتحكيم  العامة  اللجنة  بإشراف 
انطلقت  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 

بنغازي  بمدينة  الماضي  اإلثنين 
الدوليين  الحكام  »ملتقى  فعاليات 

أيام  أربعة  مدى  على  األولى«  والدرجة 
 27 إلى   23 من  الفترة  خالل  متتالية 
من  أكثر  بمشاركة  الجاري  يناير  من 

وحكام  الدوليين  الحكام  من  حكمًا   60
األولى. الدرجة 

محاضرات  الملتقى  برنامج  وتضمن 
بالملعب  عملية  ومحاضرات  نظرية 

ببنغازي،  الرياضية  بالمدينة  الجانبي 
الحكم  المحاضرات  إلقاء  في  وشارك 

عصام  والمحاضر  المصري  الدولي 
خبراء  من  عدد  جانب  إلى  الفتاح،  عبد 

الدوليين  الحكام  من  ليبيا  في  التحكيم 
السابقان  الدوليان  أبرزهم  السابقين 
ومحمد  اهلل  عبد  محمد  والمحاضران 

الزالوي.
اهتمامات  ضمن  الخطوة  تلك  تأتي 
الليبي،  الحكم  بتطوير  التحكيم  لجنة 
تحضيرات  وضمن  كفاءته،  من  والرفع 

للمرحلة  التحكيم  لجنة  واستعدادات 
لمنافسات  اإلياب  مرحلة  من  المقبلة 

التي  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة 
من  التحكيم  يكون  أن  الجميع  يأمل 

إلى  ووصولها  إنجاحها  في  المساهمين 
األمان. بر 

بنغازي تستضيف 
ملتقى الحكام الدوليين 

والدرجة األولى

أكد رئيس اللجنة الفنية للمالكمة مفتاح بلوزه، في تصريح 
حاليًا  تعمل  الفنية  اللجنة  أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص 
للمالكمة  الليبي  االتحاد  »صالة  وقال:  صعبة،  ظروف  في 
والكهرباء«. للمياه  وتفتقر حتى  عبارة عن صفيح متهالك، 
وناشد بلوزه كل المسؤولين عن الرياضة االلتفات للعبة 

العام  االتحاد  ودعم  مشرف،  تاريخ  لها  التي  المالكمة 
ماديًا وتوفير البنى التحتية للعبة، من الصاالت الرياضية 

حتى يتم التمكن من تنفيذ البرامج الداخلية والخارجية.
المالكمة  الذي سطر فيه بطل  الوقت  يأتي هذا في 

أن  بعد  نور،  من  بحروف  اسمه  الفالح،  سعد  الليبية 
عن  الرياضية  مسيرته  في  له  جديدًا  إنجازًا  حقق 
علي  التركي  المالكم  على  بالفوز  واستحقاق  جدارة 
مباراة  أول  في  جماهيره،  ووسط  أرضه  على  مورات 

وتواصلت  أوروبا،  في  المالكمة  بعالم  له  احترافية 
للمالكم  فيها  السيطرة  وكانت  جوالت،  لخمس  المباراة 

األكثر  وكان  عالية،  فنيات  أظهر  الذي  الفالح،  سعد  الليبي 
ويسارية  يمينية  لكمات  وسدد  الجوالت،  جميع  فى  مهاجمة 

األولى  الجولتين  في  أرضًا  التركي  منافسه  وأوقع  ومستقيمة، 
والخامسة.

الفالح،  سعد  الليبي  للمالكم  مستحق  بفوز  المباراة  انتهت 
لتكون بدايته موفقة في عالم االحتراف، ليصبح مشروع 

بطل قادم في عالم المالكمة االحترافية بجانب النجم 
الليبي مالك الزناد الذي واصل االنطالق نحو العالمية 

وكان  المتوالية،  باالنتصارات  حافل  مشوار  عبر  بقوة، 
ألمير  المونتنيغري  خصمه  أمام  القاضية  بالضربة  فوزه  آخرها 

شاشة  عبر  طرابلس  في  جمهور  وتابعها  بلجيكا،  في  سكريليغ، 
 18 رقم  الفوز  ليكون  الشهداء،  بميدان  كبيرة نصبت خصيصًا 

في مسيرته، منها 17 بالضربة الفنية القاضية.

قدمه  بما  »الهالل«  نادي  أسرة  من  وتقديرًا  وفاء 
الصغير  ديمس  الراحل  الليبية  القدم  كرة  فقيد 
بشكل  الليبية  وللكرة  العريقة  »الهالل«  لمؤسسة 
الماضي  الثالثاء  مساء  النادي  أسرة  أقامت  عام، 
أبرز  أحد  يعد  الذى  الراحل  للنجم  تأبينية  أمسية 
الصغر  منذ  به  ارتبط  الذى  »الهالل«  ورموز  نجوم 
ولعب  عاصر  الخمسينات، حيث  أواخر  منذ  وتحديدًا 
مواسم  خالل  للفريق  الذهبي  الجيل  مع  وتألق 

الستينات.
الدولي ديمس  النجم  الرياضية،  وودعت األسرة 
الصغير، بعد رحلة معاناة طويلة وصراع مع المرض، 
 1945 مواليد  من  الرقيق،  محمد  فرج  ومحمد 
فريق  مع  بدايته  كانت  الصغير«،  »ديمس  شهرته 
»مدرسة األمير« ناشئًا رفقة مجموعة من الالعبين 
مالعب  إلى  قدمه  وقد   ،1957 العام  في  المهرة 
كرة القدم في تلك الفترة خالد الغناي، وفي الفترة 
ثم  »الهالل«،  نادي  بأشبال  التحق  نفسها  الزمنية 
صعد للفريق األول، وقد تألق أمام »فاليتا« المالطي 
العبًا  أصبح  المباراة  تلك  ومنذ   ،1962 العام  في 

أساسيًا في »الهالل« حتى االعتزال.
العمالق  الحارس  جيل  ضمن  الصغير  ويعد 
بوكر  ومحجوب  والشعالية  المصري  إبراهيم 
والماقني وشقيقه األكبر ديمس الكبير، حيث أسهم 
مع زمالئه في نيل الفريق بطولة بنغازي والمنطقة 
الشرقية في أكثر من مناسبة، كما أسهم في بلوغ 
 –  64 موسم  الليبي  الدوري  بطولة  نهائي  الفريق 
حتى  الفريق  مع  الطويلة  مسيرته  واستمرت   ،65

العام 1976.
أبهى  في  الوفاء  الصغير  ديمس  الراحل  وجسد 
صورة ومعانيه مع »الهالل« حين رفض التخلي عنه 
ديمس  أسهم  األدنى.  الدرجة  لدوري  هبط  حين 

»الهالل«  عودة  في  الصغير 
ومع  األضواء،  لدوري  سريعًا 

ديمس  تألق  الوطني  المنتخب 
منتصف  في  مرة  ألول  اختياره  منذ 

الستينات، وترأس تشكيلة الفريق الوطني، وهو 
صاحب أول هدف ليبي في أول ظهور للمنتخب في 
تصفيات المونديال العام 1969 في شباك المنتخب 
خالل  بنغازي«  »األهلي  به  استعان  كما  اإلثيوبي، 

 1968 العام  العربية  األندية  بطولة  في  مشاركته 
ونال لقب أحسن العب بالبطولة، كما اختير الراحل 
مستوى  على  العب  أفضل  بجائزة  وتوج  ديمس 
حمل  مناسبة.  من  أكثر  في  الليبي  الدوري  مالعب 
تصفيات  في  الوطني  الفريق  قائد  شارة  الصغير 
1966 شارك مع  العام  األفريقية، وفي  األمم  كأس 
فيها  وتحصل  بالعراق،  العرب  كأس  في  المنتخب 
على لقب أفضل العب في البطولة، وهو األمر الذي 
لالعب  عربي  تفوق  ألنه  كبير  بشكل  به  يعتز  كان 
ليبي، في تلك الفترة التي كانت فيها كل المنتخبات 
 69-68 الرياضي  الموسم  وفي  قوية،  العربية 
تحصل النجم األسمر البارع على لقب أحسن العب 
الجميع  من  اعترافًا  الممتاز  الدوري  في 
نال  وقد  وروعته،  موهبته  بحجم 
الموسم  ذلك  في  اللقب  هذا 
متفوقًا على الكثير من نجوم 

الكرة الليبية.
من  الكثير  وسجل 
لـ»الهالل«  األهداف 
المحلية  المسابقات  في 
هدف،  الـ200  تجاوزت 
مع  البطوالت  بعديد  وفاز 
»القلعة الزرقاء«، كما تلقى 
عديد العروض لالحتراف في 
في  خاصة  العربية،  األندية 
أشادت  أن  بعد  والجزائر،  المغرب 
الدولتين  العربية في هاتين  الصحافة 
وتسجيل  المراوغة  في  الرائعة  بمهارته 
تمنع  كانت  التي  القوانين  ونتيجة  ولكن  األهداف، 
االحتراف لالعب الليبي في تلك الفترة لم يحَظ هذا 

النجم المميز باللعب والتألق في الخارج.

● ديمس الصغير

● الزناد

»الهالل« يقيم أمسية تأبينية لـ »ديمس« صاحب الـ200 هدف مفتاح بلوزه يطلب دعم 
المالكمة لصناعة األبطال

● جواد رزق يتصدى لضربة ترجيح

»المشوار الطويل« ينجح في رهاناته الدائمة 
على الحراس المميزين أبرزهم الفيتوري

في السبعينات والكوافي في الثمانينات

● الوحشي
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ماذا تُخفي محاولة إنهاء واليته؟
لماذا يصر رئيس البرلمان عقيلة صالح على إزاحة 

حكومته؟
من المستفيد في معركة إسقاطه؟

متى يعلن موقفه النهائي الصريح بشأن مصير حكومته؟
أين تتجه البالد فيما لو أصر على البقاء وأصر 

البرلمان على تنحيته؟
كيف سيواجه الحملة التي يقودها خصومه ضده؟

»عبدالحميد الدبيبة«

++HH55

 كل شيء كل شيء

السنة األمازيغية
المغرب  من  الممتدة  الجغرافية  البقعة  في  المنتشرون  األمازيغ،  يتفق 
المتوسط شمااًل  األبيض  البحر  )غرب مصر(، ومن  واحة سيوة  إلى  غربًا 
بلهجات  األمازيغية  لغتهم  يتحدثون  والذين  جنوبًا،  النيجر  نهر  إلى 
يناير،  12 من  السنة األمازيغية تبتدئ في يوم  أن  محلية متعددة، على 
في  قسمين  إلى  وينقسمون  يناير.  يــوم13  بها  يحتفل  من  وهناك 
احتفاالتهم برأس سنتهم هذه، قسم يرى أن اختيار هذا اليوم ألنه يرمز 
انتصار  أنه ذكرى  يرى  والزراعة، وقسم  باألرض  الفالحين  احتفاالت  إلى 
في  الثاني،  رمسيس  المصري  الفرعون  على  شيشنق  األمازيغي  الملك 

المعركة التي وقعت على ضفاف النيل سنة 950 قبل الميالد.
في يوم هذه المناسبة يرتدون أقنعة على وجوههم ويطلقون األهازيج 
إحدى  والكسكس(  )أوركيمن  أكلة  وتعد  تقليدية.  برقصات  المصحوبة 
الوجبات المهمة في ذلك اليوم، وتجدر اإلشارة إلى أن الكسكس وجبة 
)أمازيغ  المغاربيين  لدى  متميز  اعتبار  ذات  األصل،  أمازيغية  عالمية 
األكل  ثقافة  في  الجمعة  بيوم  الكسكس  وجبة  ارتباط  ولعل  وعــرب(. 

الليبية بيوم الجمعة تعود ألصولها األمازيغية.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

وأنت  تدري،  ال  حيث  من  تأتيكَ  نسبيًا  الغريبة  اللحظات  تلك  من  واحدة  هي 
وقد  رمل،  كثيب  مثل  داخلك  في  الزمن  فيصير  أمورك.  من  أمر  في  مستغرق 
انهال فجأة. أو هذا، على األقل، ما أحسست به حين داهمتني ذلك المساء، وأنا 
منهمك في قراءة مقالة، كتبها اللورد وليام هيغ في جريدة »ذا تايمز«، حول 

األزمة التي يتعرض لها حاليًا رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون.
كنت منهمكًا في تتبع التحليل، حين رأيت الصورة. صورة صغيرة في زاوية 
دينيس، وهما  السير  وزوجها  ثاتشر  مارجريت  السيدة  بين  تجمع  المقالة  من 
جالسان في مقعد خلفي في سيارة، سوف تنقلهما في رحلة إلى منزلهما، بعد 
أحد عشر عامًا قضياها في »10 داوننغ ستريت«. ال أعلم لماذا لم تلفت انتباهي 
أو ربما ألني كنت  رأيتها من قبل عدة مرات،  البداية. ربما ألنني  الصورة منذ 
المحافظين،  حريصًا على معرفة ما سيقوله وزير خارجية، وزعيم سابق لحزب 

حول أزمة عاصفة، من الممكن أن تطير برأس رئيس الحكومة.
الصورة تلك أرجعتني 30 عامًا إلى الوراء. كنت، وقتئذٍ، جالسًا على كنبة في 
ثاتشر  السيدة  خروج  وقائع  أتابع  برايتون،  بمدينة  منزلي  في  المعيشة،  غرفة 
وزوجها من مقر رئاسة الحكومة، بعد تقديم استقالتها وخروجها من الحكم. 
ثاتشر،  السيدة  الصحفيين.  الكاميرات وضجيج  أضواء  ينسى.  ال  تاريخي  مساء 
في  وجلس  مباشرة  ذهب  الزوج  بزوجها.  مرفوقة  الرئيسي  الباب  من  خرجت 
السيارة المعدة لنقلهما. السيدة ثاتشر، وقفت أمام مكبر صوت، وألقت كلمة 
قصيرة. تكلمت فيها بصيغة الجمع. قالت إننا نغادر »10 داوننغ ستريت« وقد 
أغرورقت  ثم  هنا.  جئنا  حين  عليه  كانت  مما  أفضل  وضع  في  بريطانيا  تركنا 

عيناها بدموع، فسارعت بركوب السيارة، وجلست 
وغــادرا  الخلفي.  المقعد  في  زوجها  بجانب 

أخرى،  مرة  نشاهدها  سوف  الدموع  المكان. 
ضمن مشهد استقالة السيدة تيريزا ماي من 
األخير من شهر  األسبوع  الحكومة، في  رئاسة 
مايو العام 2019. لكنها تختلف عن تلك التي 

ذرفتها السيدة ثاتشر كأختالفهما.
الصورة صغيرة الحجم. جلس السير دينيس 
حين  في  المصور،  من  القريبة  الجهة  في 
جلست )ماجي( على يساره، في الجهة البعيدة. 
من الممكن توهم رؤية شبح ابتسامة سخرية 
عبر  لألمام،  ينظر  وهو  ــزوج،  ال شفتي  على 
انحنت  )ماجي(  أن  حين  في  نظارته،  عدستي 
جانبًا،  وإمالته  قلياًل  لإلمام  برأسها  تلقائيًا 
كي تتمكن من النظر إلى حيث يقف المصور. 
كانت تنظر بعينين مفتوحتين على اتساعهما.

والخوف.  الحسرة  بين  مسافة  في  تتموضع  وكأنها  لي  بدت  النظرة  تلك 
استوقفني، وجعلتني أعزف عن القراءة، وأطيل النظر وأمعن التفكير.

وأقرب  أوضح  بدت  الصورة  في  لكنها  بعيدًا،  جالسة  كانت  )ماجي(  أن  رغم 
للرائي من زوجها. السير دينيس بدا باهتًا كظل، وبعيدًا رغم قربه من العدسة، 
مثل ممثل كومبارس في فيلم تاريخي بطلته الوحيدة )ماجي(. المرأة الحديدية، 
التي غيرت بريطانيا، وأحدثت فيها ثورة غير مسبوقة، وفازت بثالث انتخابات، 

وخرجت منتصرة من حرب الفوكالند، وبقت في الحكم 11 عامًا.
لمن كانت تصوب تلك النظرة؟ وهل كانت )ماجي( تقصدها أم أنها جاءت ال 
إراديًا، من وحي اللحظة، فكشفت ما ظل كامنًا في حنايا القلب، وأضاءت ما كان 

يعتمل في الذهن من مخاوف وأسئلة؟
النظرة تلك كانت تفيض بالمعاني، وتضيق بها العبارة. تحتل فيها الحسرة 
مساحة ال بأس بها، ويشاركها الباقي إحساس بخوف: مما؟ ربما من مستقبل 
على  تقتات  وهي  فيه  تعيش  نسيان.  عتم  في  مغمور  أضــواء.  بال  مجهول، 
قطعة  حسرتها  الوقت،  كل  تأكله،  يعود،  لن  مجد  من  خسرت  وما  ذكرياتها، 

قطعة، في لحظات الوحدة، بين جدران بيت، لم يبقَ فيه سواها ودينيس.
على  وباعثة  الخصوصية،  وشديدة  مختلفة،  بأخرى  ذكرتني  النظرة،  تلك 
الحزن. كلما أتذكرها أحس وكأن جزءًا بداخلي يتهشم شظايا. كان ابني الصغير 
يرميني بها، كلما انتهت زيارتي األسبوعية لهم. كنت أعود به مع أخويه األكبر 
بسيارتي إلى قرب المنزل. كان أخواه يغادران السيارة مسرعين إلى البيت. في 
حين يتلكأ هو في المغادرة، ويحرص أن يظل في المؤخرة، يسير ببطء متعمد، 

ملتفتًا برأسه نحوي من حين إلى آخر، ليرميني بها.
مازلت أتذكرها. كنت أحسها كسهم ناري يخترقني. كان صغيرًا، ولم يعرف 
السبب وراء عدم خروجي من السيارة والعودة معه إلى البيت. كنت أرى السؤال 
في عينيه، ولم تكن لدي الشجاعة ألخرج من السيارة وأواسيه قلياًل، ألني في 

حقيقة األمر كنت، آنذاك، أحوج منه إلى من يواسيني. لكن تلك حكاية أخرى.

تلك النظرة

واأللـــوان  البهجة  مــن  أجـــواء  وســط 
والمالمح النضرة، تجولت طالبات مدرسة 
في  دونا  معرض  في  بمصراتة  المعرفة 
لتعليم  ورشة  وحضرن  الثانية،  نسخته 
على  الزيتي  الرسم  وأساسيات  مهارات 

القماش.
موقع  فــي  المدرسة  صفحة  وقــالــت 
دعم  هدفها  ــارة  ــزي ال إن  »فيسبوك« 
للفن،  المحبين  الطلبة  مواهب  وتشجيع 
المعرض  على  للقائمين  شكرها  وقدمت 
الرسم  »لحسن االستقبال.. ولمعلم مادة 

طارق دغدنه«.
وهذه هي النسخة الثانية من المعرض 
الجماعي للفنون التشكيلية، الذي تنظمه 

دونا، ويختتم الخميس.

تلك النظرة بدت لي 
وكأنها تتموضع في 
مسافة بني الحسرة 

والخوف وجعلتني 
أعزف عن القراءة 

وأطيل النظر وأمعن 
التفكير

غزة تفتتح موقع 
كنيسة بيزنطية

بعد انتهاء أعمال الترميم، 
افتتحت وزارة السياحة واآلثار 

بحكومة حماس، اإلثنين، موقع 
الكنيسة البيزنطية التي تعود 
إلى القرن الخامس الميالدي 
في مدينة جباليا شمال قطاع 
غزة بفلسطين. وتبلغ مساحة 
الموقع الذي اكتشف في العام 

1997، 800 متر مربعة ويتكون 
من صحن الكنيسة، حيث تؤدى 

الصلوات والشعائر الدينية، 
وثالثة أروقة وآثار بنيت في 

الفترة البيزنطية على الطراز 
البازيلكي. وخارج الكنيسة توجد 

مائدة رخامية، كان المتعبدون 
ينتظرون حولها القساوسة 
لتقبل القرابين وعدة قبور، 

يعتقد أنها لقساوسة وداعمين 
للكنيسة. ويمكن لزوار الموقع 

السير على جسور خشبية، أقيمت 
فوق أرضية الفسيفساء.

سر مقتل غابي 
بيتيتو

أعلنت الشرطة الفدرالية أن 
خطيب المسافرة األميركية، غابي 

بيتيتو، أقر في رسالة كتبها قبل 
أن ينتحر بأنه هو من قتلها.

جاء ذلك في خالصة للتحقيق 
بهذه المأساة، التي أثارت 
اهتمامًا كبيرًا ألشهر في 
الواليات المتحدة والعالم.

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي 
)إف بي آي(، في بيان، إلى أن 

»التحقيق لم يتعرف إلى أفراد 
آخرين ضالعين مباشرة في 

وفاة غابي بيتيتو المأساوية غير 
براين الندري«، معلنًا قرب إغالق 

التحقيق.
وعُثر على جثة بيتيتو، البالغة 22 
عامًا، في 19 سبتمبر قرب متنزه 

غراند تيتون الوطني في والية 
وايومينغ )شمال غرب( بعدما أثار 

اختفاؤها ضجة واسعة وصلت إلى 
خارج الواليات المتحدة. وأظهر 
تشريح الجثة أن الشابة قضت 

خنًقا.

نانسى عجرم
.. هنا أولمبيا

نانسي  اللبنانية  الفنانة  أعلنت 
حفل  إلحياء  استعدادها  عجرم 
في  أولمبيا  مسرح  على  غنائي 
إنه  وقالت  يونيو،  في  باريس، 

سيكون مفاجأة لجمهورها.
نــشــرتــه على  ــا  م ــب  ــس وح

»إنستغرام«، ستقدم النجمة 
الحفل  ــالل  خ اللبنانية 

ومميزة  متنوعة  باقة 
أغنياتها  أشهر  مــن 
ــدى  الــمــحــبــبــة لـ

محبيها.
أحيت  ومــؤخــرًا، 
نانسي عجرم حفاًل 
العين  في  غنائيًا 
)مصر(  السخنة 
فيه  ــت  ــف ــط خ
بمجرد  األنظار 
ــا  ــودهـ ــعـ صـ
ــرح  ــسـ ــمـ الـ
ــة  ــديـ ــرتـ مـ
ــا  ــانً ــت ــس ف
ــا  ــ ــعًـ ــ رائـ
نـــصـــفـــه 
أســــــــود 
واآلخـــــــر 

أبيض.

أقوالهمأقوالهم

»نشعر بخطر يتربص بفكرة إجراء 
االنتخابات قبل يونيو المقبل، في 

حال تشكيل حكومة انتقالية جديدة«

ممثلة االتحاد األوروبي لمنطقة 
الساحل األفريقي 

إيمانويال ديل ري

»إحراز تقدم في الملف االقتصادي 
مهم لدعم جهود االستقرار 

في ليبيا«

نائب المندوب الصيني الدائم 
لدى األمم المتحدة

 داي بينج

»ندعو إلى معالجة التحديات التي 
حالت دون إجراء االنتخابات الليبية 

في 24 ديسمبر 2021«

نائب المندوب البريطاني لدى 
األمم المتحدة

 السفير جيمس كاريوكي

 »من المهم إشراك كل األطراف 
الليبية في المناقشات الجارية 

واالنتخابات المرتقبة لضمان القبول 
بنتائجها«

النائب األول للمندوب الدائم 
لروسيا لدى األمم المتحدة
 دميتري بوليانسكي

طالبات في طالبات في 
حضرة الفنحضرة الفن
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