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اتفـــق وزراء اإلعـــام العـــرب الســـبت 24 ديســـمبر 2022، علـــى 
وجـــوب دعـــم القضيـــة الفلســـطينية بالمحافظـــة علـــى القـــدس 

عاصمـــة لفلســـطين وعاصمـــة دائمـــة لإلعـــام العربـــي.

جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع وزراء اإلعـــام العـــرب فـــي العاصمـــة 
طرابلـــس، علـــى هامـــش اختتـــام فّعاليـــة “طرابلـــس عاصمـــة 

العربـــي”. لإلعـــام 

وقـــال األميـــن العـــام المســـاعد رئيـــس قطـــاع اإلعـــام واالتصال 
بجامعـــة الدول العربيـــة أحمد خطابي، إن الجانـــب الليبي اقترح 

خطـــة لدعـــم القضيـــة الفلســـطينية والمحافظـــة علـــى القـــدس 
التـــي هـــي عاصمة دائمـــة لإلعـــام العربي.

وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفـــي فـــي ختـــام االجتمـــاع، أن الجانـــب 
الليبـــي قـــدم مقترحـــات تتضمـــن وضـــع آليـــة لمكافحـــة اإلرهاب 
والظواهـــر الهّدامـــة، وبحـــث أفضل الصيغ آلليات ميثاق الشـــرف 

العربي. اإلعامـــيّ 

بـــدوره، رأى وزيـــر االتصـــال والشـــؤون السياســـية وليـــد الافـــي 
خـــال المؤتمـــر، أن التعـــاون بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي قطـــاع 

اإلعـــام والصحافـــة أصبـــح مطلبًـــا أكثـــر أهميـــًة مـــن قبـــل.

وأضـــاف الافـــي: “بحثنـــا عدم قدرتنـــا لتطبيق سياســـات مؤكدة 
للتعامـــل مـــع القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك المؤثـــرة علـــى 
مـــن  القـــدس  وحمايـــة  الفلســـطينية  القضيـــة  مثـــل  شـــعوبنا، 

التهويـــد”.

وأكـــد الافـــي، اســـتعداد بـــاده لدعم المبـــادرات العربيـــة الهادفة 
لمواجهـــة الحمـــات المتواصلـــة منـــذ عقـــود الســـتهداف الهويـــة 

العربية.

وحضـــر االجتمـــاع وزيـــر اإلعـــام الفلســـطيني والمتحدث باســـم 
الرئاســـة نبيـــل أبو ردينة، ووزيـــر اإلعام الصومالـــي داوود جامع، 
ووكيلـــة وزارة اإلعـــام الجزائريـــة فوزيـــة بن دالـــي، ورئيس الوفد 

الموريتانـــي محمـــد أفكـــو، ووكاء وزراء عرب.

خــال اجتماعهــم يف ليبيــا.. وزراء اإلعــام 
العرب يتفقون على دعم قضية فلســطني

الدولـــي  األمـــن  مجلـــس  أعضـــاء  أكـــد 
بيـــن  الشـــامل  الحـــوار  بدعـــم  التزامهـــم 
الليبييـــن؛ بهـــدف تشـــكيل حكومـــة ليبية 
موحـــدة قـــادرة علـــى الحكـــم فـــي جميـــع 

أنحـــاء البـــاد. 
وأعـــرب أعضـــاء مجلـــس األمـــن فـــي بيان 
لهـــم الخميـــس 22 ديســـمبر 2022، عـــن 
قلقهـــم العميـــق إزاء اســـتمرار ما وصفوه 
بالمـــأزق السياســـي، الـــذي ال يـــزال يهدد 

اســـتقرار ليبيا. 
فـــي  المحليـــة  األطـــراف  األعضـــاء  ودعـــا 
مـــع  حـــوار  فـــي  الدخـــول  إلـــى  البـــاد، 
بعضهـــم البعض، ومـــع المبعوث األممي 
“عبـــدهللا باتيلي” والحفاظ علـــى الهدوء 

األرض.  علـــى 
وأوضحـــوا أنهـــم يدعمـــون جهـــود باتيلـــي 

إليجاد زخم جديد في العملية السياســـية 
المتعثـــرة في ليبيا وتحســـين االســـتقرار، 
التـــي  المكثفـــة  بالمشـــاورات  مرحبيـــن 
أجراها مـــع الفاعلين الليبييـــن والمجتمع 

الدولي.  
وطالب األعضاء جميـــع الفاعلين الليبيين 
بااللتـــزام بالضمانـــات التـــي قدموهـــا في 
الســـابق وهـــي دعم واحتـــرام اســـتقالية 
واحتـــرام  االنتخابيـــة  العمليـــة  ونزاهـــة 

 . ئجها نتا
وأشـــار أعضـــاء مجلـــس األمن إلـــى أهمية 
دعم جهود المجلس الرئاســـي والمبعوث 
األممـــي واالتحـــاد اإلفريقـــي إلجـــراء حـــوار 
وطنـــي شـــامل وعملية مصالحة تســـتند 

على مبـــادئ العدالـــة االنتقالية. 
وقالـــوا “إن تحّســـن العمليـــة السياســـية 

االقتصـــادي  بالمســـارين  أيًضـــا  مقـــرون 
واألمنـــي، مؤكديـــن ضـــرورة إيجـــاد آليـــة 
إدارة  لوضـــع أولويـــات اإلنفـــاق وضمـــان 
عائـــدات النفـــط والغـــاز بطريقة شـــفافة 
كمـــا  للمســـاءلة”.   وخاضعـــة  وعادلـــة 
علـــى  المعنيـــة  الجهـــات  طالبـــوا جميـــع 
دعـــم الخطـــة التـــي وضعتها لجنـــة )5+5( 
فـــي جنيـــف لخـــروج المرتزقـــة والقـــوات 
األجنبيـــة من ليببا، والتي ســـيتم تنفيذها 
وتدريجـــي  ومرحلـــي  متزامـــن  بشـــكل 

ومتـــوازن، بحســـب البيـــان.
علـــى  األمـــن،  مجلـــس  أعضـــاء  وشـــّدد 
ضرورة امتثال الجميع بشـــكل كامل إلى 
قـــرار حظر األســـلحة المفـــروض بموجب 
وبصيغتـــه   2011 لســـنة   1970 القـــرار 

المعدلـــة بقـــرارات الحقـــة.

مجلس األمـــــن يؤكــــد التزامـــــه 
بدعــم الحــوار فــي ليبـيا 
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دعــت الســفارة األمريكيــة لــدى ليبيــا رئيســي مجلســي النــواب واألعلــى للدولــة 
وجميــع الجهــات الفاعلــة لالتقــاء تحــت رعايــة األمــم المتحــدة لاتفــاق بســرعة 
علــى قاعــدة دســتورية. وقالــت الســفارة فــي بيــان بمناســبة ذكــرى اســتقال ليبيــا، 
أنــه ســيتم اســتخدام آليــات بديلــة العتمــاد قاعــدة دســتورية لانتخابــات فــي حالــة 
عــدم تمكــن مجلســي النــواب واألعلــى للدولــة مــن التوصــل إلــى اتفــاق ســريع 
بشــأن خارطــة طريــق انتخابيــة نزيهــة. ودعــت الســفارة جميــع الجهــات الفاعلــة 
والفاعليــن الرئيســيين إلــى العمــل مــع المبعــوث األممــي عبــدهللا باتيلــي، والوفــاء 
بمســؤولياتهم تجــاه الليبييــن مــن أجــل تحقيــق االســتقرار واألمــن واالزدهــار علــى 

المــدى الطويــل.
وأكــدت الســفارة التزامهــا بدعــم الحــوار الليبــي الشــامل تحــت رعايــة األمــم المتحدة، 
واســتعدادها للعمــل مــع جميــع األطــراف لدعــم إجــراء انتخابــات مجــددة دعمهــا 
لجهــود الممثــل الخــاص لألميــن العــام باتيلــي. وشــددت الســفارة فــي بيانهــا علــى 
ــات رئاســية وبرلمانيــة حــرة ونزيهــة وشــفافة وشــاملة فــي أقــرب  أن إجــراء انتخاب
وقــت ممكــن فــي جميــع أنحــاء البــاد يظــل هــو المطلــب الواضــح للشــعب الليبــي 
وُمبتغــاه، مؤكــدة أن الليبييــن يســتحقون حكومــة موحــدة ومنتخبــة ديمقراطيــاً 
يمكنهــا أن تحكــم مــن أجــل مصلحــة كّل البلــد وشــعبه، فضــاً عــن هيئــة تشــريعية 

بتفويــض مجّــدد.

السفــارة األمريكيـــة تدعو صالح واملشري 
لاتفاق بســـــرعة على قاعدة دستـــورية

الدولــي  التعــاون  و  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
اإليطالي “أنطونيو تاياني”، إن “هناك قلق 
كبيــر حــول القضيــة الليبيــة، ونحــن نعمــل 
بشــكل مكثــف مــع جميــع دبلوماســيينا بهذا 
الصــدد”. وأشــار نائــب رئيــس الــوزراء فــي 
كلمتــه خــال الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر 
الخامــس عشــر للســفراء اإليطالييــن، إلــى 
“العمــل المكثــف مــع جميــع دول شــمال 
الصحــراء كونهــا  وإفريقيــا جنــوب  إفريقيــا 
و  الهجــرة،  قضيــة  لحــل  وكذلــك  أولويــة، 
تعزيــز حضــور متزايــد باســتمرار إليطاليــا، 
فــي منطقــة المتوســط”. وذكــر تايانــي أن 
المتوســط  منطقــة  فــي  تنغمــر  “إيطاليــا 
بــل  فقــط،  الجغرافــي  الصعيــد  علــى  ال 

أيضــاً” التاريخــي 

وزير الخارجية 
اإليطالي: هناك 

قلق كبري حول 
القضية الليبية

جّدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “العهد للمضي 
قدًما نحو تحقيق السام واالستقرار في كل ربوع ليبيا”، وذلك 

في تصريح بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد استقال ليبيا.
وقال المنفي “في ذكرى االستقال، نستلهم حكمة المؤسسين 
األوائل لدولة ليبيا لبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة 
الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء شعبنا العظيم على مختلف 
توجهاتهم السياسية”.  وبالمناسبة نفسها، ناشد ممثل األمين 
القادة  جميع  باتيلي،  عبدهللا  ليبيا،  لدى  المتحدة  لألمم  العام 
السياسيين في ليبيا “التفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ 
بها”. وحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل األزمة الليبية التي 
طال أمُدها، وذلك من خال التوافق على حل مبني على توافق 
وحدة  تهديُد  أعماٍل تصعيدية من شأنها  أي  و”تجنب  وطني، 
بحكومة  الخارجية  وزيرة  وقالت  أصاً”.  الهش  ليبيا  واستقرار 
الوحدة الوطنية نجاء المنقوش، إن الباد “تواجه اليوم تحديات 
تحلل  مخاطر  من  يرافقها  وما  الديمقراطي،  التحول  مرحلة 
الدولة”، مضيفة في تغريدة بمناسبة الذكرى 71 لعيد االستقال 
المجلس  رئيس  وكان  يفرقهم”.  مما  أكثر  الليبيين  يوحد  “ما 
االستقال  ذكرى  بأن  صّرح  قد  المشري  خالد  للدولة  األعلى 
مناسبة “ألخذ العبر من إخاص األجداد ووفائهم، والحفاظ على 
بالغالي  أجلها  من  ضحوا  التي  ترابها،  ووحدة  بادنا  استقال 
ليبيا،  لدى  المتحدة  الواليات  لسفارة  بيان  وفي  والنفيس”. 
ذكرت فيه “أن الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة 
ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كل البلد وشعبه، 
فضاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد”. وشّددت على أهمية 
ونزيهة وشفافة وشاملة  وبرلمانية حرة  رئاسية  إجراء انتخابات 
في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء الباد باعتباره “المطلب 

الواضح للشعب الليبي وُمبتغاه”.

وقدمت كل من مصر وقطر وفرنسا وتركيا التهنئة إلى الليبيين 
71 لاستقال، التي توافق اليوم السبت )24  بمناسبة الذكرى 

ديسمبر(، متمنين أن يسود األمن والتقدم الباد.
وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالخصوص.
وكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبدالرحمن عبر حسابه بموقع تويتر: “أتقدم بأطيب التهاني 
يوم  ذكرى  بمناسبة  وشعبًا  حكومًة  ليبيا  لدولة  والتبريكات 

االستقال متمنيًا لهم المزيد من التقدم واالزدهار”.
وتلقى المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد االستقال من ملك 
السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده األمير محمد بن 
للمنفي،  التهاني  عهده،  وولي  سلمان،  الملك  وقدم  سلمان. 

متمنين التقدم واالستقرار لليبيا وشعبها.
وأكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكياروبولو، استمرار اليونان في 
دعم مسيرة ليبيا نحو تحقيق االستقرار السياسي واالزدهار في 
الباد. وأشادت رئيسة اليونان، بما وصفته “بالعاقة التاريخية 
واالحترام  بالود  تتسم  والتي  الصديقين،  الشعبين  تجمع  التي 
المتبادل”. وبعث ملك المغرب، محمد السادس، برسالة تهنئة 
إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمناسبة الذكرى 
الـ 71 الستقال ليبيا.  وأشار العاهل المغربي إلى حرص باده 
على تعزيز هذه العاقات واالرتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف 
أونماخت  مايكل  ليبيا  لدى  األلماني  السفير  وهنأ  المجاالت. 
متمنيًا  الباد،  الستقال   71 الذكري  بمناسبة  الليبي  الشعب 

حدوث توافق بين الليبيين وأن يسود األمن واالستقرار.
وكتب أونماخت عبر حسابه على “تويتر” اليوم السبت: “أحب 
أن أهنئ كافة الشعب الليبي بهذه المناسبة السعيدة، وآمل أن 
تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبيين، وسنة أمن واستقرار”.

جهـــــــــــات محلّيــــــــــــة ودولّيــــــــــــة ُتهّنــــــــــئ الليبيـــــــني بذكـــــــرى االستقـــــــــال
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قـــال رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
إنـــه “يجـــب على ســـيف اإلســـام القذافـــي االمتثـــال للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية”؛ كونـــه مطلوب لديها بشـــبهة ارتكابه جرائم 

ضـــد اإلنســـانية خـــال أحداث ثـــورة فبرايـــر 2011.
أبوعجيلـــة  مـــن تســـليم  أســـبوع  مـــن  أكثـــر  بعـــد  جـــاء ذلـــك 
المريمـــي إلـــى الواليات المتحـــدة التهامه بالضلـــوع في تفجير 
لوكربـــي عـــام 1988.  وكشـــف الدبيبـــة فـــي تصريحاتـــه لقنـــاة 
العربيـــة أمـــس الجمعة، أنـــه “ال نية لحكومته لتســـليم عبدهللا 
السنوســـي مديـــر المخابـــرات في عهـــد القذافي إلـــى الواليات 

المتحـــدة”، وقـــال “نريـــد إزالـــة ليبيـــا مـــن قوائـــم اإلرهاب”.
وفـــي ديســـمبر من العـــام الماضـــي، طلبت المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة، مـــن جميـــع الـــدول التعـــاون معهـــا العتقـــال ســـيف 
اإلســـام القذافـــي الذي ال يزال طليقا، من أجـــل مثوله أمامها، 

بشـــبهة ارتكابـــه جرائم ضد اإلنســـانية.
كمـــا أكدت الجنائيـــة الدولية أن “مذكرة االعتقـــال الصادرة في 
حقـــه ال تزال ســـارية المفعول حتـــى اآلن، وأن الوضع القانوني 

له لـــن يتغير”.

الدبيبـــــة يدعــــــو 
سيـــــف القـــذايف 
لامتثــــــال إلـــى 

الجنائيـة الدولية

أعلـــن رئيســـا مجلســـي النـــواب و األعلـــى للدولـــة الجمعة 23 
ديســـمبر 2022، االتفـــاق علـــى عـــدم اســـتحداث قانون خاص 

الدســـتورية. بالمحكمة 

وقال رئيســـا المجلســـين في بيان مشـــترك، إن االتفاق على 
عـــدم اســـتحداث قانـــون المحكمـــة الدســـتورية جـــاء حتـــى ال 

يتعارض مـــع مخرجـــات القاعدة الدســـتورية.

وأوضـــح البيـــان أن االتفـــاق بيـــن المجلســـين تـــم بعـــد رفض 
المجلـــس األعلـــى للدولـــة لتصويـــت مجلـــس النـــواب علـــى 
مشـــروع قانـــون المحكمة الدســـتورية، وكذلـــك لطمأنة كافة 
األطراف السياســـية بشـــأن الجدل حول القانون المشار إليه.

املشري وصالح يتفقان 
على عدم استحداث املحكمة الدستورية

جّدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “العهد للمضي 
وهنأت كندا ليبيا بمناسبة ذكرى االستقال، معبرة عن تطلعها 
ليبيا  تستحقه  الذي  واالستقرار  السام   2023 العام  يجلب  أن 
كثيرًا. واحتفلت ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر 2022، بالذكرى 

71 الستقالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت 
أقدام المستعمر اإليطالي األرض الليبية عام 1911، واستمر حتى 
اإلعان عن االستقال عبر قرار األمم المتحدة الشهير الصادر في 

نوفمبر العام 1949 بمنح االستقال.

“نجـــاء  الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة  قالـــت 
المنقـــوش” الخميـــس 22 ديســـمبر 2022، “إن حســـابها على 
موقـــع “تويتـــر” تعـــرّض لعمليـــة اختـــراق، وكذلـــك حســـاب 
الـــوزارة”. وأضافـــت المنقـــوش عبـــر حســـابها، أن “الحســـابين 
نُشـــرَت عليهمـــا بيانـــات مغلوطـــة ومـــزورة، وأن مـــا حدث من 
اســـتخدام ألســـاليب غيـــر شـــريفة وشـــخصنة األمـــور بطريقـــة 

غيـــر أخاقيـــة هدفـــه التأثيـــر علـــى مواقفنا”.
وأكـــدت المنقـــوش أنها ما زالت مســـتمرة فـــي أداء عملها رغم 
كل هـــذه الحمـــات، وأنها مؤمنة بقضيتهـــا الوطنية تجاه ليبيا، 

قولها. وفق 
وتابعـــت أنهـــا “بـــدأت التحقيقـــات، وســـنتخذ اإلجـــراءات كافـــة 
لمنـــع حدوث هـــذه األعمال مرة أخرى ومحاســـبة المســـؤولين 

.” عليها
وكان حســـاب المنقـــوش قـــد نشـــر تغريـــدات تنتقـــد رئيـــس 
الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” بشـــأن تســـليم المواطن الليبي 
“أبوعجيلـــة المريمـــي” المتهـــم بالتـــورط فـــي تفجيـــر الطائـــرة 

األمريكيـــة فـــوق لوكربي عـــام 1988.

املنقــــــوش: 
مستمــــرة يف 
عملــــي رغــم 
كـل الحمــات

بحـــث رئيس مجلـــس المفوضيـــة الوطنية العليـــا لانتخابات 
عمـــاد الســـايح مـــع رئيســـة االتحـــاد النســـائي الليبـــي فتحيـــة 
البخبخي ســـبل تعزيز مشـــاركة المرأة في العملية االنتخابية 
المرتقبـــة. جـــاء ذلـــك خـــال لقـــاء عقـــد األربعـــاء 21 ديســـمبر 
2022، بمقـــر المفوضيـــة بحضـــور عضـــو مجلـــس المفوضيـــة 

ربـــاب حلـــب والنائـــب األول لاتحـــاد نانـــا الكوافي.
بالمشـــاركة  المتعلقـــة  الموضوعـــات  اللقـــاء  واســـتعرض 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد  وســـبل تعزيزهـــا  االنتخابيـــة للمـــرأة 

الليبـــي. النســـائي 
كمـــا تطـــرق اللقـــاء إلـــى أوجه دعـــم الشـــراكة بيـــن المفوضية 
واالتحـــاد، مـــن خال خطـــة توعوية مشـــتركة تتضمـــن تنفيذ 
حزمـــة مـــن البرامـــج التدريبـــة وورش العمـــل بهـــدف تعزيـــز 

المشـــاركة االنتخابيـــة للمرأة.

السـايح يبحـــث 
أوجــه تعــــزيز 

مشاركـة املـــرأة 
فـــــــــي العملية 
االنتخابية املرتقبة
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أعربــت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بليبيــا عــن 
قلقهــا البالــغ حــول المعلومــات والتقاريــر األوليــة 
باختطــاف المديــر التنفيــذي الســابق  التــي ُتفيــد 
لمفوضيــة المجتمــع المدنــي بالمجلــس الرئاســي 
الليبــي إبراهيــم المقصبــي، مــن قبــل عناصــر أمــن 
تابعيــن لفــرع جهــاز األمــن الداخلــي بنغــازي مســاء 
يــوم األحــد الماضــي 18 ديســمبر الجــاري بمدينــة 
بنغــازي. وقالــت اللجنــة فــي بيانهــا أن المقصبــي  
اقتيــد إلــى مــكان مجهــول بعــد فقــدان االتصــال بــه، 
ولــم يتــم التعــرف علــى هويــة الجهــة األمنيــة التــي 
قامــت باختطافــه خــال األيــام األولــى مــن احتجــازه 
ولــم تكــن هنــاك أي معلومــات عــن مصيــره إلــى أن 

تبيــن أنــه محتجــز لــدى جهــاز األمــن الداخلــي.
وأوضــح البيــان أن عناصــر األمــن الداخلــي قامــوا 
اإلدارة  مكاتــب  باقتحــام  المقصبــي  احتجــاز  قبــل 
بنغــازي، وصــادروا  التنفيذيــة للمفوضيــة بمدينــة 
بتســجيل  الخاصــة  والمنظومــة  كمبيوتــر  أجهــزة 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  منظمــات 
والمنظمــات الدوليــة. وحملــت اللجنــة جهــاز األمــن 
القانونيــة  المســؤولية  بنغــازي  بمدينــة  الداخلــي 
الكاملــة حيــال ســامة إبراهيــم المقصبــي، مطالبيــة 
المســؤولين بســرعة العمــل علــى إطــاق ســراحه أو 
عرضــه علــى النيابــة العامــة للفصــل فــي مشــروعية 
احتجــازه، فــي حــال ارتكابــه لفعــل ُيحاســب عليــه 
القانــون. كمــا طالبــت اللجنــة، مكتــب النائــب العــام 
بفتــح تحقيــق فــي مابســات الواقعــة التــي تعــرض 
لهــا  المقصبــي، لمــا تنطــوي عليــه مــن مخالفــة 
جســيمة لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة الليبــي فيمــا 
باختصاصــات مأمــوري الضبــط القضائــي  يتعلــق 
فــي الضبــط واإلحضــار ومــدة التوقيــف والعــرض 
علــى النيابــة العامــة فــي المــدد المحــددة وفًقــا لمــا 

نــص عليــه القانــون.
كمــا عبــرت اللجنــة، عــن شــديد اســتيائها وإدانتهــا 
حريــة  علــى  التضييــق  حمــات  اســتمرار  حيــال 
ومؤسســات  المدنــي،  المجتمــع  مفوضيــة  عمــل 

ليبيــا. فــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
ودعــا البيــان الســلطات الليبيــة بالعمــل علــى وقــف 
حمــات التضييــق والقمــع الموجهــة ضــد منظمــات 
وضمــان  األهليــة،  والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع 
حريــة الــرأي والتعبيــر وتكويــن الجمعيــات األهليــة.

لجنة حقوق اإلنسان قلقة
 من اختطاف األمن الداخلي

 لناشط يف بنغازي
قال الضابط في فرق إزالة األلغام عبد العاطي الجطاوي إن “اإلمكانات 
الموجودة لدى فرق نزع األلغام في ليبيا ال تناسب حجم واتساع رقعة 
مخلفات الحرب” في وقت أكدت فيه بعثة األمم المتحدة في ليبيا أن 
غير  والذخائر  األلغام  بمخاطر  مهددون  مواطن  مليون  من نصف  أكثر 

المنفجرة من مخلفات الحرب.
و أوضح “الجطاوي” في تصريحات لـ”لعربي الجديد” أن هناك أصنافاً 
بحاجة  الليبية  يجعل الجهات  إلى خبرات جديدة، ما  من األلغام تحتاج 
لاعتماد على الفرق الدولية لنزع وتفكيك ونقل األلغام ؛ تمهيداً إلتافها.
وحقول األلغام،  “الجطاوي” فإن عدم توضيح أماكن مزارع  وبحسب 
السابقة  األطراف  تسليم  يوجب  ما  الفرق،  من جهود هذه  جزءاً  يعيق 
عدم  أن  إلى  مشيرًا  التفكيك،  عمليات  إلنجاز  األلغام  خرائط  للصراع 
بديلة  جهوداً  تقدم  الدولية  المنظمات  يجعل  الشأن  هذا  في  تجاوبها 

للمساعدة في نزع األلغام.
وكانت السفارة البريطانية في ليبيا قد نشرت في 13 من ديسمبر 2022 
على “تويتر”، خبراً يفيد عن انتهاء منظمة “هالو” البريطانية من رسم 
حرب  مخلفات  وجود  ويحتمل  طرابلس  جنوبي  تقع  لمناطق  خرائط 
فيها، مؤكدة أن هذه الخرائط يمكن أن تساعد في عمليات إزالة األلغام 

والمتفجرات.

فرق إزالة األلغام: 
هناك أنواع جديدة نحتاج 

خرباء دوليني لنزعها

 19 االثنين  الجنايات  محكمة  من  العام صدور حكم  النائب  مكتب  أكد 
ديسمبر 2022، بإعدام 17 من الُمدانين باالنضمام إلى “تنظيم الدولة” 

والبالغ عددهم 41 شخًصا.
وقال المكتب في بيان له، إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة 
انضمام 41 متهًما إلى داعش، وما ارتبط بهذه الواقعة من “نشاط ضار 
بكيان الدولة والسلم االجتماعي باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح 

في مدينة صبراتة وما جاورها”.
إدراك  يمكنهم من  “المتهمين اتخذوا العنف طريًقا  البيان أن  وأضاف 
غرض استبدال شكل الحُكم والنظم األساسية في الباد، وحجب الحقوق 
والحريات، ورّد مؤسسات الدولة والُسلطات العامة عن ممارسة أعمالها”.
المقار  وتخريب  53 شخًصا  “قتل  المتهمين كان منها  وتابع أن جرائم 
الحكومية والتسبب في تغييب عشرات األشخاص”، كما أنهم متورطون 
القانون  ألحكام  بالمخالفة  أَُسس  تنظيم  في  االنخراط  “جريمة  في 

األساسي وقانون العقوبات”.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه و “بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من 
إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهًما؛ منهم 
المؤبد؛  بعقوبة السجن  اثنان  وَمْحكُومان  باإلعدام؛  17 محكوًما عليهم 

و14 محكوًما عليه بالسجن لسنوات”.

الحكم بإعدام 17 ُمداًنا باالنضمام لداعش
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أكـــدت وزارة النفـــط والغـــاز بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ضـــرورة 
عدم المســـاس باالتفاقيات النفطية القائمـــة باعتبارها اتفاقيات 

معتمـــدة مـــن أعلـــى ســـلطة تنفيذية فـــي الدولـــة الليبية.

جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان توضيحـــي لموقـــف الـــوزارة الخميـــس 22 
للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة  مقتـــرح  بشـــأن   ،2022 ديســـمبر 
بتعديـــل االتفاقيـــة المبرمـــة مـــع شـــركة “إيني” شـــمال أفريقيا، 
 NC41( الخاصة باستكشـــاف ومقاســـمة إنتاج عقـــد “المنطقة د

.”)– NC 169A

بشـــأن تعديـــل  “الدخـــول فـــي مفاوضـــات  إن  وقالـــت الـــوزارة 
االتفاقيـــات النفطيـــة القائمـــة أو تغييرهـــا ال يكـــون إال بعـــد اتخاذ 
عـــدد مـــن الخطـــوات واإلجـــراءات، والتـــي تبـــدأ بقيام المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط توضيـــح طلبـــات الشـــريك بالتعديـــل ومبرراتـــه 
مشـــفوًعا بـــرأي المؤسســـة، بعـــد أن تكـــون قـــد أجـــرت بشـــأنها 
كل مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات، وفي حال حصـــول المؤسســـة على 
الموافقـــة بإجـــراء التفـــاوض، تتولى إجـــراءات التفـــاوض وتعرض 

النتائـــج التـــي توصلـــت إليها”.

وأضافـــت أن “هـــذه االتفاقيـــة أُبرمـــت وأصبحـــت نافـــدة فـــي عام 
2008م، وبموجبهـــا تكـــون حصـــة الدولـــة الليبيـــة %60 وحصـــة 
الشـــريك %40 لمـــدة عشـــر ســـنوات مـــن تاريـــخ اعتمـــاد خطـــة 

التطويـــر التـــي تتضمن مشـــروع الغـــاز الطبيعي المســـال، وفي 
كل األحـــوال ال يزيـــد العمـــل بهذه النســـبة عن مدة 12 ســـنة من 

تاريـــخ نفـــاد االتفاقية”.

ـــض حصة الشـــريك إلـــى %30، وهذا مـــا يجب أن  وتابعـــت “ُتخفَّ
يكـــون عليـــه الوضـــع الحالـــي لاتفاقية بعد مـــرور المـــدة الزمنية 
المنصـــوص عليهـــا، وبذلـــك تكون الحصـــة الحالية للشـــريك هي 
%30، بمـــا يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشـــريك 
وليـــس هنـــاك أي تخفيـــض لهـــذه الحصـــة، وأن هـــذه الزيـــادة قد 
تصـــل إلـــى %8 عـــن الحصـــة المقررة فـــي االتفاقيـــة لتصبح 38% 

بدال مـــن 30%”.

وأوضحـــت وزارة النفـــط والغـــاز فـــي بيانهـــا أن “هـــذه النســـبة 
مـــن حصـــة اإلنتـــاج هي مـــا يتـــم بواســـطتها اســـترجاع التكاليف 
الرأســـمالية للمشـــروع، وليس هناك احتساب ألي حصة إضافية 

عـــن هـــذه النســـبة لمقاســـمة اإلنتاج”.

وأشـــار البيـــان إلـــى أّن “مـــا ورد بشـــأن فصـــل النســـبة المقـــررة 
كحصـــة مـــن اإلنتاج عـــن اســـترجاع التكاليف الرأســـمالية ال يتفق 
ومـــا تـــم طرحـــه، حيـــث إن مـــا عـــرض هـــو تعديـــل علـــى حصص 

اإلنتـــاج وليـــس اســـترداد للتكاليـــف الرأســـمالية”.

وزارة النفـــط ترفـــــض 
رفـــــع حصـــــة إينــــي

صادقـــت الجمعيـــة العموميـــة لمصـــرف الســـاحل والصحـــراء 
علـــى القوائم المالية لـــإلدارة العامة والقوائـــم المالية المجمعة 

للمصـــرف عـــن الســـنة الماليـــة المنتهية لعـــام 2021.
جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة برئاســـة وزيـــر 
الماليـــة “خالـــد المبروك” والتي اطلعت مـــن خاله على تقرير 

المراجعيـــن الخارجيين والمراجـــع الدولي حول عمل المصرف، 
حســـب بيان لـــوزارة الماليـــة الليبية.

وأكـــدت الجمعيـــة العموميـــة ضـــرورة تكاتـــف جهـــود الـــدول 
األعضـــاء لدعـــم المصـــرف ليتمكـــن مـــن تحقيق األهـــداف التي 
أُســـس من أجلها والتي تتمثل في تحقيق التنمية المســـتدامة 

األعضاء. بالـــدول 
وحضـــر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
والتجـــارة  ووزيـــر االقتصـــاد  الدبيبـــة”،  “عبدالحميـــد  الوطنيـــة 
“محمـــد الحويـــج”، وممثليـــن عـــن الـــدول األعضـــاء بالجمعيـــة 

العموميـــة.
ُيذكـــر أن مصـــرف الســـاحل والصحراء لاســـتثمار والتجارة، هو 
مؤسســـة ماليـــة إقليمية تابعة لتجمع دول الســـاحل والصحراء 

)س.ص(.
ويتركـــز دور المصـــرف على اســـتقطاب المـــوارد المالية العامة 
والخاصـــة وتوظيفها للمســـاهمة في تمويـــل برامج تنمية دول 

تجمع الســـاحل والصحراء.
ُيشـــار إلـــى أن ليبيـــا واحـــدة مـــن دول )س.ص( التـــي تشـــمل 
أيضا تونس ومصر والســـودان والمغـــرب وموريتانيا، باإلضافة 

إلـــى 22 دولة إفريقيـــة أخرى.

مصرف الساحل والصحراء 
ُيصادق على القوائم املالية
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“علـي العابـد الرضـا”، مـع السـفير  والتأهيـل  وزيـر العمـل  بحـث 
فـي  التعـاون  أوجـه  مهـراج”  “مصطفـى  ليبيـا  لـدى  الفرنسـي 
مجـاالت العمـل والتأهيـل المهنـي للشـباب وذوي اإلعاقـة وكيفيـة 
خلـق وظائـف فـي القطـاع الخـاص، وذلـك خـال لقـاء عقـد بديـوان 

الـوزارة فـي العاصمـة طرابلـس.
كمـا ناقـش الطرفـان آليـات التعـاون لتنفيـذ عـدد مـن المشـاريع 
والبرامـج التـي يعمـل علـى تنفيذهـا المشـروع الوطنـي للتأهيـل 

اإلدمـاج. وإعـادة 
فـي  الفرنسـية  الليبيـة  العاقـات  تعزيـز  علـى  “العابـد”  وأكـد 

مختلفـة. مجـاالت  فـي  التعـاون  أواصـر  وتقويـة  المسـتقبل 
مـن جهتـه أعـرب السـفير الفرنسـي عـن اسـتعداد بـاده لتقديـم كل 
أشـكال الدعـم، فـي سـبيل االرتقـاء بالخدمـات للفئـات التـي تعنـى 

برعايتهـا وفـق برنامـج تعـاون مشـترك بيـن البلديـن.

العابـــد يبحث مع الســـفري الفرنســـي 
املهنـــي التأهيـــل  مجـــال  يف  التعـــاون 

سـفير  مـع  الحويـج”  “محمـد  والتجـارة  االقتصـاد  وزيـر  بحـث 
جمهورية تونس لدى ليبيا “أسعد العجيلي” التحضيرات الجارية 

النعقـاد اللجنـة العليـا الليبيـة التونسـية خـال األيـام المقبلـة.

كمـا اسـتعرض الجانبـان خـال لقـاء بديـوان الـوزارة ُعِقـَد االثنيـن 
رئيـس  زيـارة  نتائـج  و  الجاريـة  التحضيـرات   ،2022 ديسـمبر   19
تنفيـذ  وكذلـك  تونـس،  إلـى  الدبيبـة”  الحميـد  “عبـد  الحكومـة 
محضـر اجتمـاع وزيـر االقتصـاد والتجـارة مـع وزيـر التجـارة وتنميـة 

الماضـي. نوفمبـر  تونـس خـال شـهر  بجمهوريـة  الصـادرات 

 وتطـرق اللقـاء لمشـروع إنشـاء المنطقـة االقتصاديـة المشـتركة، 
وآليـة تفعيـل االتفاقيـات التجاريـة المبرمة بيـن الجانبين من خال 
اللجـان الفنيـة وتسـهيل تنقـل أصحـاب األعمـال واإلجـراءات المالية 
للشـركات والمسـتثمرين بالبلديـن، وإمكانيـة عقـد لقـاءات تضـم 
ديـوان الحبـوب فـي كا البلديـن بهـدف تبـادل التجـارب والخبـرات 

ووضـع اسـتراتيجية تحقـق األمـن الغذائـي فـي كا البلديـن.

مع سفــــري  يبحـــــــــــث  الحويـــــــــج 
تونـــــــــس تحضيـــــــــرات انعقـــــــاد 
البلديـــن بيــــن  املشتــــــــركة  اللجنـــة 

توقـع معهـد التمويـل الدولـي ومقـره واشـنطن، أن يكـون االقتصـاد العالمـي “ضعيًفا” 
العـام المقبـل، علـى غـرار مـا كان عليـه فـي 2009 عقـب األزمـة الماليـة العالميـة، وذلـك 

بسـبب مخاطـر تحـول الصـراع فـي أوكرانيـا إلـى “حـرب طويلـة.

و بحسـب تقريـر معهـد التمويـل، ومقـره واشـنطن، فإنـه يتوقـع تباطـؤ نمـو االقتصـاد 
العالمـي إلـى 1.2 بالمئـة فـي 2023، وهـو نفـس مسـتواه فـي عـام 2009، متوقًعـا أن 
تقـود أوروبـا هـذا التباطـؤ االقتصـادي لكونهـا تأثـرت أكثـر مـن غيرهـا باألزمـة الروسـية 

األوكرانيـة التـي اندلعـت فـي فبرايـر الماضـي.

ويـرى المحللـون فـي معهـد التمويـل الدولـي، أن “حـدة الضربـة القادمـة علـى االقتصـاد 
العالمي تعتمد باألسـاس على المسـار الذي سـتتخذه الحرب في أوكرانيا”، ويفترض 
تقريـر المعهـد أن الحـرب ستسـتمر حتـى عـام 2024،وهـو مـا قـد يسـهم فـي انكمـاش 
ثقـة  فـي  الحـاد  االنخفـاض  بسـبب  المقبـل،  العـام  بالمئـة   2 بنسـبة  اليـورو  منطقـة 

والشـركات. المسـتهلكين 

مـن جانبهـا خفضـت وكالـة “فيتـش” للتصنيـف االئتمانـي توقعاتهـا كذلـك لنمـو الناتـج 
اإلجمالـي العالمـي لعـام 2023 مـن 1.7 بالمئـة إلـى 1.4 بالمئـة.

االقتصـــــــاد  الدولـــــــــي:  التمويـــــــــــل  معهــــــــــــد 
العـــــــــــام املقبــــل  العاملــــــــي سيكـــــــــون ضعيفــــا 
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أفــاد المركــز الوطنــي لمكافحــة األمــراض الثاثــاء 20 ديســمبر 
بــأن معــّدل انتشــار الفيــروس المخلــوي واإلنفلونــزا   ،2022

فــي البــاد، لــم يرتفــع منــذ منتصــف الشــهر.
وأوضــح رئيــس اللجنــة العلميــة بالمركــز “خالــد المغبــوب” 
أن التحاليــل المخبريــة لفــرق الرصــد فــي طرابلــس، أظهــرت 
“اإلنفلونــزا  فيــروس  هــو  فيهــا  المنتشــر  الفيــروس  أن 
الموســمية”، فيمــا أظهــرت نتائــج التحاليــل فــي “غريــان” 

مًعــا. الموســمية  واألنفلونــزا  المخلــوي  الفيــروس  انتشــار 
الموســمية”  “األنفلونــزا  لقــاح  إلــى أن  “المغبــوب”  وأشــار 
لــم ُيــَورّد منــذ العــام الماضــي، مشــيرًا إلــى وصــول شــحنة 
مــن اللقاحــات التــي ستســهم فــي تخفيــف عــدد اإلصابــات 

ونســبتها، وفــق قولــه.
الطــاب  أمــام  أبوابهــا  “غريــان”  مدينــة  مــدارس  وأقفلــت 
فيمــا  المخلــوي،  الفيــروس  انتشــار  مــن  تخّوًفــا  ؛  ليوميــن 

نفســه. للســبب  أيــام،  ثاثــة  المــدارس  “ســبها”  أغلقــت 

مكافحة األمراض: 
استقرار معدل انتشار 

الفريوس املخلوي يف الباد
انخفــاض  العالميــة  الصحــة  منظمــة  فــي  مســؤول  أعلــن 
المخــزون العالمــي مــن لقاحــات الكوليــرا بســكل كبيــر فــي 
وقــت بــدأ فيــه المــرض بالظهــور فــي شــتى أنحــاء العالــم.
وقــال الدكتــور فيليــب باربــوزا رئيــس فريــق مكافحــة الكوليــرا 
وأمــراض اإلســهال الوبائــي فــي منظمــة الصحــة العالميــة: 
“لــم يعــد لدينــا لقاحــات والمخــزون فــارغ أو منخفــض للغايــة 

حاليــاً”.
وأوضــح باربــوزا إن جــزءاً مــن ســبب االنخفــاض ُيعــزى إلــى 
قــرار مــن ُمصنّــع هنــدي بتعليــق الصــادرات، دون أن يقــدم 
تفاصيــل، وأضــاف أن أحــد الُمصنّعيــن مــن جنــوب أفريقيــا 
يخطــط لبــدء اإلنتــاج ولكــن ذلــك سيســتغرق “بضعــة أعــوام”.
الواحــد  القــرن  فــي  المقبــول  غيــر  “مــن  باربــوزا:  وأضــاف 
يمــوت النــاس مــن مــرض معــروف للغايــة  والعشــرين أن 

عاجــه”. الســهل جــداً  ومــن 
وتابــع : “تطويــر لقــاح للكوليــرا، وهــو بشــكل أساســي لقــاح 
للــدول الفقيــرة، أقــل جذبــاً علــى األرجــح مــن تطويــر لقاحــات 

لكوفيــد حيــث الدخــل المخصــص للقــاح أكثــر بكثيــر”.
ودفــع نقــص جرعــات اللقــاح منظمــة الصحــة العالمية بالفعل 
القياســي  التطعيــم  الســتراتيجية  المؤقــت  التعليــق  إلــى 
المؤلــف مــن جرعتيــن فــي أكتوبــر الماضــي، فــي وقــت أعلنــت 
فيــه المنظمــة ارتفــاع معــدالت الوفيــات العالميــة وأن نحــو 
30 دولــة حــول العالــم أفــادت برصــد بــؤر تفــش للكوليــرا هــذا 
العــام، ويزيــد هــذا علــى العــدد المعتــاد ســنوياً بمقــدار الثلــث.

الصحة العاملية: 
لقاح الكولريا قد 

أوشك على النفاد

بحــث َوزِيــر التَّربيــة والتَّعليــم “موســى المقريــف” مــع القــاَدة 
ــافة والُمرِشــدات “علــي أبــوراس”،  بفــوج ســوق الجمعــة للكشَّ
“محمــود ســويد”، اِســتعدادات إقامــة ُمســابقة ليبيــا الثانيــة 
للّتهجئــة باللغــة العربيــة للتاميــذ مــن الصــف الثالــث إلــى 
الصــف الســادس مــن الّتعليــم األساســي فــي كاِمــل التُّــراب 

الليبــي.
اللغــة  فــي  اإلمــاء  قواِعــد  تَعزِيــز  إلــى  الُمســابقة  َوتَْهــدِف 
العربيــة َعبــر خلــق ُمنافســة فــي تَحلِيــل وتَهِجئــة الكلمــات 
اللغــة  يــة  تَســلِيط الضــوء علــى أهمِّ بِهــَدف  والُمصطلحــات 
العربيــة وتعزيــز َمكانــة اللغــة العربيــة فــي نُفــوس الطــاب.
وبحســب الــوزارة فإنــه مــن المقــرر أن يَتناَفــس فــي الُمســابقة 
الُمزمــع إقامتهــا ِخــال الفتــرة الُمقبلــة بالتَّعــاون بيــن وزارة 
التَّربيــة والتَّعليــم والحركــة العامــة لِلكشــافة والُمرِشــدات أكثــر 

مــن 100 ُمشــارِك َعبــر مراحــل ُمتعــدِّدة.

إقامــة  اســتعدادات  يبحــث  املقريــف 
بالعربيــة  للتهجئــة  ليبيــا  مســابقة 

لشــؤون  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكيــل  مــن  كل  اعتمــد 
المراقبــات محســن الكبّيــر ومديــر المركــز الوطنــي لامتحانــات 
22 ديســمبر  الخميــس  يــوم  الســيد أحمــد مســعود صبــاح 
الّتعليــم  إتمــام مرحلــة  الثانــي لشــهادة  الــدور  نتائــج   ،2022
ينــي لـــ 45 ألفــاً و558  الثانــوي بأقســامها األدبــي والعلمــي والدِّ
راســي 2021 – 2022م بنســبة نجــاح  طالــب وطالبــة، للعــام الدِّ

.69.32%. بلغــت  عامــة 
وبحســب وزارة التربيــة والتعليــم فقــد ســجّلت نســبة النّجــاح 
للقســم  و56.13%   ،75.33% بواقــع  العلمــي  القســم  فــي 

الدينــي. للتَّعليــم  و.50.99%  األدبــي، 
وكانــت وزارة الّتربيــة والّتعليــم قــد أعلنــت فــي العاشــر مــن 
أكتوبــر الماضــي، نتيجــة شــهادة إتمــام مرحلــة الّتعليــم الثانــوي، 
القســم  نجــاح  %59.56، كانــت نســبة  بلغــت  نجــاح  بنســبة 

ينــي 34.38%. والدِّ واألدبــي 40.30%  العلمــي64.63% 

اعتماد نتائـــج 
الدور الثـــــاني 

للشهادة الثانوية 
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أسفر االستبيان الذي نشره إيلون ماسك حول تنحيه عن رئاسة 
تويتر عن نتيجة مؤلمة ألغنى رجل في العالم.

 فبعد انتهاء وقت االستبيان، صّوت أكثر من %57 ممن شملهم 
رئاسة المنصة مقابل 34%  االستطاع على تنحي ماسك عن 
طالبوا ببقائه في المنصب، ولم يذكر ماسك أي تفاصيل بشأن 

موعد تنحيه بعد نهاية االستطاع.
“تويتر”-  لشركة  التنفيذي  -الرئيس  ماسك  إيلون  ونشر 
استطاعا على منصة التواصل االجتماعي يسأل فيه ما إذا كان 
أنه سيلتزم  الشركة، مضيفا  رئاسة  يتنحى عن  أن  يجب عليه 

بنتائج االستطاع.
محتمل  خليفة  على  تويتر  مستخدمي  أحد  تعليق  على  وردا 

لمنصب الرئيس التنفيذي، قال ماسك “ال يوجد خليفة”.
حظرت  التي  تويتر،  سياسة  تحديث  بعد  االستطاع  يأتي 
لشركات  الترويج  لغرض  فقط  إنشاؤها  تم  التي  الحسابات 
التواصل االجتماعي األخرى، والمحتوى الذي يحتوي على روابط 

أو أسماء مستخدمين لمنصات منافسة.  
وكتب عبر حسابه  اعتذر ماسك  االستطاع،  وقبل دقائق من 
على  تصويت  هناك  سيكون  فصاعًدا،  اآلن  “من  تويتر  على 

تغييرات سياسية رئيسية”.
وبعد بضع ساعات من كتابة هذه التغريدة، نشر تويتر استطاًعا 
يسأل المستخدمين ما إذا كان يجب أن تكون للمنصة سياسة 
االجتماعي  التواصل  منصات  عن  تعلن  التي  الحسابات  تمنع 

األخرى على تويتر.
وقال مركز الدعم على تويتر -في تغريدة- إن تحديث السياسة 
سيؤثر على المحتوى من منصات التواصل االجتماعي األخرى، 
مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، إلى جانب منصة “ماستدون” 

و”تروث سوشيال”.
وسّرح  العليا  اإلدارة  ماسك  أقال  تويتر،  رئاسة  تسلمه  وفور 
المبلغ الذي  بشأن  يتأرجح  بينما كان  حوالي نصف العاملين، 

يجب دفعه مقابل خدمة االشتراك “تويتر بلو”.

نتــــــــائج استطاع ُتنّحــــــــي ماســــك 
عــــــن رئاسة تـــــويرت..هل سيتنـــــــّحى حقا؟

ُعِقدت في مدرج “الشـــهيد رشيد كعبار” 
بجامعـــة طرابلس، نـــدوة احتفائية بعنوان 
)المصراتـــي صحفيًّا ومؤرّخًـــا( بتنظيم من 
العامـــة  والهيئـــة  بالجامعـــة  اآلداب  كليـــة 

للصحافة.

وتناولـــت النـــدوة التـــي ُعِقدت الســـبت 17 
ديســـمبر 2022، جوانب من جهوده األديب 
الصحفـــي “علـــي مصطفـــى المصراتي”، 
فـــي مجـــال العمـــل الصحفـــي، ودوره في 

ورموزه. أرشـــفة أعامه 

وقـــال رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للنـــدوة 
جريـــدة  “إن  القـــروي”،  “إســـماعيل 
)الشـــعب( التي ترأس تحريرها المصراتي 
ونحتفـــي بمناســـبة مـــرور 58 عاًمـــا علـــى 
لرســـالته  انعكاًســـا  كانـــت  صدورهـــا، 
الصحفيـــة ووظيفته الرئيســـية فـــي تأطير 
للتحـــوالت  ومواكبتـــه  الوطنـــي  الوعـــي 

كافـــة”.

“عبـــدهللا  اآلداب  كلّيـــة  عميـــد  وتحـــّدث 
مليطـــان”، عـــن رفقتـــه مـــع “المصراتي” 
الـــذي تعلـــم منـــه الكثيـــر، وكان وال يـــزال 

حياتـــه  فـــي  وإرشـــاداته  بنصائحـــه  يأخـــذ 
والعمليـــة. العلميـــة 

وأوضـــح رئيـــس الهيئـــة العامـــة للصحافـــة 
“االحتفـــاء  أن  الداهـــش”  “عبدالـــرزاق 
بالمصراتـــي ليـــس مجاملـــة للماضـــي بـــل 
إنصاًفـــا للتاريـــخ، وعندمـــا نطالـــع جريـــدة 
تشـــدنا  ال  عقـــود  ســـتة  بعـــد  )الشـــعب( 
طريقـــة اإلخراج وال طبيعتها ولكن تأســـرنا 
القواعـــد الحاكمـــة والســـلوك المهنـــي في 

تعاطيـــه مـــع الموضوعـــات”. 

وعبّـــرت “حنـــان المصراتي”، ابنـــة الكاتب 
الراحـــل عـــن امتنانهـــا لمـــن شـــاركوا فـــي 
إقامـــة هـــذه االحتفاليـــة، كمـــا تحدثـــت عن 
شـــغف والدهـــا بالكتابـــة وعوالمهـــا، ومـــا 
يتصـــل بهـــا مـــن أمـــور الطباعـــة والتأليف.

فيلـــم  عـــرض  االفتتـــاح  برنامـــج  وشـــمل 
وثائقـــي يقتفـــي أثـــر المصراتـــي الكتابـــي 
بيـــن عوالـــم الصحافـــة والتأريـــخ، متضمنًا 
إصدارتـــه شـــهادات  إلـــى جانـــب عناويـــن 
أدبـــاء وكتـــاب عرب علـــى تجربتـــه الطويلة 
شـــخصيته  مـــن  جوانـــب  فـــي  والرائـــدة 

اإلبداعـــي. وملمحـــه 

الشـــعراء  مـــن  الشـــهادات  تلـــك  وجـــاءت 
“ســـعدي يوســـف” و”مليكـــة العاصمي” 
البياتـــي”  و”عبدالوهـــاب  المغـــرب،  مـــن 
و”ســـليمان العيســـى” من ســـوريا، فضًا 

عـــن الكاتـــب الصينـــي “لـــي جيـــان”.

مـــدار جلســـتين،  علـــى  النـــدوة  وأقيمـــت 
)الشـــعب(  كان موضـــوع األولـــى جريـــدة 
وكتـــاب )صحافـــة ليبيـــا في نصـــف قرن(، 
بمشـــاركة الكتـــاب “إســـماعيل القـــروي” 
و”حســـين المزداوي” و”يونس الفنادي”، 
و”عبدالعزيـــز الصويعي” و”علي الهازل”.

أدارتهـــا  التـــي  الثانيـــة  الجلســـة  وبحثـــت 
“بلســـم الشـــيباني” دور المصراتـــي فـــي 
مجلـــة )كل الفنون(، وكذلـــك ألقت الضوء 
علـــى كتابه )لقاء وحوارات(، إضافة لعرض 
كتابـــه اآلخـــر )كفـــاح صحفـــي( بمشـــاركة 
كل مـــن الكتاب “علـــي ارحومة” و”جمعة 
الزريقـــي” و”مصطفـــى بديـــوي” و”زيـــد 

األجورنـــي” و “عبدالســـام الفقهـــي”.

هيئـــة الصحافـــــة وكليــــــة اآلداب 
تحتفيــــان باملصراتـــــي صحفيًّا ومؤّرًخا
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رياضة

بـــدأ منتخـــب ليبيـــا الجامعـــي لكـــرة القـــدم الصـــاالت مشـــواره 
فـــي بطولـــة الجامعـــات العربية األحـــد 25 ديســـمبر 2022، بفوز 
عريـــض علـــى الصومـــال، بنتيجـــة 10/ 3، وذلـــك بمدينـــة العيـــن 

اإلماراتيـــة.

وانتهـــى الشـــوط األول بتقدم ليبيا بأربعة أهـــداف مقابل هدف، 
وفـــي الشـــوط الثانـــي أضـــاف منتخـــب الجامعـــات الليبيـــة ســـتة 
أهـــداف مقابـــل هدفيـــن للصومـــال لتنتهي المبـــاراة بفـــوز ليبيا 

.3  /10

وفـــي بقيـــة مباريـــات اليـــوم، حقـــق منتخـــب البحرين فـــوزًا على 
 ،1/ 3 3، وســـوريا علـــى الجزائـــر   /4 بنتيجـــة  نظيـــره اإلماراتـــي 
فـــي حيـــن فـــاز المنتخـــب الســـعودي علـــى لبنـــان بنتيجـــة 2 /0، 

والمغـــرب علـــى ُعمـــان 8/ 0.

فـــوز عريـــض لليبيـــا علـــى الصومـــال 
يف البطولـــة الجامعيـــة لقـــدم الصاالت

تـــوج نـــادى الجمارك الليبـــي بثماني ميداليات فـــي بطولة الجزائر 
للكاراتيـــه “كاتـــا وكوميتـــي”، والتـــي شـــهدت مشـــاركة أكثـــر من 

600 العـــب مـــن أنديـــة ليبيا والجزائـــر وتونس.

وشـــارك ممثـــل ليبيـــا الوحيـــد فريـــق الجمارك فـــي البطولـــة بـ24 
العبًـــا، وتـــوج بثمانـــي ميداليـــات، منهـــا ثـــاث فضيـــات وخمـــس 

برونزيـــات.

وحصـــد الاعـــب بشـــير الدويبي فضيـــة الكوميتي فـــي وزن تحت 
63، كمـــا فـــاز عبدالـــرؤوف حســـونه بفضيـــة وزن تحـــت 76، بينما 

حقـــق محمـــد فرحات فضيـــة وزن أكبـــر من 76.

وتـــوج الاعـــب يوســـف المصراتـــي ببرونزيـــة الكوميتـــي في وزن 
تحـــت 63، كمـــا حقـــق صهيـــب زريـــق البرونزيـــة تحـــت وزن 57، 

وأتبعهـــم أنـــس زريـــق بميداليـــة وزن تحـــت 55.

الشـــباب،  فئـــة  برونزيـــة  الهاشـــمي مصطفـــى  الاعـــب  وحقـــق 
بينمـــا حصـــد الثنائي بشـــير الدويبـــي وهمام قزلـــة برونزية زوجي 

األواسط.

للجمــــــــــــارك  ميداليــــــــــــــات   8
الليبـــــــــي فــــــــي كاراتيــــه الجزائـــر

قـــال االتحـــاد الليبـــي للرماية فـــي بيان له الســـبت 17 ديســـمبر 2022، إّن 
البعثـــة الليبيـــة المشـــاركة فـــي البطولـــة األفريقيـــة الخامســـة عشـــرة في 

تونـــس، قد انســـحبت مـــن البطولـــة؛ بســـبب المعاملة الســـيئة.

وأوضـــح البيـــان أن البعثـــة الليبيـــة جرى التعامل معها بشـــكل ســـيء من 
الجامعـــة التونســـية للعبة، الفتًا إلى “اســـتغال مشـــاركة ليبيـــا ماليًّا”.

وتابـــع أنـــه لم يتم الحجـــز للحكم الليبي المشـــارك في البطولـــة، باإلضافة 
إلـــى منـــع المنتخـــب الليبـــي من التدريـــب، واصفا مـــا حدث بأنـــه “وصمة 

عار”.

وغـــادرت البعثـــة الليبية تونس فجر األحد 18 ديســـمبر، ُقبيل ســـاعات من 
البطولة. افتتاح 

اتحـــــــــاد الرمايــــة ينســــحب مــــن البطولـــة 
األفريقيــــــة فــــــــي تونــــــس لســوء املعاملة
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دين وفتاوى

فتــــــــاوي

االحتفـــال بـــرأس الســـنة المياديـــة محـــرم شـــرًعا؛ لمـــا فيه مـــن إقرار لمـــا عليه 
النصـــارى مـــن شـــعائر الكفـــر، ورِضـــىً بـــه، ويَحـــرم علـــى المســـلم أن يَرضـــى 
بشـــعائر الكفـــر أو ُيهنـــئ بها غيره؛ ألن هللا تعالى ال يرضـــى بذلك،  قال تعالى: 
َ َغنِـــيٌّ َعنكُـــْم َوَل َيْرَضى لِِعبَـــادِِه اْلكُْفـــَر( ]الزمر: 7[، وقد  )إِن َتْكُفـــُروا َفـــإِنَّ للاَّ
ارِ الَّتِي ِهـــيَ ِمَن الزُّورِ،  َمـــَدَح هللُا تََعالَـــى الُمْؤِمنِيَن بَِعَدِم ُشـــُهودِِهْم أَْعيَـــاَد الكُفَّ
قـــال تعالـــى: )َوالَِّذيَن َل َيْشـــَهُدوَن الزُّوَر َوإَِذا َمـــرُّوا بِاللَّْغِو َمـــرُّوا كَِراًما(،  َقاَل 
ـــرِيَن: “ُهَو أَْعيَاُد الُمْشـــرِكِيَن” ]تفســـير ابن كثيـــر: 118/6[،  جََماَعـــةٌ ِمـــَن الُمَفسِّ
ـــاِب رضـــي هللا عنـــه: )َل َتَعلَُّمـــوا َرَطانَـــَة األََعاِجـــِم، َوأَْن  َوَقـــاَل ُعَمـــُر ْبـــُن الخَطَّ
ـــْخَطَة َتْنزُِل  َتْدُخلُـــوا َعلَـــى الُمْشـــرِكِيَن َيْوَم ِعيدِِهـــْم ِفي كَنَائِِســـِهْم؛ َفإِنَّ السُّ
َعلَْيِهـــْم( ]البيهقـــي: 18640[،  وقـــال ابـــن كثير رحمه هللا: “فليس للمســـلم أن 
يتشـــبه بهـــم ال فـــي أعيادهـــم وال مواســـمهم وال فـــي عباداتهـــم؛ ألن هللا تعالى 
شـــرف هـــذه األمـــة بخاتم األنبياء الذي شـــرع لـــه الدين العظيم القويم الشـــامل 
الكامـــل… فـــإذا كان هللا تعالى قد َمـــنَّ علينا بأن جعلنا مـــن أتباع محمد صلى 
هللا عليـــه وســـلم، فكيـــف يليق بنا أن نتشـــبه بقوم قد ضلوا مـــن قبل، وأضلوا 
كثيـــرًا، وضلوا عن ســـواء الســـبيل” ]البدايـــة والنهايـــة 142/2[،  وكل أمر يتعلق 
بهـــذه األعيـــاد كبطاقـــات التهنئة، وأشـــجار الصنوبـــر، والزينة، والهدايـــا، ال يجوز 
للمســـلم بيعهـــا أو التعاطي معهـــا؛ ألن في هذا عونا علـــى المعصية، وقد قال 
هللا تعالـــى: )َوَتَعاَونُـــوا َعلَى اْلبِـــرِّ َوالتَّْقـــَوى َوَل َتَعاَونُوا َعلَى اْلِْثـــِم َواْلُعْدَواِن 
َ َشـــِديُد اْلِعَقاِب( ]المائدة: 1[،  وقد أغنى هللا أهل اإلســـام  َ إِنَّ للاَّ َواتَُّقوا للاَّ
بمـــا شـــرع لهم من عيدي الســـنة: الفطـــر واألضحى، وبما جعل لهـــم من العيد 
األســـبوعي فـــي يـــوم الجمعة، وهـــي أعياد فرح وعبـــادة لله تعالـــى، فليس بعد 

هـــذا الحق إال الضـــال، وهللا أعلم.

مـــا حكـــم الحتفـــال برأس الســـنة )الكرســـمس(؟ وشـــراء األشـــياء التي تدل 
عليـــه كشـــجرة الصنوبـــر والزينـــة وهدايـــا ما يســـمى )بابا نويـــل(؟ وما حكم 
العانـــة علـــى ذلـــك هذه األشـــياء كبيعها وإيصالهـــا للزبائن والمشـــترين من 

المســـلمين وغيـــر المســـلمين، ومـــا حكم تهنئـــة النصاري فـــي أعيادهم؟

حـــّذر مفتـــي عام ليبيا الشـــيخ الصـــادق الغرياني 
الديـــون  قضـــاء  عـــدم  عقوبـــة  فظاعـــة  مـــن 
ال  الشـــهيد  “حتـــى  أنـــه  إلـــى  الفتـــا  ألصحابهـــا، 
ُيغفـــر له عـــدم قضـــاء الدين”.وقـــال المفتي عبر 
برنامـــج اإلســـام والحيـــاة علـــى قنـــاة التناصـــح: 
“هـــذا إذا كان المـــال دين يطلبه شـــخص واحد، 
فمـــا بالك ممـــن لديه دين على األمـــة كلها ممن 
أخـــذوا من أموال الحكومة وغيرهـــا بالمليارات”.

وتابـــع فضيلتـــه “أن هـــذا األمـــر ال تنفـــع فيه توبة 
إال بالخـــاص منـــه، وســـّماه القـــرآن غلـــول وهـــو 

الكبائر”. مـــن 

كمـــا دعـــا مفتـــي ليبيا “المســـؤولين ممن شـــاع 
فيهم الفســـاد وأكل المـــال بالباطل إلى أن يتقوا 
هللا في أنفســـهم” مشـــيرا إلـــى أن “روح من لم 
يقـــِض الديـــن تظـــل معلقـــة، وأن الرســـول عليه 
الصـــاة والســـام لم ُيصلِّ علـــى صاحب الدين”.

ألصحابهــا الديــــون  قضــاء  عــــدم  مــن  ُيحـــــّذر  ليبيــا  مفتـــــي 

المصدر:
دار الفتـــــاء الليبيـــــة

الشـــرعية  الواجبـــات  مـــن  المـــرأة  حجـــاب 
أَيَُّهـــا  )يَـــا  تعالـــى:  قـــال  عليهـــا؛  المجمـــع 
َونَِســـاءِ  َوبَنَاتِـــَك  َْزَواِجـــَك  ألِّ ُقـــل  النَّبِـــيُّ 
 ) اْلُمْؤِمنِيـــَن ُيْدنِيـــَن َعلَْيِهـــنَّ ِمـــن جََابِيبِِهنَّ
إال  أنـــه ال تكليـــف  واألصـــل  ]األحـــزاب:59[، 
بعـــد البلـــوغ؛ لقـــول النبي صلـــى هللا عليه 
بِيِّ  وســـلم: )رُِفـــَع اْلَقلَـــُم َعْن ثَاثٍَة: َعـــْن الصَّ
حَتَّـــى يَْبلُـــَغ، َوَعـــْن النَّائِـــِم حَتَّـــى يَْســـتَْيِقَظ، 
َوَعـــْن اْلَمْعُتوهِ حَتَّى يَْبـــرَأَ( ]أبو داود: 4402[، 
وبلـــوغ األنثى بوجود إحـــدى هذه العامات، 
وهـــي: إنزال المني بشـــهوة يقظة أو مناما، 
القبـــل،  حـــول  الخشـــن  الشـــعر  إنبـــات  أو 
أو الحيـــض أو النفـــاس، فـــإن لـــم توجـــد أيّ 
عامـــة منهـــا حتـــى بلغـــت خمســـة عشـــر 

عامـــا؛ حكـــم ببلوغهـــا حينئـــذ.

وينبغـــي لولـــي أمـــر الفتـــاة أن ُيعوِّدها على 
واجتنـــاب  الشـــرعية،  بالواجبـــات  االلتـــزام 
تنشـــأ  حتـــى  البلـــوغ،  قبـــل  المحرمـــات 
علـــى ذلـــك، فـــا يشـــق عليهـــا االلتـــزام بها 
بعـــد البلـــوغ، وهـــذا مـــن األصـــول التربويـــة 
المقـــررة فـــي الشـــريعة. ويجـــب عليـــه أن 
ُيلبَســـها الحجـــاب – ولو لم تَبلـــغ – إذا الحََظ 
ظهـــوَر مفاتنهـــا، وانصـــراَف األنظـــار إليهـــا، 

أعلـــم. وهللا 

مـا العمـر الـذي يجـب فيـه علـى المسـلمة 
الحجـاب؟ لبـاس 
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مقال

زيد مـــــــرتبات 
زيـــــــد دقيـــــــق
بقلم الكاتب الصحفي| عبدالرزاق الداهش

مـــن الســـهل تملـــق عواطـــف النـــاس، بالـــكام عـــن زيـــادة 
المرتبـــات، وتنزيـــل ســـعر صـــرف الـــدوالر، وفتـــح حنفيـــة 

التعييـــن.

ولكـــن هـــل تســـتطيع كســـب رضـــى الشـــارع، دون أن 
تخســـر ضميـــرك؟.

فـــي  زيـــادة  تمتصهـــا  أن  البـــد  المرتبـــات  فـــي  زيـــادة 
األســـعار.

وتبعـــا لهـــذه الحقيقـــة، ســـيتم اللجـــوء فـــي كل مـــرة، 
ارتفـــاع  المتصـــاص  محاولـــة  فـــي  المرتبـــات،  لزيـــادة 

األســـعار.

غيـــر  حلـــق  فـــي  نـــدور  ســـنظل  النحـــو  هـــذا  وعلـــى 
منضبطـــة:  “زيـــد مرتبـــات زيـــد دقيـــق”، إلـــى أن ال نجـــد 

ال مـــاء وال دقيـــق.

مرتـــب يتجـــاوز العشـــرين ألـــف دينـــار، وأخـــر تحـــت خـــط 
الخمســـمئة، هـــذا إجحـــاف، وظلـــم فـــي دولـــة تعتمـــد 

النفـــط، هبـــة الجيولوجيـــا.

مرتـــب لســـائق فـــي أحـــد االجهـــزة الرقابيـــة يســـاوي أكثـــر 
مـــن ثاثـــة اضعـــاف ســـائق فـــي التعليـــم، ايضـــا إجحـــاف، 

وظلـــم.

ــة ال  ــر مـــن مليونـــي إال ربـــع موظـــف فـــي دولـ ــود أكثـ وجـ
يتخطـــى رقـــم ســـكانها الثمانيـــة مليـــون، هـــو تهديـــد 

لألمـــن القومـــي.

ـــادة التوظيـــف فـــي الحكومـــة ليـــس  ـــادة المرتبـــات، وزي زي
الحـــل االمثـــل، ولكنـــه االســـهل.

غيـــر أن ذلـــك تمامـــا كمـــن لـــم يســـتطع دفـــع فاتـــورة 
الفنـــدق، فيلجـــأ الـــى تمديـــد اإلقامـــة.

فقيـــر،  موظـــف  فقـــط  تعنـــي  ال  الهزيلـــة  المرتبـــات 
ومتذمـــر، ومحبـــط، بـــل تعنـــي موظـــف قابـــل ليكـــون 
مرتشـــي، وكســـول، وحتـــى ســـارق، مـــن اجـــل دخـــل 
إضافـــي يؤمـــن لـــه مســـتوى معيشـــي مأمـــول، أو حتـــى 

مقبـــول.

النقـــد  علـــى  الطلـــب  زيـــادة  تعنـــي  المرتبـــات  زيـــادة 
ــة  االجنبـــي،  تعنـــي رفـــع الشـــهية االســـتهاكية فـــي دولـ
تعتمـــد علـــى الســـوق الخارجـــي فـــي كل شـــيء، مـــن 

الدبـــوس، الـــى طائـــرة االيـــر بـــاص.

ثاثـــة  بيـــن  انفســـنا،  ســـنجد  الختاميـــة،  والمحصلـــة 
رابـــع. بـــدون  اضطـــرارات،  أو  خيـــارات، 

الخيـــار األول:،هـــو وضـــع قيـــود علـــى مبيعـــات النقـــد 
ـــدوالر بيـــن ســـوف  ـــا فجـــوة اســـعار ال األجنبـــي، وقـــد جربن
إلـــى ذلـــك فســـاد  المشـــير، ومصـــرف الكبيـــر، اضـــف 
ــوهات،  ــي التشـ ــادة، وباقـ ــيولة حـ ــة سـ ــادات، وأزمـ االعتمـ

المأســـاة.  ومســـتحضرات 

والخيـــار الثانـــي )أفضـــل الســـيئين( هـــو تعديـــل ســـعر 
ــار  ــة الدينـ ــة لقيمـ ــات مؤلمـ ــرة، وتخفيضـ ــرف كل مـ الصـ
والبحـــث عـــن شـــبكة امـــان غالبـــا مـــا تكـــون  الليبـــي، 

بائســـة، واقتصـــاد مترهـــل.

ـــار الثالـــث األســـوأ: هـــو رفـــع القيـــود، ورفـــع االجـــور،  والخي
وأخـــذ اســـرع اوتوســـتراد باتجـــاه محطـــة اإلفـــاس.

ســـوق  تحســـين  تكـــون  أن  ينبغـــي  الحكومـــة  مهمـــة 
العمـــل. تكـــون ســـوق  أن  العمـــل ال 

ومهمـــة الحكومـــة هـــي تحســـين جـــودة الحيـــاة، مـــن 
خـــال رفـــع الدخـــل الحقيقـــي، وليـــس رفـــع المرتـــب.

ومهمـــة الحكومـــة تحويـــل الصـــورة الذهنيـــة للنـــاس، مـــن 
ثقافـــة المرتـــب االمـــن، إلـــى االقتصـــاد االمـــن، ومـــن االجـــر 

مقابـــل الوظيفـــة، إلـــى االجـــر مقابـــل العمـــل.

ســـكة المرتبـــات خـــط أحمـــر، هـــي مـــن ســـتمضي بنـــا إلـــى 
الوضـــع األخطـــر.

ـــر بالضـــرورة عـــن رأي الصحيفـــة،  )المقـــاالت المنشـــورة ال ُتعبّ
بـــل عـــن رأي كّتابهـــا(
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