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سياسة

اشــتباكات طرابلــس األخرية..
كيــف اندلعــت ومــا الســبب؟

شـــهد وس ــط العاصم ــة طرابلس الس ــبت  27أغس ــطس ،2022
مواجهـــات مس ــلحة بي ــن ق ــوات جه ــاز دع ــم االس ــتقرار بقي ــادة
عبدالغنـــي الككل ــي ،وقوات الل ــواء  777بقيادة هيث ــم التاجوري،
علـــى خلفي ــة س ــيطرة جه ــاز دع ــم االس ــتقرار عل ــى مق ــر تاب ــع
للكتيبـــة  92مش ــاة التابع ــة للتاج ــوري.

 777بقي ــادة التاجوري.
وف ــي رد فع ــل آلم ــر منطق ــة طرابل ــس العســـكرية اللـــواء
بحل الكتيبة  28مشـــاة علـــى خلفية
عبدالق ــادر منص ــور ،ق ــام
ّ
مش ــاركتها ف ــي االش ــتباكات ف ــي صف ــوف الحكمـــة الموازية.
وف ــي مناط ــق ط ــوق طرابل ــس ،هاجم ــت قـــوة تتبـــع الكتيبـــة
 55مش ــاة برئاس ــة معم ــر الض ــاوي المواليـــة لحكومة باشـــاغا
رفق ــة مجموع ــة تابع ــة لوزير داخلية باشـــاغا عصـــام أبو زريبة
بالهج ــوم عل ــى كوب ــري ال ـ ـ  17قب ــل أن تتصـــدى لهـــم كتيبـــة
فرس ــان جن ــزور وكتيب ــة الف ــاروق بإم ــرة محمـــود بـــن رجـــب،
واألخيرتي ــن ماليتي ــن لحكوم ــة الوح ــدة الوطنيـــة.
وعل ــى جان ــب آخ ــر ،تصـ ـ ّدت الكتيب ــة  301مشـــاة بإمـــرة
عبدالس ــام زوب ــي ألرت ــال تابع ــة ألس ــامة جويلي  -آمـــر غرفة
العملي ــات المش ــتركة بالمنطق ــة الغربيـــة الذي أقالـــه الدبيبة
مؤخ ــرا على خلفية انضمامه لباش ــاغا  -أثنـــاء محاولتها التقدم
إل ــى طرابل ــس م ــن ناحية بواب ــة الجبس ،مـــا أ ّدى إلـــى تقهقر
األرت ــال إل ــى مقره ــا في الس ــواني.

واندلعـــت المواجه ــات؛ إث ــر قي ــام مجموع ــة تابع ــة للكتيب ــة  92وأك ــدت غرف ــة العملي ــات المش ــتركة التابعة لحكومـــة الوحدة
مشـــاة بالرماي ــة على رت ــل تابع لجه ــاز األمن العام بقي ــادة عماد الوطني ــة اس ــتهداف أرت ــال جويلي بالطيران المســـير ،قبل أن
الطرابلس ــي؛ م ــا أس ــفر ع ــن مقت ــل عنص ــر تاب ــع لألم ــن العام ،ينف ــي جويلي اس ــتخدام الطيران المس ــير ضـــد قواته.
وفـــق رواي ــة حكوم ــة الوح ــدة الوطنية.
وفي شـــرق طرابلس ،حاول رتل يقوده ســـالم جحا  -القيادي
توس ــعت المواجه ــات لتش ــمل مناطق باب بن غش ــير الس ــابق لث ــوار مصرات ــة  -التقدم نح ــو طرابلس ،قبـــل أن يتم
والحقـــاّ ،
اعتراضـــه ف ــي بوابة كع ــام في زليت ــن واالشـــتباك معه ،حيث
وطريـــق الس ــور وش ــارع الجمهورية وش ــارع الصريم.
ع ــاد أدراجه إل ــى مصراتة.
وفـــي تط ّور آخر س ــيطر جهاز الردع لمكافح ــة اإلرهاب والجريمة
المنظمـــة ،عل ــى مق ــري الكتيب ــة  28مش ــاة بقي ــادة مصطف ــى وأس ــفرت االشتباكات التي توقفت مساء اليوم الذي اندلعت
قـــدور والمعروف ــة ب ـ ـ “النواصي” في س ــوق الجمع ــة والموالية في ــه ،عـــن  32قتيال و 159جريح ــا ،أغلبهم مـــن المدنيين وفق
للحكومـــة الموازي ــة برئاس ــة فتحي باش ــاغا ،ش ــأنها ش ــأن اللواء بي ــان لوزارة الصحة بحكوم ــة الوحدة الوطنية.
الحكومـــة الموازي ــة برئاس ــة فتح ــي باشـــاغا.
وفضـ ـا ً ع ــن الضحايا ،خلّفت المواجهات أضـــرارا ً كبيرة بالمباني
والممتلكات العامة والخاصة.
وقب ــل أن يع ــود اله ــدوء إل ــى طرابلس مســـاء الســـبت ،وتنتهي
االش ــتباكات بدحر الق ــوات الموالية لباشـــاغا ،أعلنت جهات عدة
منه ــا جمعي ــة اله ــال األحم ــر الليب ــي ومركـــز الطـــوارئ والدعم
والط ــب العس ــكري وج ــود صعوب ــة ف ــي إجـــاء المدنييـــن مـــن
مواقع االش ــتباكات.

الصحــة تعلن عن أكثر من 160
إصابــة يف اشــتباكات الســبت

وأعلن ــت جامع ــة طرابل ــس توق ــف الدراســـة واالمتحانـــات
بالجامع ــة نتيج ــة االش ــتباكات لحي ــن إشـــعار آخـــر.
كم ــا أعلن ــت وزارة التربي ــة والتعلي ــم وقـــف إجـــراء امتحانـــات
الش ــهادة الثانوي ــة ف ــي أنحاء ليبي ــا؛ لحين اســـتقرار األوضاع في
البالد.

وف ــي س ــياق متص ــل ،أك ــدت ش ــركات طيـــران منهـــا األجنحـــة
أفـــادت وزارة الصح ــة بحكوم ــة الوحدة الوطنية بمقتل  23ش ــخصا ً والخط ــوط األفريقية توقف رحالتها من مطـــار معيتيقة ،لحين
وإصابـــة  140آخري ــن أغلبه ــم من المدنيين خالل االش ــتباكات التي اس ــتقرار الوض ــع ف ــي طرابلس.
اندلعت فـــي طرابلس.
والق ــت اش ــتباكات طرابل ــس ردود فعـــل محليـــة ودوليـــة
وليـــل الســـبت ،اندلع ــت المواجه ــات وس ــط طرابل ــس بي ــن قوات مس ــتنكرة ،وداعي ــة إل ــى وق ــف االقتت ــال والعمـــل علـــى إجـــراء
أمنيـــة تابعـــة لحكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة وأخ ــرى موالي ــة لرئي ــس انتخاب ــات ف ــي أس ــرع وق ــت.
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سياسة

الدبيبة يتهم أطرافاً
خارجية بالوقوف
خلف اشتباكات
طرابلس

وأضاف ــت الخارجي ــة التركي ــة في بي ــان لها ،أنه مـــن الضروري
الس ــتقرار ليبي ــا وازدهارها وأمنها إجراء انتخابـــات نزيهة وحرة
عل ــى مس ــتوى البالد في أق ــرب وقت.
وفي الس ــياق نفس ــه ،دعت الخارجي ــة التونســـية الليبيين إلى
ضبط النف ــس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المســـلحة
حقنـ ـا ً لدمائه ــمُ ،مشـ ـ ّددة على ض ــرورة تغليب صـــوت الحكمة
بي ــن الفرق ــاء الليبيين كافة ،ودعتهم إلى انتهاج الحوار ســـبيال ً
لتس ــوية الخالف ــات وإع ــاء مصلح ــة ليبيـــا حفاظا ً علـــى أمنها
واس ــتقرارها ووحدتها.

وفي بيان لها ،ح ّثت الخارجية الجزائرية جميع األطراف الليبية
على السعي الفوري؛ من أجل إيقاف العنف واالحتكام إلى
لغة الحوار بكل مسؤوليةُ ،مش ّددة على أهمية الحفاظ على
اتهـــم رئيـــس حكومة الوح ــدة الوطني ــة عبدالحميد الدبيب ــة أطرافا ً اتفاق وقف إطالق النار الذي اعتبرته “مكسبا ً مهما ً” في
خارجيـــة وداخلي ــة بالوق ــوف وراء االش ــتباكات الت ــي اندلع ــت ف ــي سبيل استعادة األمن واالستقرار في ليبيا.
طرابلـــس ليلة الس ــبت.
وتعليقـــا ً عل ــى االش ــتباكات الت ــي وقعـــت فـــي طرابلـــس،
وقـــال الدبيب ــة ف ــي كلمة ل ــه خالل تفق ــده لقوات تابع ــة للحكومة دع ــت الخارجي ــة القطري ــة األط ــراف الليبيـــة كافة إلـــى تجنب
فـــي طريـــق المط ــار جنوب ــي طرابلس“ :الع ــدوان عل ــى طرابلس التصعيـــد ،وحق ــن الدم ــاء ،وتغلي ــب صوت الحكمـــة ومصلحة
الش ــعب الليب ــي الش ــقيق ،وتس ــوية الخالفـــات عبـــر الحـــوار.
اليـــوم مخطط له م ــن الداخ ــل والخارج”.
وأضـــاف الدبيب ــة “نحن نري ــد االنتخابات ومن يري ــد حكم ليبيا عبر
االنقالبات والس ــاح والنار نقول ل ــه إنك تحلم”.
وأوقعـــت اش ــتباكات طرابل ــس الت ــي اندلع ــت الس ــبت  23قتيـ ـا ً
وأكثـــر مـــن  140جريحـ ـا ً ،أغلبه ــم م ــن المدنيي ــن ،باإلضاف ــة إل ــى
تدميـــر عـــدد م ــن الممتل ــكات العام ــة والخاص ــة.

ردود فعل دولية مستنكرة
الشتباكات طرابلس

وقال ــت ال ــوزارة إنها تتاب ــع بقلق بالغ هذه التطورات ،مشـــددة
عل ــى ض ــرورة أن تعم ــل األط ــراف الليبيـــة لضمـــان حمايـــة
المدنيي ــن والمنش ــآت المدني ــة ،واعتب ــار ذلـــك أولوية قصوى.

وعل ــى مس ــتوى ردود الفع ــل الخليجي ــة ،دانـــت اإلمـــارات مـــا
وصفت ــه بأعم ــال العنف المس ــلحة ف ــي ليبيا ،داعيـــة األطراف
كافة إلى وقف العمليات العس ــكرية بشـــكل فوري ،والحفاظ
عل ــى س ــامة المدنيي ــن والمق ــرات الحكوميـــة والممتلـــكات،
وأن يم ــارس الجمي ــع أقصى درج ــات ضبط النفـــس ،للخروج
من األزم ــة الراهنة.
ول ــم يختل ــف رد فعل الخارجية المصرية عن الســـياق نفســـه،
حي ــث دع ــت أيضا ً إل ــى وق ــف التصعي ــد وتغليب لغـــة الحوار
وتجن ــب العن ــف وضب ــط النفس حقنـ ـا ً للدماء ،مؤكـــدة ضرورة
حماي ــة المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشـــعب الليبي
أمن ــه واس ــتقراره ومقدرات ــه ويعلي المصلحـــة العليا للبالد.
وكان المبع ــوث اإليطال ــي إلى ليبيا “نيكـــوال أورالندو” قال إن
ب ــاده تدعو جميع األطراف الليبية إلى وضع مصلحة الشـــعب
قب ــل مصالحه ــم الخاص ــة ،والموافقة على وجه الســـرعة على
المتطلب ــات القانونية والعملية إلج ــراء االنتخابات الوطنية في
أق ــرب وقت ممكن.
ودان ــت الوالي ــات المتح ــدة م ــا وصفت ــه بتصاعد العنـــف الذي
ش ــهدته طرابلس ،ودعت إلى وقف ف ــوري إلطالق النار وإلى
محادث ــات تيس ــرها األمم المتح ــدة بين األطـــراف المتصارعة.

قالـــت وزارة الخارجي ــة التركي ــة الس ــبت ،إن الحف ــاظ عل ــى
الهـــدوء عل ــى األرض أم ــر بال ــغ األهمية ألم ــن ليبيا واس ــتقرارها
ومســـتقبلها ،داعي ــة جمي ــع األط ــراف إلى ضب ــط النفس ووقف
النـــزاع عل ــى الفور.

ُيذك ــر أن رئي ــس حكوم ــة الوح ــدة الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة
يســـمها  -بالوقـــوف وراء
اته ــم أطرافـ ـا ً خارجي ــة وداخلي ــة – ل ــم
ّ
االش ــتباكات الت ــي اندلع ــت ف ــي طرابلس ليلة الســـبت.
وف ــي آخ ــر حصيلة لوزارة الصحة ،أوقعت اشـــتباكات طرابلس
 23قتيـ ـا ً وأكث ــر م ــن  140جريحـ ـا ً ،أغلبهـــم مـــن المدنييـــن،
باإلضاف ــة إل ــى تدمير ع ــدد من الممتل ــكات العامـــة والخاصة.
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اقتصاد

املركــز العربي للدراســات :االنقســام شــركة إيني :مســتعدون لزيادة إنتاج
يف ليبيــا أضـ ّر باإلصــاح االقتصــادي الغــاز يف ليبيا وتلبية الطلب األوروبي
قـــال المركـــز العرب ــي للدراس ــات “إن االنقس ــام ف ــي األنظم ــة أكــدت شــركة “إينــي” اإليطاليــة اســتعدادها إلطــاق مرحلــة
االقتصاديـــة والمالي ــة وتدمي ــر البن ــى التحتي ــة وانتش ــار الجماعات جديــدة مــن االســتثمارات فــي ليبيــا تهــدف إلــى زيــادة إنتــاج
المســـلحة ف ــي ليبي ــا ،أضـ ـ ّر بالمجمل بآف ــاق اإلص ــاح االقتصادي الغ ــاز ،لتلبي ــة الطل ــب عل ــى الغ ــاز ف ــي الســـوق المحلـــي
واألوروب ــي.
وقيـــام ســـلطة تنفيذي ــة واح ــدة ف ــي الب ــاد”.
وأضـــاف المركز في بيان له الجمعة ،أن س ــرقات الموارد واألموال ج ــاء ذلـــك خ ــال لق ــاء رئي ــس مجل ــس إدارة المؤسســـة
فـــي ليبيـــا وصل ــت إل ــى ملي ــارات ال ــدوالرات إضاف ــة إل ــى تفش ــي الوطني ــة للنف ــط فرح ــات ب ــن ف ــي العاصم ــة اإليطالي ــة روم ــا
الرئي ــس التنفي ــذي لش ــركة إين ــي “كالوديـــو ديســـكالزي”،
أيضا.
التهريـــب واالبت ــزاز ،وه ــو م ــا أثر على الوض ــع االقتص ــادي ً
لمناقشــة نشــاط الشــركة فــي ليبيــا والمشــاريع االســتراتيجية
ُيذكـــر أن البن ــك الدول ــي ل ــم يض ــع ف ــي تقري ــره نص ــف الس ــنوي
وتنفي ــذ مش ــاريع الطاق ــة المتج ــددة ف ــي ليبي ــا.
ـاء على
الخـــاص بس ــنة  2022توقع ــات بش ــأن االقتص ــاد الليبي؛ بن ـ ً
درجـــة عـــدم الثق ــة في ــه؛ بس ــبب وج ــود مخاط ــر داخلي ــة متعلق ــة وأك ــد كالودي ــو ديس ــكالزي الت ــزام شـــركة إينـــي الكامـــل
بوجـــود حكومتي ــن ومخ ــاوف م ــن االن ــزالق إل ــى العن ــف مج ــد ًدا .باألنش ــطة التش ــغيلية ف ــي الب ــاد.
وأع ــرب ع ــن اس ــتعداده إلط ــاق مرحلـــة جديـــدة
م ــن االس ــتثمارات ته ــدف إلـــى زيـــادة إنتـــاج
الغ ــاز ،وكذل ــك النشـــاط االستكشـــافي
واالستفـ ـ ـ ــادة م ـ ـ ــــــــــن التسهيـــــــــــات
والمع ــدات الموجـــودة فـــي تلبيـــة
الطل ــب عل ــى الغـــاز في الســـوق
المحل ــي واألوروبـــي.

ليبيــا مــن الــدول املســتهدفة بزيادة
خدمــات املقــاوالت الرتكية
حلـــت ليبي ــا ثالثـ ـا ً ف ــي س ــلم مش ــاريع خدم ــات المق ــاوالت
التركيـــة ،حي ــث ته ــدف أنق ــرة لزي ــادة حصته ــا إل ــى  10%من
القطـــاع العالم ــي.
وقـــال الرئيس الترك ــي رجب طيب أردوغ ــان إن بالده تهدف
إلـــى رفـــع حصته ــا م ــن خدم ــات المق ــاوالت الدولي ــة إلى 75
مليـــار دوالر في المرحل ــة األولى.
وجـــاءت روس ــيا ف ــي المرتب ــة األولى ف ــي الدول المس ــتفيدة
مـــن الخدم ــات ،بقيمة اس ــتثمارات بلغت  95.4ملي ــار دوالر.
وتلت تركمانس ــتان روس ــيا بـ 50ملي ــار دوالر ،فالعراق بـ31.7
مليار دوالر ثم ليبيا وكازاخس ــتان والس ــعودية على الترتيب،
وفق وكالة األناض ــول التركية.

كم ــا رح ــب الرئيـــس التنفيـــذي
لش ــركة إين ــي بخط ــة المؤسس ــة
الوطني ــة للنفـــط لزيـــادة اإلنتـــاج
اليوم ــي للب ــاد إلـــى  2مليـــون
برمي ــل يوميـــا ً ،مؤكـــدا ً دعمـــه
المؤسس ــة إلـــى الوصـــول لهـــذا
اله ــدف م ــن أجـــل المنفعـــة
المتبادل ــة للطرفيـــن.
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اقتصاد
وأوضح ــت ش ــركة “العنكب ــوت الليب ــي” عبـــر حســـابها علـــى
“فيس ــبوك” أن هذه الخدمة س ــتوفر لركاب الســـهم وسيلة دفع
إلكترون ــي للتذاك ــر مباش ــرة عب ــر الحافل ــة ،حيث ســـيقوم الراكب
بش ــحن حسابه بس ــهولة عبر البطاقات المصرف ّية  -سداد  -ادفع
ل ــي  -والدف ــع ف ــو ًرا عبر جه ــازه النق ــال أو البطاقـــة ،لتوفير تجربة
دف ــع إلكتروني ــة متط ّورة وس ــهلة االس ــتخدام.

شركة السهم تتجه للدفع
اإللكرتوني للتذاكر

وس ــتعمل ش ــركة العنكب ــوت الليب ــي على توفيـــر البنيـــة التحت ّية
الس ــحاب ّية الالزم ــة لتش ــغيل الخدم ــة بكفـــاءة تامـــة ،مـــع تقديـــم
الدع ــم التقن ــي الكام ــل لهذا المش ــروع.
والمطبّقة ألول مرة في
وأضافت الشركة أن هذه الخدمة الحديثة ُ
ليبيا س ــتتوفّر قريبًا في حافالت الس ــهم ،مشـــيرة إلى أنها جاءت
وقعـــت “ش ــركة الس ــهم” للنق ــل الع ــام م ــع ش ــركة “العنكب ــوت بع ــد إط ــاق تطبيق “حافلت ــي” العام الماضي ،وضمن مشـــاريع
المطـ ـ ّورة بالتعاون مع شـــركة العنكبـــوت الليبي.
الليبـــي” االثني ــن ،عق ــد مش ــروع التذاك ــر و الدف ــع اإللكترون ــي .ش ــركة الس ــهم ُ

كرانفيل الرتكية :رحالتنا
البحرية ستشمل بنغازي
قـــال رئيـــس مجل ــس إدارة مجموع ــة كرانفي ــل التركي ــة مرتض ــى إجمالي ــة تصل إلى  900س ــرير للركاب ،و 400ســـيارة و 1.700طن
كرانفيـــل ،إنه ــم يعتزم ــون توس ــيع ش ــبكة رحالته ــم البحري ــة إلى من الحمولة.
ليبيـــا ،بحيـــث تنطل ــق م ــن إس ــطنبول باتج ــاه بنغ ــازي ومصراتة
وأف ــاد ب ــأن مجموعة كرانفيل تس ــاهم في تأســـيس روابط تجارية
معا .
ً
بي ــن  26أل ــف ش ــركة تركي ــة و 120أل ــف عميـــل ليبـــي فـــي بنيـــة
وشـــ ّدد كرانفي ــل ف ــي بيان صادر ع ــن المجموعة التجاري ــة التركية المجموعة.
 نشـــرته وكال ــة األناض ــول  -على أهمية التبادل التج ــاري مع ليبيا،انخراط ــا ف ــي التجارة م ــع الق ــارة اإلفريقية وف ــي س ــياق ذي صل ــة ،ذك ــر كرانفي ــل أن حجـــم التبـــادل التجاري
معتبـــ ًرا أن ذل ــك يع ــد
ً
بي ــن تركي ــا وليبي ــا بل ــغ  3.6ملي ــارات دوالر بالرغـــم مـــن انعـــدام
في الوقت نفس ــه.
االس ــتقرار ال ــذي يعاني ــه البل ــد العرب ــي ،وفـــق قولـــه.
وأضـــاف أنه ونظ ًرا للموقع الجيوس ــتراتيجي ال ــذي تتمتع به ليبيا،
فإنهـــا تعـــد بوابة العالم إل ــى إفريقيا وبوابة إفريقي ــا تجاه العالم .وأش ــار إلى أن توس ــيع ش ــبكة الرح ــات البحرية بين تركيـــا وليبيا،
وأعـــرب االقتص ــادي التركي ع ــن س ــعادته إزاء اس ــتئناف الرحالت بحيث تش ــمل الرح ــات إس ــطنبول ومصراتة وبنغازي ،ســـيكون
البحريـــة بيـــن إس ــطنبول ومصراتة بع ــد انقطاع  25عام ــا ،مؤك ًدا عل ــى قائم ــة أولوي ــات أهدافه ــم المس ــتعجلة خـــال المرحلـــة
ً
أن هذه الخطوة ستس ــاهم في تأس ــيس روابط تجارية وثيقة مع المقبلة .
البلـــدان األخرى ف ــي القارة.
ُيذك ــر أن مجموعة كرانفيل بدأت منذ عام  ،2021تســـيير الرحالت
وحـــول تفاصي ــل الرح ــات البحري ــة بي ــن البلدي ــن ،ق ــال كرانفي ــل البحري ــة بي ــن ليبي ــا وتركي ــا ،م ــن مين ــاء مصراتـــة إلى مينـــاء أزمير
إنهـــم يقومـــون بتس ــيير  4رح ــات ش ــهر ًّيا عب ــر س ــفن بس ــعة وإسطنبول.

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع
اليــــــوم
التاريخ

الفــجـر

الظــهـر

العـصـر

المغرب
العشــاء

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

05:12

05:12

05:13

05:14

05:15

61:50

05:17

08/29
13:12
16:45
19:40
21:04

08/30
13:11
16:44
19:39
21:02

08/31
13:11
16:44
19:38
21:01

09/01
13:11
16:43
19:36
20:59

09/02
13:10
16:42
19:35
20:58

09/03
01:31
24:61
43:91
20:56

09/04
13:10
16:41
19:32
20:55
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محليات

األحوال املدنية تنفي
اخرتاق منظومة
السجل املدني

التصحر ،هو
وأك ــد “عبدهللا” أن عم ــل اللجنة الوطنية لمكافحـــة ّ
تحدي ــد م ــا إذا كان الموس ــم جافًا أو غير جـــاف ،وأن إعالن اللجنة
و تحذيراته ــا م ــن ه ــذا الموس ــم ،كان ينبغـــي أن تُقابـــل بوضـــع
حل ــول عاجلة ع ــن طريق دع ــم المربيين ،للمحافظـــة على الثروة
الحيواني ــة و دع ــم الزراع ــة و إيجاد حل ــول بديلة.

نفـــى رئيـــس مصلح ــة األح ــوال المدني ــة ط ــارق الثم ــن ،األنب ــاء
المتداولـــة بش ــأن اخت ــراق منظوم ــة الس ــجل المدن ــي ف ــي ليبي ــا
واصفـــا إياه ــا باإلش ــاعات.
وأكـــد “الثمن” بحس ــب منص ــة حكومتن ــا التابعة لحكوم ــة الوحدة
الوطنيـــة أن كل البيان ــات محفوظ ــة وفق معايير س ــامة البيانات.
و تداول نشـــطاء على موقع “فيس ــبوك” أمس الثالثاء ،معلومات
تفيـــد بـــأن قاع ــدة بيان ــات الرق ــم الوطن ــي معروض ــة للبي ــع ف ــي
منتـــدى “ ”breachedمقاب ــل ( )25أل ــف دوالر ،تتضم ــن االس ــم
وتاريـــخ ومـــكان المي ــاد والرق ــم الوطني.
وكان النائـــب الع ــام المستش ــار “الصدي ــق الصور” أعل ــن اليومين
الماضييـــن اكتش ــاف ( 63ألفـ ـا ً و )986رقمـ ـا ً وطنيا ً م ــزورا ً ،موضحا ً
أن هـــذه األرق ــام ال أس ــاس لها وغير موجودة في منظومة الس ــجل
المدني.

املركــز الليبــي لالستشــعار
يدق ناقــوس خطر الجفاف

قـــال مدير إدارة الش ــؤون العلمي ــة في المركز الليبي لالستش ــعار
عـــن بعـــد و عل ــوم الفض ــاء “امحم ــد عب ــدهللا” “ ،إن ــه ب ــات م ــن
الضـــروري دق نواقي ــس الخط ــر فيم ــا يتعل ــق بمل ــف الجف ــاف و
مخاطـــره عل ــى الحي ــاة بش ــكل ع ــام ف ــي ليبيا”.
وأضـــاف “عبدهللا” في تصريح لوكالة “األنب ــاء الليبية” أن خطورة
الوضـــع تتمث ــل ف ــي “كون ليبيا أح ــد أفقر الدول مائ ًّي ــا ،و أن أمنها
فعالية ع ــن طري ــق االحتياط و
المائـــي يحت ــاج إل ــى إج ــراءات أكث ــر ّ
اتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائي ــة ،وهنا يأتي دور الجهات المس ــؤولة”.
وأشـــار “عبـــدهللا” إل ــى أن “الجف ــاف ال ــذي ح ــدث في الس ــنوات
األخيـــرة و قل ــة هط ــول األمط ــار ،ق ــد يعص ــف بالث ــروة الزراعي ــة و
الحيوانيـــة و الغط ــاء النبات ــي ،وأن المرك ــز الليبي لالستش ــعار عن
التصحرُ ،يجري
بُعـــد بصفتـــه عضوا ً في اللجن ــة الوطنية لمكافح ــة ّ
بحوثـــه العلمي ــة باس ــتمرار و يتاب ــع الوض ــع المائ ــي ،وتأث ــر الغطاء
النباتـــي بالجف ــاف الذي ب ــدأت مالمحه تظه ــر على الواق ــع البيئي
فـــي البالد”.

مستشـــفى طرابلــــس يســـتقبل
وفـــ ًدا طب ًيا إسبانيـاً ملناقشــة آليات
توطني العــــاج بالداخل
أج ــرى مدي ــر ع ــام المستش ــفى الجامعـــي طرابلـــس
عبدالعاط ــي الرطي ــب ،لق ــاء بس ــفير ليبيـــا لـــدى مملكـــة
إس ــبانيا ولي ــد أبوعب ــدهللا وعدد م ــن المســـؤولين بالقطاع
الصح ــي ،باإلضاف ــة إل ــى الطبي ــب الزائـــر مـــن إســـبانيا
البرفس ــور “ ”MIGUEL ANGELكبير الجراحين في إسبانيا،
و مســـاعده الدكت ــور “.”JOSE ANTONIO
وبحس ــب بي ــان إدارة المستش ــفى علـــى حســـابها بموقـــع
“فيس ــبوك” ،فق ــد تم خ ــال اللقاء مناقشـــة آليـــات توطين
الع ــاج بالداخ ــل ،تنفي ــذا ً للبرنام ــج الـــذي أطلقتـــه وزارة
الصح ــة بدعم م ــن رئيس حكومة الوح ــدة الوطنية ،لتقريب
الخدمـــات للمواطني ــن بالق ــرب م ــن مقار ســـكناهم.
م ــن جانبه أكد الطبيب اإلس ــباني الزائر الدكتـــور “MIGUEL
 ”ANGELوالمكل ــف بمتابع ــة المرض ــى الليبييـــن الموفدين
للع ــاج ف ــي إس ــبانيا منه ــم ضحاي ــا حادثـــة بنـــت بيـــة ،أنـــه
سيس ــعى جاه ــدا ً بالتنس ــيق م ــع ال ــوزارة لدعـــم أقســـام
العملي ــات بالمستش ــفى ،ورف ــع كفاءة العامليـــن فيها بكل
تخصصاته ــم.
وعق ــب اللقاء أجرى المدير العام رفقة مدير إدارة الشـــؤون
الطبي ــة بالمستش ــفى الدكت ــور ص ــاح الحكيمـــي ،والوفـــد
الزائ ــر بجول ــة تفقدية ألقس ــام العمليات المركزية ،وقســـم
عناي ــة القلب ،ووح ــدة التصوي ــر الطبي المقطعـــي “الرنين
المغناطيس ــي “ ،للوق ــوف عل ــى احتياجاتهـــا ومتابعة ســـير
العم ــل فيها.
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محليات

النيابة تضبط “مس ّرب” أسئلة
الشهادة الثانوية
تمكـــن أعضاء قس ــم ضب ــط ش ــؤون المعلوماتي ــة واالتصاالت
مـــن القبض على ناش ــر أوراق أس ــئلة وأجوب ــة االمتحانات عبر
منصـــات التواص ــل االجتماع ــي ،أثن ــاء إج ــراء امتحان ــات تقييم
طلبـــة الس ــنة األخي ــرة من مرحل ــة التعليم الثانوي ،بقس ــميها
األدبـــي والعلمي.

الفاع ــل األصل ــي وإحض ــاره بواس ــطة أعضـــاء هيئـــة الشـــرطة
العاملي ــن ف ــي مكت ــب المعلوم ــات والمتابعـــة األمنيـــة بـــوزارة
الداخلية.
كم ــا أس ــفرت اإلج ــراءات ع ــن تحدي ــد لجـــان مراقبـــة الطلبـــة
الممتحني ــن الت ــي ح ــدث خ ــرق س ــرية االمتحانات فـــي نطاقها،
ُشـ ـ َرت كراس ــات إجاباتهـــم عن طريق
وتحدي ــد الط ــاب الذين ن ِ
تتب ــع ال ــدوال الممي ــزة ألوراق االمتح ــان وبصمتهـــا الفنيـــة التي
تتي ــح نس ــبة الورق ــة إل ــى طال ــب مع َّين.

وبحس ــب النياب ــة ف ــإن عملي ــة القب ــض علـــى الفاعـــل تأتي في
وأشـــار مكت ــب النائب الع ــام إلى أن اإلج ــراءات الفنية المتخذة إط ــار مالحق ــة مرتكب ــي األفع ــال الت ــي م ــن شـــأنها الحـــد مـــن
بنـــاء علـــى تعليم ــات النائب العام مكنت القس ــم م ــن تحديد فعالي ــة عملي ــة التقوي ــم والقي ــاس؛ وتل ــك التـــي تحـــول دون
هوية من أس ــهموا في نش ــر األس ــئلة ،مما مكَّنه ــم من
ضبط تحقي ــق األه ــداف الت ــي تبتغ َّيه ــا العملي ــة التعليميـــة.
َ

دخول الوحـدة األولـى
بمحطـــة كهربـــــاء
أوبــــــاري الغازيـــــة
علــــــى الشبكـــــــة
أعلنـــت محط ــة كهرب ــاء أوب ــاري
الغازيـــة دخ ــول الوح ــدة األول ــى
علـــى ش ــبكة الكهرب ــاء العام ــة.
و أوضحـــت المحط ــة في منش ــور
عبـــر حس ــابها عل ــى “فيس ــبوك”
أن هـــذه الخط ــوة ج ــاءت بفض ــل
جهـــود أعض ــاء لجن ــة االختب ــارات
التشـــغيلية لوح ــدات المحط ــة
الســـتكمال االختب ــارات للوح ــدة
األخيـــرة لمش ــروع محط ــة كهرباء
أوبـــاري الغازي ــة والدخ ــول به ــا
علـــى الش ــبكة العام ــة للكهرب ــاء.
وأضافت المحط ــة أنه بعد دخول
الوحـــدة األول ــى اكتم ــل تش ــغيل
جميـــع وح ــدات المحط ــة األربعة،
والتـــي ستس ــاهم بش ــكل كبي ــر
فـــي تحس ــين أداء الش ــبكة بع ــد
اســـتكمال خ ــط النق ــل “أوب ــاري
ـ الفجيـــج” ال ــذي ش ــارف عل ــى
االنتهـــاء.

يونيســف تحــذر مــن مخاطــر
الســاح على األطفال يف ليبيا
ح ــذرت منظم ــة األم ــم المتحدة للطفولة “يونيس ــف” م ــن مخاطر
الس ــاح على األطفال في ليبيا ،مستش ــهدة بالواقع ــة األخيرة التي
ش ــهدتها “س ــبها” ،و راح ضحيتها الطفل “أيوب” (س ــت س ــنوات).
وقال ــت المنظم ــة “إنه ــا تأكدت من صح ــة أنباء مقتل طف ــل وإصابة
اثني ــن آخري ــن بج ــروح ج ــراء إط ــاق الن ــار لمناس ــبة احتفالي ــة فـــي
المدين ــة ،حس ــب بي ــان مكتبه ــا
ل ــدى ليبي ــا عل ــى صفحت ــه فـــي
موق ــع “فيس ــبوك”.
و أعربت المنظمة عن قلقها
إزاء هذا الحادث ،موجهة تعازيها
إلى أسرة الطفل وأصدقائه ،وأكدت
استعدادها لتقديم الدعم النفسي و االجتماعي.
و أش ــارت إل ــى تأثي ــر ه ــذه الح ــوادث عل ــى الصح ــة
النفس ــية و العقلي ــة لألطف ــال ،والذي قد يك ــون تأثيرا ً طويل
المدى.
كم ــا دع ــت المنطق ــة الجه ــات األمني ــة إل ــى حماي ــة
األطف ــال ،واتخ ــاذ جمي ــع التدابي ــر الالزم ــة؛ لمن ــع
اس ــتخدام األس ــلحة ف ــي األحي ــاء المدني ــة ،واختتمت
“ينبغ ــي أال يعي ــش أي طف ــل ف ــي خ ــوف ،كم ــا
يج ــب من ــع ممارس ــة اس ــتخدام األعي ــرة الناري ــة في
المناس ــبات”
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ثقافة

وزارة الثقافة تعيد فتح مكتبة
اليونسكو يف سبها
أعلن ــت وزارة الثقاف ــة والتنمي ــة المعرفيـــة بحكومـــة الوحـــدة
الوطني ــة إع ــادة فت ــح مكتب ــة “اليونس ــكو” فـــي ســـبها بحلّتهـــا
الجدي ــدة.
وذك ــرت الوزارة عبر حس ــابها على “فيســـبوك” أن هـــذا االفتتاح
ج ــاء بعـــد أعم ــال تجهي ــز المكتب ــة م ــن الـــوزارة تحـــت إشـــراف
مكت ــب الثقاف ــة والتنمي ــة المعرفية بس ــبها.
ُيش ــار إلى أن مكتبة اليونس ــكو تأسست في ســـبها سنة 1953؛
لنش ــر الثقاف ــة والمعرفة والوعي ف ــي المجتمع وقـــد زارها منذ
افتتاحه ــا العدي ــد م ــن المفكري ــن والكت ــاب والشـــعراء ومحبـــي
القراءة.

“صورة أخرية قبل ما نموت”..
وفاة املمثل الكوميدي
مصطفى بركة
أســـفرت اش ــتباكات طرابل ــس الت ــي اندلع ــت الس ــبت 27
أغســـطس  ،2022ع ــن وف ــاة الممث ــل الكومي ــدي مصطف ــى
بركة .

مجمع اللغة العربية يقيم
محاضرة عن القراءات القرآنية

ولقـــي بركة مصرعه برصاصة طائش ــة أثن ــاء توثيقه بالكاميرا
الخاصـــة به لالش ــتباكات التي اندلعت في ش ــوارع العاصمة،
وهـــو يتح ــدث إل ــى أح ــد زمالئه قائ ــا“ :صورة أخي ــرة قبل ما
نموت”.

أقام ــت لجن ــة المناه ــج والمقـ ـ ّررات الدراســـية بمجمـــع اللغـــة
العربي ــة ي ــوم الخمي ــس  25أغس ــطس  ،2022محاضـــرة بعنوان
(التوجي ــه اللغ ــوي إلح ــكام الق ــراءات القرآنيـــة) وذلـــك فـــي إطار
البرنام ــج العلم ــي والثقاف ــي للمجم ــع لعـــام 2022م.

وشـــارك الراح ــل ف ــي ع ــدة أعم ــال درامي ــة ليبي ــة ،وأدى دور
بطولـــة ف ــي  6أعم ــال كوميدي ــة رمضاني ــة ،وظه ــر أول م ــرة
للجمهـــور م ــن خ ــال الشاش ــة الصغي ــرة س ــنة  2014ف ــي
السلســـلة الهزلي ــة “العش ــوائيون” ف ــي دور البطول ــة ،إل ــى
جانـــب مش ــاركته ف ــي السلس ــة الكوميدي ــة “العندلي ــب”.

وألق ــى المحاض ــرة الدكتور “عبد هللا بن ســـويد” األســـتاذ بكلية
اللغ ــات ف ــي جامع ــة طرابلس ،وق ّدمه ــا الدكتور “صالح ســـليم
الفاخري”.

وفـــي الع ــام  ،2015أ ّدى برك ــة دور بطول ــة ف ــي المسلس ــل
الكوميدي “خفافيش” ثم في السلس ــلة الكوميدية “س ــالم
وحليمة”.

وف ــي منتص ــف أغس ــطس الج ــاري نظم مجمـــع اللغـــة العربية
محاض ــرة بعن ــوان (خالص ــة كت ــاب األخ ــاق عنـــد ابن حـــزم بين
التحلي ــل والتحقي ــق ..نص ــوص ط ــرد الهـــم نموذجـــا) ألقاهـــا
المحاض ــر عمر غ ــام وق ّدمها الدكتور عبدالواحد شـــعيب ،وذلك
ضم ــن البرنام ــج العلم ــي والثقاف ــي الخـــاص بالمجمـــع للعـــام
الحال ــي .2022
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قرعــة الــدوري الليبي..
ديربــي ساخــــن فــــي
الجولــــــة األخيـــــــرة
أســـفرت قرع ــة منافس ــات النس ــخة ( )48م ــن بطول ــة الدوري
الليبـــي لكـــرة القدم عن وق ــوع (ديربي العاصم ــة) بين “األهلي
طرابلـــس و االتح ــاد” ف ــي الجول ــة األخي ــرة ،و (ديرب ــي بنغازي)
بيـــن “النص ــر و األهل ــي بنغ ــازي” في الجول ــة الرابعة.
وأجريـــت القرع ــة الخمي ــس ،بمس ــرح مدين ــة ش ــحات األثري ــة
بحضـــور مس ــؤولي اتح ــاد الك ــرة و مندوب ــي العش ــرين فري ًق ــا
الذيـــن سيتنافس ــون عل ــى مجموعتي ــن لني ــل اللق ــب ،ال ــذي
ســـيبدأ حامله في الموس ــم الماضي “االتحاد” رحلة الدفاع عنه
بلقـــاء “األولمب ــي” ،فيما س ــيواجه وصيفه “األهل ــي طرابلس”
الوافـــد الجديد لدوري األضواء“ ،اس ــاريا” ،فيما س ــيلتقي ثالث
الترتيـــب “األخض ــر” موس ــمه خ ــارج ملعب ــه ب”التع ــاون” ،أما
“النصـــر” فس ــيواجه العائ ــد ل ــدوري األض ــواء “الصقور”.

ناشئوا الفرسان يهزمون ُعمان
ويقرتبون من الدور الثاني
حق ــق منتخبن ــا الوطن ــي تح ــت  17س ــنة فـــوزه األول فـــي بطولـــة
الع ــرب للمنتخب ــات الجارية بمدين ــة وهران الجزائريـــة على نظيره
العمان ــي بهدفي ــن لهدف.
ُ

و س ــجل الالعبان ،مروان الزقوزي و عبدالمؤمن المبروك ،هدفي
منتخبن ــا ف ــي الش ــوط الثان ــي بع ــد أن أنه ــى الشـــوط األول متأخرا ً
به ــدف لصف ــر ،ليصل إل ــى النقط ــة الرابعة في صـــدارة المجموعة
الثاني ــة بالمش ــاركة م ــع المنتخب اليمن ــي الذي تعـــادل مع نظيره
وتشـــهد الجول ــة الثاني ــة لقائ ــي أج ــوار ف ــي مصرات ــة بي ــن التونس ــي سلبيا ً ،حيث ستكون مباراة ناشـــئي الفرسان مع اليمن
“الســـويحلي و االتحاد المصراتي” ،فيما س ــيلعب “األولمبي و حاس ــمة للترش ــح لربع النهائي.
اســـاريا” أول ديرب ــي ف ــي تاريخ مدين ــة الزاوية ،فيما ستش ــهد
الجولـــة الثالث ــة (ديرب ــي مدينة ش ــحات) بين “ش ــباب الجبل و وكان منتخبنا الوطني للناش ــئين قد اس ــتهل مشواره في البطولة
العربي ــة المقامة حال ًيا ف ــي الجزائر بالتعادل الســـلبي دون أهداف
الصداقـــة”.
م ــع المنتخب التونس ــي ضمن منافس ــات المجموعة الثانية.
يذكـــر أن نظ ــام البطول ــة س ــيكون مش ــاب ًها للموس ــم الماض ــي
عرضا جي ًدا خالل المباراة ،لكنه أضاع
حيـــث ســـيتأهل أول ثالث ــة ف ــرق م ــن كل مجموعة لسداس ــي وق ّدم “فرس ــان المتوس ــط” ً
التتويـــج ،فيما س ــيهبط الفريق صاح ــب الترتيب األخير من كل ع ــد ًدا م ــن ف ــرص التس ــجيل عل ــى م ــدار الشـــوطين ،خاصـــة فـــي
الدقائ ــق األخي ــرة من زم ــن المباراة.
مجموعة .
ويش ــارك ف ــي النس ــخة الحالية بالجزائ ــر  16منتخبًـــا ،حيث ضمت
المجموع ــة األول ــى :الجزائر وفلس ــطين واإلمارات والســـودان.
ضم ــت المجموع ــة الثاني ــة :تون ــس وليبيـــا وعمـــان واليمـــن،
كم ــا ّ
والمجموعـــة الثالث ــة :المغ ــرب والع ــراق وجـــزر القمـــر وموريتانيـــا،
ضمـــت الرابع ــة :مص ــر والس ــعودية وســـوريا ولبنـــان.
فيم ــا ّ

شباب الطائرة الليبية
الخامس إفريق ًّيا
اختتـــم منتخبن ــا الوطن ــي للكرة الطائرة ،مش ــاركته ف ــي بطولة
كأس (أمـــم إفريقي ــا) للش ــباب تح ــت  21س ــنة بحلول ــه ف ــي
المركـــز الخام ــس.

وج ــاء حصوله على ه ــذا المركز بعد فوزه في المبـــاراة الترتيبية
عل ــى نظي ــره “الغامب ــي” بثالث ــة أش ــواط دون مقابـــل فـــي
البطول ــة الت ــي تس ــتضيفها تون ــس  ،حيث لم يجد شـــباب ليبيا
أي صعوب ــات تذك ــر ف ــي تحقيق ه ــذا المركز المشـــرف بالنظر
لقص ــر م ــدة االس ــتعداد بقي ــادة المدربيـــن الشـــابين “رمـــزي
أبوش ــعالة” و “يوس ــف برك ــة”.
و تحق ــق فوز منتخب ش ــباب ليبيا بتفاصيـــل (، 25-19 ، 25-23
 ،)25-23حي ــث كان ق ــد تفوق ف ــي مباراة الترتيب الســـابع على
نظي ــره “المغرب ــي” بثالثة أش ــواط نظيفة بواقـــع (25- ، 25-15
 ،)25-16 ، 17بع ــد أن كان أقص ــي ف ــي الدور ربـــع النهائي على
ي ــد المنتخب “النيجيري” بثالثة أش ــواط لشـــوطين.
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كل هذا الدم
بقلم الكاتب | د .فتحي الفاضلي
هـــل قـــرارات البرلم ــان مقدس ــة إل ــى هذا ونس ــاء وش ــباب وش ــابات وضعاف وعجزة
الحـــد! يـــا فتحي وأس ــامة وص ــوان وخليفة وش ــيوخ ومعاقي ــن وكه ــول.
وعقيلـــة ومـــن تبعه ــم في ه ــذا األمر؟
وف ــي أي ــام امتحان ــات طلب ــة الجامع ــات

هـــل قـــرارات البرلم ــان فاق ــت قدس ــيتها والش ــهادة الثانوي ــة (الت ــي تعتب ــر حدثـ ـا ً
وتعظيمهـــا حرم ــة الدم والبش ــر واألرواح؟ قوميـ ـا ً عن ــد أصح ــاب العق ــول وعن ــد م ــن
هـــل قـــرارات البرلم ــان أوام ــر إلهي ــة ف ــوق يس ــتحقون أن يكون ــوا رج ــال دول ــة).
أوامـــر هللا س ــبحانه وتعالى بحرم ــة الدم؟ ق ــرار اس ــتخباراتي كيدي ُتس ــفك من أجله
مـــا هـــذه الجدي ــة والحم ــاس ف ــي تنفي ــذ دم ــاء أكثر من ثالتي ــن مواطنا قضوا وبقي
قـــرارات برلم ــان غبي فاس ــد متخلف ،وراء البرلم ــان ومن رش ــحه البرلم ــان على قيد
كل أزمـــة تم ــر به ــا الب ــاد ،برلم ــان أفس ــد الحي ــاة؛ ليخطط ــوا إلى مزيد م ــن المعاناة
البـــاد والعب ــاد وأدخ ــل الوط ــن ف ــي نف ــق والدم واألزمات.

ضيـــق ال مخ ــرج من ــه ،وفي قاع ال ق ــرار له،
وفـــي مســـتنقع عف ــن ال نج ــاة من ــه.
قـــرار بتعيي ــن ش ــخص ،كائ ــن م ــن كان،
رئيســـا ً للـــوزراء ،ب ــدال ً م ــن ش ــخص آخ ــر،
حتـــى لو كان قرارا ً صائبا ًُ ،يحش ــد من أجل
تنفيـــذه الش ــباب والمدرع ــات والدباب ــات،
وكافـــة أنـــواع األس ــلحة الخفيف ــة والثقيلة،
وتندلـــع مـــن أج ــل تحقيقه مع ــارك طاحنة
وســـط األبرياء واألحياء المدنية في عاصمة
بهـــا أكثـــر م ــن مليون ــي مدن ــي ،أطف ــال

وراح ضحي ــة كل ذلـــك شـــباب الوطـــن،
وبقيت ــم أنتم تنظرون وتبررون وتفســـرون
وتعلل ــون نزي ــف الـــدم والقتـــل وضيـــاع
األرواح والدم ــار ،مـــن أجـــل كرســـي ال
يس ــاوي نع ــل ضحيـــة مـــن الضحايـــا ،مـــن
أج ــل كرس ــي ال يســـاوي دمعـــة يتيـــم فقد
وال ــده م ــن أجلك ــم ،وال يســـاوي ثانيـــة من
ح ــزن أرمل ــة ،وال يســـاوي صرخـــة واحـــدة
م ــن أم فق ــدت فلـــذة كبدهـــا ،وبقـــت
فل ــذات أكبادك ــم أحياء يرزقـــون ويتمتعون
بحياته ــم ويمرح ــون.

يعج ــز العق ــل ع ــن تفســـير كل ذلـــك…
وكل ذل ــك وس ــط ك ــد ومعان ــاة وأزم ــات
إال باحتمالي ــن ال ثالـــث لهمـــا… أهونهمـــا
وك ــدح يم ــر به ــا الوط ــن والمواط ــن أصالً،
العمال ــة.
حت ــى ب ــدون ه ــذه الح ــرب.
فتبـ ـا ً لك ــم… تبـ ـا ً لكـــم… تبـــا ً لكـــم… وتبـــا ً
ث ــم كي ــف تجلس ــون وتتح ــاورون
ل ــكل م ــن وض ــع أوامـــر البشـــر فـــوق أوامر
وتتفاوض ــون وتتحالف ــون م ــع مجرم حرب
هللا قي ــوم الس ــماوات واألرض ،ولـــكل من
ل ــم تنج قري ــة وال منطقة وال مدينة وال حي
وضع األموال والســـلطة واألشـــخاص فوق
ف ــي ليبيا من إجرامه وس ــاديته وتعطش ــه
الوطن.
للس ــلطة ،بينم ــا ال تتفاوض ــون م ــع طرف
مدن ــي ،بل حش ــدتم من أج ــل إزاحته آالت (المق ــاالت المنش ــورة ال تعبـــر بالضـــرورة
الم ــوت ودعمكم ف ــي ذلك مجـــرم الحرب .ع ــن رأي الصحيف ــة بـــل عـــن رأي كاتبهـــا)

التعليم يف بالدنا
بقلم الكاتب| أسامة الرياني

“ساعدوا بعضكم! وما تكونوش أنانيين!”

كل ه ــذه العناص ــر في خ ــاط حداث ــوي لينتج هـــذا المزيج الذي

المعلم ــة البنت ــي وزميالته ــا ف ــي قاع ــة االمتح ــان،
هكـــذا قالـــت ُ

سبب ُعسر فهم للبُن ّيات.

كان األمـــر مرب ــكا للمنظوم ــة األخالقي ــة للطفلة ،فالغ ــش حرام،

والمعلم ــة نموذج لألخالق .فكيف ُضربت
واألنانيـــة صفة قبيحةُ ،

ـمعت معلما يحكي عن تعذيبه للتالميذ في المدرسة ،وكان
سـ
ُ

يحك ــي باس ــتمتاع غريب ،كان منتش ــيا بصوت صـــراغ األطفال،
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وبنظـــرة الرع ــب ف ــي عيونه ــم .ه ــذا المعل ــم كن ــز حقيق ــي ل ــكل
والعقد.
ـج بأصناف األم ــراض النفس ــة ُ
طبيـــب نفس ــي ،فهو يع ـ ّ

العمليـــة التعليمي ــة في بالدنا لألس ــف ـ في أحي ــان كثيرة ـ تؤدي
دورا مغاييـــرا للمطل ــوب منه ــا ،فه ــي ترس ــخ أف ــكارا ،ومش ــاعر
مؤذيـــة جدا على الم ــدى الطويل ،وهذا البن ــاء التراكمي لألزمات
النفســـية قـــد يك ــون عام ــا أساس ــيا ف ــي صن ــع أجي ــال يؤمنون
بالعنـــف كح ــل نهائي لكل مش ــاكل البش ــرية.
إن مشـــكلة التعلي ــم ف ــي بالدن ــا هي أم المش ــاكل ـ ف ــي نظري ـ
ولســـت أعرف حقيقة هل يشعر المس ــؤولون في بالدنا بفداحة
ُ
المأســـاة فـــي قطاع التعلي ــم؟ أم أنهم أَلِف ــوا الكارثة فصارت في
نظرهم أمـــرا عاديا.
تأمـــل المناه ــج ال ــذي يدرس ــها أبناؤن ــا ،وانظر إل ــى المباني التي
يدرســـون فيها ،ثم تأمل المس ــتوى العلم ــي واألخالقي ،لبعض
المعلميـــن .فإنك ستش ــفق عل ــى الجيل حتما.
وأقـــول ُهنـــا “بع ــض” المعلمي ــن ،ألنن ــي أع ــرف قطع ــا أن ــه ثمة
معلمـــون أكف ــاء ،يعرف ــون معن ــي أن يكون ــوا ُصنّاع ــا للجي ــل،
ومشـــاعل للمعرف ــة.
ومســـألة ضع ــف التعليم ليس ــت مجرد تخمي ــن ،وال ضرب ودع،
فـــا نجد جامع ــة ليبية واح ــدة ضمن أفضل مائة جامعة حس ــب
( )Webometrics Ranking of World Universitiesوال ضمن
المائـــة األولـــى في أفريقي ــا ،وحتى إذا ضيقنا مج ــال البحث ،فإن
بالدنـــا خـــارج تقيي ــم المائ ــة األوائل ف ــي الجامع ــات العربية .هل
يهتـــم المس ــؤولون في بالدنا بهذه المؤش ــرات؟
علـــى أيـــة حال لن تك ــون هذه المؤش ــرات غريبة ف ــي بالدنا التي
مازالت بعض مدارس ــها ـ في الجنوب تحديدا ـ ال س ــقف لها غير
الصفيـــح ،وال مقاع ــد لتالميذها الذين يجلس ــون على األرض ،أو
ييفترشـــون األرض ،كم ــا يحل ــو للصحفيين التعبي ــر ،أو يلصقون
روانفهـــم بالجبوب من ب ــاب التحذلق.
إن تـــرى بـــادا نفطي ــة كبالدن ــا ،وت ــرى فيه ــا م ــدارس بائس ــة
كتلـــك ،إنـــه ألم ــر يدفعك للعن المس ــؤولين في ه ــذه البالد منذ
خمســـين عاما .إنه ــم مس ــؤولون جديرون بكل هج ــاءات مظفر
النـــواب ،وأحم ــد مط ــر ،وعب ــد الجليل س ــيف النصر.
أعـــرف أن بالدن ــا عاش ــت عق ــودا بائس ــة رأى فيه ــا الديكتاتور أن
المـــكان المناس ــب للتالمي ــذ ه ــو س ــاحات المع ــارك ف ــي تش ــاد
وأوغندا وبوركينا فاس ــو أيام كان اس ــمها فولتا العليا .ولبعضهم
اختير معتقـــل أبوس ــليم الرهيب.
يعـــرف الليبي ــون العب ــث بنظامه ــم التعليم ــي ط ــوال س ــنوات
الطاغـــوت ،فإلغ ــاء تعل ــم اللغات األجنبي ــة ،ثم التراج ــع عن ذلك،
وشـــكل الثانوي ــات بي ــن التخصصي ــة واألدبي ــة والعلمي ــة ،وبي ــن
الســـنوات األرب ــع والث ــاث ،وتحويل المدارس لثكنات عس ــكرية،
كل ذلـــك العب ــث ألق ــى ـ ال ش ــك ـ بظالل ــه عل ــى أجي ــال متعددة.
الحديـــث عـــن ذل ــك العبث يحت ــاج مق ــاالت مطولة ،لكنن ــا اليوم
نبعـــد عـــن تل ــك الحقبة عش ــر س ــنوات ثوري ــة ،وما زال الفش ــل
ذريعـــا ،ومازال كرس ــي الـ 14.5هدف ــا ُمغريا لكثير م ــن التالميذ،

أكثر من كرس ــي الدراس ــة.
يروقني أن ألبس جُبة الفيلس ــوف اآلن ،وأطرح حلوال ومعالجات
لمأس ــاة التعلي ــم ،فأب ــدوا في نظ ــر الق ــارئ الكريم ذكيـــا ألمعيا،
أو متعالم ــا مدع ّي ــا ،حس ــب زاوية نظ ــر القارئ ،لكننـــي لن أفعل
ذل ــك لحس ــن الح ــظ ،وس ــأعفيكم م ــن عبقرياتـــي ،ألن معرفـــة
الح ــل غي ــر معقّدة ف ــي الواقع.
إن النهض ــة التعليمية التي حصلت ف ــي اإلمارات وقطر وقبلهما
ماليزي ــا وفنلن ــدا ،ليس ــت مس ــتحيلة ف ــي بالدنا ،لو ُدرســـت تلك
التج ــارب بعناي ــة ،الس ــتطعنا أن نكيفه ــا لنســـتغلها فـــي بالدنا،
وأن ــا ُهن ــا ال أتح ــدث ع ــن اس ــتيراد مناه ــج مـــن ســـنغافورة كمـــا
ح ــدث س ــابقا ،ب ــل أتح ــدث ع ــن اس ــتيراد تجربـــة كاملـــة ،ولعـــل
التجربة الفنلندية هي األنس ــب ،إذ ُوضعت على أســـس واضحة،
وق ــد اســـتلهمها كل م ــن جاء بعدها ف ــي ركب تطـــور التعليم ،ال
س ــيما الوالي ــات المتحدة التي حاولت ـ خ ــال إدارة أوباما ـ تطوير
نظامه ــا التعليم ــي ،فابتك ــرت اس ــتراتيجية تعليميـــة ســـمتها
“الس ــباق نح ــو القم ــة” ولكنه ــا فش ــلت فشـــا ذريعـــا ،فلجـــأت
الوالي ــات المتح ــدة إل ــى فنلندا ،لتس ــتفيد مـــن تجربتهـــا الرائدة.
مهن ــدس هذه النهضة هو وزير التعليم الفنلندي حينها ،الدكتور
(باس ــي س ــالبيرغ) ال ــذي أل ــف كتاب ــا ممتعا حـــول تلـــك التجربة
س ــماه (ال ــدروس الفنلندي ــة) ،آم ــل أن يطلـــع عليه المســـؤولون
ع ــن التعلي ــم في بالدن ــا ،وللمس ــؤولين الذين ال يحبـــون القراءة ـ
وأظ ــن أكثره ــم كذل ــك ـ فثمة محاض ــرة ألقاها الدكتور ســـالبيرغ
ف ــي جامع ــة هارفرد يلخ ــص فيها الكت ــاب تلخيصـــا ُمخال ،وهي
موج ــودة على منص ــة يوتيوب.
م ــن أه ــم ركائ ــز تل ــك التجرب ــة؛ صناع ــة أطفـــال ســـعداء ،يقـــول
س ــالبيرغ عندن ــا في فنلن ــدا طيور غاضب ــة وأطفال ســـعداء ،في
إش ــارة للعب ــة الفنلندي ــة الش ــهيرة ()Angry Birds
رأى الخب ــراء أن س ــعادة الطفل هي ما يجعلـــه يقبل المعلومات
الجدي ــدة ويفهمهم ــا بش ــكل جي ــد ،الح ــظ عزيـــزي القـــارئ أنهم
يتكلم ــون ع ــن الس ــعادة التي ضده ــا الحزن ،وال أحـــد يخطر في
بال ــه (الفـ ـ ّروج) وه ــو ن ــوع متط ــور م ــن الفلقـــةُ ،يســـتخدم فـــي
المعتق ــات السياس ــية ،وم ــدارس األطفال.
االعت ــداء الجس ــدي عل ــى األطف ــال بالجل ــد والصفـــع والـــركل أمر
طبيع ــي ف ــي مدارس ــنا ،والغريب أنه ثمة تواطـــؤ مجتمعي حول
ذل ــك ،ف ــاألب ال يزعج ــه أن ُيع ــذب ابن ــه كســـاحرة فـــي محاكـــم
التفتي ــش ،ب ــل تجد كائنات تم ــدح جالديها بفخر عجيـــب .أتُراها
ـت أدري!
متالزمة س ــتوكهولم؟ لس ـ ُ
م ــن أه ــم ركائز نهضة التعليم الفنلن ــدي ،تعزيز التفكير النقدي،
الب ــد أن يتعل ــم الطف ــل كي ــف يناق ــش أســـتاذهُ .يناقـــش!! تبدو
ه ــذه الكلم ــة غريب ــة في فصولن ــا الدراســـية التي تشـــبه الثكنات
العس ــكرية والس ــجون ،ال تج ــد إال األوامـــر والطاعـــة العميـــاء
لألوام ــر ،أم ــا النق ــاش واالعت ــراض فنتركهمـــا لخرطـــوم الغـــاز
األزرق ،أو عص ــى
(المق ــاالت المنش ــورة ال تعب ــر بالض ــرورة عـــن رأي الصحيفـــة بل
ع ــن رأي كاتبها)
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