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واصلت أسعار النفط الخام نزيف الخسائر 
الناجمة عن ظهور ساللة جديدة من 

فيروس »كورونا« في بريطانيا، ما أحبط 
السوق وعزز المخاوف مجددا من عدم 

تعافي الطلب على النفط الخام والوقود، 
خصوصا مع اتساع نطاق اإلغالق العام 
في أوروبا وأميركا، إضافة إلى الكساد 

الحاد المحيط بموسم التسوق الرئيس 
في العالم. ومن المقرر أن يعقد اجتماع 

»أوبك+« في 4 يناير المقبل، في ظل وضع 
متوتر وهش في األسواق، جراء ظهور 

ساللة جديدة من فيروس »كورونا« في 
بريطانيا، وهو ما يجعل المنتجين في 
»أوبك+« أكثر حذرا قبل إضافة زيادة 

جديدة إلى اإلمدادات النفطية.

اإليرادات النفطية والسيادية في ليبيا من 
أول يناير إلى 30 نوفمبر  2020.

)المصرف المركزي(

نفط

كل شيء

صاروخ صيني

قريبا في ليبيا
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60 يوما أمام اللجنة القانونية لتحديد املرجعية األنسب لحكم ليبيا

 قيس بن سعيد
سيناريوهات مرعبة حول مصير 

الديمقراطية التونسية الناشئة في 
الذكرى العاشرة لثورة الكرامة 
وسط أجواء صعبة، في ظل 
مأزق الطبقة السياسية 

ودخول االحتجاجات منحى 
غير مسبوق.

خالل 10 سنوات، تشكلت 
ثماني حكومات، وأفرزت 

أحدث انتخابات تشريعية 
)2019( خارطة برلمانية 

مشتتة عجزت األحزاب 
المتناحرة عن تشكيل 

أغلبية مستقرة.
تجاذبات الداخل والخارج 

ال تتوقف، وتتبادل 
األحزاب ومكونات الطبقة 

السياسية االتهامات بالفساد 
وبالمسؤولية عما آلت إليه 

أوضاع البالد.
فهل يعيد الرئيس قيس 

بن سعيد التوازن بقرارات 
جريئة؟ أم ينتهي دوره 

السياسي مع األزمة؟

نجحت الصين في تنفيذ أول عملية إطالق 
لصاروخ »Long March 8« الفضائي 

الجديد، ليحمل الصاروخ خمسة أقمار 
صناعية إلى مدارات األرض. وأجريت 

عملية إطالق الصاروخ مع األقمار التي 
يحملها صباح الثالثاء من قاعدة وينتشانع 

الفضائية الواقعة في مقاطعة هاينان، 
وبعد 15 دقيقة من اإلطالق وصل 

الصاروخ إلى مدار يبعد 512 كلم عن 
األرض، حيث انفصلت عنه خمسة أقمار 

صناعية، أحدها اختباري، وأربعة أقمار 
 »Long March« خاصة. وخالفا لصواريخ

األخرى فإن محركاته تعمل بالهيدروجين 
واألكسجين السائل كوقود لها.

خالفات رافقت حوارات الليبيين وتعطل تعيين مبعوث أممي جديد

لغز»أبو عجيلة« املتهم أمام القضاء األميركي بقضية لوكيربي قبل 32 عامًا

األمني: لجان لحصر وتدريب الشباب الباحثني عن العمل في ليبيا

ارتباك وغموض يالزمان مسارات الحل

9.7 مليار دوالر استثمارات متوقعة في الطاقة خالل 4 سنوات
المصدرة  الدول  لمنظمة  دراسة  توقعت 
إجمالي  يــصــل  أن  ــك«  ــ »أوبـ للنفط 
خالل  الطاقة  مجال  في  ليبيا  استثمارات 
العام  حتى   2020 الــعــام  مــن  الفترة 
في  أغلبها  دوالر،  مليار   9.7 إلى   2024
واستندت  الكهرباء.  وقطاع  النفط  صناعة 
العربية  الشركة  بيانات  على  الــدراســة 
»أبيكورب«،  البتروكيماوية  لالستثمارات 
فيروس  لجائحة  األولية  االنعكاسات  حول 
االستثمارات  على  المستجد«  »كــورونــا 

العالمية في قطاع الطاقة.
عربيا  التاسعة  المرتبة  ليبيا  واحتلت 
وفق  المتوقعة،  االستثمارات  حيث  من 
هي  السعودية  أن  أظهرت  التي  الدراسة، 
 129.8 بإجمالي  الطاقة  في  أكبر مستثمر 
في  دوالر  مليار   55.1 منها  دوالر،  مليار 
دوالر  مليار  و74.7  بها،  الملتزم  المشاريع 
في المشاريع المخطط لها. وتأتي اإلمارات 
إجمالية  باستثمارات  الثانية  المرتبة  في 
50.9 مليار  تبلغ 117.5 مليار دوالر، منها 
و66.6  بها  الملتزم  المشاريع  في  دوالر 

مليار دوالر في المشاريع المخطط لها.
الثالثة  المرتبة  فــي  مصر  ــاءت  وجـ

ثم  دوالر،  مليار   100.2 تبلغ  باستثمارات 
بـ43.8  وقطر  دوالر  مليار  بـ93.2  العراق 
دوالر،  مليار  بـ43.1  والجزائر  دوالر،  مليار 
ثم الكويت بـ40.2 مليار دوالر، والبحرين 

بـ11.1 مليار دوالر. 
حسب  االســتــثــمــارات  يخص  وفيما 
قطاعات الطاقة، أكدت الدراسة أن صناعة 
النفط تأتي في المرتبة األولى باستثمارات 
من   %  32 نحو  أي  دوالر،  مليار   189 تبلغ 
قطاع  ويأتي  الطاقة.  استثمارات  إجمالي 
باستثمارات  الثانية  المرتبة  في  الكهرباء 

الغاز  صناعة  ثم  دوالر،  مليار   185.2 تبلغ 
دوالر،  مليار   137.7 تبلغ  باستثمارات 
باستثمارات  الكيميائية  الصناعة  وبعدها 

تبلغ 78.7 مليار دوالر.
قدر  »أوبــك«  دول  احتياطي  أن  يذكر 
حسب  برميل،  مليار  و189  بتريليون 
الدراسة التي كشفت أن هذه االحتياطيات 
تمثل أكثر من 79 % من احتياطيات العالم 
احتياطي  يبلغ  بينما  الخام،  النفط  من 
 308 النفط  من  المنظمة  خــارج  ــدول  ال

مليارات و18 مليون برميل.

طرابلس: الوسط

السياسي  الحل  مسارات  كواليس  في  الخالفات 
ضبابية  أكثر  الليبي  المشهد  جعلت  والعسكري 
تعيين  بتعذر  المربك  د  المستجَّ زاده  وغموضا، 
أطراف  بين  ظاهر  وصراع  جديد  أممي  مبعوث 
الدولية  القوى  بين  خفية  وتدخالت  ليبية، 
المرشحة  بالشخصيات  يتعلق  فيما  المؤثرة 
الجديدة  السلطة  في  العليا  المناصب  لتولي 

وآليات الترشيح.
وقبيل ساعات من اإلعالن الرسمي عن تعيينه 
مبعوثا أمميا إلى ليبيا، فاجأ نيكوالي ميالدينوف 
المتحدة برسالة يخطر فيها األمين  هيئة األمم 
العام بنيته االنسحاب من المهمة الموكلة إليه، 
التي كان مقررا لها أن تبدأ بداية يناير المقبل، 

معلال قراره بأسباب عائلية وشخصية.
لألمم  العام  األمين  باسم  الناطق  يرى  وال 
لقرار  تأثيرا  ــك،  ــاري دوغ ستيفان  المتحدة، 
ميالدينوف على عمل البعثة في ليبيا، مؤكدا أن 
وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  العام  األمين  ممثلة 
في  سالمة  غسان  استقالة  منذ  تقودها  التي 
يتم  ريثما  عملها  »ستواصل  الماضي  مــارس 
قيادي«،  فراغ  يوجد  وال  جديد  مبعوث  تعيين 

وفق قوله.
العملية  مــســارات  مختلف  تتعثر  وبينما 
الخالفات،  تكمن  التفاصيل  في  فإن  السياسية 
في  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة  حثت  بعدما 
ليبيا األطراف المختلفة وأعضاء اللجنة القانونية 
المشكلة  السياسي  الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة 
عند  التوقف  تجنب  »ضـــرورة  على  ــام  أي قبل 
المسائل الفرعية الصغيرة، التي ال قيمة لها إال 
التعطيل المتعمد«، لم تهضم الهيئة التأسيسية 
قانونية  لجنة  تشكيل  إعالن  الدستور  لمشروع 
إلى  المؤدية  الدستورية  الترتيبات  على  لالتفاق 
رفضها  سبب  إن  مطلعون  ويقول  االنتخابات. 
هي رغبة البعثة األممية في تعديل بعض بنود 
هيئة  عبر  سابقا  أنجز  الذي  الدستور،  مشروع 
باإلعالن  وملتزمة  الشعب  من  مفوضة  منتخبة 

الدستوري وقرارات المحكمة العليا.
لكن متابعين عن قرب للمشهد الليبي يرون 
أن الهدف من اللجنة تجاوز تعطيل رئاسة مجلس 
للتصديق عليه،  الدستور  النواب تقديم مشروع 
وقت  في  عليه،  االستفتاء  من  الشعب  وتمكين 
حول  بالبرلمان  أعضاء  بين  الخالفات  تستمر 

المرشح  الرئاسي  للمجلس  رئيس  اختيار  أولوية 
له عقيلة صالح قبل تغيير رئاسة المجلس.

على  انعكاسات  لها  كانت  المسألة  هــذه 
الموحد  النواب  لمجلس  التشاوري  االجتماع 
الذي  عضوا،   127 وضم  غدامس  في  المقرر 
نقص  خلفية  على  المقبل  األسبوع  حتى  تأجل 
األموال لتغطية نفقات تنقل األعضاء، والتباين 
حول من سيرأس االجتماع المزمع، بل تعمقت 
الشرق  مــن  الشعب  ممثلي  بين  الخالفات 
البرلمان  يرأس  أن  يجب  من  حول  والجنوب 

المستقبلي الذي تم توحيده.
بنغازي  في  النواب  مجلس  استبقها  تحركات 
لتشكيل  عضوا   20 سوى  يحضرها  لم  بجلسة 
طريق  خارطة  إلعــداد  أعضاء،  سبعة  من  لجنة 
سياسية يقول إن مهمتها »بديلة في حال فشل 

حوار تونس برعاية األمم المتحدة«.
وعلى المستوى الدولي هيمنت األزمة الليبية 
على محادثات الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
وفق  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مع 
إنهما  الثالثاء،  له  بيان  في  وقــال  الكرملين، 
وعلى ضرورة  ليبيا،  في  الوضع  بشأن  متوافقان 
وتفعيل  ليبيا  في  النار  إطــالق  بوقف  االلتزام 
القوى.  جميع  بمشاركة  السياسية  العملية 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  أكد  جانبه  ومن 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  األلمانية 

أفريقيا، دنيس كوميتات، أن بالده تدعم جهود 
األمم المتحدة في ليبيا إلنهاء األزمة، داعيا إلى 
تطبيق وقف إطالق النار، الذي توصل إليه ممثلو 
»إننا  مضيفا:  التفاوض،  عبر  العسكرية  القوى 

نرفض وجود مقاتلين أجانب في البالد«.
العسكري  االتفاق  يأتي ذلك في وقت يعيش 
الحل  مسارات  أفرزته  الذي   ،»5+5« المشترك 
جمودا، بعدما تعثر على أعضاء اللجنة تنفيذ ما تم 

التوصل إليه من بنود، وسط استمرار التحشيد 
احتكاكات  أي  غياب  من  الرغم  على  العسكري 
مسلحة مباشرة حاليا، فإن الوضع الميداني يبقى 
هشا للغاية، في ظل عدم رغبة المقاتلين األجانب 
الذين يخوضون حربا بالوكالة في مغادرة البالد.

ودارت تكهنات بتحالفات جديدة قد تشهدها 
طرابلس بين المجموعات المسلحة في المدينة، 
بعد ظهور مفاجئ آلمر ما يعرف بـ»قائد كتيبة 
التاجوري فجأة بعد غياب  ثوار طرابلس« هيثم 
وزارة  على  ــادا  ح هجوما  خالله  شن  ألشهر 
مطالبا  برمتها،  والحكومة  وجهودها  الداخلية 
بتوضيح   )5+5( المشتركة  العسكرية  »اللجنة 
الذي  االتفاق  بنود  تنفيذ  وعرقلة  تأخير  سبب 
االتفاق  بنود  أن  مؤكدا  سرت«،  مدينة  في  تم 
»لم يطبق منها بند واحد إلى اآلن«. تصريحاته 
تأتي مع عودة وزير دفاع حكومة الوفاق السابق 
الرئاسي  المجلس  ليطالب  البرغثي  المهدي 
بإعادته إلى وظيفته، بعد ثبوت براءته قضائيا 
من »مجزرة معسكر براك الشاطئ التي ارتكبت 
متصل  تطور  وفــي   .»2017 العام  منتصف 
تنظيم جهاز  بإعادة  يقضي  قرارا  السراج  أصدر 
كاره،  عبدالرؤوف  بقيادة  الخاصة،  الردع  قوة 
ليصبح تابعا له مباشرة، على أن تكون له ذمة 
التي  الداخلية  وزارة  عن  بعيدا  مستقلة،  مالية 

يترأسها فتحي باشاغا.

•  أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عقب اجتماع بفندق المهاري في مدينة سرت 11 نوفمبر 2020       )اإلنترنت(

طرابلس، نيويورك، القاهرة: الوسط

ردود فعل واسعة وغاضبة في أوساط الليبيين بعد أن خرج 
»الكسكسي« الليبي من القائمة الممثلة للتراث الثقافي 
غير المادي لإلنسانية، إذ صنفت المنظمة »الكسكسي« 
وموريتانيا  وتونس  الجزائر  باسم  الجنسيات  متعدد  ملفا 
والمغرب، مما أثار بعض التعليقات الغاضبة وعبر منصات 
ليبيا  غياب  التي تساءلت عن سبب  االجتماعي،  التواصل 

من قائمة الدول المقدمة لهذا الملف.
ليبيا  في  رئيسية  تقليدية  وجبة  »الكسكسي«  ويعد 
بلد  وتختلف طريقة تحضيره من  العربي،  المغرب  ودول 
آلخر، وفي ليبيا تعتبر هذه الوجبة من التراث الشعبي الذي 
يتوارث من جيل آلخر، لذا يحتفظ بنكهته المميزة حتى 
أو  اللحم  أو  الخضار،  مع  يجري تحضيره  إذ  الحالي،  يومنا 

بالبصل المطهي على البخار.
في العام 2018 قدمت الجزائر ملفها بالخصوص من 
قبل  ما  أبحاث  مركز  من  غاليس  ويزة  األكاديمية  قبل 
التاريخ واألنثروبولوجية والتاريخية، في حين شارك معهد 
التراث التونسي والمديرية المغربية للتراث الثقافي وخبراء 

موريتانيون في تكوين الملف، وفق مصادر»يونسكو«.
هي  الليبيين  غضب  أثارت  التي  المفاجأة  كانت  لكن 
استثناء ليبيا من القائمة، وهو ما أرجعه مندوب ليبيا لدى 

»يونسكو«، الدكتور حافظ الولدة إلى عدم انضمام ليبيا 
إلى اتفاقية المنظمة الدولية بشأن صون التراث الثقافي 

غير المادي الموقعة العام 2003.
الشعبي،  الموروث  من  كجزء  الطبق  هذا  رمزية  »إن 
تعكس نمط العيش وتختزل األبعاد االجتماعية، وتكمن 
وتعزيزه  الثقافية  الوحدة  أواصــر  تدعيمه  في  أهميته 
وفق  المنطقة«،  لشعوب  المشتركة  الحضارية  الروابط 
الوالدة، وأوضح أن السبب في غياب ليبيا عن الملف »يرجع 

العام  اتفاقية  في  طرفا  ليست  ليبيا  أن  إلى  األساس  في 
التي  المادي  غير  الثقافي  التراث  بصون  المتعلقة   2003

تبنتها يونسكو في 17 أكتوبر 2003«.
في  األطراف  الدول  عدد  أن  الليبي  الدبلوماسي  وذكر 
مساعي  بـ»أن  منوها  دولة«،   180 إلى  »وصل  االتفاقية 
االتفاقية  على  المصادقة  في ضرورة  )الليبية(  المندوبية 
االتفاقية  هذه  إقرار  منذ  بدأت  قد  كانت  ألهميتها  نظرا 
في العام 2003«. وأكد الولدة أن المندوبية قامت خالل 
الجهات  إلى  »بتوجيه ثالث مخاطبات  الجاري فقط  العام 
المختصة في ليبيا تدعو فيها إلى ضرورة االنضمام إلى 
هذه االتفاقية بالسرعة الممكنة، نظرا للمزايا التي يوفرها 
هذا االنضمام للتراث الثقافي غير المادي الليبي«، معتبرا 
أن »الظروف التي تمر بها البالد حالت دون هذه المصادقة 

حتى هذه اللحظة«.
وال تزال الفرصة قائمة إلدراج ليبيا على قائمة الدول 
المغاربية المعنية بملف »الكسكسي«، إذ نوه الولدة إلى 
فإنها  االتفاقية،  بهذه  طرفا  ليبيا  تصبح  أن  بمجرد  أنه 
تستطيع اتباع اآلليات اإلجرائية الالزمة المقررة من أجل 
إجراءات  إتمام  في  اإلســراع  بضرورة  موصيا  االنضمام، 

المصادقة على هذه االتفاقية.
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األمم املتحدة: وليامز 
مستمرة في منصبها

قال الناطق باسم األمين 
العام لألمم المتحدة، ستيفان 
دوغاريك، الثالثاء، إن الممثلة 

الخاصة لألمين العام لألمم 
المتحدة باإلنابة في ليبيا، 

ستيفاني وليامز »مستمرة في 
منصبها«، وذلك بعدما اعتذر 

المرشح لمنصب المبعوث 
الخاص للمنظمة الدولية 

إلى ليبيا البلغاري نيكوالي 
ميالدينوف عن المهمة.

وقال دوغاريك للصحفيين: 
»إن الدبلوماسي البلغاري 

نيكوالي ميالدينوف أبلغ األمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس أنه لن يتمكن من 

تولي منصب مبعوث األمم 
المتحدة إلى ليبيا العام المقبل 

ألسباب شخصية وعائلية«.
وأضاف دوغاريك أن الممثلة 

الخاصة باإلنابة، ستيفاني وليامز 
»ستستمر في هذا الدور« على 

رأس بعثة األمم المتحدة.
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يعيش االتفاق العسكري املشترك 
»5+5« جمودا بعدما تعثر 

على أعضاء اللجنة تنفيذ ما مت 
التوصل إليه من بنود

إعادة تنظيم قوة الردع اخلاصة 
بقيادة عبدالرؤوف كاره لتصبح 
تابعة للسراج مباشرة بعيدا عن 

وزارة الداخلية

تغيير وضع »فرسان تغيير وضع »فرسان 
املتوسط « على يد املتوسط « على يد 
زوران فيليبوفيتشزوران فيليبوفيتش

اإلهمال يخطف »الكسكسي« الليبي من التراث العاملي

تكريم دنيا سمير 
غانم في الدورة الـ5 

ملهرجان »أسوان 
ألفالم املرأة«

الموافق  الخميس  اليوم  ليبيا،  تحتفل 
الستقاللها،   69 بالذكرى  ديسمبر   24
منذ  الليبيين  لنضال  تتويجا  جاء  الذي 
اإليطالي  المستعمر  أقدام  وطأت  أن 
واستمر   ،1911 العام  الليبية  األرض 
قرار  عبر  االستقالل  عن  اإلعالن  حتى 
في  الصادر  الشهير  المتحدة  األمــم 

1949 بمنح االستقالل. نوفمبر العام 
العام  مــن  الــيــوم  ــذا  ه مثل  ــي  وف
1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، 
ببنغازي  »الــمــنــار«  قصر  شرفة  مــن 
خطاب  ــي  ف ــال  وقـ ليبيا،  اســتــقــالل 
الليبية  لــألمــة  »نعلن  االســتــقــالل: 
وتنفيذا  لجهادها،  نتيجة  أنه  الكريمة 
في  الصادر  المتحدة  األمم  هيئة  لقرار 
21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون اهلل 

العزيزة«. استقالل بالدنا 
االنتقالي  الوطني  المجلس  وأدرج 
العطالت  ضمن  ديسمبر   24 ــوم  ي
االحتفال  ألغي  أن  للبالد، بعد  الرسمية 
القذافي  نظام  خــالل  الذكرى  بهذه 
علم  ورفــع  سنة،   42 إلــى  امتد  الــذي 
هذه  بعد  األولــى  للمرة  االستقالل 
لثورة  ــى  األول ــام  األي خــالل  السنوات 

بنغازي. فبراير، في مدينة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  ــرر  وق
الخميس  اعتبار  ــاء،  ــع األرب ــاق،  ــوف ال
في  رسمية  24 ديسمبر عطلة  الموافق 
العامة؛  والهيئات  المؤسسات  جميع 
ونص  االستقالل.  عيد  لمناسبة  وذلك 
2020 الصادر  القرار رقم »936« لسنة 
أن  ضرورة  على  الرئاسي  المجلس  عن 
الخدمات  ذات  »المرافق  العطلة  تراعي 
حق  حفظ  مــع  واألمــنــيــة  اإلنــســانــيــة 
مقابل  على  الحصول  في  بها  العاملين 
عمل هذا اليوم طبقا ألحكام المادة 16 

من القانون رقم 12 لسنة 2010«.
البقية ص3

ليبيا تحتفل
 بالذكرى 69 لالستقالل

مليار 4.2
دينار
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أغنية الفنان حسني الجسمي 
األكثر مشاهدة في 2020

فيلم بوسني يفوز بجائزة »فيستيفال ديزارك«فيلم بوسني يفوز بجائزة »فيستيفال ديزارك«

للمستخدمين  السماح  في  ستبدأ  إنها  »فيسبوك«  شركة  أعلنت 
الهوية  من  للتحقق  طريقة  بصفتها  فعلية  ــان  أم مفاتيح  بــإعــداد 
التواصل  لشبكة  المحمول  الهاتف  تطبيق  إلى  الدخول  تسجيل  قبل 
لطلب  خيارا  حاليا  الشركة  وتقدم  المقبل،  العام  من  ابتداء  االجتماعي 
كل  قبل  مكتبي  حاسب  بجهاز  االتصال  أجل  من  فعلي  أمــان  مفتاح 

عملية تسجيل دخول.
الفعلية  األمان  مفاتيح  شراء  للمستخدمين  »يمكن  الشركة  وقالت 
استخدام  الشركة  وتدعم  فيسبوك«،  في  وتسجيلها  التجزئة،  تجار  من 
يقوم  شخص  أي  يحتاج  بحيث  المحمولة،  األجهزة  عبر  األمان  مفاتيح 
المرور،  كلمة  مجرد  من  أكثر  إلى  ما  حساب  إلى  الدخول  بتسجيل 
ومن  األشكال،  من  متنوعة  مجموعة  األمان  مفاتيح  تتخذ  أن  ويمكن 
كلمات  مع  استخدامها  يجب  أرقاما  تنشئ  التي  المفاتيح  ضمنها 

المرور التقليدية أثناء عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.
أيضا  تخطط  إنها  العالم:  في  الكبرى  االجتماعية  الشبكة  وقالت 
 ،»Facebook Protect« البارزة  الحسابات  ألمان  برنامجها  لتوسيع 
الحسابات  من  أكثر  أنــواع  إلى  لالنتخابات،  المرشحين  ضمنها  ومن 
األمان  خدمات  إطالق  ويأتي  المقبل،  العام  في  العالم  مستوى  على 
شهر  في  االجتماعية  »تويتر«  منصة  اختراق  أعقاب  في  الجديدة 
ومن  المشاهير،  حسابات  من  العديد  اختراق  إلى  أدى  مما  يوليو، 

التنفيذي  والرئيس  بايدن،  جو  المنتخب،  الرئيس  حسابات  ضمنهم 
لشركة »تيسال« إيلون ماسك.

 »Facebook Protect« البارزة  للحسابات  األمــان  برنامج  ويوفر 
والوكاالت  للسياسيين  وسيلة  المتحدة  الواليات  في  حاليا  المتوفر 
طرق،  عبر  الحسابات  أمــان  لزيادة  االنتخابات  وموظفي  الحكومية 
لتهديدات  الفعلي  الوقت  في  والمراقبة  الثنائية  المصادقة  مثل: 
 Facebook« برنامج  أنه  »فيسبوك«  وأوضحت  المحتملة،  القرصنة 
ونشطاء  الصحفيين  مثل:  لمستخدمين،  اآلن  متاحا  سيكون   »Protect

حقوق اإلنسان، الذين هم أكثر عرضة لالستهداف من القراصنة.
كثب  عن  المشاركين  األفراد  من   70% من  أكثر  أن  فيسبوك  وذكرت 
الثنائية  المصادقة  استخدموا   2020 لعام  األميركية  االنتخابات  في 
سياسة  رئيس  جاليشر،  ناثانيال  وقال،  المنصة،  عبر  حساباتهم  لحماية 
»استهداف  المهاجمون  يحاول  »فيسبوك«  في  السيبراني  ــن  األم
تكن  لم  حال  وفي  االجتماعي،  التواصل  منصات  ضمن  البارزة  األصوات 
شخصا  لست  أنك  يعني  ال  ذلك  فإن  سياسيا  مرشحا  أو  تنفيذيا  رئيسا 
يتعين  أنه  في  فرضيتنا  »تتمثل  مضيفا  ومستهدفا«،  مجالك  في  بارزا 
أن  يمكن  اختراقه  يتم  بــارز  صــوت  كل  ألن  الحسابات  حماية  عليك 
ذلك،  بعد  بكثير  أكبر  ضرر  إلحداث  المهاجمون  يستخدمها  أداة  يصبح 

باإلضافة إلى التسبب في ضرر فوري لألشخاص«.

قرر بعض من كبار النجوم في قطاع 
التكنولوجيا مغادرة »سيليكون فالي«، 

بدافع، خصوصا من انتشار مبدأ العمل من 
بعد جراء جائحة »كوفيد19-«، وأيضا إثر 

خالفات سياسية مع مسؤولين في كاليفورنيا 
أدت إلى تراجع جاذبية الوالية لديهم، ومنذ 

ما قبل الجائحة، كان كثر في أوساط هذه 
الشركات يتذمرون إزاء االختناقات المرورية 

الدائمة في كاليفورنيا وغالء المعيشة 
الكبير في »سيليكون فالي«. وأتت موجات 
الجفاف والحرائق لتزيد حاالت االنزعاج في 

هذه المنطقة الشهيرة في جنوب خليج 
سان فرانسيسكو. ومن بين قادة الشركات 

الكبرى التي تخلت عن العمل في »سيليكون 
فالي«: رئيس »تيسال« إلون ماسك، ومؤسسا 

»باالنتير« بيتر تييل وأليكس كارب، كما أن 
بعض المجموعات آثرت نقل مقرها، بينها 

»أوراكل« و»هيولت باكارد إنتربرايز« »إتش 
بي إي« اللتان انتقلتا إلى تكساس. وأوضحت 
»أوراكل« التي تأسست في »سيليكون فالي« 
سنة 1977، أخيرا أن قرار االنتقال سينعكس 

إيجابا على نمو المجموعة كما سيتيح 
مرونة أكبر للموظفين بشأن أماكن العمل 
وطريقته، أما »إتش بي إي« التابعة لشركة 

»هيولت-باكارد« الموجودة تاريخيا في 
»سيليكون فالي«، فأعلنت أن انتقالها إلى 
تكساس يرمي إلى »االلتقاء مع الزبائن في 

أماكن وجودهم في تحوالتهم الرقمية خالل 
هذه المرحلة االستثنائية«.

نجوم قطاع التكنولوجيا 
يهاجرون من »سيليكون فالي«

تحذير أميركي من األجهزة 
والخدمات الرقمية الصينية »فيسبوك« تقدم خيارات أمان جديدة

CINEMA
CINEMA

أعلن مهرجان »فيستيفال يزارك« في فرنسا، فوز فيلم »كو فاديس، عايدة؟«، وهو الخامس 
للمخرجة البوسنية ياسميال زبانيتش عن مجزرة سريبرينيتسا، بجائزة »السهم الكريستال«، 
ومنحت جائزة الجمهور كذلك لهذا الفيلم الدرامي التاريخي، الذي عرض في سبتمبر الفائت 
في افتتاح المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي، ويتناول »كو فاديس، عايدة؟« 

قصة عايدة، وهي مترجمة فورية كانت تعمل مع قوات حفظ السالم الهولندية يوم 11 يوليو 
1995 حين أعدمت قوات صرب البوسنة أكثر من ثمانية آالف رجل وصبي مسلم. ويبين 

الفيلم كيفية استغالل الصرب ضعف القوات الدولية.
وسبق للمخرجة البالغة الخامسة واألربعين أن فازت بجائزة »الدب الذهبي« في مهرجان 

برلين العام 2006 عن فيلم »غربافيتسا، الند أوف ماي دريمز، وكان األوكراني فالنتين 
فاسيانوفيتش حصل على »السهم الكريستال« في مهرجان »فيستيفال ديزارك« العام 2019 

عن فيلمه »أتالنتس«، وأعطيت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم »ذا ويلر بوي«، أول 
شريط روائي طويل للمخرج الروسي فيليب يوريف. وكانت اللجنة برئاسة الممثلة والمخرجة 

الفرنسية زابو بريتمان وضمت الممثلين الفرنسيين نيكوال موري وفينسان ماكيني والمخرجة 
الفرنسية صوفي لوتورنور والملحن الفرنسي التونسي أمين بوحافة.

ويحكي الفيلم قصة صائد حيتان في مضيق بيرينغ يدعى ليشكا انطلق في رحلة للعثور 
على امرأة قابلها عبر موقع إلكتروني للمحادثة بعد وصول اإلنترنت إلى قريته الصغيرة، 

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثلة للمجرية ناتاشا ستورك عن دورها في »بريبريشنز 
تو بي توغيذر فور إيه أنون بيريود أوف تايم« للمخرجة المجرية ليلي هورفات، كذلك أعطيت 

جائزة تمثيل جماعية لممثلين هواة من عائلة غاباريه مندوزا، هم أبطال فيلم »الست ديز 
أوف سبرينغ« للمخرجة األلمانية اإلسبانية إيزابيل المبرتي.

ويقام المهرجان هذه السنة افتراضيا بسبب أزمة جائحة كورونا، ويستمر إلى 26 ديسمبر. 
وقال المنظمون في بيان إن نحو 40 ألف مستخدم حضروا إلى اآلن العروض المدرجة ضمن 

برنامج المهرجان، وستعرض أفالم مختارة من برنامج المهرجان في شبكة تضم 70 دار 
سينما فرنسية، ما إن تعاود فتح أبوابها، أما »قرية الصناعة السينمائية« التي درج المهرجان 

على تنظيمها وتجمع العاملين في القطاع، فتقام في باريس في 20 و21 يناير، وعبر اإلنترنت 
في 22 منه.

شعر الحكمة
اسمع كالمي زين بنوصيك ******وافهم المعنى وخوذها معلومه

اللي قالك كلمة ايقول عليك ******واللي تشكره يصعب عليك اذمومه
قليل الشهامة ماايجيش شريك*****واللي نزل في سوق يعرف سومه

ال ورث جدك كيف صنع ايديك*** وديما الناجح كاثرين أخصومه

شركة »آبل« تستهدف إنتاج 
سياراتها الكهربائية بحلول 2024

● طفلة ليبية ترتدي كمامة مزركشة تتماشى مع الزي الليبي خالل مهرجان هون السياحي. )تصوير: أحمد تامر(

كلمة1000

أصدرت وزارة األمن الداخلي في الواليات 
المتحدة استشارات تجارية تحذر الشركات 

األميركية من استخدام األجهزة والخدمات 
الرقمية المنشأة أو المرتبطة بالشركات 

الصينية، وقالت الوزارة »قد تتضمن 
المنتجات الصينية أبوابا خلفية أو آليات خفية 
لجمع البيانات يمكن أن تستخدمها السلطات 
الصينية لجمع البيانات من الشركات الغربية 
وإرسال المعلومات إلى المنافسين المحليين 

لتعزيز األهداف االقتصادية للصين على 
حساب الدول األخرى«.

ورأت الوزارة أن جميع األجهزة والخدمات 
المرتبطة عن بعد بالشركات الصينية 

يجب اعتبارها من مخاطر األمن السيبراني 
واألعمال، موضحة أن قوانين األمن القومي 

الصينية تسمح للحكومة بإكراه أي شركة 
محلية ومواطن على تغيير المنتجات 

واالنخراط في التجسس أو سرقة الملكية 
الفكرية، كما وصفت وزارة األمن الداخلي 

هذه الممارسة بأنها سرقة للبيانات برعاية 
حكومة جمهورية الصين الشعبية.

مشروع  خالل  من  القيادة  الذاتية  السيارات  تكنولوجيا  في  قدما  »آبل«  شركة  تمضي 
تشتمل  أن  يمكن  التي  الكهربائية  سياراتها  إلنتاج   2024 وتستهدف   ،»ProjectTitan«
على تكنولوجيا بطاريات خاصة بها، وبدأت »آبل« جهودها في هذا المجال في عام 2014 
الجهود  ما عن  مرحلة  في  تراجعت  لكنها  الصفر،  الخاصة من  من خالل تصميم سيارتها 

للتركيز على البرامج وأعادت تقييم أهدافها.
وعاد، دوج فيلد، لإلشراف على المشروع في عام 2018 وسرح 190 شخصا من الفريق 
إلى  اآلن  أنها تهدف  لدرجة  كافيا  أحرزت »آبل« تقدما  الحين،  2019، ومنذ ذلك  عام  في 
الكهربائية  سياراتها  بناء  في  المتمثل  آبل  هدف  ويتناقض  للمستهلكين،  سيارة،  بناء 
استراتيجية  المركزية في  األمور  المنافسين، مثل شركة »Waymo«، ومن  مع  الشخصية 
وتزيد  البطاريات  تكلفة  من  جذري  بشكل  تقلل  أن  يمكن  جديدة  بطارية  تصميم  »آبل« 

من مدى القيادة.
تصنع  التي  »آبل«،  لشركة  بالنسبة  حتى  التوريد  لسلسلة  تحديا  مركبة  صنع  ويمثل 
مئات الماليين من المنتجات اإللكترونية كل عام بأجزاء من جميع أنحاء العالم، لكنها لم 
تصنع سيارة أبدا، واستغرقت شركة »تيسال« للسيارات الكهربائية 17 عاما قبل أن تحقق 
أرباحا مستدامة للسيارات، ومن غير الواضح من هي الشركة التي قد تجمع السيارة التي 
تحمل العالمة التجارية لشركة »آبل«، وقالت المصادر إنها تتوقع أن تعتمد الشركة على 

حققت أغنية الفنان، 
حسين الجسمي، 

»بالبنط العريض« 
أكثر من 330 مليون 

مشاهدة خالل سنة 
2020 عقب طرحها 
في شهر أغسطس 

الماضي.
وأعلن الحساب 

الرسمي لجائزة 
الموسيقى العالمية 

 World Music«
Awards« عن 

حصول نفس األغنية 
على لقب األغنية 

العربية التي نالت 
جائزة األكثر استماعا 
على جميع المنصات 
الرقمية لعام 2020.

يذكر أن أغنية 
»بالبنط العريض« 

من كلمات أيمن 
بهجت قمر وألحان 

حسين الجسمي 

هشتاغ »#القراءة_زيت_قنديلك«

أطلق صحفييون بجريدة 
فسانيا بمدينة سبها هشتاغ 

»#القراءة_زيت_قنديلك« وذلك 
للمعرض المقام بمقر الجريدة 

بمناسبة اليوم العالمي للغة 
العربية .

وخصصت الجريدة للمعر 
ركن أسمته بـ»محطة كتب 
سبها« حيث تنوعت عناوين 

الكتب، بين ثقافية، وسياسية، 
وفكرية، ودينية، وأدب الطفل، 

وروايات عالمية.
وشهد المعرض أقبال كبير 

من القراء بمختلف أعمارهم 
وتوجهاتهم

الميالد  عيد  الخامس على  الجيل  بتقنية  العاملة  األجهزة  يعول صناع 
األزمة  جــراء  من  راكــدة  سوق  وإنعاش  منتجاتهم  ألحــدث  للترويج 
العالم  في  الجديدة  الشبكة  هذه  بعد  تنتشر  لم  لو  حتى  الصحية، 
رواجا  المنتجات  أكثر  المتطورة  التكنولوجية  األجهزة  وتعد  بأسره، 
الهواتف  رأسها  وعلى  األعياد،  فترة  خالل  إلهدائها  المباعة  تلك  بين 

المنوال  هذا  على  سيبقى  الوضع  أن  في  شك  وال  الذكية. 
تقنية  مع  تتماشى  جديدة  أجهزة  طرح  مع  السنة  هذه 

الجيل الخامس )5 جي(.
متاجر  سلسلة  لــحــســاب  دراســـة  ــرت  ــه وأظ
»هابسياد« في فرنسا أن الهواتف الذكية ال تزال 
 29( بها  القيام  المزمع  المشتريات  صدارة  في 
تتقدم  وهي  السنة  نهاية  ألعياد   2020 سنة   )%
على أجهزة ألعاب الفيديو »إكس بوكس سيريز« 

طلبا  بدورها  تشهد  التي   )26(  »5 و»باليستايشن 
ريث،  راين  ويقول  العام،  من  الفترة  هذه  في  كبيرا 

تدابير  من  »بالرغم  إنه  سي«،  دي  »آي  لدى  المحلل 
مستهلكون  قام  االقتصادية،  والمخاوف  السارية  اإلغالق 

تخصص  كانت  التي  النفقات  بتحويل  أجمع  العالم  أنحاء  في 
المنتجات  إلى  الترفيهية  والنشاطات  المطاعم  في  والمآدب  للسفر 
اإللكترونية. والهواتف الذكية هي المستفيد األكبر من هذا التحول«.

األشهر  10% خالل  بأكثر من  مبيعاتها  تراجعت  عالمية  وفي سوق 

تقنية  الصحية، تشكل  األزمة  جراء  2020من  العام  األولى من  الستة 
من  اعتبارا  المبيعات  وإنعاش  القطاع«  لدفع  »محركا  الخامس  الجيل 
المتطورة هذه،  االتصاالت  االستفادة من شبكة  فبغية   ،2020 نهاية 
ال بد من التزود بهاتف ذكي يتماشى معها وباشتراك هاتفي متصل 
بها، ما قد يدفع المستهلك إلى تفضيل نموذج مكيف مع تقنية الجيل 
فاكيرو  غييوم  ويكشف  التقليدي،  الطراز  عن  بدال  الخامس 
المحلل المتخصص في شؤون االتصاالت في مجموعة 
شراء  عن  يتوانى  ال  قد  المستهلك  أن  »ويفستون« 
أراد  حال  في  الخامس  الجيل  بتقنية  يعمل  نموذج 
تغيير هاتفه باألصل، »وحتى لو ما زالت الخدمات 
محدودة جدا، فنحن نتحضر للمستقبل مع هاتف 
خالل  في  سيتطور  الوضع  أن  باعتقاد  جي+   +5

سنة«.
الذكية  الهواتف  من  غير  ال   %13 أن  وصحيح 
التي بيعت في العالم خالل النصف األول من 2020 
مجموعة  بيانات  وفق  التقنية  هذه  مع  تتماشى  كانت 
الدراسات »كاناليس«، غير أن آفاق النمو واعدة، وبحسب 
المبيعات  تتضاعف  أن  المتوقع  من  »فيوتشريسورس«،  مجموعة 
خالل  في  الخامس  الجيل  بتقنية  العاملة  الذكية  للهواتف  العالمية 
 2021 في  303 ماليين  إلى   2020 في  مليون وحدة   145 سنة، من 

قبل أن تزيد على نصف مليار )515 مليونا( في 2022.

كيف تستفيد هواتف الجيل الخامس من عيد امليالد؟
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االنقسام ما زال قائما..

غياب الحلحلة داخل املشهد السياسي 
والبعثة األممية تتمسك بإجراء 

االنتخابات في ديسمبر 2021
لألمم  العام  األمين  يصدر  أن  المقرر  من  وكــان 
تعيين  قرار  الثالثاء،  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
ميالدينوف في منصبه الجديد؛ غير أن الناطق باسم 
اليوم  مساء  قال  دوغاريك  ستيفان  العام  األمين 
اعتذار  إن وليامز »ستستمر في منصبها« بعد  ذاته 
قوله:  دوغاريك  عن  »رويترز«  ونقلت  ميالدينوف. 
أبلغ  ميالدينوف  نيكوالي  البلغاري  الدبلوماسي  »إن 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه 
لن يتمكن من تولي منصب مبعوث األمم المتحدة 
وعائلية«.  شخصية  ألسباب  المقبل  العام  ليبيا  إلى 
وأضاف أن وليامز »ستستمر في هذا الدور« على رأس 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون أن يقدم 
مزيدا من المعلومات. ولم توقف أنباء تعيين أو اعتذار 
جهودها  عن  باإلنابة  األممية  الممثلة  ميالدينوف، 
لتحقيق حراك سياسي يدفع البالد إلى االنتخابات بعد 
تجاوز مرحلة انتقالية لم يتم االستقرار على مالمحها 

أو الفاعلين المحتملين فيها بعد.

تشكيل اللجنة القانونية
فقد أعلنت وليامز، اإلثنين الماضي، انطالق أعمال 
اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
الترتيبات  وضع  مهمة  إليها  ستوكل  والتي  الليبي، 
بدء  مؤكدة  المقبلة؛  الوطنية  لالنتخابات  الالزمة 
اللجنة  وتهدف  لالنتخابات.  التمهيدية  المرحلة 
القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء الملتقى، 
إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من 
التوصيات  وتقديم  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي 
بغرض المساعدة، ومن بينها مقترحات للقاعدة أو 

الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لالنتخابات.
المناقشات  بسير  الملتقى  إطالع  اللجنة  وتتولى 
كل أسبوعين، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى 

بشأن المسائل القانونية المتعلقة باإلطار القانوني 
العام  24 ديسمبر من  االنتخابات في  لتنفيذ  الالزم 
وعدم  االنقسام  رغم  تفاؤلية  نظرة  وفي  المقبل. 
المناصب  المسؤولين عن  آلية الختيار  على  االتفاق 
سعيدة  إنها  وليامز  قالت  االنتقالية،  المرحلة  في 
مختلف  في  اإليجابية  والمؤشرات  المحرز  بـ»التقدم 
العملية  في  قدما  المضي  يؤكد  مما  المسارات 
موعدها  في  الوطنية  االنتخابات  وإجراء  السياسية 
تسلم  إلى  وليامز  أشارت  وبالخصوص،  المحدد«. 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات مبلغ 50 مليون 
دينار من حكومة الوفاق وذلك للتحضير لالنتخابات 
لدعم  ومشجع  ممتاز  خبر  »هذا  مضيفة:  المقبلة، 
من  كبير  باهتمام  تحظى  التي  الوطنية  االنتخابات 
المجتمع  ليبيا ومن  للدعم في  المتحدة  األمم  بعثة 
الدولي«. كما دعت أعضاء اللجنة القانونية واألطراف 
الجهود  كل  بذل  »ضــرورة  إلى  ليبيا  في  المختلفة 
للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية 
المتعمد،  التعطيل  إال  لها  قيمة  ال  التي  الصغيرة، 

وتأخير تحقيق طموحات الشعب«.

مصير اتفاق وقف إطالق النار
االلتزام  أن  يبدو  السياسية،  التحركات  عن  وبعيدا 
شك،  موضع  بات  النار  إطــالق  وقف  اتفاق  ببنود 
خصوصا بعد أن وافق البرلمان التركي، الثالثاء، على 

»تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا«.
طـرابلس«  حماية  ــوة  »ق ــدت  أب جانبها،  من 
انزعاجها من عدم تنفيذ بنود االتفاق الذي تم بين 
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة »5+5« في سرت 
خالل نوفمبر. وقالت القوة في بيان مساء السبت إنه 
»في الوقت الذي فشل ضمنيا حوار ستيفاني بدولة 
تونس )الملتقى السياسي الليبي(، وفي ظل احتقان 
الشارع الليبي ضد سياسات الحكومتين، ومع األجواء 

األطراف،  أغلب  تعنت  نتيجة  والمتوترة  المشحونة 
تطبيق  في  المتعمد  التأخير  وبشدة  نستغرب 
في  المشتركة  العسكرية  اللجنة  محادثات  مخرجات 
جولتها السادسة التي انعقدت بمدينة سرت في 12 
توسمنا  أن  »بعد  القوة:  وأضافت   .»2020 نوفمبر 
النار،  خيرا باإلعالن وبشكل نهائي عن وقف إطالق 
لم  مفصلية  نقاط  بعشر  وخروجها  اللجنة  واجتماع 
»هل  متسائلة:  اآلن«،  إلى  واحد  بند  منها  يطبق 
ومن  المتعمد،  التأخير  هذا  وراء  خفية  أياد  هناك 
المستفيد من وراء كل هذا التأخير«؟. معقبة: »بنود 
أو نقاط اتفاق اللجنة كانت واضحة وصريحة وتصب 

في صالح الشعب وترضي جميع األطراف«.
وأشارت إلى أن »أهم النقاط التي لو طبقت لقطع 
الطريق أمام أي نزاع من الممكن أن يقع هي تشكيل 
إخالء خطوط  لجنة  قبل  قوة عسكرية مشتركة من 
للمواطنين،  وتأمينه  الطريق  بفتح  تقوم  التماس، 
المدن،  من  الثقيلة  األسلحة  إبعاد  على  وتشرف 
أن  على  مشددة  بالدنا«،  خارج  المرتزقة  وترحيل 
»مصير حياة العديد من أبناء شعب ليبيا أمانة بين 

يدي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة«.

ضرورة رحيل المقاتلين األجانب
معيتيق  أحمد  الرئاسي  المجلس  نائب  قال  بدوره، 
إلى  بسرعة  يؤدي  أن  »يجب  السياسي  االتفاق  إن 
في  وأشــار  ليبيا«.  من  األجانب  المقاتلين  رحيل 
مقابلة مع جريدة »لوفيغارو« الفرنسية، اإلثنين، إلى 
»وجود العديد من الصعوبات« بين المشاركين في 
الملتقى، مضيفا: »إنهم يكافحون من أجل التوصل 
المشكلة  يحلوا هذه  بأن  آمل  اآلراء.  توافق في  إلى 
هذه  إلى  أنتمي  أن  وأود  أكفاء،  أشخاص  بتعيين 

الحكومة القادمة، ولم ال كرئيس للوزراء«.
وفيما يتعلق بفرص تنظيم انتخابات 24 ديسمبر 

2021، قال معيتيق إن »تنظيم انتخابات نزيهة هو 
حكومة  »تخصيص  إلى  مشيرا  جميعا«.  نأمله  ما 
وفقا  االنتخابات،  هذه  لتنظيم  كافية  أمواال  الوفاق 

لمطالب المفوضية العليا لالنتخابات«.
مع  اجتماعا  الماضي  اإلثنين  معيتيق  عقد  كما 
الوفاق،  لحكومة  الممثلين   »5+5« لجنة  أعضاء 
الستعراض »الخطوات المتخذة، لتنفيذ اتفاق اللجنة 
وخاللها جرى الكشف عن تجاوز عقبات فتح الطريق 

الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة«.
وفي شأن ذي صلة، أعلن وزير الخارجية اليوناني، 

نيكوس دندياس أن بالده ترصد التحركات التركية 
إلى  وتسعى  سواحلها،  قبالة  الليبية  األراضــي  في 

منعها من إقامة قاعدة عسكرية بها.
وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة »غرك سيتي 
األبيض  البحر  شرق  حوض  أن  اليونانية  تايمز« 
من  أكثر  منذ  طاقته  معظم  »استنزف  المتوسط 
التركية  البحرية  المذكرة  توقيع  بعد  خصوصا  سنة 
المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 
2019«. وتابع: »في ليبيا لم يكن لدينا الكثير من 
همنا  وكــان  السلطة،  إلى  وصلنا  عندما  الخيارات 
الليبي المقابل لجزيرة  التأكد من أن الساحل  األول 
كاشفا  الصديقة«؛  القوات  لسيطرة  سيخضع  كريت 
عن هدفين رئيسيين لبالده هما »منع إنشاء قاعدة 
المذكرة  مثل  الوفاق،  حكومة  قرارات  وإلغاء  تركية 
أجرت  التركية  البحرية  وكانت  الليبية«.  التركية 
تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق المتوسط، 

األمر الذي يزيد من القلق اليوناني إزاء أنقرة.

نصائح إلى بايدن
األميركي  الرئيس  تعامل  كيفية  يخص  وفيما 
المنتخب جو بايدن مع األزمة الليبية، أوصى معهد 
»بروكينغز« بايدن باالضطالع بدور بارز في األزمة، 
أي  تفاصيل  إتمام  الليبيين على  إلى مساعدة  داعيا 
اتفاق لتقاسم السلطة. كما شدد على »دعم طرفي 
الصراع، وإخراج المرتزقة من البالد، وضمان تدفق 

النفط، وأن يحكم الليبيون دولتهم بأنفسهم«.
ولفت التقرير، الذي أعده الباحثان مايكل أوهانلون 
وفيديريكا سايني، إلى »التحركات اإليجابية« لطرفي 
الصراع في ليبيا خالل اآلونة األخيرة، وتوصلهما إلى 
وقف إلطالق النار بعد أكثر من عام من المحادثات، 
األولى  الخطوة  يكون  فقد  به،  التزم  »إذا  مضيفا: 
نحو السالم، ومع ذلك فإن الطريق ال يزال صعبا ألن 

نص اتفاق وقف إطالق النار يترك مساحة للعديد من القاهرة- الوسط
المعاني المتباينة«.

كما نبه إلى أهمية أن »تحظى اإلدارة األميركية 
المتنافسين  الطرفين  من  كامل  بدعم  الجديدة 
أهمية  على  الضوء  مسلطا  وطبرق«،  طرابلس  في 
احتياجاتها  »ستسدد  التي  لليبيا  النفط  ــرادات  إي
للحفاظ  إيجاد وسيلة  الممكن  إذا كان من  الخاصة 
واحدة  صيغة  إلى  الوصول  في  متمثلة  تدفقه  على 
قبولها  الرئيسية  األطراف  جميع  أو  لمعظم  يمكن 

لكيفية تقسيم إيراداته«.
يمكن  شفاف  نظام  »إيجاد  إلى  التقرير  ودعا 
بشكل  الكبيرة  النفط  عائدات  توزيع  خالله  من 
تقدم خدمات محلية  التي  المجموعات  بين  عادل، 
وهذا  البالد،  أنحاء  جميع  في  المدن  مختلف  في 
بالميليشيات،  المرتبطة  الجماعات  حتى  يشمل 
من  متواضعة  بمعايير  سلوكهم  يفي  أن  شريطة 

والالعنف«. اإلنصاف 
ومن وجهة نظر المشاركين في التقرير »يمكن 
من  تساعد  أن  المتحدة  لألمم  تابعة  مراقبة  لبعثة 
خالل مراقبة منشآت النفط والبنية التحتية وخطوط 

التماس بين المناطق اإلقليمية محل النزاع«.
كما أكد المعهد ضرورة »الوصول إلى المفهوم 
متمثال  صحيح  بشكل  السياسي(  )لالتفاق  الواسع 
ووقف  )النفطية(،  ــرادات  واإلي السلطة  تقاسم  في 
خارجية«،  مراقبة  قوة  ووجود  النار،  إلطالق  دائم 
مشددا على ضرورة التزام طرفي النزاع بـ»بمغادرة 
»المرتزقة  ذلك  في  بمن  األجــانــب«،  المقاتلين 
ومجموعة  التركية  والميليشيات  الــســوريــون 
والتشادية«  السودانية  والوحدات  الروسية  فاغنر 
والقيادة  الوفاق  حكومة  من  كل  مع  المشاركين 
أن  يبدو  ال  الحالي،  الوقت  في  أنه  »برغم  العامة؛ 

تركيا أو روسيا ستغادران«.

سيطر االرتباك على المشهد السياسي 
في ليبيا خالل األيام األخيرة، فبينما 

اعتذر البلغاري نيكوالي ميالدينوف عن 
تولي مهمة مبعوث األمم المتحدة إلى 
ليبيا، واصلت البعثة األممية تحركاتها 
بشأن المصالحة ورسم مستقبل البالد سياسيا، 

مع إصرارها على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام 
المقبل »2021«. الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 
المتحدة باإلنابة في ليبيا ستيفاني وليامز يبدو أنها 

باتت أكثر ارتياحا مع استمرارها في منصبها، مع 
عدم وجود اسم مرشح لتولي منصب المبعوث األممي 

حتى اآلن، عقب االعتذار المفاجئ لميالدينوف، وهو 
الذي كتب عبر موقعه على اإلنترنت اإلثنين الماضي 
أنه سيغادر مهمته في الشرق األوسط لتولي منصب 

المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى ليبيا، بعد أن 
وافق مجلس األمن الدولي على تعيينه.

< ستيفاني وليامز< بايدن

<  إحدى اجللسات االفتراضية للملتقى السياسي الليبي. 

< نيكوالي ميالدينوف

المكلفة  القانونية  اللجنة  تسلمت 
النتخابات  المؤدية  الترتيبات  بوضع 
24 ديسمبر من العام المقبل حقال من 
األلغام السياسية في طريق الوصول إلى 
االنقسام  تنامي  ظل  في  الهدف،  هذا 
المرجعية  النواب وجدلية  داخل مجلس 
بالعودة  ســواء  البالد،  لحكم  األنسب 
أم  الدستوري،  اإلعالن  أو  الملكية  إلى 
المسودة  على  االستفتاء  في  المضي 
التفت  فقد  مراقبين،  وحسب  األخيرة. 
المسدود  الطريق  على  األممية  البعثة 
الذي وصل إليه ملتقى الحوار السياسي، 
بعد  تعلن  لم  استشارية  لجنة  بإنشاء 
لتقريب  قانونية  وأخرى  أعضائها،  عن 
ملموس،  تــقــدم  ــراز  ــ وإح الــخــالفــات 
ديسمبر   21 ــوم  ي األخــيــرة  اجتمعت 
الدستورية  الترتيبات  لمناقشة  الجاري 
آليات  وحسم  المقبلة،  لالنتخابات 
مهمة  في  التنفيذية  للسلطة  الترشح 
تتواصل على مدى 60 يوما، لكن يتعين 
النواب  مجلسي  مع  أوال  التوافق  عليها 
واألعلى للدولة، إلنشاء قانون انتخابات 

وتحديد المسار الدستوري.

انقسام البرلمان
أكبر تحد مع االنقسام  وقد يكون ذلك 
مؤيدة  برلمانية  كتلة  عبر  المعقد 
وأخرى  صالح،  عقيلة  المجلس  لرئيس 
تمثل األغلبية في غدامس تمكنت من 
التشريعي،  الجسم  توحيد  على  االتفاق 
تغيير  مطالب  على  اختلفت  أنها  غير 
رئاسة البرلمان. ولدى إعالن بعثة األمم 
للحل  التمهيدية  المرحلة  بدء  المتحدة 
بالتزامن  الوطنية،  لالنتخابات  الشامل 
مع الكشف عن أعضاء اللجنة القانونية، 
الفترة  خالل  أهدافها  وليامز  حــددت 
 18 تضم  اللجنة  أن  موضحة  القادمة، 
عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، 
ومن المقرر متابعتهم مناقشات اللجنة 
الدستورية المشكلة من مجلسي النواب 
التوصيات  وتقديم  للدولة،  واألعلى 
تقديم  جانب  إلى  المساعدة،  بغرض 
المناسبة  الدستورية  للقاعدة  مقترحات 

توليها  عن  فضال  لالنتخابات،  المؤدية 
إطالع الملتقى على سير المناقشات كل 
القانونية،  اللجنة  وتختص  أسبوعين. 
للملتقى  المشورة  بتقديم  البعثة،  وفق 
المتعلقة  القانونية  المسائل  بشأن 
لتنفيذ  ــالزم  ــ ال الــقــانــونــي  ــار  ــاإلط ب

االنتخابات في 24 ديسمبر 2021.
المحرز  الــتــقــدم  ولــيــامــز  وثمنت 
مختلف  فــي  اإليجابية  والــمــؤشــرات 
في  قدما  المضي  يؤكد  مما  المسارات، 
االنتخابات  وإجــراء  السياسية  العملية 
الوطنية في موعدها المحدد. في حين 
الحوار  بملتقى  الطريق  خارطة  تنص 
المرحلة  أن  على  الثالثة  المادة  في 
التمهيدية ستبدأ وقت اإلعالن النهائي 
عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
الذي عقد في تونس في نوفمبر 2020.

مهلة شهران للتوافق
منتدى  من  قريبة  مصادر  وتؤكد 
شهرين  فترة  حددت  اللجنة  أن  الحوار 

مجلسي  بين  توافق  لتشكيل  فقط 
النواب والدولة على القاعدة الدستورية 
التي ستجرى على أساسها االستحقاقات 
تجتمع  أن  المقرر  من  إذ  االنتخابية، 
أواخر يناير القادم مع رئيس المفوضية 
لبحث  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
وخالل  بالموعد.  الخاصة  الترتيبات 
على  يتعين  المقبلة  القليلة  األسابيع 
وضع  الدولة  ومجلس  النواب  مجلس 
طريق  خارطة  تكون  دستورية  قاعدة 
جديد  دستور  وضع  إما  تتضمن  للحل، 
وإما تعديل دستور 51، أو تعديل مسودة 
الدستور الحالي الموقت، وفي حالة أخرى 
الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 
االستناد  دون  السياسية  األزمة  إلنهاء 
ما  وهو  المذكورة،  الحلول  من  أي  إلى 
الذي  للدولة،  األعلى  المجلس  يرفضه 
الدستور  مشروع  على  استفتاء  يقترح 
المعد من قبل الجمعية التأسيسية في 
المجلس  ويتحجج  المقبل،  فبراير   17
اتفاق  تكرار سيناريو  بـ»تجنب  في ذلك 

الصخيرات«.
لالستناد  الرافضة  األخرى  الكتل  أما 
فتؤيد  دســتــوري  منطلق  أي  إلـــى 
ضمن  تدريجية  انتخابات  إلى  الذهاب 
المناطق  في  انتخابية  إستراتيجية 
النحو  على  لتمتد  للعملية،  الجاهزة 
البالد،  أنحاء  جميع  في  به  المسموح 
مأزق  من  الخروج  ذلك  في  وحجتهم 
للمشاريع  التشريعية  الهيئة  عرقلة 
انتخابات  إجراء  يتيح  بينما  السياسية؛ 
شأنه  من  ما  جديد،  برلمان  إنشاء 
السلطة  تعيين  عــلــى  الــمــصــادقــة 
لدستور  ــاس  األس ووضــع  التنفيذية، 

والتصويت عليه.
للشأن  متابعون  يدافع  حين  في 
على  الــتــوافــق  ــرورة  ضـ عــن  الليبي 
ستجرى  الــذي  الــدســتــوري  األســـاس 
التشكيل  اعتماد  قبل  االنتخابات،  عليه 
والحكومة،  الرئاسي  للمجلس  الجديد 
كما  الشلل،  سيناريو  تجنب  يتم  حتى 
هو حاصل في مجلس النواب الذي أعاق 

المجلس  عمل  بعضه  على  انقسامه 
طالبت  السياق،  وفي  الحالي.  الرئاسي 
ليبية  سياسية  وشخصيات  منظمات 
النواب  إلى مجلس  في رسالة مشتركة 
بالتمسك باإلعالن الدستوري، باعتباره 
يتم  ال  وأن  الوحيد،  الشرعية  مصدر 

استبداله إال بإجراءات دستورية.
وقـــد بــعــثــت هـــذه الــمــنــظــمــات 
ملتقى  خــالل  هــذه  النظر  بوجهة 
هي:  الجهات  وهذه  السياسي،  الحوار 
»منظمات التكتل المدني الديمقراطي، 
تكتل إحياء ليبيا، الحراك الوطني، حراك 
ليبيا  حراك  أغسطس،   23 شباب  همة 
زليتن،  شباب  همة  حــراك  الحديثة، 
إضافة  األميركية«،  الليبية  المجموعة 

إلى 60 شخصية سياسية مستقلة.
وأبدت هذه المجموعة تحفظها على 
يناقشها  التي  الطريق،  خارطة  وثيقة 
في  أســبــاب،  لعدة  السياسي  الــحــوار 
اإلعالن  تهمل  الوثيقة  أن  مقدمتها 
الدستوري الموقت، وثانيها أنها جعلت 

لالتفاق  مضافا  اتفاقا  السياسي  الحوار 
في   2015 الموقع  الليبي  السياسي 
الصخيرات المغربية. وأكدت الرسالة أن 
»هذا يعني استبعاد اإلعالن الدستوري، 
وهو الدستور الموقت للبالد، إلى حين 

صدور الدستور الدائم«.
الحوار  منتدى  أن  مراقبون  ويؤكد 
المتحدة  األمم  نظمته  الذي  السياسي 
أسبوع  فبعد  متعثرة،  بخطى  يسير 
نوفمبر  منتصف  في  االجتماعات  من 
وبعد  العاصمة،  تونس  في  الماضي 
التقدم  فإن  افتراضية،  اجتماعات  ستة 
ملف  أي  حسم  يتم  ولم  انتظاره  طال 
 2021 ديسمبر   24 تاريخ  باستثناء 

لتنظيم االنتخابات الوطنية.
بتشكيل  المتحدة  ــم  األم وتــأمــل 
حين  ــى  إل بسرعة  مــوحــدة  حكومة 
المشاركين  لكن  االنتخابات،  ــراء  إج
في  فشلوا  االفتراضية  االجتماعات  في 
الذي  القانوني،  النصاب  على  االتفاق 
انتخاب  أجل  من  إليه  التوصل  سيتم 
في  الباحث  ويعلق  المستقبل.  قــادة 
الجريمة  لمكافحة  العالمية  المبادرة 
جالل  لــلــحــدود،  الــعــابــرة  المنظمة 
حرشاوي، في تقرير لجريدة »لوفيغارو« 
كانت  الصعوبات  هذه  بأن  الفرنسية، 
الماضية  الستة  فاألشهر  متوقعة، 
الدبلوماسيون  أراد  كانت خادعة، حيث 
منذ  العسكري  الهدوء  من  االستفادة 
عمل  قاعدة  لجعله  الماضي  يونيو 
»دون  سياسية  خطة  نحو  والتقدم 
اليوم  تمثل  التي  التفاصيل  من  القلق 

عقبات كبرى«.
تعيين  في  التأخير  من  الرغم  وعلى 
على  المتحدة  األمم  تحرص  الحكومة 
الخاصة  الطريق  بخريطة  ــتــزام  االل
2021، لكن الترتيبات  بانتخابات العام 
المقبلة  المرحلة  بـــإدارة  الخاصة 
الممتدة على سنة ال تزال غامضة، وفق 
حرشاوي، مضيفا: »كما أن هناك سؤاال 
الليبيون  يختلف  حيث  أيضا  حساسا 
بشأن النص الذي يجب االعتماد عليه: 
دستور المملكة الليبية للعام 1963 أو 
صياغته  تمت  الذي  الدستوري  اإلعالن 

بعد ثورة 2011«.

وسط محاوالت إلنقاذ امللتقى السياسي املتعثر

60 يوما أمام اللجنة القانونية لتحديد املرجعية األنسب لحكم ليبيا
الوسط–عبدالرحمن أميني

البعثة األممية وجدت نفسها في طريق مسدود فاقترحت تشكيل لجنة استشارية وأخرى قانونية

خالف حول القاعدة الدستورية التي تستند إليها انتخابات ديسمبر 2021

 انطالق أعمال اللجنة القانونية 
المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
لوضع الترتيبات الخاصة باالنتخابات

تركيا تمد مهمة قواتها في ليبيا.. 
ومعيتيق: االتفاق السياسي يجب أن يؤدي 

بسرعة إلى رحيل المقاتلين األجانب

معهد »بروكينغز« يدعو بايدن إلى 
مساعدة الليبيني على إمتام أي اتفاق 

لتقاسم السلطة

<   جلسة سابقة لمجلس النواب في طبرق. <  الجلسة االفتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

المجلس  عن  الصادر   2020 لسنة   »936« رقم  القرار  نص 
الرئاسي على ضرورة أن تراعي العطلة »المرافق ذات الخدمات 
اإلنسانية واألمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على 
مقابل عمل هذا اليوم طبقا ألحكام المادة 16 من القانون رقم 

12 لسنة 2010«.
ليبيا  منح  قــرار  العامة:  المتحدة/الجمعية  األمــم  هيئة 

استقاللها )القرار رقم 289(
برقة  وتشمل  سيادة  ذات  مستقلة  دولة  ليبيا  تكون   -  1

وطرابلس وفزان.
2 - يسري مفعول هذا االستقالل في أقرب فرصة على أال 

يتجاوز األول من يناير سنة 1952.
3 - أن يقر ممثلو السكان في برقة وطرابلس وفزان دستورا 

يتضمن شكل الحكم.
4 - تُعين الجمعية العامة لألمم المتحدة مندوبا له مجلس 
دستور  وضع  على  الليبي  الشعب  لمساعدة  ويرشده  يساعده 

للبالد وتأسيس حكومة مستقلة.
المجلس-  مع  -بالتشاور  المتحدة  األمم  مندوب  يقدم   -  5
تقريرا سنويا إلى األمين العام مع أية مذكرات أو وثائق يرى 

بوجوب رفعها إلى هيئة األمم.
6 - يتكون المجلس من عشرة أعضاء؛ هم:

أ - ممثل واحد تُعيّنه حكومة كل من الدول اآلتية: مصر، 
فرنسا، إيطاليا، الباكستان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة.
ب- ممثل واحد لكل من أقاليم ليبيا الثالثة وممثل واحد 

لألقليات.
7 - يقوم مندوب هيئة األمم بتعيين المذكورين في الفقرة 
)ب( من المادة السادسة؛ بعد التشاور مع الدولتين القائمتين 
بأعمال اإلدارة وممثلي الحكومات المذكورة في الفقرة )أ( من 
المادة السادسة والشخصيات البارزة وممثلي األحزاب السياسية 

والهيئات العامة.
8 - يستشير المندوب في أثناء تأدية وظائفه؛ أعضاء مجلسه 
ويسترشد بآرائهم؛ وله أن يستنير بآراء مختلف األعضاء بالنسبة 

للمناطق أو الموضوعات المختلفة.
9 - لمندوب هيئة األمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة 
التدابير  عن  اقتراحات  العام  ولألمين  االقتصادي  وللمجلس 
التي ترى هيئة األمم المتحدة؛ أن تتخذها أثناء فترة االنتقال 

بخصوص المسائل االقتصادية واالجتماعية في ليبيا.
10 - تقوم الدولتان القائمتان بأعمال اإلدارة بالتعاون مع 

المندوب بما يلي:
أ- اإلسراع في اتخاذ الخطوات الالزمة لنقل سلطة الحكم إلى 

حكومة دستورية مستقلة.
ب- المساعدة في إدارة شؤون البالد على تحقيق وحدة ليبيا 
الحكومية وتنسيق  واستقاللها والتعاون في تكوين اإلدارات 

الجهود لهذه الغاية.
ج- تقوم كل من الدولتين القائمتين بشؤون اإلدارة بتقديم 
تقرير سنوي إلى الجمعية العامة يفيد بالخطوات التي اتُخذت 

بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
11 - تُقبل ليبيا بمجرد تكوينها دولة مستقلة؛ عضوا في 

هيئة األمم المتحدة طبقًا للمادة الرابعة من الميثاق.
صدر في نوفمبر 1949.

ليبيا تحتفل  بالذكرى 69 لالستقالل
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البلديات تكافح في وجه الوباء

وزير العمل بحكومة الوفاق: 

تبدأ 23 يناير

أطباء جدد ينضمون إلى قوائم مصابي فيروس كورونا في ليبيا

تكليف لجان عمل لحصر الشباب الباحثني عن وظيفة في مكاتب التشغيل

»تعليم الوفاق« تعلن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد

كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  إجمالي  وصــول  مع 
منها  حالة،  و346  ألفا   96 إلى  ليبيا  في  المستجد 
البالد  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  وفاة،  حالة   1393
الوطني  المركز  أعلنه  ما  حسب  الماضي،  مارس 
الطبي  القطاع  يزال  ال  األربعاء،  األمراض،  لمكافحة 
من  للجائحة  التصدي  خالل  الضحايا  مزيد  يقدم 

خالل التعامل مع المرضى والمصابين.
وأعلن مركز بنغازي الطبي، اإلثنين، إصابة أربعة 
»كوفيد19-«  المستجد  كورونا  بفيروس  أطباء 
األمل  ببرج  وتواجدهم  عملهم  خالل  الثانية  للمرة 
المركز  وقال  العاجل.  الشفاء  لهم  متمنيا  بالمركز، 
األربعة  األطباء  إن  »فيسبوك«  على  صفحته  عبر 
منهم  الثانية  للمرة  بالفيروس  أصيبوا  الذين 
وأكد  عالجية.  تغذية  وطبيبان  فائقة  عناية  طبيبان 
الصحة  منظمة  مع  »التنسيق  الطبي  بنغازي  مركز 
المصابين  األطباء  عينات  إرسال  لغرض  العالمية 
جيني  تحور  وجود  من  للتأكد  متقدمة  لمختبرات 

للفيروس«.
المركز  ــام  ع مدير  بحث  قــريــب،  سياق  فــي 
مع  النجار  الدين  بدر  األمــراض  لمكافحة  الوطني 
للعمل  حديثا  المكلف  »يونيسف«  منظمة  ممثل 
خطة  ووضع  المشترك،  التعاون  ليبيا  مكتب  في 
يتعلق  فيما  خاصة  المقبل،  للعام  المشتركة  العمل 
في  اإلثنين،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  بالتطعيمات. 
تطرق  حيث  طرابلس،  بالعاصمة  المركز  مقر 
في  الطفل  صحة  دعم  سبل  إلى  أيضا  الطرفان 
بيان  حسب  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  ظل 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على  المركز 

فيسبوك، األربعاء.
طفال   250 أن  من  المنظمة  حذرت  أن  وسبق 
بأمراض  اإلصابة  لخطر  معرضون  ليبيا  في  وطفلة 
األساسية،  اللقاحات  في  الحاد  »النقص  بسبب 
األشهر  خالل  المسبوق،  غير  التراجع  هذا  أدى  حيث 
تطعيم  ــداول  ج تعطيل  إلــى  الماضية،  السبعة 
كما  والوفاة«.  المرض  لخطر  وتعريضهم  األطفال 
نفاد  عن  الماضي،  نوفمبر  مطلع  تقرير  في  كشفت 
التطعيم  مراكز  من   28% نحو  في  السل  لقاحات 
داخل ليبيا، وذلك بواقع 200 مركز من أصل 700.

األميركية  السفارة  أعلنت  نفسه،  السياق  وفي 
للتنمية  األميركية  الوكالة  تقديم  ليبيا  لــدى 

أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  من  بدعوة 
الماضي،  األسبوع  أواخــر  نظمت  معيتيق،  عمر 
رقم  الرئاسي  المجلس  قرار  لمناقشة  عمل  ورشة 
وتدريب  تشغيل  بشأن   2020 لسنة   ،»567«
العمل  وزير  حضرها  العمل،  عن  العاطلين  الشباب 
األمين،  المهدي  الوفاق  حكومة  في  والتأهيل 
الوزارة  ووكيال  للثقافة،  العامة  الهيئة  ومسؤولو 

التدريب. لتشغيل الشباب وشؤون 
في  الشباب  »دور  معيتيق  أكد  الورشة،  وخالل 
اإلصالحات  مرحلة  خالل  والتنمية  البناء  عملية 
لقرار  إشــارة  في  تنفيذها«،  الجاري  االقتصادية 
توحيد  بشأن  أخيرا  الصادر  المركزي  ليبيا  مصرف 
خالل  تنفيذها  بدأ  التي  واإلصالحات  الصرف،  سعر 
إدارة  صفحة  نشرته  بيان  حسب   ،2018 العام 
بموقع  الوزراء  مجلس  برئاسة  واإلعالم  التواصل 

»فيسبوك«.
قــدرات  من  االستفادة  »ضــرورة  على  وشــدد 
بانخراطهم  أخرى  عمل  سوق  خالل  من  الشباب 
الحكومة«،  من  مباشر  بدعم  الخاص  القطاع  في 
الشباب  على  تعتمد  ليبيا  في  »التنمية  إن  وقال 
المسلحة  المواجهات  وليس  االستقرار،  خالل  من 

المقبلة  األشهر  ستحمله  لما  ترقب  أجواء  وسط 
فيروس  جائحة  ظل  في  الشتوي  الموسم  من 
والوقاية  مواجهتها  وسبل  المستجد،  كورونا 
المكّلف  التعليم  وزيــر  اعتمد  ليبيا،  في  منها 
زايد،  عماري  محمد  الدكتور  الوفاق  بحكومة 
التعليم  لشؤون  الوزارة  وكيل  بحضور  الثالثاء، 
الدراسية  الخطة  جمعة،  عادل  المهندس  العام 
للعام  واالمتحانات  الــدراســة  مواعيد  ــدول  وج

.2020-2021 الدراسي 
لــإجــراءات  الــعــام  ــار  اإلطـ الخطة  وتــراعــي 
اللجنة  بها  أوصت  التي  والوقائية  االحترازية 
من  الوقائية  لإجراءات  االستشارية،  العلمية 
بوزارة  المشكلة  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
الوزارة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب  التعليم، 
تعميم  إلى  البيان  وأشــار  »فيسبوك«.  بموقع 
جميع  على  األربعاء،  كاملة،  الدراسية  الخطة 

التعليم. ومراقبات  اإلدارات 

تفاصيل الخطة الدراسية
موعدا  المقبل  يناير   23 الخطة  وحــددت 
والمراحل  الصفوف  لجميع  الدراسي  العام  لبداية 
الدراسة  لعودة  يناير  من  والثاني  الدراسية، 
إلى  األول  من  الدراسية  للصفوف  التمهيدية 
لشهادتي  األولى  الفترة  تعقد  فيما  السادس. 
 17 من  الفترة  في  والثانوي  األساسي  التعليم 
الفصل  نهاية  وامتحانات  المقبل،  أبريل   29 إلى 
الفترة  في  النقل  سنوات  لجميع  األول  الدراسي 

المقبل. أبريل   29 إلى   19 من 

في  المراحل  لجميع  السنة  نصف  عطلة  وتبدأ 
فيما  المقبل،  مايو   13 إلى  األول  من  الفترة 
السنوات  لجميع  الثاني  الدراسي  الفصل  يبدأ 
اختبارات  وتعقد  المقبل.  مايو  منتصف  الدراسية 
األساسي  التعليم  لشهادتي  الثانية  الفترة 
الخامس  إلى  يوليو   24 من  الفترة  في  والثانوي 
الدراسي  العام  ينتهي  فيما  أغسطس،  من 
الخامس  في  الخامس  إلى  األول  من  للصفوف 

المقبل. أغسطس  من 
الدراسي  الفصل  نهاية  امتحانات  وتعقد 
من  الفترة  في  النقل  سنوات  لجميع  الثاني 
تعقد  فيما  المقبل،  أغسطس   19 إلى  السابع 
مرحلة  إتمام  لشهادة  النهائية  االمتحانات 

أغسطس   21 من  الفترة  في  األساسي  التعليم 
تعقد  أن  على  المقبل،  سبتمبر  من  الثاني  إلى 
العامة  الثانوية  للشهادة  النهائية  االمتحانات 
المقبل،  سبتمبر   16 إلى  الرابع  من  الفترة  في 
الفترة  النقل في  الثاني لسنوات  الدور  وامتحانات 

23 سبتمبر. إلى   11 من 
إتمام  لشهادة  الثاني  الــدور  امتحانات  أما 
من  الفترة  في  فتعقد  األساسي  التعليم  مرحلة 
واالمتحانات  المقبل،  أكتوبر   28 إلى  الثاني 
الفترة من  في  العامة  الثانوية  للشهادة  النهائية 
امتحانات  وتعقد  المقبل.  سبتمبر   16 إلى  الرابع 
التعليم  مرحلة  إتمام  لشهادة  الثاني  ــدور  ال
أكتوبر،   14 إلى  الثاني  من  الفترة  في  األساسي 

في  الثانوية  للشهادة  الثاني  الدور  وامتحانات 
عطلة  وتبدأ  أكتوبر.   28 إلى   16 من  الفترة 
 16 إلى  سبتمبر   25 من  الفترة  في  المعلمين 
الدراسي  العام  االكتتاب  ويبدأ  المقبل،  أكتوبر 
من  الخامس  من  الفترة  في   2022-2021
ويبدأ  المقبل.  أكتوبر  من  السابع  إلى  سبتمبر 
مراحل  لجميع   2022-2021 الدراسي  العام 
التعليم  بمرحلة  النقل  وسنوات  األساسي  التعليم 
العام  وبداية  المقبل،  أكتوبر   24 في  الثانوي 
الثانوية  الشهادة  لطلبة   2022-2021 الدراسي 

.2021 7 نوفمبر  في 
الوطنية  اللجنة  طالبت  قريب،  سياق  في 
حكومة  في  التعليم  وزير  بليبيا  اإلنسان  لحقوق 

تعميم  بــإصــدار  زايــد،  عماري  محمد  الــوفــاق 
المعنوي  أشكاله،  بجميع  المدرسي  العنف  بحظر 
ووضع  التعليم،  مراحل  جميع  وفي  والجسدي، 
والجزاءات  والبالغات  الشكاوى  لتلقي  اآلليات 
هذه  تــكــرار  ــال  ح فــي  اإلداريــــة،  والــعــقــوبــات 
آمنة  مدرسية  بيئة  ضمان  أجل  من  الممارسات، 

العلمي. والبحث  التعليم  على  للطالب تشجع 
عماري،  إلــى  كتابها  في  اللجنة،  وأشـــارت 
جانب  من  وتجاوزات«  »مخالفات  رصدها  إلى 
التعليم  خاص  وبشكل  التدريس  هيئة  أعضاء 
الماضية،  السنوات  خالل  واألساسي  االبتدائي 
واألطفال  عام  بشكل  الطالب  »تعرض  خالل  من 
والعنف  والشتم  مبرح  لضرب  خــاص  بشكل 

موقع  في  صفحتها  على  جاء  ما  حسب  اللفظي«، 
»هذا  أن  من  ــذرت  وح األربــعــاء.  »فيسبوك«، 
للطالب،  سلبية  نفسية  آثار  عليه  يترتب  العنف 
في  ساهم  مما  ــدراســة،  وال المدرسة  وكرهه 
العام في عموم  التعليم  قطاع  تردي وسوء  زيادة 
خصوصا  الطالب،  تسرب  معدالت  وزيادة  البالد، 
من  األساسي  التعليم  مراحل  في  الشباب  فئة 

المدارس«.
للطالب،  آمنة  مدرسية  بيئة  ضمان  أجل  ومن 
لدى  الراسخة  القناعة  بـ»تغيير  اللجنة  أوصت 
اللفظية  واإلساءة  البدني  العنف  بأن  المعلمين، 
باإلضافة  للتربية،  األفضل  السبيل  والعاطفية، 
بحق  اإلدارية  واإلجــراءات  العقوبات  توقيع  إلى 
القانون،  لصحيح  والمتجاوزين  المخالفين 
الطالب  بحق  واللفظي  البدني  العنف  باعتبار 
جرم  وإنما  قانونا،  مشرعا  ليس  األطفال  وخاصة 
الجنائية  واإلجــراءات  العقوبات  قانون  يحرمه 
لحقوق  الدولية  لالتفاقية  وانتهاك  الليبي، 

الطفل«.
العليا  اللجنة  رئيس  دعا  آخــر،  صعيد  على 
الموقتة(  للحكومة  )التابعة  كورونا  لمكافحة 
رئيس  اإلثنين،  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق 
»التدخل  إلى  الثني  عبداهلل  الموقتة  الحكومة 
المطلوبة  االحتياجات  لتوفير  عاجل  وبشكل 
للتوصية  وتجنبًا  التعليمية  العملية  الستمرار 
االحتياجات«.  تلك  توفير  تعذر  حال  في  بإيقافها 
هذا  أن  إلى  الثني،  إلى  موجهة  رسالة  في  وأشار 
من  والتقصي  الرصد  فرق  به  »تقدمت  الطلب 
المواد  في  شديد  نقص  بوجود  تفيد  تقارير 
داخل  اإلرشادي  بالدليل  األخذ  على  تساعد  التي 

التعليمية«. المؤسسات 

وهــي:  المحاور  مــن  ــددا  ع الــورشــة  وناقشت 
ودور  وتحدياتها،  البلدية  المجالس  عمل  »ظروف 
وتنسيق  البلديات  دعم  في  المحلي  الحكم  وزارة 
المساعدات الدولية عبر منظماتها العاملة في ليبيا، 
والتحديات الرئيسية للمجالس البلدية خالل الوالية 
مع  التواصل  وكيفية  المواطن،  تمثيل  خالل  من 

المواطن«.
يقدمه  ــذي  ال الــدعــم  ــوع  ن ــى  إل تطرقت  كما 
وذلك  للبلديات،  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
والملحة،  العاجلة  الحتياجاتها  البلديات  تحديد  عبر 
الدراسات  ووضع  المستهدفة  للمشاريع  والمعوقات 
وتقديم  لها،  الالزمة  والمالية  واالقتصادية  الفنية 
في  المطلوبة  بالدراسات  مستوفاة  المشروعات 
نقاط  أهم  البلديات  وعرض  ممكن؛  وقت  أسرع 
المتاحة  والفرص  بمجالسها،  الضعف  ونقاط  القوة 
تنفيذ  في  تعترضها  قد  التي  والتهديدات  لها، 

خططها المستقبلية.
وفي وقت سابق من األسبوع الجاري، أكد رئيس 
أجل  من  العمل  الثني،  عبداهلل  الموقتة  الحكومة 
توفير االحتياجات الملحة لبلديات المنطقة الجنوبية 
ما  بحسب  مــرزق،  مدينة  من  المهجرين  وكذلك 

نشرته الحكومة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
الثني خالل اجتماعه، األحد في مكتبه  جاء تأكيد 
مع  بنغازي،  بمدينة  الوزراء  مجلس  رئاسة  بديوان 
عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ، عبدالهادي 
الزايدي،  عــادل  المحلي،  الحكم  ــر  ووزي الصغير، 
الشاوش،  إبراهيم  المكلف،  سبها  بلدية  وعميد 
ياسين،  عبداهلل  تراغن،  التسييري  المجلس  ورئيس 
ورئيس المجلس التسييري القطرون، إبراهيم جابر، 
سالمة،  علي  مــرزق،  التسييري  المجلس  ورئيس 

وعميد بلدية القرضة المكلف، طالل بشير.
خالل  اطلع  الثني  إن  الموقتة  الحكومة  وقالت 
بلديات  كل  وأوضـــاع  احتياجات  على  االجتماع 
إلى  إضافة  احتياجاتها،  وأبــرز  الجنوبية  المنطقة 
حلحلتها.  وآليات  تواجهها  التي  والعراقيل  المشاكل 
كل  توفير  على  العمل  االجتماع  خالل  الثني  وأكد 
والمختنقات  المشاكل  ومعالجة  الملحّة،  االحتياجات 
المياه  مشاكل  رأسها  وعلى  األولــويــة  »حسب 
والكهرباء«.  المحروقات  ونقص  الصحي  والصرف 
أيضا  اطلع  الثني  أن  الموقتة  الحكومة  وأضافت 
بلدية  من  المهجرين  أوضاع  على  االجتماع  خالل 
على  العمل  مؤكدا  احتياجاتهم،  وأبــرز  مــرزق، 

توفيرها في القريب العاجل.

العاطلين  وتدريب  لتشغيل  لجنة  بتشكيل  قرارا 
أن  موضحا  الشباب،  شريحة  من  العمل  عن 
حركة  تنشيط  هــو  ــرار  ــق ال ــذا  ه مــن  الــغــرض 
سوق  في  الشباب  دمج  عبر  الوطني،  االقتصاد 
الخزانة  على  االلتزامات  يزيد  ال  بما  العمل، 
للجهات  الوظيفي  الكادر  عدد  ــادة  وزي العامة، 
المستندات  العمل  وزارة  وأعلنت  الحكومية. 
المؤهل  »شــهــادة  ــي:  وه للتقديم  المطلوبة 
وصورة  حديثتان،  وإقامة  ميالد  وشهادتا  العلمي، 
شخصيتان،  وصورتان  الشخصية،  البطاقة  من 
أما  المستندات«،  لحفظ  وملف  ملغي،  وصــك 
السنوات  خالل  سجلوا  الذين  العمل  عن  الباحثون 
قسم  مراجعة  فعليهم   ،2020 إلى   2018 من 
والتأهيل  العمل  بمكتب  والمعلومات  التوثيق 
بياناتهم  استيفاء  من  للتأكد  لــه،  التابعين 

نواقص. أية  وجود  وعدم  بالمنظومة 
وقت  فــي  والــتــأهــيــل،  العمل  وزيــر  وطــالــب 
مركز  مع  المباشر  بالربط  العمل  مكاتب  سابق، 
المالية  وزارة  ودعا  بالوزارة،  والتوثيق  المعلومات 
للعاملين  المتعثرة  العقود  يخص  فيما  بالتعاون 
إلى   2015 من  األعــوام  خالل  العام  القطاع  في 
مختلف  في  العمل  عن  الباحثين  كل  ودعا   .2019
الباحثين  منظومات  في  التسجيل  بسرعة  المدن 

العمل. بمكاتب 

طرابلس - بنغازي - الوسط

طرابلس - الوسط

طرابلس - سرت - بنغازي - الوسط

قبضة  من  المدينة  استعادة  أجل  من  قاتلوا  الذين 
أن  إلى  مشيرة  أعوام،  أربعة  قبل  »داعش«  تنظيم 
أكثر  المدة  تلك  خالل  قدمت  األميركية  الحكومة 
االستقرار  إعادة  جهود  في  دوالر  مليون   25 من 

التنظيم. التعافي المبكر لتعزيز هزيمة  وتحقيق 
الشؤون  مكتب  مدير  اعتمد  المالي،  الجانب  في 
بني  الصحية  الخدمات  بــإدارة  والمالية  ــة  اإلداري
شهر  مرتبات  األربعاء،  زغبان،  فتحي  هشام  وليد، 
إعدادها  من  االنتهاء  بعد  الجاري  للعام  نوفمبر 
أن  زغبان  وأكد  بــاإلدارة.  المالي  القسم  قبل  من 
التجارية في بني  المصارف  الرواتب ستكون بجميع 
منشور  بيان  حسب  المقبل،  األسبوع  نهاية  وليد 
بالمدينة  الصحية  الخدمات  إدارة  صفحة  على 
المالي  القسم  رئيس  وأكد  »فيسبوك«.  بموقع 
الرواتب  أن  الفطماني،  المهدي  مصباح  بــاإلدارة 
للموظفين  إفراجات  دون  المالية  وزارة  من  وردت 
لمراقبة  إحالتها  وسيتم  رواتــبــهــم،  المتعثرة 
حساب  في  وإيداعها  لمراجعتها  المالية  الخدمات 

المواطنين األسبوع المقبل.
برنامج  نظم  حيث  البلديات،  شؤون  مع  ونبقى 
لدعم  عمل  ورشـــة  اإلنــمــائــي  المتحدة  األمـــم 
ككلة،  في  حديثا  المنتخبة  البلدية  المجالس 
فعاليات  وبدأت  وجادو.  وغات،  الجنوب،  والزاوية 
العاصمة طرابلس،  فنادق  أحد  الثالثاء، في  الورشة 
في  المحلي  الحكم  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلــك 
المتحدة  األمم  خبراء  ومشاركة  الوفاق،  حكومة 
بلدية  بيان  حسب  البلديات،  ودعــم  إدارة  في 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على  جادو 

»فيسبوك«.

ومشروع  المدنية  األحــوال  مع  والربط  واالزدواج، 
غير  العمل  عن  للباحثين  ويمكن  الوطني.  الرقم 
الذين لم يتمكنوا من تقديم بياناتهم  المسجلين، 
الباحثين  منظومة  في  التسجيل  البرنامج،  ضمن 
تحديث  عملية  أن  إلى  الفتة  عمار،  حسب  بالوزارة، 

البيانات مستمرة، وباب التسجيل مفتوح بها.

مبادرة »الرئاسي«
الرئاسي  المجلس  أصدر  أغسطس،  نهاية  وفي 

●  اجتماع لمسؤولي المركز الوطني لمكافحة األمراض مع منظمة يونيسيف لبحث خطة تطعيمات العام المقبل

تقديم  »لتحسين  بلديات  ست  إلى  معدات  الدولية 
كورونا  لفيروس  االستجابة  ــم  ودع الــخــدمــات، 
وطرابلس  زليتن،  هي  البلديات  وهذه  المستجد«. 
وتاجوراء،  آدم،  بن  وسواني  الجبل،  وباطن  المركز، 
في  صفحتها  على  السفارة  بيان  حسب  وأبوسليم، 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، األربعاء.
إدارة  لتحسين  »أدوات  الــمــعــدات  وتشمل 
تجديد  ومــعــدات  الــطــرق،  وإصــالحــات  النفايات، 
والشوارع،  واألرصفة  المباني  وتطهير  المتنزهات 
العمال«،  سالمة  لضمان  معدات  إلى  باإلضافة 
المعدات  هذه  أن  السفارة  وأضافت  البيان.  وفق 
يعيشون  ليبي  مليون  من  أكثر  منها  سيستفيد 
الوكالة  سلمت  أسبوع،  وقبل  الست.  البلديات  في 
وشاحنات  ثقيلة  معدات  الدولية  للتنمية  األميركية 
األنقاض  ــة  إزال في  للمساعدة  سرت  مدينة  إلى 

وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه للسكان.
الوكالة  إن  ليبيا  لدى  األميركية  السفارة  وقالت 
توفير  ذلــك  في  بما  التعافي،  على  ســرت  تدعم 
األنقاض  وإزالة  العامة  الخدمات  الستعادة  المعدات 
الطبيعي،  نسقها  إلى  المجتمعية  الحياة  وإعــادة 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بيان  حسب 

معيتيق  واعتبر  األول«.  المربع  إلى  ستعيدنا  التي 
التخصصات  في عدد من  الشباب  نخب  مع  تواجده 
ودخولهم  تشغيلهم  حول  لمقترحاتهم  واالستماع 
والتأهيل  العمل  لوزارة  اآلفاق  »يفتح  العمل  سوق 
في  الشباب  لدعم  تفاصيله  بكل  القرار  لتنفيذ 

القطاعين العام والخاص«.

خطة تنفيذ قرار تدريب وتشغيل الشباب
لتنفيذ  الوزارة  خطة  العمل  وزير  أعلن  بدوره، 
لجان عمل  بتكليف  الشباب  بتدريب وتشغيل  القرار 
التشغيل  مكاتب  في  العمل  عن  الباحثين  لحصر 
 244 عددهم  يتجاوز  الذين  ليبيا  مناطق  كل  في 
مليوني  من  أكثر  تسجيل  مقابل  شابا،  و977  ألفا 

موظف في القطاع العام.
توعية  على  والعمل  الخاص  القطاع  أهمية  وأكد 
من  ضمانات  وتقديم  فيه،  لالنخراط  الشباب 
الباحث  بين  ثقة  خلق  أجل  من  لدعمه  الحكومة 
بين  الشراكة  إطــار  في  والحكومة  العمل  عن 
وتحفيزهم  القرار  لتنفيذ  والخاص  العام  القطاعين 
بتخصيص  ودعــمــهــم  الــعــمــل  ســـوق  ــول  ــدخ ل
الصغرى  المشاريع  خالل  من  الالزمة  الميزانيات 

والمتوسطة.
باسم  الناطقة  أعلنت  الماضي،  سبتمبر  وفي 
ربيعة  الوفاق،  حكومة  في  والتأهيل  العمل  وزارة 

»هذا  أن  إلى  البيان  وأشار  »فيسبوك«.  االجتماعي 
إلعادة  به  يحتذى  نموذجا  يكون  أن  يمكن  التقدم 
التهدئة  جهود  يكمّل  والــذي  ككل،  ليبيا  إعمار 

عن  باحث  ألــف   300 من  أكثر  تسجيل  عمار، 
الذي  الشباب  لتشغيل  الوطني  البرنامج  في  العمل 
ربوع  مختلف  من  وهم  الرئاسي،  المجلس  أقره 
في  الباحثين  تسجيل  عملية  انتهاء  وكشفت  ليبيا. 
في  الصادر   ،567 القرار  بموجب  المعتمد  البرنامج 

والذي  المتصارعة،  القوى  بين  التصعيد  وخفض 
يجب أن يبدأ فورا في وسط ليبيا«.

الليبيين،  وجميع  بأهالي سرت  السفارة  وأشادت 

صفحة  على  بيان  حسب  الماضي،  أغسطس   29
الوزارة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

»يعتبر  المسجل  الرقم  أن  إلى  أشــارت  لكنها 
المتمثلة  الثانية  المرحلة  ستبدأ  إذ  حقيقي«،  غير 
التكرار  وكشف  والمطابقة  الفرز  عمليات  في 

● مركز بنغازي الطبي

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله 
الثني: نعمل من أجل توفير 
االحتياجات الملحة لبلديات 

المنطقة الجنوبية والمهجرين 
من مدينة مرزق

مركز بنغازي الطبي: إصابة أربعة أطباء بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية خالل أداء واجبهم وتواجدهم ببرج األمل

●  وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي األمين

● اجتماع لوزير التعليم بحكومة الوفاق عماري زايد مع مسؤولي الوزارة● وباء كورونا وضع مزيد األعباء على عاتق العملية التعليمية في ليبيا

معيتيق: »التنمية في ليبيا 
تعتمد على الشباب من خالل 

االستقرار وليس المواجهات 
المسلحة التي ستعيدنا إلى 

المربع األول«
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كتب شلقم عبر حسابه الشخصي على »فيسبوك« 
األوراق  ملف  »لوكربي  بعنوان  قصيرا  إدراجا 
واألسماء«، قائال: »عاد الحديث عن قضية لوكربي 
له  إن  قيل  شخص  عبر  المرة  وهذه  أخرى  مرة 
عالقة بالحادث وجرى اعتقاله مؤخرا في طرابلس. 
مجلس  إلى  القضية  ورفعت  ليبيا  إلى  االتهام  وجه 
بالخصوص«.  قرار  من  أكثر  أصدر  الذي  األمن 
الفصل  على  العامل  »القرار  أن  شلقم  وأوضح 
االثنين وهما  المتهمين  على: تسليم  السابع نص 
اعتراف  افحيمة،  واألمين  المقرحي  عبدالباسط 
ليبيا بالمسؤولية، تعويض أسر الضحايا، والتعاون 
أن  إلى  مشيرا  بالحادث«،  المتعلقة  التحقيقات  مع 
القرارات  هذه  مع  التجاوب  لسنوات  رفضت  »ليبيا 
النهاية  »في  لكنها  عقوبات«  عليها  وفرضت 

تجاوبت مع تلك الطلبات. وأغلق الملف نهائيا«.
وبيّن مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة 
االبن  بوش  جورج  األسبق  األميركي  »الرئيس  أن 
المدني  الجانب  ملف  بقفل  رئاسيا  مرسوما  أصدر 
في القضية«، داعيا »من يريد مطالبة مدنية« إلى 

أن »يرفعها على الحكومة األميركية«.
مجلس  قرار  في  الرابعة  »النقطة  أن  إلى  وأشار 
األمن المتعلقة بالتحقيق في القضية تبقى مفتوحة 
ال  لكنه  القضية  عن  جديد  هو  ما  ظهور  حال  في 
التعويض  »ملف  أن  مؤكدا  الليبية«،  الدولة  يطال 
أقفل نهائيا«. وأن »أي جديد يتعلق بأفراد ال يطال 
يتم  أن  يمكن  ليبي  متهم  أي  مع  التحقيق  الدولة. 
ترأس  الذي  شلقم  واختتم  القضائية«.  اإلنابة  عبر 
بالتأكيد  القضية  تسوية  إبان  الليبية  الدبلوماسية 
يفتح  ال   )..( األميركي  العدل  وزير  »بيان  أن  على 
الذي يجرى أو سيجري مع  المغلق والتحقيق  الملف 
الشخص المذكور لن يغير شيئا في ما تم االتفاق 

عليه مع الحكومتين البريطانية واألميركية«.
االسكتلندية  اللجنة  قررت  أسابيع،  وقبل 
الحكم  إحالة  الجنائية  القضايا  لمراجعة  المستقلة 
اسكتلندا  في  العليا  للمحكمة  المقرحي  بإدانة 
بأنه  اعتقادها  عن  معربة  فيه،  النظر  إلعادة 
قضية  في  العدالة  تطبيق  في  إساءة  حدثت  »ربما 
قرارها  تبرير  في  بسببين  تدفع  وهي  المقرحي«، 
هما »أن حكم اإلدانة غير معقول، وأن دليل اإلدانة 
»شفقنا«  موقع  وفق  النقاب«،  عنه  يُكشف  لم 

العراقي.
بحق  اإلدانة  حكم   2001 العام  في  وصدر 
الضابط السابق في المخابرات الليبية عبدالباسط 
طائرة  تفجير  في  شخصا   270 بقتل  المقرحي 
فوق  نيويورك  إلى  لندن  من  المتجهة  الركاب 
 .1988 ديسمبر  في  االسكتلندية  لوكربي  مدينة 
لكن  الحياة،  مدى  بالسجن  المقرحي  على  وحكم 
العتبارات  عنه  أفرجت  االسكتلندية  السلطات 
بمرض  إلصابته  نظرا   ،2009 العام  في  إنسانية 

السرطان وتوفي المقرحي في ليبيا العام 2012.
مراجعة  هيئة  قررت  الماضي  مارس  شهر  وفي 
المقرحي  عائلة  حق  من  أنه  اسكتلندا  في  مستقلة 
أن تقدم طعنا في حكم اإلدانة. وأفاد محامي عائلة 
»إلغاء  إن  قائاًل:  له،  بيان  في  أنور  عامر  المقرحي 
المتحدة  الواليات  حكومتي  أن  سيعني  الحكم 
كذبة  عاشتا  أنهما  ستكتشفان  المتحدة  والمملكة 
كانتا  رجال  وسجنتا  عاما،   31 مدى  على  ضخمة 
على  الليبي  الشعب  وتعاقبان  بريء  أنه  تعرفان 
لما ذكره موقع »روسيا  وفقا  يرتكبها«،  لم  جريمة 

اليوم«.
القضاء  أعلن  برس«،  »فرانس  وبحسب 
المدعو  إلى  االتهام  توجيه  اإلثنين،  األميركي، 
في  السابق  العنصر  مسعود  محمد  أبوعجيلة 
في  بمشاركته  يشتبه  والذي  الليبية،  االستخبارات 
اسكتلندا.  في   1988 ديسمبر  في  لوكربي  اعتداء 
انفجرت  التي  القنبلة  بتجميع  الليبي  واتهم 
أم  بان  لشركة  التابعة   747 البوينغ  طائرة  في 
في  الصغيرة  االسكتلندية  المدينة  فوق  األميركية 
ركابها  مقتل  عن  أسفر  مما   ،1988 ديسمبر   21
أميركيا،   190 وبينهم  الـ259،  طاقمها  وأفراد 

إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.
ووفًقا لما نشرته جريدة »وول ستريت جورنال« 
الخطوة  هذه  فإن  بارزين  مسؤولين  لسان  على 
تفتح فصال جديدا في تحقيقات هي األقدم واألكثر 
جريدة  أما  اإلرهابية.  الحوادث  تاريخ  في  تشعبًا 
غير  مسعود  مكان  إن  فتقول  تايمز«  »نيويورك 
كان  أنه  أضافت  لكنها  التحديد.  وجه  على  معلوم 
محبوسا في ليبيا على ذمة جرائم ليست ذات صلة 

بحادث تفجير لوكربي.
تتلخص قضية لوكربي في حادث سقوط طائرة 
يوم  باسكتلندا  لوكربي  قرية  فوق  أميركية  ركاب 
1988، حيث انفجرت الطائرة  21 ديسمبر  األربعاء 
للخطوط  ام  بان  لشركة  التابعة   ،747 البوينج 
الجوية األميركية، أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، 
بغرب  وكالواي  دمفريز  مقاطعة  في  الواقعة 
259 شخصا  اسكتلندا. وقد نجم عن الحادث موت 
الطائرة و11 شخصا  هم جميع من كان على متن 

من سكان القرية حيث وقعت.
في 13 نوفمبر 1991 أصدرت الواليات المتحدة 
مواطنين  على  بالقبض  أمرا  وبريطانيا،  األميركية 
ليبيين يشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير الطائرة 
الجوية  الخطوط  شركة  بمكتب  يعمالن  كونهما 
شحن  تم  وبمعرفتهما  بمالطا  لوقا  بمطار  الليبية 
حقيبة تحتوي على متفجرات. ورفضت ليبيا الطلب 
وأوقف  االتهام  في  التحقيق  الليبي  القضاء  وبدأ 
تقديم  الدولتين  من  وطلب  الليبيين  المواطنين 
ما لديهما من أدلة ضدّهما. أصرت الدولتان على 
حسب  رأته  لما  االستجابة،  ليبيا  ورفضت  طلبهما 
ما أعلنته من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون 

توّفر أية أدلة لديهما.

يُعتقد  وثيقة  الحقًا  المحققة  اللجنة  اكتشفت 
بأنها تحتوى على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة 
في  محوريًا  عنصرًا  الحقًا  اعتُبرت  والتي  لوكربى، 
دعوى استئناف المقرحي. لكن الحكومة البريطانية 
الدفاع  لفريق  أخرى  الوثيقة ووثيقة  رفضت تسليم 
القومي  باألمن  تتعلق  ألسباب  المقرحي  عن 
على  للحصول  يسعى  والذى  المتحدة،  للمملكة 
أمام  كدليل  الستخدامهما  الوثيقتين  إلى  مداخل 

لتبرئته. محكمة االستئناف 

قرار مجلس األمن الدولي
األمن  مجلس  داخل  التحرك  الدولتان  بدأت 
 31 في  أممي  قرار  إصدار  تمكنتا من  حتى  الدولي 
مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبية 10 أصوات 
5 أعضاء عن التصويت،  بينها دولة عربية وامتناع 
يوجب على ليبيا االستجابة لطلب الدولتين، ويهدد 
بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها 
وإليها، وقد رفضت ليبيا االستجابة لهذا القرار وتم 
كأجل  المحدد  الموعد  في  العقوبات  توقيع  فعال 
نهائي وهو 15 أبريل 1992، واستصدرت الدولتان 
في وقت الحق في 11 نوفمبر من نفس العام قرارا 
نوع  من  يطوّر   883 برقم  األمن  مجلس  من  آخر 
على  ليبيا  إلجبار  ويوسّعها  المفروضة  العقوبات 

لمطالبهما. اإلذعان 
التي  الدولتين  لمطالب  ليبيا  تستجب  لم 
واسعا  دوليا  تحركا  وبدأت  الدولية،  طابع  اكتسبت 
على  جانبها  إلى  بالوقوف  العالم  إقناع  يستهدف 
بلد  في  فيهما  المشتبه  بمحاكمة  بالقبول  األقل 
ثالث إذا لم يكن باإلمكان تجاوز القرار الدولي، وقد 
حصلت  عندما  بعيد  حد  إلى  ذلك  في  ليبيا  نجحت 
جامعتها،  في  ممثلة  العربية  الدول  دعم  على 
الغرض،  لهذا  دائمة  سباعية  لجنة  شكلت  التي 
أهم  ولعل  االنحياز،  عدم  دول  دعم  على  وحصلت 
التي  األفريقية  الدول  من  كان  عليه  حصلت  دعم 
بوركينا  انعقدت في عاصمة  التي  قمتها  قررت في 
1998 كسر الحظر  10 يونيو  فاسو واجا دوجو في 
المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس 

العام مالم يستجاب إلى مطالبها.
في  فتحت  قد  ثغرة  أن  الدولتان  أحست  وعندما 
أغسطس   24 في  قبلتا  المتصدع،  العقوبات  جدار 
هو  ثالث  بلد  في  الليبيين  بمحاكمة   1998
استمرت  إجراءات  وبعد  ليبيا،  وافقت  حيث  هولندا 
قضاة   3 من  مؤلفة  بهيئة  المحاكمة  بدأت  لفترة، 
المرافعات  84 يوما من  وعقدت مداوالت استمرت 
القانونية. وفي 31 يناير 2001 دانت المحكمة أحد 
المواطنين استنادا إلى قرائن ظرفية وبرأت اآلخر.

صدر الحكم بإدانة المقرحي في 31 يناير 2001 
مع قرار بالسجن المؤبد. وفي نوفمبر 2003، قررت 
أن  المقرحي  على  أن  اسكتلندا  في  العليا  المحكمة 
أن  قبل  السجن  في  األقل  علي  عاما   27 يمضي 
سجن  فترة  قضى  وقد  المشروط،  باإلفراج  يحظى 
تم  أن  إلى  قرب جالسكو  في سجن  معتقاًل  طويلة 
إنه مصاب  عنه ألسباب صحية فقط، حيث  اإلفراج 
ليبيا  إلى  إعادته  البروستاتا وتمت  بمرض سرطان 

دون تبرئته.

دفع التعويضات
في  الدولتان  دخلت  الحكم  هذا  خلفية  وعلى 
إلى  الوصول  عن  أسفرت  ليبيا  مع  مفاوضات 
أسر  إلى  تعويضات  ليبيا  بموجبها  دفعت  تسوية 
أعمال  عن  مسؤوليتها  عن  اإلعالن  مع  الضحايا، 
 2008 أغسطس  في  ليبيا  والتزمت  موظفيها. 
بدفع التعويضات، وبذلك بدأت صفحة جديدة في 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

ثغرات في حيثيات الحكم
وقال المحققون اإلنجليز واألميركيون إن القنبلة 
في  موضوعة  كانت  التفجير  في  استخدمت  التي 
هذه  أن  ادعوا  كما  داخلية،  مالبس  بها  حقيبة 
المالبس لم تحترق في االنفجار، بل ظلت على ما 

أنها  تبيّن  المالبس  هذه  بفحص  وأنه  عليه.  هي 
مشتراة من محل تجاري في مالطا. قام المحققون 
منه،  المالبس  هذه  شراء  تم  الذي  المحل  بزيارة 
هذا  ادعى  وقد  عجوز.  رجل  وهو  بصاحبه،  فالتقوا 
العجوز أن الذي اشترى هذه المالبـس هو شخص 
لهذا  تقريبي  رسم  وعمل  التدقيق  وبعد  ليبي. 
الليبي  هذا  أن  المحققـون  افترض  الشخـص، 
المقرحي.  عبدالباسط  اسمه  أمن  ضابط  هو 
القنبلة  ينقل  أن  الضابط  هذا  استطاع  كيف  لكن 
وهنا  بريطانيا؟  إلى  ثم  ومن  مالطا  إلى  ليبيا  من 
افترض المحققون أن مدير مكتب الخطوط الجوية 
هو  فحيمة،  خليل  األمين  واسمه  مالطا  في  الليبية 
ليبيا  من  القنبلة  نقل  في  المقرحي  ساعد  الذي 
إلى مالطا، كما أنه ساعده في تمرير الحقيبة ذات 
)هيثرو(  مطار  إلى  بمالطا  )لوقا(  مطار  في  القنبلة 
مع  سافر  المقرحي  أن  المحققون  وافترض  بلندن. 
الحقيبة إلى لندن، وأنه استطاع أن يتخطى حواجز 
الملغومة  الحقيبة  يضع  وأن  المطار  في  األمن 
الواليات  إلى  المتجهة  أميركان  بان  طائرة  في 
المتحدة. لم يغادر المقرحي مع الحقيبة الملغومة، 

بل عاد أدراجه إلى ليبيا.
القانون  أستاذ  بالك  روبرت  البروفيسور  أبرز 
يعتبر  الذي  إدنبرة،  جامعة  في  االسكتلندي 
ومواطنه  المقرحي  محاكمة  فكرة  »مهندس« 
في  المحكمة(  برأته  )الذي  فحيمة  خليفة  األمين 
هولندا، هشاشة األدلة التي قدمها االدعاء، وقال إن 
عالتها،  على  قبلوها  الثالثة  االسكتلنديين  القضاة 

وأوضح أن االدعاء لم يقدم أي دليل مصدره مالطا 
الحاوية  المصحوبة  غير  الحقيبة  بأن  طرحه  يؤيد 
للقنبلة التي دمرت طائرة الـ»بان ام« فوق لوكربي 
باسكتلندا بدأت رحلتها من مالطا على متن طائرة 

مالطية متوجهة إلى مطار فرانكفورت.
وبالنسبة لفرانكفورت أشار بالك إلى أن الدليل 
حقيبة  أن  إلى  يشير  كومبيوتر  سجل  كان  الوحيد 
المطار في  الحقائب في  غير مصحوبة مرت بنظام 
المالطية  وقت مقارب لوقت تفريغ حمولة الطائرة 
جاءت  الحقيبة  بأن  القضاة  اقتنع  ذلك  مع  »ولكن 

من مالطا«.
ومن نقاط الضعف األخرى التي أبرزها بالك في 
غوتشي،  أنتوني  بشهادة  يتعلق  ما  االدعاء  أدلة 
أن  االدعاء  زعم  الذي  المالطي  المتجر  صاحب 
المقرحي اشترى منه مالبس عثر على بقاياها ضمن 
غوتشي  ان  بالك  وقال  الملغومة.  الحقيبة  بقايا 
يقل  ولم  المحاكمة  قبل  للمحققين  إفادة   17 قدم 
اشترى  الذي  الرجل  هو  المقرحي  أن  منها  أي  في 
الرجل«.  ذلك  »يشبه  إنه  قال  بل  المالبس  منه 
وأشار أيضا إلى األوصاف التي قدمها غوتشي لذلك 
وطوله  عاما   50 عن  يقل  ال  »عمره  وقوله  الرجل 
كان  المقرحي  بأن  مذكرا  األقل«،  على  أقدام  ستة 
العمر  من  والثالثين  السادسة  في  اليوم  ذلك  في 
وطوله كان وال يزال خمسة أقدام وثماني بوصات. 
أيضا على  أن غوتشي تعرف  إلى  أيضا  وأشار بالك 
الذي  الرجل  يشبهان  باعتبارهما  آخرين  شخصين 
حول  تساؤالت  بالك  وأثار  المالبس.  منه  اشترى 

المالطي،  للمحل  المزعومة  المقرحي  زيارة  تأريخ 
وإفادات  المحاكمة  سياق  في  ورد  ما  أن  موضحا 
غوتشي ال يثبت إطالقا بأن المقرحي زار محله في 
7 ديسمبر )كانون األول( 1988 كما يزعم االدعاء.

يفترضوا  أن  من  بدال  القضاة  إن  بالك  وقال 
»المتهم  قاعدة  حسب  المتهم  لدى  النية  حسن 
بريء حتى تثبت ادانته« فإنه أحسن الظن باالدعاء 

وأخذ مواقفه وطروحاته على عالتها.
جديدة  أدلة  على  حصل  الدفاع  أن  وتابع 
أدلة  ذلك  في  بما  االستئناف  مرحلة  في  سيثيرها 
االستخبارات  لوكالة  حاليين  أو  سابقين  عمالء  من 
آلية  حول  وأدلة  ايه(  آي  )سي  األميركية  المركزية 

القنبلة. تفجير 

القضية مستجدات 
كان أقارب بعض ضحايا كارثة لوكربي ومراقبون 
الشكوك  طويلة  فترة  منذ  أثاروا  قد  مستقلون 
على  الشكوك  هذه  وتركز  المقرحي.  إدانة  بشأن 
الشرعي.  الطب  وأدلة  االدعاء  شهود  مصداقية 
بأن  تردد  بما  خصوصًا،  اللجنة،  شكوك  وتتعلق 
في  مالطا  في  متجر  من  مالبس  اشترى  المقرحي 
داخل  بعضها  ووضع   1988 ديسمبر  من  السابع 
حقيبة تحتوي على قنبلة. وقالت اللجنة إنه ال يوجد 
تم  السلع  هذه  بأن  لالستنتاج  معقول«  »سبب 
توجد  ال  بينما  ديسمبر  من  السادس  قبل  شراؤها 

أدلة على أن المقرحي كان في مالطا.
في  حاسم  دور  له  كان  غورتشي  توني  الشاهد 
يعتمد  بـشهادة  أدلى  حيث  األصلية  المحاكمة 
من  مالبس  اشترى  قد  المقرحي  بأن  تفيد  عليها 
شهادة  القنبلة.  للفّ  بعد  فيما  استعملت  متجره 
وظهرت  للجدل  كمثيرة  فترة  منذ  اعتبرت  غوتشي 
ومزايا  مكافآت  استلم  بأنه  تقول  سابقة  ادعاءات 

من قبل المحققين.
القضايا  مراجعة  لجنة  من  مقربة  مصادر  تقول 
لصاحب  دفعت  األموال  بأن  االسكتلندية  الجنائية 
مباشرة  كمكافأة  غوتشي  توني  المالطي  الحانوت 
وأخرجت  االدعاء  لصالح  دوره بشهادة حاسمة  عن 
اللجنة  قامت  التعويض.  ستار  تحت  الدفعة  هذه 
بأن  وتبينت  االدعاءات  من  للتحقق  مكثف  بجهد 
الواليات  من  فلكيا  مبلغا  فعال  استلم  قد  غوتشي 
المتحدة األميركية، وتقول مصادر مقربة من هيئة 
أربعة  إلى  يصل  المبلغ  بأن  المقرحي  عن  الدفاع 

ماليين دوالر )أي مليوني جنيه استرليني تقريبا(.
لما  تعويض  أنها  أساس  على  فسرت  المكافأة 
وعمله  حياته  على  كبير  عاناه غوتشي من ضغوط 
من  ولكنه  القضية.  بهذه  اللصيق  توريطه  بسبب 
الحكومتين  ألن  مكافأة  كانت  الدفعة  أن  الواضح 
إدانة  إلى  حاجة  في  كانتا  واألميركية  البريطانية 
كوفيء  الرئيسي  الشاهد  أن  وحقيقة  القضية،  في 
الشكوك  يثير  أن  شأنه  من  فهذا  شهادته  مقابل 
المقبول أن يدفع  إنه من غير  على قيمة شهادته، 
لشاهد حيث إن ذلك من شأنه أن يدفعه للتحمس 

في شهادته وبما يرضي من دفع له.
في  األسود  الحبيب  التونسي  الكاتب  ووفق 
الحديث  فإن  اإللكتروني،  العرب  بموقع  له  مقال 
وال  اليوم،  وليد  ليس  القضية  من  ليبيا  براءة  عن 
حيثيات  من  مؤخرا  عنه  الكشف  تم  لما  نتيجة  هو 
جديدة، وإنما سبق ذلك بـ30 عاما، حيث تم تجيير 
القذافي،  نظام  من  السياسي  لالنتقام  القضية 
مع  وخاصة  الغرب  مع  المتوترة  عالقاته  بسبب 
نظاما  تعتبرانه  كانتا  اللتين  وواشنطن،  لندن 
فكانت  لمصالحهما،  ومعاديا  لإلرهاب،  داعما 
الذي  الحصار  فيها  بما  األممية  العقوبات  النتيجة 
 1993 العامين  بين  ما  الليبي  الشعب  له  تعرض 
بعد   2003 سبتمبر  من  الـ12  في  ورفع  و1999. 
أن اضطرت ليبيا لتوقيع اتفاق مع لندن وواشنطن 

لدفع تعويضات ألسر الضحايا.
ويقدر المقال الخسائر المالية المباشرة بحوالي 
المجاالت  كل  العقوبات  وضربت  دوالر،  مليار   33
الشركات  مع  التعامل  من  البالد  حرمان  نتيجة 
إلى  ذلك  وأدى  المتطورة،  وتكنولوجياتها  الغربية 
الدولة  المجتمع وفي وضع  بالغة في حياة  صعوبة 
الليبيين،  بين  والتوتر  التململ  من  حالة  وإلى 
اإلرهابي  الفكر  انتشار  نتائجها  بين  من  كان 
كدرنة  مدينة  جعل  مما  الشرقية  المنطقة  وخاصة 
تصديرا  األكثر  أنها  على   2008 العام  في  تصنف 

لالنتحاريين إلى العراق.
مجاالت  في  كبير  تراجع  إلى  العقوبات  أدت  كما 
وإلى  وغيرها،  والخدمات  والزراعة  والتعليم  الصحة 
من  بالخوف  استظلت  التي  الفساد  ظاهرة  اتساع 
فضاءات  عن  البحث  إلى  النظام  واندفع  المجهول. 
بدوره  أثار  مما  أفريقيا،  إلى  التوجه  فكان  بديلة 
اإلسالم  أبواق  غّذته  الليبيين  لدى  إضافيا  توترا 
البالد  ثروات  في  التفريط  عن  بالحديث  السياسي 

لألفارقة.
وما   2011 أحداث  ذلك  لكل  النتيجة  وكانت 
كان  التي  اإلرهابية  للجماعات  انتشار  من  أفرزته 
تحت  وترعرع  نما  شباب  من  عناصرها  أغلب 
السياسي  الضغط  من  حالة  وعاش  الحصار. 
الفوضى  نفق  ليبيا  لتدخل  واالجتماعي،  واألمني 
سنوات  من  سبقه  لما  امتدادا  يمثل  بات  الذي 
ذات  تقريبا  وهو  الدولية،  للعقوبات  الخضوع 
قاسية  عقوبات  واجه  الذي  العراق،  في  حصل  ما 
وضرب  الدولة  مقدرات  تدمير  في  ساهمت 
الخطاب  ونشر  العقول  وهجرة  االجتماعي  النسيج 
السياسي  لقوى اإلسالم  األرضية  المتشدد وتوفير 
والليبية  العراقية  الحالتين  في  تمثل  تزال  ال  التي 
وراء  كانت  التي  الخارجية  للقوى  وكذلك  مشكلة، 
ليس  والحصار  العقوبات  باستعمال  إنعاشها 
الدولة،  كيان  لضرب  وإنما  فقط،  النظام  لعزل 
جغرافيا  مجرد  إلى  وتحويلها  سيادتها،  وتبخيس 
العبث  أدوات  واستقبال  الفوضى  الحتضان  مهيأة 

الخارجي، على حد قول الكاتب.

لغز»أبو عجيلة« املتهم أمام القضاء األميركي بقضية لوكيربي قبل 32 عامًا

● عبد الباسط المقرحي وسط أسرته في طرابلس عقب اإلفراج عنه ألسباب إنسانية

● عبد الباسط المقرحي بين اثنين من عناصر األمن

الخسائر المالية المباشرة قدرت 
بحوالي 33 مليار دوالر.. وضربت 

العقوبات كل المجاالت نتيجة حرمان 
البالد من التعامل مع الشركات 

الغربية وتكنولوجياتها المتطورة

توجيه االتهام إلى العنصر السابق في االستخبارات الليبية أبوعجيلة محمد مسعود المشتبه في ضلوعه بتفجير طائرة "بانام"
القاهرة - الوسط

بعد مرور اثنين وثالثين عاما على قضية لوكربي، عاد الجدل حولها 
من جديد بالتزامن مع إعالن القضاء األميركي، االثنين، توجيه االتهام 
إلى العنصر السابق في االستخبارات الليبية، أبوعجيلة محمد مسعود، 
والذي يشتبه بمشاركته في االعتداء الذي وقع في ديسمبر 1988 في 

اسكتلندا.
ومن بين تعليقات عدة، وتفاصيل تداولتها وسائل إعالم ليبية وعربية 

ودولية حول الملف، يبرز ما أوضحه مندوب ليبيا األسبق لدى األمم 
المتحدة، ووزير الخارجية الليبي إبان أزمة لوكربي، عبدالرحمن شلقم، 

بأن التحقيق األميركي الجديد في قضية لوكربي »ال يفتح الملف 
المغلق« و»لن يغير شيئا في ما تم االتفاق عليه مع الحكومتين 

واألميركية«. البريطانية 

مندوب ليبيا األسبق لدى األمم 
المتحدة عبدالرحمن شلقم: التحقيق 

الجديد »ال يفتح الملف المغلق« و»لن 
يغير شيئاً في ما تم االتفاق عليه مع 

الحكومتين البريطانية واألميركية«

شلقم: »الرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش االبن 

أصدر مرسوماً رئاسياً بقفل ملف 
الجانب المدني في القضية«

● جانب من حطام الطائرة● حطام الطائرة التي سقطت في حادث لوكربي



عربي ودولي 06
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة السادسة

العدد 266 9 جمادى األولى 1442 هــ

24 ديسمبر 2020 م اخلميس

بيت  مدينة  تخلو  الميالد،  عيد  اقتراب  مع 
ويخيم  والزوار،  السياح  من  العام  هذا  لحم 
والتحف،  الهدايا  متاجر  أصحاب  على  اليأس 
قداديس  إلحياء  الدين  رجال  يستعد  بينما 
في  السكينة  من  شيئا  تضفي  مصلين  دون 

ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.
كان  عما  العام  هذا  العيد  مشهد  ويختلف 
مواكب  كانت  حين  الماضي،  العام  في  عليه 
السياح  الحافالت تقل عشرات اآلالف من  من 
إلى هذه المدينة الفلسطينية الصغيرة، التي 
تبعد نحو عشرة كيلومترات عن القدس، وفق 

»فرانس برس«.
حيث  المهد،  كنيسة  لحم  بيت  وتأوي 
يعتقد  التي  بالصخر،  المحفورة  المغارة 
المسيحيون أنها مكان مولد المسيح منذ أكثر 
من ألفي عام، والتي غالبا ما تعج بأعداد كبيرة 
من المصلين في مثل هذا الوقت من العام، 
لكن القيود المفروضة الحتواء وباء »كوفيد - 
19« تحرم المدينة من زوارها المعتادين كما 

في السنوات السابقة.
رامي  األب  لحم  بيت  رعية  كاهن  ويقول 
يأتي  كان  األحيان،  بعض  »في  عساكره: 
عام  كل  في  شخص  مليون  نصف  من  أكثر 
لكن  األعياد،  خالل  المهد  كنيسة  لزيارة 
قيود  هناك  كورونا  وبسبب  العام  هذا  في 
يردف  لكنه  محدود«،  والعدد  كثيرة،  صحية 
المكان  هذا  المكان،  هذا  يمأل  اهلل  »حب  أن 
كل  معكم،  أنا  تخافوا  ال  لنا  ليقول  المقدس، 
أن  هلل  والحمد   ،)...( وسأبقى  سيمضي  هذا 
معنى  ويعطي  موجودا  يزال  ال  الميالد  عيد 
ويشجع  والسالم  األمل  يجلب  إنه  لكل شيء. 

العطاء«.
نوافذ  الشمس  أشعة  اخترقت  وفيما 
يمكن  كان  الخالية،  شبه  الملونة  الكنيسة 
سماع صدى صوت أربعة رهبان يتلون الصالة 
بينما  تام،  بوضوح  المغارة  قرب  باألرمنية 
العام،  وهذا  المكان.  البخور  رائحة  غمرت 
سيقتصر قداس ليلة الميالد في 24 ديسمبر 
سيفتقد  فيما  والكهنة،  الدين  رجال  على 
لمثل  التقليدية  الكبيرة  السهرات  السكان 

هذه الليلة.

حزن وألم
في األيام األخيرة قبل العيد أعاد السكان فتح 
كنيسة القديسة كاترين المحاذية لكاتدرائية 
مثل  حللهم،  بأبهى  إليها  وحضروا  المهد، 

ويوضح  المدينة.  سكان  أحد  الزغبي  نقوال 
عيد  هو  الميالد  عيد  الواقع  »في  الرجل: 
هذه  ولكن  الشعوب  لجميع  والسالم  الفرح 
وسط  المسيطرة،  هي  كورونا  جائحة  السنة 
الناس  أصلب  الذي  الفقر  بسبب  وألم  حزن 
الوباء«.  من  والخوف  العمل  عن  العاطلين 

وأضاف: »الكآبة تسيطر أكثر من الفرح«.
وأثرت الجائحة بدرجة كبيرة على االقتصاد 
ومن  السياح.  غياب  بسبب  المحلي، خصوصا 
جورج  بدوره  يتساءل  لحم،  بيت  في  متجره 
أجل  »من  المدينة:  من  تاجر  وهو  بعبول 
أنه طالما  السائح؟«، مضيفا  يأتي  ماذا سوف 

فيروس »كورونا« منتشر، »ال يوجد سياحة«.
لم  أشهر،  تسعة  منذ  اإلغالق،  »في  وقال: 
قيمة  تفق  لم  المدة  هذه  طوال  شيئا،  نبع 
دوالرا(«.   52 )نحو  شيكال   170 المبيعات 
وتابع: »ال يوجد سياح، وال يوجد عيد، الناس 
من  خوفا  الخروج  على  قادرين  وغير  حزانى، 
المهنة  هذه  في  بعبول  ويعمل  كورونا«. 
األولى  المرة  60 عاما، كما يروي، وهذه  منذ 

عدد  في  الجفاف  هذا  مثل  فيها  يرى  التي 
االنتفاضات  أثناء  »حتى  العمل،  وقلة  السياح 

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة«.
لن  األجانب،  السياح  غياب  على  وزيادة 
من  العام  هذا  لحم  بيت  في  التجار  يتمكن 
المسيحيين  من  مئات  بضع  على  االعتماد 
لحصار  الخاضع  الفلسطيني  غزة  قطاع  من 
إسرائيلي، يعبرون كل عام إلحياء عيد الميالد 
من  أيضا  هؤالء  الوباء  فمنع  لحم،  بيت  في 
دير  من  أسعد  يوسف  األب  وقال  المجيء. 
الالتين في غزة: »لم نحصل على تصريح هذا 

العام )للعبور( بسبب وباء كورونا«.
تسيطر  الذي  القطاع  في  المساجد  وكما 
عليه حركة حماس، فإن كنيسة الالتين أيضا 
مغلقة أمام المصلين، وسيستعاض عن ذلك 
يتمكن  ولم  اإلنترنت.  على  القداس  ببث 
عيسى أبوجورج البالغ من العمر 43 عاما، من 
شراء الزينة وشجرة الميالد وحلوى العيد هذا 
العام، لكنه سوف يحيي الصالة عبر اإلنترنت. 
من  اهلل  إلى  وعائلتي  أنا  »سأصلي  ويقول: 
األرض  في  السالم  وليعم  الوباء  إنهاء  أجل 

المقدسة وفي العالم«.
أعلنت  حيث  العربية،  الساحة  في  ونبقى 
الرحالت  كل  تعليق  اإلثنين،  خليجية،  دول 
الجوية وإغالق حدودها البرية والبحرية بسبب 
»كورونا  فيروس  من  جديدة  ساللة  ظهور 
المستجد« في المملكة المتحدة، دفعت دوال 
أخرى في العالم إلى تعليق الرحالت اآلتية من 

هذا البلد.
ساللة  انتشار  األخيرة  األسابيع  خالل  وبدأ 
بريطانيا،  في  »كورونا«  فيروس  من  جديدة 
الطفرة  بهذه  إصابات  تسجيل  جرى  كما 

الدنمارك  سيما  ال  البريطانية،  األراضي  خارج 
وهولندا وأستراليا.

وفي الرياض، نقلت وكالة األنباء الحكومية 
ليل  الداخلية  وزارة  في  مسؤول  مصدر  عن 
اإلغالق  إعادة  قرار  إن  قوله  اإلثنين  األحد 
عن  الصحة  وزارة  رفعته  ما  على  »بناء  جاء 
كورونا  فيروس  متحور من  نوع جديد  انتشار 
تتضح  وحتى  الدول،  من  عدد  في  المستجد 

معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس«.
وأوضح المسؤول أن المملكة قررت »تعليق 
جميع الرحالت الجوية الدولية للمسافرين -إال 
في الحاالت االستثنائية- موقتا لمدة أسبوع، 
قررت  كما  آخر«.  أسبوعا  للتمديد  قابلة 
المنافذ  عبر  المملكة  إلى  الدخول  »تعليق 
قابلة  أسبوع  لمدة  موقتا  والبحرية  البرية 
للتمديد أسبوعا آخر«، مطالبة كل من عاد من 
الجديدة  الساللة  فيها  ظهرت  أوروبية  دولة 
بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين وإجراء فحص 

للفيروس كل خمسة أيام.
سجلت  خليجية  دولة  أكثر  والسعودية 
بلغت  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابات 
نحو 361 ألفا من بينها أكثر من 6100 وفاة.

اإلثنين،  والكويت،  عمان  سلطنة  وحذت 
حذو السعودية مع إعالنهما إغالق حدودهما. 
وقالت وكالة األنباء العمانية: »تقرر اليوم منع 
الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق 
مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ابتداء 
22 ديسمبر  الثالثاء  الواحدة من  الساعة  من 

2020 ولمدة أسبوع«.
»طائرات  استثناء  سيتم  أنه  البيان  وأضاف 
ستستمر  بينما  والشاحنات«،  الشحن  وسفن 
اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء »في متابعة 
فيروس  من  الجديدة  للساللة  الوبائي  الوضع 
كورونا، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لذلك«.

عن  الكويت  أعلنت  اإلثنين،  ظهر  وبعد 
تعليق رحالت الطيران التجاري وإغالق منافذها 
مساء  من  اعتبارا  والبحرية  البرية  الحدودية 
اإلثنين. وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي 
التجاري  الطيران  عبر »تويتر«: »تعليق رحالت 
من وإلى مطار الكويت الدولي وإغالق المنافذ 
مساء  من  اعتبارا  والبحرية  البرية  الحدودية 
اإلثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية 

يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021«.
وخالل األسابيع الماضية، أطلقت عدة دول 
فيروس  ضد  للتلقيح  تهدف  برامج  خليجية 
مجلس  دول  وسجلت  المستجد«.  »كورونا 
واإلمارات  السعودية  وهي  الخليجي  التعاون 
اآلن  حتى  وعمان  والكويت  وقطر  والبحرين 
أكثر من مليون إصابة بالفيروس بينها أكثر 

من تسعة آالف حالة وفاة.

●  واجهة محل في بيت لحم

●  أول سعودية تتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في الرياض

المشيشي أقال وزير البيئة

لغز »النفايات اإليطالية«
قد يفجر ملف فساد في تونس

كيف أمكن لنفايات من منطقة في جنوب إيطاليا، 
الوصول إلى تونس التي تواجه مشاكل في التخلص 
في  واسع  بشكل  السؤال  هذا  يطرح  نفاياتها؟  من 
تم  التي  الحاويات  من  المئات  أن  خصوصا  تونس، 

حجزها تخفي شبهات بشأن ملف فساد كبير.
ومنذ أن حجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة 
»شرق« سبعين حاوية كبيرة، ثم بعد أيام قليلة في 
جهة  من  البيئة  وزارة  تتبادل   ،2020 صيف  بداية 
وتحمل  التهم،  أخرى،  جهة  من  التونسية  والجمارك 
للسلطات  ينظر  كما  المسؤولية،  البعض  بعضها 
هذا  من  جزءا  كذلك  تتحمل  أنها  على  اإليطالية 

المشكل، وفق »فرانس برس«.
المنزلية  النفايات  من  شحنات  الحاويات  وتحمل 
األوروبية  البلدان  وعلى  توريدها  تونس  على  يحظر 
القانون  بموجب  األفريقية،  البلدان  إلى  تصديرها 
الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها »خطيرة«. 
تدعى  تونسية  شركة  قبل  من  النفايات  توريد  تم 
استئناف  من  قليلة  أسابيع  بعد  »صوروبالست« 
إلعادة  ترخيصا  وأسندت  الفائت،  مايو  في  نشاطها 
البالستيك  مادة  من  الصناعية  النفايات  تدوير 

المخصصة  للتصدير.
»فرانس  وكالة  البيئة  بوزارة  االتصال  قسم  وأبلغ 
برس« أن الوزير مصطفى العروي »أكد أنه لم يوقع 
نفايات.  توريد  في  للشروع  ترخص  وثيقة«  أي  على 
شركة  بصاحب  االتصال  عدة  مرات  الوكالة  وحاولت 

»صوروبالست« لكنها لم تتمكن من ذلك.
نسخة  على  برس«  »فرانس  حصلت  المقابل  وفي 
فبالتزامن  التونسية،  الشركة  من  مبدئي  طلب  من 
لتستورد  الترخيص  طلبت  الحاويات،  وصول  مع 
غير  تصنيع  بعد  البالستيك  من  نفايات   )...( »موقتا 
خطير« من أجل »إجراء عمليات الفرز والتدوير وإعادة 
الموقع  العقد  ولكن  األوروبية«.  لألراضي  التصدير 
بشكل  يقر  اإليطالية  والشركة  »صوروبالست«  بين 
واضح بأن »الهدف هو الحصول على نفايات وإتالفها 

الحقا« في تونس.
التونسية  الجمارك  من  مسؤول  مصدر  ويؤكد 
قدمت  »صوروبالست«  أن  تكشف  الوثائق  هذه  أن 
معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها.

تفرعات
تم توقيع العقد مع شركة إيطالية في مدينة نابولي 
المتخصصة  أمبينتالي«،  ريسورسي  »سفيليبو  هي 
ولم  »جنوب«.  كامبانيا  مدينة  في  النفايات  جمع  في 
تحصل »فرانس برس« على توضيح من هذه الشركة 
من  نسخة  وتتضمن  عديدة.  محاوالت  من  بالرغم 
الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة اتفاقا على إتالف 
120 ألف طن في تونس كحد أقصى، مقابل 48 يورو 

للطن الواحد وبمجموع يتجاوز خمسة ماليين يورو.
وفي الثامن من يوليو تقرر حجز الحاويات في مدينة 
سوسة إلرجاعها إلى إيطاليا، وفقا للمسؤول الجمركي. 
ولكن ومنذ ذلك التاريخ ال تزال الحاويات في مكانها. 

ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرعات لتجارة النفايات 
تشديد  مواجهة  في  تتزايد  التي  المشروعة  غير 

المعايير األوروبية، وتردد آسيا المتصاعد.
من  أغسطس  في  صدر  تقرير  في  اإلنتربول  وحذر 
االرتفاع الكبير لشحنات نفايات البالستيك غير القانونية 
منذ العام 2018. ويمثل ملف التصرف في النفايات إحدى 
وحسب  تونس.  في  السلطات  تواجه  التي  المشكالت 
تقرير للبنك الدولي فإن 61 % من نفايات العاصمة يتم 

جمعها أما الكمية الباقية فترمى.
وسائل  به  واهتمت  الحبر،  من  الكثير  الملف  أسال 
رئيس  وأقال  تحقيقا  القضاء  وفتح  المحلية،  اإلعالم 
الشؤون  وزير  األحد،  المشيشي،  هشام  الحكومة 
العروي، دون ذكر ألسباب  والبيئة مصطفى  المحلية 

القرار.

لوبيات
ائتالف  وعضو  النفايات  تقدير  في  الخبير  ويقول 
متهما  شعبان،  حمدي  الخضراء«  »تونس  منظمات 
القضية  أن »هذه  البيئة ومسؤولين سياسيين  وزارة 
تكشف أن هناك لوبيات كبيرة للفساد«. وفي تقديره 
أن الوزارة تعرضت لضغوط كبيرة من رجال أعمال في 
توريد  من  لتمكينهم  الفائتة  السنوات  خالل  تونس 
يتم  التي  األولى«  المرة  هي  »هذه  ولكن  النفايات، 

الكشف خاللها عن مثل هذا الملف.
من جهته، يتساءل مدير الوكالة الوطنية للتصرف 
في النفايات التابعة لوزارة البيئة بشير يحيى: »كيف 
األراضي  إلى  النفايات  بدخول  تسمح  أن  للجمارك 
كما  رسمي؟«.  ترخيص  لها  ليس  بينما  التونسية، 
تستنكر الجمارك بدورها إعطاء الوكالة الضوء األخضر 

إلخراج سبعين حاوية من الميناء.
شحنات  طبيعة  تحدد  وثيقة  الجمارك  وطلبت 
الحاويات قبل السماح لها بالخروج. ورد مدير الوكالة 
في بريد إلكتروني أنها مواد من البالستيك وليست 
هذه  على  برس«  »فرانس  واطلعت  خطيرة.  نفايات 
المراسلة التي بين فيها بشير يحيى أنه بعد اطالعه 
على نتائج العينات ال يرى »أي مانع لتوريد هذه المواد 

البالستيكية«، مؤكدا أنها »ليست خطيرة«.
الجمارك  سمحت  المراسلة  هذه  من  وانطالقا 
لمصدر  وفقا  الميناء،  من  األولى  الشحنات  بإخراج 
بعثت  المراسلة  هذه  أن  يحيى  ويؤكد  الجمارك.  من 
في  إطار  وبين  بينه  اآلراء  وتبادل  التشاور  إطار  في 
»وثيقة  وليست  شخصيا«  »رأيا  وتمثل  الجمارك، 
غير  ذلك  أن  تدرك  الجمارك  أن  إلى  رسمية«، مشيرا 

كاف للترخيص بالتوريد.
الميناء  من  ركن  في  قابعة  حاوية   212 تزال  وال 
المكان مطلع  زار  الذي  »فرانس برس«،  لفريق  وفقا 

ديسمبر الحالي.
لالطالع  الموقع  القضائيين  الخبراء  من  فريق  وزار 
منع  الذي  الميناء  لمدير  وفقا  الشحنات،  محتوى  على 
بالرغم من مده  الدخول،  فريق »فرانس برس« من 
حمدي  ويتساءل  المعنية.  الوزارات  من  بتراخيص 
الهائلة  الكميات  هذه  سترسل  كانت  »أين  شعبان: 
من النفايات التي ال تملك تونس وسائل لردمها؟«، 

في حال لم يتم الكشف عن هذه القضية.

عواصم خليجية ــ بيت لحم »األراضي 
الفلسطينية« - وكاالت

سوسة »تونس« - وكاالت

جائحة »كورونا« تحرم املصلني إحياء عيد امليالد في بيت لحم
دول خليجية تعيد اإلغالق في وجه الوباء

قرارات بإعادة فرض اإلغالق والقيود على السفر 
في السعودية والكويت وسلطنة عمان بسبب مخاوف 

تفشي ساللة جديدة من الفيروس.

●  نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو مع الوفد اإلثيوبي الذي يزور السودان

●  صيادو سمك في مرفأ سوسة - تونس.

مفاوضات »سودانية - إثيوبية« في الخرطوم إلعادة ترسيم الحدود بني البلدين
الخرطوم - واشنطن - وكاالت

متبادل،  وتحشيد  عسكرية  مناوشات  وسط 
السوداني  الجيش  وبعد نحو أسبوع من إعالن 
في  آخرين،  وإصابة  جنوده  من  أربعة  مقتل 
اإلثيوبية«  والميليشيات  »القوات  اتهم  كمين 
الخرطوم،  في  الثالثاء،  الجانبان،  بدأ  بتنفيذه، 
مناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وما 
الخارجية  وزير  وصف  حتى  الجلسة  افتتحت  إن 
بأنه  السودان  سلوك  مكنن  ديقمن  اإلثيوبي 

»غير ودي«.
السياسية  اللجنة  اجتماع  خالل  مكنن  وقال 
»ما  إن  الحدود  لترسيم  المشتركة  العليا 
بين  ودية  عالقات  على  يدل  ال  أخيرا  شهدناه 
)...(، ولهذا نريد إعادة تفعيل اآلليات  البلدين 

القائمة«، وفق »فرانس برس«.
وشدد في كلمته، التي وزعت نصها السفارة 
اإلثيوبية في الخرطوم، على أن »إيجاد حل دائم 
للمسائل  ودية  تسوية  يتطلب  الحدود  على 

المتعلقة بالسكن وزراعة األراضي«.
مايو  إلى  الحدود  ترسيم  اتفاق  ويعود 
زالت  ما  لكن  وإثيوبيا،  بريطانيا  بين   1902
في  تتسبب  النقاط  بعض  في  ثغرات  هناك 
الذين  اإلثيوبيين،  المزارعين  وقوع حوادث مع 
أنها  السودان  يؤكد  أراض  في  للعمل  يأتون 
تقع ضمن حدوده. والخالف األبرز حول منطقة 
مساحتها  تبلغ  التي  القضارف،  بوالية  الفشقة 
250 كيلومترا مربعا من األراضي الزراعية التي 

يطمع بها المزارعون في كال البلدين.
السودانية  القوات  اإلثيوبي  الوزير  واتهم 

باستغالل النزاع في تيغراي للتقدم على األرض 
»منذ  وقال:  لها.  تابعة  إثيوبيا  تعتبرها  التي 
المزارعين  منتجات  نهب  شهدنا  نوفمبر،   9
للتخريب  مخيماتهم  وتعرضت  اإلثيوبيين 
قلقون  نحن  لذلك  محاصيلهم.  وتعطلت 
للغاية«. ويقود مفاوضات الخرطوم من الجانب 
الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  اإلثيوبي 
وزير  السوداني  الجانب  ومن  مكنن،  ديقمن 

شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.
الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  جانبه،  من 
»أن  بيان  في  حمدوك  عبداهلل  السوداني 
ستناقش  ليومين(  تستمر  )التي  االجتماعات 
قضايا الحدود )...(، فضال عن تحديد موعد بدء 

العمل الميداني لترسيمها«.
الحدود  ترسيم  حول  األخير  االجتماع  وعقد 
في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر 
عقد اجتماع آخر بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما 
إقامة نقاط  أن موسم األمطار زاد من صعوبة 
حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. وذكرت 
أن  السبت،  الرسمية،  السودانية  األنباء  وكالة 
كبيرة«  عسكرية  »تعزيزات  أرسل  السودان 
للجيش  »كمين«  من  أيام  بعد  الحدود  إلى 
سودانيين.  جنود  ضد  وميليشيات  اإلثيوبي 
السودانية  المسلحة  »القوات  أن  وأضافت 
داخل  األمامية  الخطوط  في  تقدمها  واصلت 
الفشقة إلعادة األراضي المغتصبة والتمركز في 
 .1902 العام  التفاقات  وفقا  الدولية،  الخطوط 
وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية 

كبيرة للمناطق«.
األميركي،  الكونغرس  تبنى  آخر،  سياق  في 

قانونا  مضنية  مفاوضات  ختام  في  اإلثنين، 
يمنح السودان حصانة من أي مالحقة قضائية 
بهجمات  تتعلق  المتحدة  الواليات  في  جديدة 
اتفاق  في  خطوة  آخر  يشكل  ما  في  سابقة، 
القانون  وينص  أخيرا.  البلدان  أبرمه  تاريخي 
في  للسودان  السيادية  الحصانة  »إعادة  على 
التي  القضايا  باستثناء   )...( المتحدة  الواليات 
ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي« والمتعلقة 

باعتداءات 11 سبتمبر 2001.

الخارجية  وزارة  بين  شاقة  مفاوضات  وجرت 
بهدف  الكونغرس  في  وأعضاء  األميركية 
التي  الصيغة  بشأن  وسط  حل  إلى  التوصل 
ترامب  إدارة  لكن  التشريع.  هذا  بها  سيقر 
فقد  بسرعة.  نص  إلى  التوصل  تريد  كانت 
الكونغرس  في  لتمريره  جهدها  قصارى  بذلت 
لكي تظهر دعمها الواضح للسلطات االنتقالية 
االنتفاضة  اندالع  من  عامين  بعد  السودانية 
التي أطاحت الرئيس عمر البشير، ولتحول دون 
التاريخي  اعترافها  في  النظر  الخرطوم  إعادة 
ضغط  تحت  انتزاعه  تم  الذي  بإسرائيل، 
أميركي. وكان السودان حذر أخيرا من أن عرقلة 
القضائية  الحصانة  منحه  األميركي  الكونغرس 
اتفاق«  تطبيق  »تأخير  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

التطبيع مع إسرائيل.
استعداد  السودانية  العدل  وزارة  وأعلنت 
السودان للمثول أمام المحاكم األميركية للدفاع 
سبتمبر.   11 هجمات  قضية  في  موقفه  عن 
»السودان  الثالثاء:  بيان  في  الوزارة  وقالت 
ملتزم بالظهور أمام المحاكم األميركية والدفاع 
عن نفسه في القضايا القائمة حاليا إلثبات عدم 
هذه  من  وبراءته  سبتمبر   11 بأحداث  عالقته 

االتهامات غير المؤسسة«.
كونز،  كريس  الديمقراطي  السيناتور  وقال 
بعيد تبني النص، إن القانون سيساعد السودان 
ويشجع  العالمي،  االقتصاد  إلى  العودة  »على 
االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي في البالد، 

وكذلك االنتقال المدني إلى الديمقراطية«.
أنه  السودانية  العدل  وزارة  أكدت  بدورها، 
على  السودان  سيحصل  التشريع  هذا  بموجب 

 1.1 بمبلغ  مباشرة  وغير  مباشرة  مساعدات 
منفصلة  مساعدات  »وهي  أميركي  دوالر  مليار 
عن مبلغ المليار، الذي التزمت الواليات المتحدة 
بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان 
بعدما  الخطوة  وتأتي هذه  للبنك«.  المستحقة 
الماضي  األسبوع  المتحدة  الواليات  شطبت 
المتهمة  للدول  الئحتها  من  السودان  اسم 
بدعم اإلرهاب، التي تعني فرض عقوبات ووضع 

عقبات أمام االستثمارات الدولية.

تطور تاريخي
بالخطوة  السوداني  الشعب  الوزارة  وهنأت 
في  الكبير  التاريخي  »التطور  بأنها  ووصفتها 
عالقات السودان بالواليات المتحدة األميركية... 
فترة  تداعيات  من  البالد  انعتاق  فعليا  ويعني 
حالكة في تاريخ عالقاتها مع الواليات المتحدة 
من  التشريع  هذا  »يفتح  وأضافت:  األميركية«. 
وممتدا  واسعا  المجال  فصاعدا  سريانه  تاريخ 
مع  والمالي  االقتصادي  للتعاون  السودان  أمام 

الواليات المتحدة والدول األخرى بحرية«.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
الالئحة  من  السودان  اسم  شطب  أكتوبر  في 
بموجب  لإلرهاب،  الداعمة  للدول  األميركية 
اتفاق ينص على أن تدفع الخرطوم 335 مليون 
التفجيرين،  ضحايا  لعائالت  تعويضات  دوالر 
اللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضد 
وتنزانيا،  كينيا  في  المتحدة  الواليات  سفارتي 
وهجوم ثالث نفذه التنظيم الجهادي في 2000 
قبالة  »كول«  األميركية  المدمرة  واستهدف 

سواحل اليمن.

 تشريع أميركي يمنح السودان حصانة من أي مالحقة 

قضائية جديدة بأميركا تتعلق بهجمات سابقة باستثناء 

القضايا العالقة حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001

بعد مناوشات عسكرية وتحشيد متبادل
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عواصم العالم - وكاالت

»كوفيد ـ 19« يربك القارة العجوز

توصية أوروبية بتسهيل استئناف النقل مع بريطانيا بعد انقطاع السبل باملسافرين
وسط جنوح عالمي نحو إعادة فرض المزيد 
األوروبية،  المفوضية  أوصت  القيود،  من 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  الثالثاء، 
بريطانيا  مع  النقل  حركة  استئناف  بتسهيل 
جديدة  ساللة  ظهور  بعد  عزلتها،  أثارت  التي 
اضطرابات  المستجد«،  »كورونا  فيروس  من 

في عالقتها مع القارة.
حركة  استئناف  تسهيل  بروكسل  وطلبت 
النقل مع بريطانيا من أجل »السفر الضروري« 
و»لتجنب اضطرابات سلسلة اإلمدادات«، وفق 

»فرانس برس«.
نقل  اضطراب  إلى  الحركة  تعليق  وأدى 
البضائع منذ األحد، قبل أيام من عيد الميالد، 
في  الشاحنات  عشرات  توقيف  في  تسبب  ما 
إلنجلترا  الجنوبي  الساحل  على  دوفر،  ميناء 
على  وامتدت  كبير  مرأب  إلى  تحول  الذي 
كيلومترات.  لعدة  الشاحنات  طوابير  أطرافه 
وأشارت الحكومة البريطانية، الثالثاء، إلى أنها 
الشاحنات  مئات  لسائقي  اختبار  إجراء  طرحت 
العالقة خالل مناقشتها مع السلطات الفرنسية 
المتوقف  البضائع  نقل  باستئناف  للسماح 

بسبب انتشار فيروس »كورونا« المتحور.
في  المانش،  بحر  من  األخرى  الضفة  وفي 
فرنسا،  شمال  الواقع  مير  سور  بولوني  ميناء 
المأكوالت  لمعالجة  الرائد  األوروبي  المركز 
الثالثاء.  األسماك  تجار  نشاط  تباطأ  البحرية، 
القريدس  من  المبردة  الصناديق  وخلت 
تقليديا  استيرادها  عادة  يتم  التي  واألسماك 

من بريطانيا خالل موسم األعياد.
مسافرون تقطعت بهم السبل

أن  بعد  كثر  بمسافرين  السبل  وتقطعت 
الجوية  رحالتها  الدول  من  العديد  أوقفت 
يتمكن  لم  بحيث  المتحدة،  المملكة  مع 
أعياد  لقضاء  بأسرهم  االجتماع  من  البعض 
وهي  أليسون،  وقالت  السنة.  ورأس  الميالد 
روما:  في  أطفال  مربية  تعمل  بريطانية  شابة 
مستحقة،  استراحة  ستكون  أنها  »اعتقدت 
وكنت أشعر بالحنين إلى الوطن« وأقرت أنها 
كانت  التي  الرحلة  بإلغاء  علمت  عندما  بكت 

ستقلها لقضاء عيد الميالد في بلدها.
األوروبي  االتحاد  يحاول  فيما  ذلك  يأتي 
الدول  جانب  من  المتخذة  التدابير  تنسيق 
من  الجديدة  الساللة  لمنع  فيه  األعضاء 
رصدت  التي  المستجد«  »كورونا  فيروس 
بالتنسيق  وذلك  التفشي،  من  بريطانيا  في 
العالمية  الصحة  لمنظمة  األوروبي  الفرع  مع 

مواجهتها. استراتيجيات  مناقشة  بهدف 
ويفترض أن تبدأ حملة التلقيح في االتحاد 
وتنوي  ديسمبر.  و29  و28   27 في  األوروبي 
التطعيم األحد،  عدة دول، بينها فرنسا، بدء 
طور  الذي  األلماني  »بايونتيك«  مختبر  وأكد 
ضد  لقاح  أول  األميركية  »فايزر«  شركة  مع 
العالم،  في  ترخيصه  تم   »19  - »كوفيد 
ستة  »خالل  جديد  لقاح  توفير  على  قادر  أنه 
أسابيع« في حال تحول الفيروس إلى سالسة 

التي رصدت في بريطانيا. كتلك 
ستعيد  أنها  الثالثاء  أيرلندا  وأعلنت 
 24 من  »كورونا«  احتواء  إجراءات  فرض 
التخفيف  بعض  مع  يناير   12 وحتى  ديسمبر 
لمحاربة  الميالد،  عيد  لعطلة  واالستثناءات 
بفيروس  لإلصابات  العادية«  »غير  الزيادة 
العودة  »كورونا المستجد«. وقررت الحكومة 
عبر  وذلك  التأهب  من  مستوى  أعلى  إلى 
بعض  مع  المنزل،  في  بالبقاء  الناس  مطالبة 
المتاجر  بعض  بفتح  السماح  مثل  التعديالت 
تخفيضات  موسم  وتأجيل  األساسية  غير 
شهر يناير. إال أن برلين التي تتولى الرئاسة 
تمديد  أعلنت  األوروبي  لالتحاد  الدورية 
أفريقيا  وجنوب  بريطانيا  مع  الحدود  إغالق 

6 يناير. حتى 
اإلثنين،  العالمية،  الصحة  منظمة  وتبنت 
الجديدة  الساللة  أن  مؤكدة  مطمئنة  لهجة 
خارج  »ليست  المستجد«  »كورونا  لفيروس 

الصحة  وزير  أعلنه  ما  بخالف  السيطرة«، 
البريطاني مات هانكوك األحد.

األوروبية  الوكالة  أعلنت  جانبها،  من 
األخضر  ضوءها  اإلثنين  أعطت  التي  لألدوية، 
أنها  »فايزر-بايونتيك«،  لقاح  الستخدام 
هناك  ليس  أن  وأكدت  جدا«.  قلقة  »ليست 
»أي دليل« يتيح القول إن هذا اللقاح لن يكون 

فاعال لمكافحة الفيروس المتحول.

بايدن وفاوتشي يتلقيان اللقاح
وفي الواليات المتحدة، حيث أعطيت موافقة 
»فايزر-بايونتيك«  لقاحي  الستخدام  طارئة 
تلقى  التلقيح،  حملة  بدأت  وقد  و»موديرنا« 
بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس 
كاميرات  أمام  مباشر  بث  خالل  اإلثنين 
اللقاح.  من  األولى  الجرعة  التلفزة  قنوات 
األميركيين  الخبراء  كبير  تلقى  والثالثاء، 
فاوتشي  أنطوني  المعدية  األمراض  حول 

بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  عينه  الذي 
أن  بعد   »19  - »كوفيد  وباء  حول  مستشارا 
كان عضوا في خلية األزمة التي شكلها دونالد 

ترامب، اللقاح ضد فيروس »كورونا«.
وإلى تايالند، تجاوز عدد اإلصابات بفيروس 
في  األلف  الثالثاء،  المستجد«،  »كورونا 
في  البحرية  للمأكوالت  سوق  أكبر  ماهاشاي 
البالد، ما دفع السلطات إلى التفكير في فرض 
تدابير أوسع الحتواء تفشي المرض المفاجئ. 
وكانت البالد في حالة ترقب منذ عطلة نهاية 
إصابة  الخميس  فحص  كشف  بعدما  األسبوع 
بائع روبيان يبلغ من العمر 67 عاما في سوق 
ماهاشاي في مقاطعة ساموت ساخون، جنوب 

غرب بانكوك.
في  المسؤولون  أعلن  الهند،  وفي 
هذه  مدن  في  للتجول  منع  فرض  ماهاراشترا 
الوالية الهندية في ذلك بومباي التي يبلغ عدد 
احترازي  كإجراء  نسمة،  مليون   12.5 سكانها 
في  ظهر  الذي  للفيروس  الجديد  الشكل  ضد 
أنه  بومباي  مطار  أعلن  جهته،  من  بريطانيا. 
أوروبا  من  المسافرين  جميع  على  اآلن  يجب 
عند  الصحي  الحجر  التزام  األوسط  والشرق 

الوصول والخضوع لفحص »كوفيد - 19«.
بوفاة  المستجد«  »كورونا  فيروس  وتسبب 
العالم،  في  شخص  و500  آالف  و703  مليون 
في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  أبلغ  منذ 
ديسمبر  نهاية  المرض  ظهور  عن  الصين 
»فرانس  وكالة  أجرته  تعداد  بحسب   ،2019
الثالثاء،  رسمية،  مصادر  إلى  استنادا  برس« 

الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

نيامي - وكاالت

●   رئيس النيجر محمد إيسوفو

●   محطة القطارات الرئيسية في لندن

 مختبر »بايونتيك« األلماني الذي طور مع »فايزر« أول 
لقاح ضد »كوفيد - 19« أكد أنه قادر على توفير لقاح 
جديد »خالل ستة أسابيع« في حال تحول الفيروس إلى 

سالسة كتلك التي رصدت في بريطانيا

منظمة الصحة العالمية في 
لهجة مطمئنة: الساللة الجديدة 

لفيروس »»كورونا« المستجد« 
»ليست خارج السيطرة«

إيسوفو قال إنه سيحترم الدستور

االتهامات تطال الجيش ومجموعات مسلحة

انتخابات الرئاسة في النيجر سابقة 
ديمقراطية تشوبها ثغرات

تقرير أممي يوثق ارتكاب جرائم حرب 
وأخرى ضد اإلنسانية في مالي

يحاول  لن  الذي  إيسوفو  محمدو  الرئيس  برحيل 
كرؤساء دول آخرين، خوض مغامرة والية ثالثة، تقدم 
النيجر نموذجا للديمقراطية، لكن اعتقال قادة للمجتمع 
المدني أو إقصاء معارض عن االنتخابات الرئاسية التي 

ستجرى في 27 ديسمبر يضعضع هذه الصورة.
وقال الرئيس إيسوفو: »سأحترم بدقة أحكام دستور 
تسليم  هي  الشديدة  رغبتي   )...( النيجر  جمهورية 
السلطة في 2021 لخليفة منتخب بطريقة ديمقراطية، 
وهذا ما سيكون أجمل إنجاز لي وسابقة في تاريخ بلدنا«، 

وفق »فرانس برس«.
العالم، شهدت  دول  أفقر  واحدة من  والنيجر وهي 
العديد من االنقالبات، ولم تعرف في السابق أي انتقال 
للسطة بين رئيسين منتخبين منذ استقاللها في 1960، 
لذلك يشكل قرار إيسوفو االنسحاب طوعا سابقة في 
البالد وحالة شبه استثنائية في أفريقيا. وقال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة مخاطبا إيسوفو: 
الرؤساء  من  العديد  إن  إذ  للديمقراطية«،  مثال  »أنت 

األفارقة يبقون في مناصبهم ألكثر من واليتين.
وأحدث األمثلة هي ساحل العاج وغينيا، وهما دولتان 
التي  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  من 
ألفا  الرئيسان  التف  البلدين  النيجر. وفي  إليها  تنتمي 
كوندي والحسن وتارا على قاعدة الواليتين الرئيسيتين 
على األكثر، مستخدمين تعديالت دستورية. ولقي قرار 
إيسوفو ترحيبا في بالده وفي الخارج، لكن الشكوك ال 
تزال تساور خصومه الذين يدينون استمرار بقاء حزبه 

في السلطة.
وقال باونتي ديالو، العسكري السابق والمدرس في 

جامعة نيامي، إن »إيسوفو نفسه قال إنه من الصعب 
في النيجر البقاء لوالية ثالثة، ومن يفعل ذلك يدرك ما 
يجازف به. لذلك، هو ال يبقى لوالية ثالثة ألنه ال يريد 
ذلك بل ألن ليس لديه خيار آخر«، في إشارة إلى انقالب 
2010 الذي أطاح خالله الجيش الرئيس مامادو تانجا 
الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة ويسعى إلى والية ثالثة.

إن  لودريان  إيف  الفرنسي جان  الخارجية  وقال وزير 
لتنظيمها مع  المحدد  الوقت  »االنتخابات ستجرى في 
احترام الدستور، وبالتعبئة والشفافية الالزمتين على ما 
أعتقد«. وأضاف أن »نوعية االنتخابات في النيجر ستكون 

مرجعا لكل أفريقيا«.
استبعدت  فقد  الثغرات.  بعض  هناك  ذلك،  ومع 
ورئيس  السابق  الوزراء  رئيس  الدستورية  المحكمة 
يعتبر  الذي  عاما«،   70« أمادو  هاما  السابق  البرلمان 
منافسا جديا، بسبب حكم بالسجن لسنة واحدة صدر 
بحقه في 2017 في قضية اتجار بأطفال رضع. وكان قد 
اعتبر إدانته سياسية وحصل في مارس على عفو رئاسي 

بينما كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا.
الذي  القضاء  أن  السلطة  تؤكد  ذلك،  على  وردا 
حكم على نحو عشرين شخصا في هذه القضية، عمل 
بشكل مستقل، وأن زوجة هاما أمادو كانت من النساء 
المتهمات بجريمة »افتراض األمومة«، أي نسب أمومة 

طفل إلى امرأة لم تلده.
وأدينت كل النساء اللواتي شاركن في عمليات تهريب 
األطفال الرضع الذين حملت نساء بهن في نيجيريا ثم 
نقلوا إلى النيجر عبر البنين. والنقطة الثانية هي تكرار 
توقيف أعضاء من المجتمع المدني. ويتم إطالق هؤالء 
بعد أيام أو أشهر، لكن ذلك يبقى تهديدا قائما ضد 

هؤالء الناشطين.

أنشأتها  التي  مالي،  بشأن  الدولية  اللجنة  أكدت 
»جرائم  ارتكب  المالي  الجيش  أن  المتحدة،  األمم 
ضد  »جرائم  مسلحة  مجموعات  ارتكبت  فيما  حرب« 
اإلنسانية«، وذلك في تقرير أرسل إلى أعضاء مجلس 
على  حصريا  برس«  »فرانس  وكالة  وحصلت  األمن، 

نسخة منه.
المتهمين  الئحة  طليعة  في  هو  المالي  والجيش 
من جانب هذه اللجنة، التي تعتبر أنها جمعت »أسبابا 
وجيهة لالعتقاد« بأنه »ارتكبت جرائم حرب«، وفق ما 
350 صفحة ويدعو  المؤلف من نحو  التقرير  جاء في 

إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية.
ويأتي كشف هذه الوثيقة في الوقت الذي أطاح فيه 
ضباط الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس. 
الهيئات  على  بالسيطرة  االنقالبيون  واحتفظ 
الرئيسية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى 
تحقيقا  اللجنة  هذه  وأجرت  شهرا.   18 بعد  السلطة 
وقد  و2018.   2012 بين  الممتدة  الفترة  يشمل 
لينا  السويدية  من  وتتألف   2018 يناير  في  أنشئت 
سوند والكاميروني سيمون مونزو والمتحدر من جزر 

موريشيوس فينود بوليل.
وسلمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى األمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أرسله 
مجلس  في  الـ15  األعضاء  إلى  الماضي  األسبوع 
األمن. وردا على أسئلة وكالة »فرانس برس«، رفض 
النص  التعليق على  المتحدة  األمم  جهاز اإلعالم في 

الذي لم ينشر بعد.

آالف الضحايا
ارتكبت  حالة   140 نحو  بالتفصيل  التقرير  ويوثق 
آالف  سقوط  عن  أسفرت  انتهاكات  في  جرائم،  فيها 
ومشردون...«.  ومعذبون  وجرحى  »قتلى  الضحايا 
على  ماليون  عسكريون  استولى   ،2012 العام  وفي 
هزيمة  يوقف  أن  يفترض  كان  انقالب  عقب  الحكم 
والجهاديين  االنفصاليين  المتمردين  مقابل  الجيش 
في الشمال، إال أنه في الواقع سرعها، ما أغرق البالد 

في أزمة ال تزال مستمرة.
األمن  قوات  أدينت  و2013،   2012 عامي  في 
»خصوصا  تستهدف  »جرائم«  بارتكاب  والدفاع 
أعضاء من قبائل الطوارق والعرب« الذين اعتبرتهم 
ومجموعات  االنفصاليين  بالمتمردين  مرتبطين 

جهادية.

ويرد في التقرير مقتل ثالثة دركيين من الطوارق 
9 سبتمبر  في  عربيا  واعظا  و16   2012 أبريل   2 في 
2012 و»15 شخصا على األقل« يشتبه في انتمائهم 

إلى جماعة جهادية في 11 يناير 2013.
جهادية  مجموعة   2015 في  ظهرت  وبعدما 
أفراد  كان  كوفا،  أمادو  الفوالني  الداعية  يقودها 
نسب  إثر  هجمات  ضحايا  مالي  وسط  في  الفوالني 
أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن »الجرائم التي 
بشكل  استهدفت  المالية  المسلحة  القوات  ارتكبتها 

متزايد أعضاء )هذه( الجماعة«.

االعتراف تحت الضرب
خالل  المزعومة  الجرائم  هذه  إحدى  ارتكاب  تم 
برخان  قوة  بين  مالي  وسط  في  مشتركة  عملية 
مالي  وجيشي  للجهاديين  المناهضة  الفرنسية 
وبوركينا فاسو في العام 2017. وخالل هذه العملية، 
كان على الجنود الماليين تفتيش القرى القريبة من 
موندورو »قرب حدود بوركينا فاسو«. و»في 2 مايو، 
على  ماليون  جنود  قبض   )...(  16.00 الساعة  قرابة 
في  الفوالني«  أفراد  من  معظمهم  عدة  أشخاص 

قريتي مونيكاني ودونا.
»للضرب  وتعرضوا  إلى معسكر سيفاري  نقلوا  ثم 
إلجبارهم  بالعصي  ماليين  جنود  أيدي  على  المبرح 
مسلحة  جماعات  إلى  بانتمائهم  االعتراف  على 
متطرفة، وتم تهديدهم بالقتل إذا لم يقروا بذلك«. 

وقد توفي ثالثة رجال في المعسكر.
وقالت اللجنة أيضا إن موقعين على اتفاق السالم 
من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية 
للحكومة،  الموالية  »غاتيا«  ومجموعة  أزواد  لتحرير 
أيضا  واتهمت  حرب«.  »جرائم  عن  أيضا  مسؤولون 
في  أخرى  أطرافا  اإلنسانية«  ضد  »جرائم  بارتكاب 
تكف  ال  مسلحة  جهادية  مجموعات  خصوصا  النزاع، 
المنطقة،  في  وعنفها  نفوذها  نطاق  توسيع  عن 
باإلضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساغو، التي نصبت 
نفسها مدافعة عن إثنية دوغون في وسط مالي، وقد 

اتهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفوالني.
ضد  »جرائم  الميليشيا  هذه  أعضاء  وارتكب 
يونيو  في  هجمات  خالل  حرب«  وجرائم  اإلنسانية 
2017 على قرى قبائل الفوالني قرب كورو »وسط« 
قتل خاللها »39 مدنيا على األقل من بينهم أطفال« 
بحسب اللجنة. وخالفا لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل 
في  لمحاكمات  قانونيا  أساسا  اللجنة  هذه  خالصات 

المستقبل. 

نيويورك - وكاالت

●  جنود ماليون يسيرون دورية وسط مالي

موسكو - وكاالت

 الرد الروسي على العقوبات األوروبية جاء 
عقب نشر المعارض أليكسي نافالني محادثة 

يستدرج فيها عنصرا أمنيا للحديث عن بعض 
ظروف محاولة االغتيال المزعومة

بسبب قضية تسميم نافالني

عقوبات روسية »مضادة« على ممثلني لدول أعضاء في االتحاد األوروبي
أليكسي  تسميم  قضية  خلفية  على 
فرض  الثالثاء،  موسكو،  أعلنت  نافالني، 
األوروبي،  االتحاد  على  مضادة  عقوبات 
يؤكد  تصريحات  بـ»األوهام«  ووصفت 
أجهزة  تورط  الروسي  المعارض  فيها 
عملية  في  الخاصة  الروسية  األمن 

. تسميمه
أنها  الروسية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أعضاء  لدول  الممثلين  الئحة  »وسعت 
من  الممنوعين  األوروبي  االتحاد  في 
من  االتحادية«،  روسيا  أراضي  دخول 
»فرانس  وفق  أسمائهم،  نشر  دون 

برس«.
واعتبرت الوزارة أن العقوبات األوروبية 
روسية  شخصيات  ست  تستهدف  -التي 
الفدرالي  األمن  جهاز  رئيس  بينهم،  من 
بورتنيكوف،  ألكسندر  االتحادية  لروسيا 
في  المزعومة  مشاركتهم  »بذريعة 
نافالني«-  بالمواطن  المرتبطة  الحادثة 
العقوبات  هذه  وأبلغت  مقبولة«.  »غير 
فرنسا  سفارات  في  للممثلين  المضادة 
استدعاؤهم  تم  الذين  والسويد  وألمانيا 

إلى السفارة الثالثاء.
وتقول الدول الثالث إنها رصدت مادة 
»نوفيتشوك«  نوع  من  لألعصاب  سامة 
العالج  تلقى  الذي  المعارض  جسم  في 
تسميمه  بعد  ألمانيا،  في  مستشفى  في 
المفترض في سيبيريا في 20 أغسطس. 
واعتبرت ألمانيا أن التدابير التي اتخذتها 
دون  من  مبررة«،  »غير  ضدها  موسكو 
تحديد ما هي هذه التدابير. وطالبت وفق 
الخارجية األلمانية،  قول مصدر في وزارة 
موسكو بـ»توضيح اللجوء إلى مادة سامة 
من نوع عسكري ضد مواطن روسي على 

أراضيها«.
وباريس  برلين  روسيا  وتتهم 
حظر  منظمة  وكذلك  وستوكهولم 
تسليمها  بعدم  الكيميائية  األسلحة 
جسم  في  وجود  تظهر  التي  الملفات 
تم  التي  »نوفيتشوك«،  مادة  نافالني 
الحقبة  في  عسكرية  ألغراض  تطويرها 

السوفياتية.

أوهام
لديه  يكن  لم  نافالني  أن  روسيا  وتؤكد 
إلى  أدخل  عندما  جسمه  في  سم  أي 
يتم  لم  وأنه  سيبيريا،  في  المستشفى 
غياب  بسبب  روسيا  في  تحقيق  أي  فتح 

ويأتي  األوروبيين.  جانب  من  التعاون 
األوروبية  العقوبات  على  الروسي  الرد 
هاتفية  محادثة  المعارض  نشر  غداة 
ليستدرج  مزورة  هوية  خاللها  ينتحل 
الفدرالي  األمن  جهاز  من  عنصرا 
قسطنطين  يدعى  االتحادية  لروسيا 
بعض  عن  للحديث  كودريافتسيف، 
كان  التي  االغتيال  محاولة  ظروف 

. ضحيتها
خبير  أنه  على  األمن  رجل  وقدم 
لكن  الجهاز،  لدى  الكيميائية  األسلحة 
هوية  يؤكد  دليال  يقدم  لم  نافالني 
أنه  كودريافتسيف  واعتقد  محاوره. 
االستخبارات،  من  مسؤول  مع  يتحدث 
أدلة،  عملية طمس  في  إنه شارك  وقال 
وأن نافالني سمم عبر مادة وضعت على 
للمعارض.  الداخلية«  المالبس  »جيب 
ديمتري  الكرميلن  باسم  المتحدث  ورد 
يعاني  »المريض  إن  بالقول  بيسكوف 
بوضوح من أوهام االضطهاد )...( ومن 

العظمة«. أعراض جنون  بعض 

وفي تصريح أكثر اعتداال، ندد جهاز األمن 
الفدرالي الروسي مساء اإلثنين بما اعتبره 
األرجح  على  مدبرا  و»استفزازا«  »تزييفا« 

بمساعدة أجهزة استخبارات أجنبية.
نافالني،  أليكسي  منظمة  وقالت 

لوكالة  الفساد،  مكافحة  صندوق 
شكوى  قدمت  إنها  برس«  »فرانس 
لدى  كودريافتسيف  قسطنطين  ضد 
النافذة.  الروسية  التحقيق  لجنة 
تحقيق  ديسمبر،   14 في  نشر،  وبعد 
»بيلينغكات«  موقع  عليه  أشرف  أول 
مع  بالتعاون  اإللكتروني  االستقصائي 
أقر  أوروبية،  إعالم  ووسائل  نافالني 
بأن  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس 
لكنه  للمراقبة  يخضع  كان  المعارض 
أكد أن لو أرادت روسيا قتل نافالني لما 

الحياة. كان على قيد 

أساسية قاعدة 
وكذلك  المستقلة  الصحافة  وسخرت 
اإلهانة  من  الروسي  النظام  منتقدو 
وريث  الفدرالي  األمن  لجهاز  العلنية 
السوفياتية،  الحقبة  في  األمن  جهاز 
وكان  األمن  أجهزة  نخبة  يمثل  الذي 
القرن  تسعينات  في  قائده  بوتين 
التينينا  يوليا  الكاتبة  ووصفت  الماضي. 
في مقال نشرته جريدة »نوفايا غازيتا«، 
لجهاز  نافالني  وجهها  التي  الضربة 
األمن بأنها »فخ يليق بهيركول بوارو« 
روايات  في  البلجيكي  المحقق  وشخصية 

عدة ألغاثا كريستي.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
جهاز  من  الساخرة  النكات  انتشرت 
المعارض  فيديو  وحصد  الروسي  األمن 
 24 أكثر من  في  مليون مشاهدة   12.5
ميونيخ  مؤتمر  رئيس  وكتب  ساعة. 
سفير  وهو  إيشينغر،  فولفغانغ  لألمن 
العالقات  في  متخصص  سابق  ألماني 
أن  تغريدة  في  وروسيا،  الغرب  بين 
 )...( لالستخبارات  أساسية  »قاعدة 
أي مكالمة من شخص ال  استقبال  عدم 
تعرفه. على ما يبدو، هذا األمر ال يدرس 
الفدرالية  االستخبارات  مدرسة  في 

الروسية«.
ولم تخصص وسائل اإلعالم الروسية 
موقع  وتخصص  للقضية.  كبيرا  حيزا 
عمالء  حول  التحريات  في  بيلينغكات 
قواعد  تحليل  عبر  مفترضين  روس 
على  بيعها  أو  تسريبها  تم  بيانات 
اإلنترنت. وقبل قضية نافالني، نشر هذا 
االستخبارات  من  عناصر  أسماء  الموقع 
بحسب  مسؤولين  الروسية  العسكرية 
الروسي  العميل  تسميم  عن  الموقع، 
في  سكريبال  سيرغي  المزدوج  السابق 

»نوفيتشوك«. بمادة  إنجلترا 

●  صورة مركبة تظهر المعارض الروسي أليكسي نافالني والرئيس فالديمير بوتين

●  مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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من  الرحالت  تشغيل  السريع  للنقل  العامة  الشركة  تعتزم 
وطبرق  بنغازي  من  كل  إلى  طرابلس  بمدينة  الظهرة  محطة 
ديسمبر   25 الجمعة،  من  بداية  القاهرة  المصرية  والعاصمة 

.2020
القاهرة ستتكلف  إلى  الرحلة  أن  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
315 دينارا، و70 دينارا إلى طبرق و50 دينارا إلى بنغازي، و40 
السابعة  في  ستنطلق  الرحالت  أن  مؤكدة  أجدابيا،  إلى  دينارا 

صباحا.
من  جوية  رحلة  أول  وصلت  الماضي،  أكتوبر  منتصف  وفي 
طرابلس إلى بنغازي، حيث حطت طائرة لشركة الخطوط الجوية 
األفريقية في مطار بنينا قادمة من مطار معيتيقة، وذلك بعد 

توقف لرحالت الطيران دام نحو عامين.

تشعيل رحالت برية من طرابلس إلى بنغازي والقاهرة

»سياسات أوبك+« ساعدت 
في تحقيق التوازن لسوق 
النفط الخام ونأمل أن 
تحافظ على مستويات 
مالئمة لألسعار

وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغنه
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3425دوالر أميركي
1.6357يورو

1.8003الجنيه االسترليني
0.3578 الريال السعودي
0.3655درهم إماراتي

0.2051االيوان الصيني
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قرار البنك املركزي بني الغموض والعشوائية
هذه  االجتماعي  التواصل  ومنصات  اإلعالمية  القنوات  تتناول 
ليبيا  بنك  من  الصادر  القرار  والربكة،  الحيرة  من  بكثير  األيــام، 
المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي. القرار الذي انتظره 
الليبيون طوياًل، جاء مبتورًا وصادمًا وخاليا من التوضيحات التي من 
المناطات  وتفسر  يلفه،  الذي  الغموض  كمية  من  ترفع  أن  شأنها 

إليه. المحاطة به والتي أوصلت 
مجلس  من  الجاري  الشهر  من  عشر  السادس  في  الصادر  القرار 
انفصال دام لما يقرب من  المركزي مجتمعًا، بعد  ليبيا  إدارة مصرف 
فرعي  بين  انعقد  الذي  األول  االجتماع  في  صدر  سنوات،  الخمس 
المكلفة  الفنية  اللجنة  تقرير  مناقشة  بغرض  والبيضاء  طرابلس 
تطبيق  إلى  اللجنة  خَلصت  الصرف.  سعر  تعديل  خيارات  بدراسة 
األغراض  لكل  االجتماع،  كنتيجة  عليه،  المتفق  الجديد  السعر  سريان 
للدوالر  دينار   4.48 يعادل  بما  والشخصية،  والتجارية  الحكومية 
معنية  مصرفية  مؤسسة  أعلى  من  الصادر  القرار  الواحد.  األميركي 
ألنه  متسرع  أنه  ويبدو  قصيرًا  جاء  ليبيا،  لدولة  النقدي  بالتداول 
أن  للموضوع  المتتبع  أو  للمواطن  يمكن  توضيحات  أية  من  يخلو 
هذا  ارتــدادات  فهم  من  تمكنه  تبعات  أو  إيجابيات  منه  يستخلص 

معيشته. وتدبير  حياته  على  القرار 
عقود  السبعة  خــالل  الليبية  العملة  لمسيرة  موسعة  بنظرة 
بما  االسترليني  بالجنيه  بداياتها  في  ارتبطت  أنها  نجد  الماضية، 
الليبي الواحد آنذاك، وبالرغم من انخفاض  2.8 دوالر للجنيه  يعادل 
قيمته  على  ظل  الليبي  الجنيه  أن  إال  ذلك،  بعد  االسترليني  قيمة 
سبتمبر  بعد  الليبي  الدينار  إلى  الجنيه  اسم  تغير  ارتباطهما.  رغم 
وحدة  وفق  األميركي  الدوالر  قيمة  تغيير  بعد  قيمته  وزادت   1969
3.377 دوالر. في  الدينار مساويا  ليصبح  به،  الخاصة  السحب  حقوق 
1973 فك ارتباط الدينار الليبي بالعملة البريطانية وتم ربطه  العام 
دينار.   0.29679 مساويا  ثابت  سعر  عند  مباشرة  األميركي  بالدوالر 
1986 تم فك االرتباط بين الدوالر والدينار الليبي ليصبح  في العام 

للثاني وحدة حقوق السحب الخاصة به مع وضع هامش يتذبذب 
معه سعر الصرف صعودًا وهبوطًا في مستوى أدنى يبلغ 2.6046 
ذلك  بعد  تراوحت  الواحد.  الليبي  للدينار  خاصة  سحب  وحدة 
 3.54 المركزي ما بين  البنك  الدوالر األميركي وفق أسعار  أسعار 
2001. تم تعديل أسعار  1999 إلى  1.55 خالل العامين من  إلى 
بهذا  واستمر  التالية  السنة  1.3في  مساويًا  ليصبح  الدينار  صرف 
2019 التي تداخلت فيها أسعار الدينار الليبي ودخل  السعر حتى 
للمشترين  إضافية  رسوم  مع  الرسمي  السعر  هو  جديد  مسمى 
اإلبقاء  مع  مختلفة  ألسباب  الدوالر  على  الحصول  في  الراغبين 
اإلنفاق  وكذلك  معلومة،  بمبالغ  لألفراد  سنوية  مخصصات  على 
المتعدد  الــخــارجــي  الحكومي 
العملة  لمسار  المتتبع  األشكال. 
الدولية،  وارتباطاتها  الليبية 
سعر  لتعديل  الزمني  والتسلسل 

ونضوجه  وقته  أخذ  الــذي  الصرف 
المختلفة، يجد صعوبة في  وأسبابه 
المفروضة  الجديدة  الرسوم  فهم 
البنك  ــة  ــزان خ اســتــيــعــاب  ــدى  ومـ
على  المتزايدة  للطلبات  المركزي 

الدوالر؟.
تعديل  قــرار  وصف  يمكن  حتى 
أسعار  حسابات  على  مبنيًا  يكون  أن  عليه  باإليجابي  الصرف  سعر 
الميزانيات  اعتبار  الليبية مع  الخزانة  ما يدخل  النفط ومقدار  وعوائد 
الدائرة  األموال  حجم  الدولة،  كاهل  تثقل  التي  والمرتبات  الضخمة 
ومطلوبة  آمنة  صعبة  عملة  إلــى  ستتحول  والتي  البنوك  خــارج 
للمواطن، ما دام ذلك في اإلمكان، هل البنك المركزي لديه القدرة 
وما  البنوك؟  خارج  المتداولة  الليبية  األموال  حجم  مع  اإليفاء  على 
ضخ  في  االستمرار  المركزي  البنك  فيه  يستطيع  الذي  الزمني  المدى 
إصالحات  مع  متزامنًا  أيضًا  يكون  أن  القرار  على  الصعبة؟  العملة 
والسعي  بها  اإللمام  من  البد  ونقدية  واقتصادية  وإدارية  تشريعية 
الجاد لتطبيقها، حتى ال يُقيم القرار بأنه ارتجالي ال يأخذ في االعتبار 
اإلصالحات  مجموعة  عيشه.  لقمة  سبيل  في  يعاني  الذي  المواطن 
كثيرة كحزمة  أحيان  في  تتداخل  وقد  تؤخذ كال على حدة  المذكورة 
المعرقلة  القوانين  إصالح  تتناول  التشريعية  فاإلصالحات  واحدة. 
التأميمات  في  وتمثلت  السبعينيات  في  بدأت  التي  االقتصاد  لعجلة 
على  يأتي  الخاصة،  االقتصادية  األنشطة  كافة  وإلغاء  االشتراكية 
رأس هذه القوانين قانون رقم 4 لسنة 1978 )قانون البيت لساكنه( 
الخاصة  الملكية  2011 وتم تجميده فقط،  القانون بعد  يلِغ هذا  لم 
مع  واالرتباط  بالتوازي  االقتصاد،  لقاطرة  المحرك  هي  المقدسة 
المكبلة  االقتصادية  القوانين  زالت  ما  النشطة.  المصرفية  الحركة 
أسعار  مع  تتعارض  التي  المقيدة  التجارة  وحرية  المفعول،  سارية 
من  وتدعمه  الدولة  تستورده  ما  ومع  جهة،  من  المختلفة  الصرف 
واستيرادها  السلع  لبعض  واحتكارها  الدولة  تَدخل  أخــرى.  جهة 
المواطن  وحرمان  والنهب  الفساد  ويساعد  التجارة  حركة  يُعرقل 
ــة  اإلداري اإلصــالحــات  مباشرة.  له  الدولة  مساعدات  وصــول  من 
الضخم  الوظيفي  الكادر  وتقليص  الدولة  مؤسسات  بتوحيد  تبدأ 
من  جانبا  يمثلون  الذين  وموظفيها  السفارات  وخاصة  والمترهل، 
هدر المال ال يعلم به إال المسؤولون عنه والتي من حق الرأي العام 
الدولة ونتساوى فيها  التي فاقت حاجة  الكارثية  أن يلم بكل جوانبه 
في  نحن  تقديري  في  الواسع.  الدولي  النفوذ  ذات  الكبرى  الدول  مع 
حاجة ماسة لتقنين الصرف العام وتوجيهه وتقليص الهدر الحكومي 

العام. للمال  الفوضوي 
األسعار  وباقي  والكهرباء  الوقود  سعر  عن  يتساءل  المواطن 
القرار،  هذا  بعد  سينخفض  الذي  مرتبه  عن  يتساءل  المدعومة؟ 
التي  الدوالر  أسعار  في  الزيادات  ضوء  في  السلع  أسعار  عن  يتساءل 
كثيرة  أشياء  عن  يتساءل  شــك...  وال  العملة  قيمة  خفض  ستتبع 
لليوم  انتظارا  الدولة  لنا  تقدمه  ما  هو  اآلن  حتى  المطبق  والصمت 

الثالث من الشهر األول من السنة القادمة.
سعر  توحيد  ومنها  ألحد  مجاملة  وغير  الشاملة  اإلصالحات  دور 
الصرف ضرورة وال شك في ذلك، ولكن وحده ودون شفافية وتوافق 
صالح  في  قرارًا  يكون  لن  المختلفة،  الدولة  مؤسسات  بين  وتناغم 
المواطن، بل إنه سينهك كاهله ويزيد أعباءه، وتزيد دوامة التخبط 
بين  للتناغم  لفقرها  المختلفة  الدولة  إلدارات  البوصلة  وفقدان 
بعضها البعض، فيما أموال الدولة تسرق والفساد ينتشر بشكل غير 

مسبوق.

ليبية كاتبة   *

حتى يمكن وصف قرار تعديل سعر 
الصرف باإليجابي عليه أن يكون مبنياً 

على حسابات أسعار وعوائد النفط 
ومقدار ما يدخل الخزانة الليبية

موضحا: »بلغ إجمالي اإليرادات النفطية 5.280 مليار 
نفطية  عن صادرات  دينار  مليار   2.871 منها  دينار، 
خالل ديسمبر 2019، ومبلغ 2.4 مليار دينار حصيلة 
منها   2020 العام  من  شهرا  عشر  األحد  صــادرات 

ثمانية ماليين دينار عن شهر نوفمبر فقط«.
والمقدرة  االتصاالت  قطاع  إيرادات  بأن  نوه  كما 
دينار  مليون   228 مبلغ  منها  دينار،  مليون  بـ350 
في  وردت   2019 العام  عن  مستحقة  إيرادات  يمثل 

فبراير 2020.
لحساب  دينار  مليار   1.2 مبلغ  تحويل  إلى  وأشار 
الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذا لقرار 
بشأن   2019 لسنة   1080 رقم  الرئاسي  المجلس 
من  تمول  للمؤسسة  استثنائية  ميزانية  تخصيص 

فائض رسوم بيع النقد األجنبي عن سنة 2018.
ونبه أيضا إلى »تدني تحصيل اإليرادات السيادية 
غير النفطية، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها 
العمل  إلى  العالقة  ذات  الجهات  داعيا   ،»%  48 إلى 

على جبايتها وتحصيلها.
مليون   779 مبلغ  الرابع  الباب  إنفاق  أن  وأوضح 
دينار لإلمداد الطبي عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء 
و660  للمحروقات،  دينار  مليار  و3.117  »كورونا«، 
للمياه  دينار  مليون  و211  للكهرباء،  دينار  مليون 
والصرف الصحي، و333 مليون دينار للنظافة العامة.

نفقات  بإجمالي  مليار،   2.816 والطوارئ  مليون 
29.539 مليار دينار.

الصرف  أذونــات  إجمالي  أن  إلى  المصرف  وأشار 
الوفاق  لحكومة  التابعة  المالية  وزارة  من  المقدمة 
دينار  مليار   1.069 بلغ  »كورونا«  جائحة  لمجابهة 
حتى نهاية نوفمبر الماضي، موضحا أنه تم تخصيص 
دينار  مليون  و50  الصحة،  لوزارة  دينار  مليون   632
دينار  مليون  و95  المحلية،  والمجالس  للبلديات 
لجهاز  دينار  مليون  و35  العسكري،  الطب  لجهاز 
خدمات اإلسعاف والطوارئ. كما كشف عن تخصيص 
مليون  و44  الطبي،  اإلمداد  لجهاز  دينار  مليون   51
و22  بالخارج،  الليبية  والقنصليات  للسفارات  دينار 

مليونا لوزارة التربية والتعليم.
ونبه المصرف باستمرار المؤسسة الوطنية للنفط 
منذ  متراكمة  سيادية  نفطية  ــرادات  إي »حجب  في 
الدولة  حسابات  إلى  إحالتها  وعدم  سابقة،  سنوات 
السيادية«، مشيرا إلى أنه »لم تتم مطابقة اإليرادات 
ليبيا  مصرف  بين   2020 نوفمبر  شهر  عن  النفطية 
والمصرف  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي 
المطابقة »ال بد أن تتم  أن  الخارجي«. وأكد  الليبي 
وما  المصدرة  والغاز  النفط  شحنات  بين  بالمقارنة 

يورد للخزانة العامة من عوائد تلك الشحنات«.
وقدر البيان الخسائر المباشرة إليقاف إنتاج النفط 
وتصديره خالل الفترة بنحو 11 مليار دوالر أميركي، 

بلغت اإليرادات النفطية والسيادية في ليبيا خالل 
الفترة من أول يناير من العام الجاري إلى 30 نوفمبر 
أربعة مليارات و239 مليون دينار، فيما قدر إجمالي 
اإلنفاق بـ29 مليارا و539 مليون دينار، منها نحو 18 
واإلنفاق  اإليراد  بيان  حسب  للمرتبات،  دينار  مليار 

الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، الثالثاء.
المصرف  قــرض  قيمة  أن  المصرف  وأوضـــح 
المالية  الترتيبات  عجز  لسداد  المخصص  المركزي 
النفطية  اإليرادات  وبلغت  دينار،  مليار   24.48 بلغ 
إيــرادات  تتجاوز  لم  فيما  دينار،  مليار   2.4 فقط 
 115 والجمارك  دينار،  ماليين   609 الضرائب 
وبيع  دينار،  مليون   122 واالتصاالت  دينار،  مليون 
دينار،  مليون   200 المحلية  بالسوق  المحروقات 
 250 المركزي  ليبيا  مصرف  أرباح  من  والمخصص 

دينار. مليون 
 378 إلى  الخدمات واإليرادات األخرى وصل  رسم 
مليون دينار، بينما بلغ تمويل الترتيبات المالية من 

ضريبة الجهاد 124 مليون دينار.
المرتبات  بند  استحوذ  فقد  اإلنفاق،  وفيما يخص 
على 18.024 مليار دينار، والدعم على 5.100 مليار 
 557 والتنمية  مليون   3.042 التسييرية  والنفقات 

القاهرة - الوسط

لندن - الوسط طرابلس- الوسط
● مقر المؤسسة الليبية لالستثمار ● عدد المسجلين بحثا عن فرصة عمل تجاوز 244 ألف شخص.

آمنة القلفاط *

حصر الباحثني عن العمل بمكاتب التشغيل في جميع املناطق الليبية

ذمة  بإبراء  اإلنجليزية  التجارية  المحكمة  قضت 
بين  عليها  المتفق  للشروط  وفقًا  القضائية  الحراسة 

المؤسسة الليبية لالستثمار والحارس القضائي.
القريو  لؤي  المؤسسة  في  اإلعــالم  مسؤول  وقــال 
لـ»الوسط« إن هذه الخطوة إيجابية وتصب في صالح 
بشكل  أصولها  إدارة  من  »ستتمكن  التي  المؤسسة 
التي كانت تتعرض لها  صحيح وسوف تتجنب الخسائر 
من جراء الحارس القضائي«، على حسب قوله. ونبه بأن 
األصول التي في بريطانيا سوف تدار اآلن مباشرة من 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قبل 

الدكتور علي محمود، »وهي تحت التجميد«.
أن  الجمعة  بيان  في  المؤسسة  أكدت  ذلك،  عقب 
والتي  عنها،  الناتجة  ــوال  واألم القانونية  »القضايا 
خاضعة  ستظل  القضائي  الحارس  من  استالمها  سيتم 
للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي«، مشيرة إلى 

أنها »ال ترغب حاليا لرفع التجميد الواقع عليها«.
واعتبرت أنها »حققت نجاحا غير مسبوق في محكمة 
إنهاء  على  المحكمة  وافقت  حيث  التجارية،  لندن 

الوفاق  بحكومة  المفوض  العمل  وزيــر  أعلن 
القرار  تنفيذ  قــررت  ــوزارة  ال أن  األمين  المهدي 
عمل  لجان  بتكليف  الشباب  وتشغيل  بتدريب 
التشغيل  مكاتب  في  العمل  عن  الباحثين  لحصر 

ليبيا. في كل مناطق 
المسجلين  العمل  عن  الباحثين  عدد  أن  وأوضح 
وجود  إلى  مشيرا  شابا،  و977  ألفا   244 يتجاوز 
مؤكدا  العام،  القطاع  في  موظف  مليوني  من  أكثر 
الشباب  توعية  على  والعمل  الخاص  القطاع  أهمية 
الحكومة  من  ضمانات  وتقديم  فيه،  لالنخراط 
العمل  عن  الباحث  بين  ثقة  خلق  أجل  من  لدعمه 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  إطار  في  والحكومة 
سوق  لدخول  وتحفيزهم  القرار  لتنفيذ  والخاص 
الالزمة من  الميزانيات  العمل ودعمهم بتخصيص 

والمتوسطة. الصغرى  المشاريع  خالل 
جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمت مساء الجمعة 
الماضي بدعوة من نائب رئيس المجلس الرئاسي 

المحاكم  بفرضها  بدأت  كانت  قضائية  حراسات  ثالث 
القانونية  المطالبات  على   2015 العام  منذ  اإلنجليزية 
المنقسمة  المؤسسة  إدارات  تمكين  بهدف  للمؤسسة 
في ذلك الوقت من تكليف جهة محاماة واحدة لتمثيل 

المؤسسة في ظل االنقسام السياسي«.
التدخالت  »وقــف  القضائي  القرار  هذا  عن  وينتج 
وحصر  للمؤسسة  القانونية  القضايا  في  الشرعية  غير 
الدكتور  برئاسة  الشرعي  إدارتها  مجلس  في  تمثيلها 
القرار  أن  كما  البيان،  حسب  حسن«،  محمود  علي 
»سيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم واألتعاب التي 
يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في 

القضايا موضوع الحراسة«.
يعد  الحكم  هــذا  »صــدور  أن  البيان  ــاف  أض كما 
استراتيجية  إنجاز  سبيل  في  المضنية  للجهود  تتويجا 
 2018 العام  منذ  وضعها  التي  القانونية  المؤسسة 
القانونية  المؤسسة  قضايا  بجميع  والتحكم  للسيطرة 
الشرعية  غير  التدخالت  ومنع  التجميد  تحت  وأصولها 
جميع  في  اإلنجاز  لمواصلة  دفعة  يشكل  كما  فيها، 
في  واالرتقاء  للتحول  الشاملة  استراتيجيتها  مسارات 
االلتزام بمعايير سانتياجو للصناديق السيادية الخاصة 

بممارسات الشفافية واإلفصاح والحوكمة«.

المجلس  قرار  لمناقشة  وذلك  معيتيق،  عمر  أحمد 
تشغيل  بشأن   2020 لسنة   ،»567« رقم  الرئاسي 

العمل. العاطلين عن  الشباب  وتدريب 
في  الشباب  »دور  معيتيق  أكد  الورشة،  وخالل 
اإلصالحات  مرحلة  خالل  والتنمية  البناء  عملية 
لقرار  إشــارة  في  تنفيذها«،  الجاري  االقتصادية 
توحيد  بشأن  أخيرا  الصادر  المركزي  ليبيا  مصرف 
خالل  تنفيذها  بدأ  التي  واإلصالحات  الصرف،  سعر 

.2018 العام 
قــدرات  من  االستفادة  »ضــرورة  على  وشــدد 
بانخراطهم  أخرى  عمل  سوق  خالل  من  الشباب 
الحكومة«،  من  مباشر  بدعم  الخاص  القطاع  في 
وقال إن »التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من 
التي  المسلحة  المواجهات  وليس  االستقرار،  خالل 

المربع األول«. إلى  ستعيدنا 
في  الشباب  نخب  مع  تواجده  معيتيق  واعتبر 
لمقترحاتهم حول  التخصصات واالستماع  عدد من 
اآلفاق  »يفتح  العمل  سوق  ودخولهم  تشغيلهم 
القرار بكل تفاصيله  لتنفيذ  والتأهيل  العمل  لوزارة 

العام والخاص«. القطاعين  الشباب في  لدعم 

»الليبية لالستثمار« تدير أصولها »املجمدة« في بريطانيا

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

السنة السادسة
العدد 266 9 جمادى األولى 1442 هــ

24 ديسمبر 2020 م اخلميس

نوفمبر:  30 إلــى  يناير  أول  من  الفترة  عن  المركزي  المصرف  بيان 

4.24.2 مليار دينار إيرادات نفطية وسيادية.. و مليار دينار إيرادات نفطية وسيادية.. و1818 مليار دينار للمرتبات مليار دينار للمرتبات
 أذونات الصرف المقدمة من »مالية 

الوفاق« لمواجهة جائحة »كورونا« 
1.069 مليار دينار

 48 % عجزا في اإليرادات 
السيادية غير النفطية.. والمصرف 

يدعو الجهات المختصة إلى تحصيلها
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حذر مركز الرقابة على األغذية واألدوية من وجود أسماك مجمدة 
تجميدها  يعاد  ثم  تجميدها  فك  يتم  األسواق  في  تباع  مستوردة 

من جديد، مؤكدا أن هذا األمر يخالف المعايير الصحية.
وقال المركز في بيان، السبت إنه »يجب فك التجميد لمرة واحدة 
السردين«،  خصوصا  المجمدة  األسماك  شراء  بعدم  وننصح  فقط، 

مشيرا إلى العثور على كميات فاسدة من األسماك في الزنتان.
البلدي  الحرس  عناصر  رفقة  الزنتان  في  المركز  مفتشو  وقام 
ورود  بعد  واألسواق  المحال  من  عدد  على  الماضي  األسبوع  بجولة 
عدة شكاوى من وجود أسماك سردين تتداول في السوق الشعبية 
عالمات  عليها  تظهر  كميات  وجود  تبين  الكشف  »وبعد  األسبوعية 

القانونية«. اإلجراءات  واتخاذ  الفساد تمت مصادرتها 

صيانة محطة تحلية املياه بزوارة إلنتاج 70 ألف لتر يومياتحذير من شراء األسماك املجمدة في األسواق الليبية
السعر بالدوالرنوع الخام

50.11برنت

47.07غرب تكساس

49.86دبي

50.78سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/23/ 2020

مالطا تمنح تأشيرات أوروبية 
لليبيني نهاية يناير

إعادة العمل بوحدات ضواغط 
الغاز في حقل الواحة النفطي

تراجع أسعار النفط 
بفعل املخزون األميركي

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع 
وزير المالية والعمل المالطي كاليد كارونا، على بدء منح 

المقبل. يناير  نهاية شهر  لليبيين  األوروبية  التأشيرات 
الماضي،  اإلثنين  الطرفين،  جمع  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

البلدين. بين  المشتركة  العالقات  لبحث 
مجال  في  التعاون  تطوير  إمكانية  اللقاء  وتناول 
بين  جوي  خط  افتتاح  على  والعمل  والتنمية،  االستثمار 
وبنغازي  طرابلس  ومدن  فاليتا  المالطية  العاصمة 

ومصراتة، مباشرة إلى عدد من العواصم األوروبية.
في  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  أعلن  جانبه،  من 
اتفقتا  ومالطا  »ليبيا  أن  القبالوي  محمد  الوفاق،  حكومة 
للمواطنين  )شنغن(  األوروبية  التأشيرات  منح  على 

المقبل«. العام  يناير من  ابتداًء من نهاية  الليبيين 
موقع  على  الشخصي  حسابه  عبر  تغريدة  في  وقال 
ذلك عن طريق  يكون  أن  على  ينص  االتفاق  إن  »تويتر« 
كذلك  سيتم  أنه  مضيفا  بطرابلس،  المالطية  السفارة 
تسيير رحالت جوية مباشرة بين فاليتا ومطارات معيتيقة 

وبنينا. ومصراتة 
وجاء هذا  االتفاق جاء عقب زيارات متبادلة من الجانبين 
االتفاق  غرار  على  الصحي  البروتوكول  مشروع  وتسليم 

الذي تم بين ليبيا وتونس أخيرا.
األسبوع  مصراتة  زار  مالطا  من  دبلوماسي  وفد  وكان 
الماضي وبحث مع مجلسها البلدي افتتاح قنصلية مالطية 
فاليتا  مطاري  بين  جوي  خط  وتدشين  مصراتة،  في 

المدينتين. بين  االقتصادية  العالقات  وتعزيز  ومصراتة، 

للنفط عمل وحدات ضواغط  الواحة  أعلنت شركة 
أياد  بواسطة  قياسي  زمن  خالل  الواحة  بحقل  الغاز 

ليبية.
وقالت الشركة في بيان، األحد، إن الكوادر الفنية 
أعمال  إنجاز  من  تمكنت  الواحة  بحقل  والهندسية 
مفاجئ  خروج  بعد  الجنوبية«  »الدفة  بمحطة  صيانة 
مشيرة  العمل،  عن  بالمحطة  الغاز  ضغط  لوحدات 
أيام  ثالثة  لمدة  استمرت  الصيانة  أعمال  أن  إلى 

متواصلة.
والتضافر  المضاعفة  الجهود  »أسفرت  وأضافت: 
الدقيقة  واآلالت  والميكانيكا  اإلنتاج  )أقسام  بين 
ضغط  وحدات  جميع  عودة  عن  بالحقل  والكهرباء( 

الفنية«. العراقيل  على  والتغلب  للعمل مجددا  الغاز 
تعود  الضواغط  هذه  أهمية  بأن  الشركة  ونبهت 
لتشغيل  الالزم  الغاز  توفير  في  »تسهم  أنها  إلى 
ومعالجة  اآلبار  تشغيل  في  يسهم  والذي  الكهرباء، 
لإليفاء  الالزمة  الكهربائية  الطاقة  نقص  مشاكل 

اإلنتاج«. بمعدالت 

انخفضت أسعار النفط في مستهل تعامالت األربعاء 
بعدما أظهرت بيانات صناعية ارتفاع مخزونات النفط 
التوقعات  متحدية  الماضي،  األسبوع  األميركية  الخام 

بحدوث تراجع.
قلق  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أثار  كما 
حزمة  على  التوقيع  بعدم  التهديد  خالل  من  األسواق 

تحفيز اقتصادي اعتمدها »كونغرس«.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 46 سنتا، أو 1 %، إلى 46.56 دوالر للبرميل، 
في حين هبطت العقود اآلجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 

0.9 %، إلى 49.62 دوالر، حسب وكالة »رويترز«.
ونزل كال العقدين بنسبة 2 % تقريبا أمس الثالثاء، 
تمكن  حيث  التوالي،  على  الثانية  التراجع  جلسة  في 
إصدار  قبل  دوالرا،   50 فوق  االستقرار  من  للتو  برنت 

البيانات من معهد البترول األميركي.
 2.7 ارتفعت  الخام  مخزونات  بأن  المعهد  وأفاد 
18 ديسمبر،  المنتهي في  األسبوع  برميل في  مليون 
لـ»رويترز«  استطالع  في  المحللين  بتوقعات  مقارنة 

بانخفاض قدره 3.2 مليون برميل.
 

طرابلس ـ الوسط

●  حقل الواحة النفطي

بنوك لبنان دون »سرية مصرفية« ملدة عام
أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية 

لمدة عام مما يفتح المجال أمام إعادة إطالق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف 
المركزي.

وأنهت شركة »ألفاريز ومارسال« للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق 
في حسابات المصرف المركزي، الشهر الماضي، بعد تعذر حصولها على كافة 

المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان »يعارض« قانون »السرية المصرفية«، 
حسب وكالة »فرانس برس«.

ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض االقتصادي 
التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك 

المفاوضات.
كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على 

الخروج من دوامة االنهيار االقتصادي.
وفي جلسة اإلثنين الماضي، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعليق 

العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين.
وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي »دون أي عائق 

أو تذرع بالسرية المصرفية« ردًا على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحذر المحامي اللبناني نزار صاغية من أن يكون إقرار القانون »مجرد خطوة 

استعراضية )...( أما التطبيق فهو أمر آخر«، موضحا أن القانون »يتيح التدقيق الجنائي 
فعاًل لكن شرط أن تقر الحكومة التدقيق وتكلف شركة جديدة باألمر من دون 

مماطلة«.
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارًا اقتصاديًا تزامن مع انخفاض غير مسبوق 

في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها الحقًا بانتظار توحيد المفاوضين 

اللبنانيين وخصوصًا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية 
تنفيذ اإلصالحات.

 

●  مقر مصرف لبنان

أعلنت بلدية زوارة بدء أعمال الصيانة للمرحلة األولى لمحطة 
تحلية المياه بزوارة بعد وصول الغاليات إلى موقع المحطة.

تأخر  عن  السبت،  قرقب،  زيدان  المحطة  مدير  وتحدث 
عملية  في  الرئيسي  الجزء  أنها  مؤكدا  الغاليات،  وصول 
في  والتغيير  التعاقد  في  التأخر  بسبب  وذلك  التحلية، 
فيها  يتم  الصيانة  عملية  أن  موضحا  المالية،  اإلجراءات 
المالحقة  للقطع  كاملة  صيانة  وإجراء  الغاليات  استبدال 
حيز  الوحدة  لدخول  الجهد  من  الكثير  يستوجب  مما  لها، 

التشغيل، بحسب بيان للبلدية اليوم.

تشغيل  حال  في  اإلنتاجية  تصل  أن  قرقب  وتوقع 
المرحلتين إلى 70 ألف لتر يوميا. وتوجه قرقب بالشكر لكل 
الجهات والمؤسسات المدنية واألمنية وبعض الشخصيات، 
وانتهاًء  التعاقد  إجراءات  كل  إلتمام  العون  يد  مدت  التي 

بعملية النقل والوصول.
كل  تنتج  مرحلتين  من  زوارة  التحلية  محطة  وتتكون 
االنقطاع  أدى  فيما  يوميا،  لتر  ألف  بـ40  يقدر  ما  مرحلة 
المتكرر للكهرباء وغياب الصيانة إلى خروج المرحلة األولى 

عن العمل منذ سنة 2014.

ليبيا تستثمر 9.7 مليار دوالر في الطاقة خالل 4 سنوات

تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن 
مستقبل االقتصاد الليبي بعد توحيد العملة

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

السنة السادسة
العدد 265 2 جمادى األولى 1442 هــ
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 ليبيا تحتل المرتبة التاسعة 
عربيا من حيث االستثمارات 

المتوقعة حتى 2024

طرابلس- الوسط

للنفط  المصدرة  الدول  لمنظمة  دراسة  توقعت 
»أوبك« أن يصل إجمالي استثمارات ليبيا في مجال 
العام  حتى   2020 العام  من  الفترة  خالل  الطاقة 
صناعة  في  أغلبها  دوالر،  مليار   9.7 إلى   2024

الكهرباء. وقطاع  النفط 
العربية  الشركة  بيانات  على  الدراسة  واستندت 
حول  »أبيكورب«،  البتروكيماوية  لالستثمارات 
»كورونا  فيروس  لجائحة  األولية  االنعكاسات 
قطاع  في  العالمية  االستثمارات  على  المستجد« 

الطاقة.
حيث  من  عربيا  التاسعة  المرتبة  ليبيا  واحتلت 
التي أظهرت  الدراسة،  المتوقعة، وفق  االستثمارات 
أن السعودية هي أكبر مستثمر في الطاقة بإجمالي 
في  دوالر  مليار   55.1 منها  دوالر،  مليار   129.8
في  دوالر  مليار  و74.7  بها،  الملتزم  المشاريع 

لها. المخطط  المشاريع 
باستثمارات  الثانية  المرتبة  في  اإلمارات  وتأتي 
مليار   50.9 منها  دوالر،  مليار   117.5 تبلغ  إجمالية 
الملتزم بها و66.6 مليار دوالر  المشاريع  دوالر في 

لها. المخطط  المشاريع  في 
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 
دوالر  مليار  بـ93.2  العراق  ثم  دوالر،  مليار   100.2
مليار  بـ43.1  والجزائر  دوالر،  مليار  بـ43.8  وقطر 
والبحرين  دوالر،  مليار  بـ40.2  الكويت  ثم  دوالر، 

بـ11.1 مليار دوالر.
قطاعات  حسب  االستثمارات  يخص  وفيما 
في  تأتي  النفط  صناعة  أن  الدراسة  أكدت  الطاقة، 
دوالر،  مليار   189 تبلغ  باستثمارات  األولى  المرتبة 

32 % من إجمالي استثمارات الطاقة. أي نحو 
الثانية  المرتبة  في  الكهرباء  قطاع  ويأتي 
صناعة  ثم  دوالر،  مليار   185.2 تبلغ  باستثمارات 
137.7 مليار دوالر، و بعدها  الغاز باستثمارات تبلغ 
مليار   78.7 تبلغ  باستثمارات  الكيميائية  الصناعة 

دوالر.
بتريليون  قدر  »أوبك«  دول  احتياطي  أن  يذكر 
كشفت  التي  الدراسة  حسب  برميل،  مليار  و189 
من   %  79 من  أكثر  تمثل  االحتياطيات  هذه  أن 
يبلغ  بينما  الخام،  النفط  من  العالم  احتياطيات 
 308 النفط  من  المنظمة  خارج  الدول  احتياطي 

مليارات و18 مليون برميل.
بأعلى  األولى  المرتبة  في  فنزويال  وتأتي 
تليها   ،%  25.5 بنسبة  المنظمة  داخل  االحتياطيات 
 13.1 بنسبة  إيران  ثم   ،%  22.4 بنسبة  السعودية 
خامسا  والكويت   ،% بـ12.2  رابعا  العراق  ويأتي   ،%
 ،%  8.2 بنسبة  سادسا  اإلمارات  ثم   ،%  8.5 بنسبة 

ونيجيريا   ،%  4.1 بنسبة  سابعا  ليبيا  تأتي  ثم  ومن 
.% 3.1 ثامنا بنسبة 

»ذي  مجلة  توقعت  لها،  أخير  تقرير  وفي 
من  ليبيا  تصبح  أن  البريطانية  إيكونوميست« 
بين الدول العشر األسرع نموا في العالم في العام 
قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  نمو  بنسبة   ،2021
النفط  إنتاج  تعافي  من  بدعم   20.9% إلى  تصل 

والغاز.
تعافيا  ليبيا  في  المرتفع  النمو  معدل  ويعكس 
سيناريو  يعيد  ما  وهو  الحرب،  كارثة  من  متواضعا 
و2018   2017 عامي  الحال  عليه  كان  مثلما  النمو 
بنسبة  قياسي  بشكل  االقتصاد  انتعش  عندما 
عامي  في  تباطؤ  مقابل  المتوسط،  في   20.8%
الناتج  إجمالي  نمو  تراجع  مع  و2020   2019
بتصاعد  متأثرا   ،2.5% إلى  بشدة  الحقيقي  المحلي 

 1.2 من  النفط  إنتاج  وانخفاض  طرابلس  حرب 
أقل  إلى   2019 ديسمبر  في  يوميا  برميل  مليون 
الذي  ألف برميل في سبتمبر2020، األمر   100 من 
أن  قبل  االقتصادية  الحياة  شريان  خنق  إلى  أدى 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  أعقاب  في  االنتعاش  يعاود 

الطاقة. وإنتاج موارد  واستئناف تصدير 
يعاني  يزال  ال  الليبي  االقتصاد  فإن  ذلك  ومع 
المؤسسات  وفق  متداخلة  صدمات  من  حاليا 
يخنق  متفاقم  صراع  في  متمثلة  الدولية،  المالية 
11 مليار دوالر جراء  االقتصادي، وخسارة  النشاط 
أسعار  وانخفاض  أشهر،  خالل  النفط  حقوق  غلق 
النفط  حقول  من  الدخل  يقلص  الذي  النفط 
جائحة  في  يتمثل  آخر  خطر  عن  فضال  القائمة، 

»كورونا«. فيروس 
ارتفاع  قيادتها  مع  ليبيا  في  التفاؤل  عاد  وقد 
بنحو  »أوبك«  منظمة  دول  في  النفط  من  اإلنتاج 
707 آالف برميل يوميا خالل شهر نوفمبر الماضي، 
مليون   25.109 إلى  المنظمة  إنتاج  إجمالي  ليصل 
 24.402 مقابل   ،2020 نوفمبر  في  يوميا  برميل 

.2020 مليون برميل يوميا في أكتوبر 

الصرف،  سعر  تعديل  لجنة  عضو  قال 
السعر  تطبيق  بعد  إنه  العكاري،  مصباح 
من  بداية  الدينار  أمام  للدوالر  الموحد 
السلع  أسعار  »ستنخفض  المقبل  يناير   3
بالنسبة   45% إلى   35 من  والخدمات 
للمواطنين الذين سترتفع قوتهم الشرائية 

نتيجة انتهاء السوق السوداء«.
برنامج  إلى  تصريحات  في  وأضاف 
الوسط«،  »قناة  على  المذاع  »فلوسنا« 
على  الحصول  وشروط  إجراءات  أن  السبت، 
لها  اإلعداد  يجرى  رسمية  بصفة  الدوالر 
المواطنين،  على  طرحها  أجل  من  حاليا، 
دينار   4.48 سعر  تحديد  أن  إلى  مشيرا 

إلى  سيتغير  بل  ثابتا،  سعرا  ليس  للدوالر 
االنخفاض.

وقرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، 
صرف  سعر  توحيد  الماضي  األسبوع 
ليصبح سعره مقابل حقوق  الليبي،  الدينار 
يعادل  ما  أي   ،0.1555 الخاصة  السحب 
يناير   3 من  ابتداء  دينار،   4.48 الدوالر 
على  السعر  هذا  يسري  أن  على  المقبل؛ 
األجنبي  النقد  واستعماالت  أغراض  جميع 

والشخصية. والتجارية  الحكومية 
لن  دينار   4.5« أن:  العكاري  وأوضح 
تخفيضه  سيتم  بل  نهائيا  سعرا  يكون 
عقالنيا  التخفيض  وسيكون  أخرى،  مرة 
إلى  يؤدي  بل  بأحد  يضر  ال  وتدريجيا 
تدريجيا.  والخدمات  السلع  انخفاض 
السياسة  من  تجاوبا  يتطلب  الوضع  وهذا 

السياسي  والحوار  والتجارية  المالية 
التطور«. هذا  لمواكبة 

واعتبر أن العام المقبل 2021 »سيكون 
ليبيا«،  في  التنمية  قطار  انطالق  عام 
مشددا على ضرورة أن يساعد السياسيون 
في تحقيق طفرة اقتصادية إلصالح الوضع 
نتحدث  ال  »فنحن  ليبيا،  في  االقتصادي 
عن االقتصاد فقط بل عن السياسة أيضا. 

وكل ذلك يساعد السياسة النقدية«.
ونفى أن يكون هناك تدخل لتحديد سعر 
قائال  الدوالر من قبل شخص معين،  صرف 
وممثلة  الحبري  وعلي  الكبير  »الصديق  إن 
لهم  ليس  وليامز  ستيفاني  األممية  البعثة 
لجنة  وإنما  السعر،  هذا  تحديد  في  دور 
ذلك  قررت  التي  هي  الصرف  سعر  تعديل 

بعد دراسات معمقة«.

دراسة لمنظمة »أوبك«:

● عمال داخل حقل الفيل النفطي

● العكاري خالل حديثه عبر »سكايب« لقناة »الوسط«
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معوقات النمو ومهلكات االزدهار )2-1(
أحمد معيوف

دولة  أي  في  الحقة  المدنية  تسود  »عندما 
فإن

أبناء الشعب« حياة أفضل تتاح لكافة 
فيرجسون نييل 

من  زميلة  سألت  مــرة  ذات  أنــي  أذكــر 
بلدها،  في  السكان  تعداد  عن  البرتغال 
حدود  في  البرتغال  سكان  عدد  أن  فأجابت 
فوجئت  أنــي  أنكر  ال  نسمة.  ماليين   10
سكان  لعدد  بسيط  فتقدير  بجوابها، 
أعتقد  ال  المستعمرات  حقبة  إبان  البرتغال 
والسؤال:  نسمة،  مليوني  يتجاوز  قد  أنه 
يحتل  أن  القليل  العدد  هذا  استطاع  كيف 
كبيرة  وقطعا  الجنوبية  أمريكا  من  جزءا 
بهذا  آسيا،  شرق  جنوب  وجزر  أفريقيا  من 
هذا  ظل  السكان؟.  من  البسيط  العدد 
حتى  لي  بالنسبة  حيرة  موضع  السؤال 
الفاضل  أستاذي  لي  أرسل  إذ  قريب،  وقت 
موقع  رابــط  خليل  الدين  جمال  الدكتور 
المعرفة،  بنشر  يهتم  تيد  باسم  يعرف 
ــؤرخ  يــحــتــوي عــلــى مــحــاضــرة ألــقــاهــا م
نييل  يدعى  ومشهور  معروف  بريطاني 

فيرجسون.
له  كتاب  في  فيرجسون  المؤرخ  يعتقد 
واآلخـــرون«  الغرب  »الــحــضــارة:  بعنوان 
هيمنة  نهاية  مرحلة  يعيش  العالم  أن 
ــود الــحــضــارة  الــحــضــارة الــغــربــيــة وصــع
ليس   – كتابه  فــي  ويتساءل  الصينية، 
الشرق  بين  صــدام  حــدوث  إمكانية  عن 
االنهيار  احتمال  حــول  ولكن  والــغــرب– 
كل  بــأن  يعتقد  فهو  للغرب.  المفاجئ 
مفاجئ،  بشكل  انهارت  التليدة  الحضارات 
التي  الرومانية  الحضارة  مثال  ويـــورد 
قليلة  عقود  خــالل  كامل  بشكل  انهارت 
األداء  أن  من  ويحذر  الثالثة،  تتجاوز  ال 
ليس  الغرب  أنظمة  به  تعمل  الذي  الجيد 
ذلك.  يخالف  الحال  واقع  لكن  مظهرا،  إال 
االنهيار  إلى  التوازن  من  التحول  فمرحلة 
ــة  األزم بسيط،  ــراب  ــط اض يسببها  قــد 
جائحة  وكذلك  ذلك،  بفعل  كفيلة  المالية 

الكورونا. كجائحة  صحية 
دقيقة  للتاريخ  فيرجسون  نييل  قــراءة 
السياسة  رجــال  ثقة  نال  لذلك  وواقعية، 
استعان  وقد  مشاوراته،  في  مؤثرا  وأصبح 
حملته  في  ماكين  جــون  الجمهوري  به 
وكان  أوباما،  الديمقراطي  ضد  االنتخابية 
لماكين  تأييده  عن  تراجع  ثم  له  مؤيدا 
الرئاسة  انتخابات  في  أوباما  إلى  وانحاز 
مؤيدي  من  كان   .2008 العام  األميريكية 
لقاء  في  أوردها  كما  وحجته،  العراق  حرب 
الغرب  في  هنا  نجلس  أن  »جيد  صحفي، 
ثم  السهلة،  والحياة  العالي  بالدخل  نتمتع 
سيادة  ننتهك  أن  األخالق  من  ليس  نقول 

إلى  سيؤدي  التدخل  كان  إذا  أخرى.  دولة 
والمعيشي  االقتصادي  المستوى  من  الرفع 

التدخل«. نتجاهل  أن  للعراقيين، فال يجب 
حينها  كان  الذي  وف،  مايكل  تأثر  وقد 
حكومة  فــي  البريطانى  للتعليم  وزيـــرا 
فيرجسون  ألقاها  بمحاضرة  المحافظين، 
أهمية  وأدرك  ــخ،  ــاري ــت ال ــس  ــدري ت ــن  ع
من  لجنة  تشكيل  فقرر  كمؤرخ،  مالحظاته 
منهج  فى  النظر  إلعــادة  المؤرخين  كبار 

بريطانيا. في  التاريخ  تدريس 
احتماالت  إلى  تنبه  من  أوئل  من  كان 
واألزمة  العالمي  االقتصادي  النظام  انهيار 
التي  العالم  منها  عانى  التي  المالية 
 2008 سبتمبر  فــي  وانفجرت  تفاقمت 
وذلك  ليمان،  األخــوة  بنك  انهيار  بسبب 
قبل  أي   ،2006 العالم  في  له  مقال  في 

بالقصير. ليس  بزمن  حدوثها 
ــرون«  واآلخ الغرب  »الحضارة:  كتاب: 
سؤال  عن  يجيب  أن  المؤلف  فيه  يحاول 
يسيطر  أن  الغرب  استطاع  لماذا  مهم: 
الكثير  شعوب  في  ويتحكم  العالم  على 
ال  ربما  حضارة؟  وأعظم  عددا  أكثر  منها 
راودني  الذي  ذلك  عن  السؤال  هذا  يختلف 

المقال. وافتتحت به هذا  شخصيا 
فــي مــحــاضــرة رائــعــة ألــقــاهــا األســتــاذ 
تحدث  كتابه  مــوضــوع  عــن  فيرجسون 
ـــ  الست  االزدهــار  »مهلكات  سماها  عما 
بدأ   »The 6 Killer of prosperity«
باليين  الباليين،  عن  بالحديث  محاضرته 
تعداد  إن  قال  ــدوالرات.  ال وباليين  البشر 
حتى  الخليقة  بدأت  أن  منذ  األرض،  سكان 
من  نسمة،  باليين   109 إلى  وصل  اآلن، 
من   6% يتجاوز  ال  الحياة  قيد  على  منهم 
وجلهم  آسيا،  في  عاشوا   60% العدد،  هذا 

كانوا، أو ما زالوا فقراء، ولم يعمر طويال!.
قدرت  فقد  الدوالرات،  لباليين  بالنسبة 
ألف   195 على  يزيد  بما  العالم  ــروات  ث
الثروة  هذه  جل  إن  ويقول  دوالر،  بليون 
له  )هـــذا  م   1800 ــعــام  ال بعد  جمعت 
قبضة  في  تقع  وجلها  سنرى(،  كما  دالالته 
هم  العالم  سكان  من   19% إن  إذ  الغرب، 
وانما  بالطبع،  الجغرافي  )ليس  الغرب  من 
ــروات  ث مــن   80% ويملكون  السياسي( 

العالم.
ــتــي عــرضــهــا على  ال اإلحــصــائــيــة  ــي  ف
القومي  الدخل  عن  مقارنة  أورد  الشاشة، 
ناحية،  من  والصين،  أمريكا  بين  للفرد 
أخــرى.  ناحية  مــن  والــهــنــد،  وبريطانيا 
الزمنية  الفترة  يتناول  الــدخــل  منحنى 
 .1970 العام  وحتى  م   1500 العام  من 
م،  و1800  1500م  بين  الفترة  خــالل 
تكاد  طويلة،  قــرون  ثالثة  مدى  على  أي 
اآلسيويين  بين  متقاربة  الدخول  تكون 

وفي  والبريطانيين،  األمريكان  ونظرائهم 
نظيره  من  أغنى  الصيني  كان  المتوسط 
أصبح  إذ  الميزان،  انقلب  ثم  األمريكي. 
الهندي  نظيره  يفوق  اإلنجليزي  دخــل 
نظيره  األمريكي  ويفوق  أضعاف،  عشرة 
تفاوتا  أليس هذا  الصيني بعشرين ضعفا!! 

تفسير؟؟؟!!!. إلى  يحتاج  مخيفا 
أسباب  إلى  األمر  هذا  يرد  ال  فيرجسون 
تكون  أن  يرجح  بــل  صــرفــة،  اقتصادية 

بامتياز. سياسية  أسباب  خلفها 
فيما  قادت  التي  العشر  الدول  إن  يقول 
الحضيض  في  كانت  االستعمار  عملية  بعد 
فقط  تملك  وكانت  1500م،  العام  قبل 
سكانها  وشريحة  األرض،  مساحة  من   5%
يقل  المحلي  ودخلها  السدس  تتجاوز  ال 
العام  بعد  العالمي،  الدخل  خمس  عن 
يقرب  ما  على  يسيطر  الغرب  أصبح   1913
ثرواته  وأصبحت  ــي  األراض من   60% من 
في  العالمي،  الدخل  ــاع  أرب ثالثة  تفوق 
سكان  ربع  عن  يزد  لم  سكانه  تعداد  حين 

العالم.
يحمل  ــم  ل ــه  أنـ للنظر  ــت  ــالف ال ــن  م
العالم  ثرواث  في  التفاوت  وزر  االستعمار 
وهو   – الثراوت  هذه  من  الشعوب  وحظ 
يكون  أن  فــنــد  فــقــد   – ذلــك  ــي  ف مــحــق 
أجمع  العالم  إن  إذ  السبب،  االستعمار 
التاريخ،  حقب  من  لحقبة  االستعمار  مارس 
أيضا  يــقــول،  كما  ــراك،  ــ واألت فالمغول 
على  وزاد  حقيقة.  هذه  االستعمار.  مارسوا 
الشعوب  بالقول إن االختالف في حظ  ذلك 

الثروات تفاقم بعد مرحلة االستعمار. من 
أن  نحاول  والذي  المطروح،  السؤال  هذا 
صمؤيل  طرحه  وأن  سبق  جوابا،  عليه  نجد 
الحبشة«،  »أمــيــر  ــه  ــت رواي فــي  جونسن 
في  األمير  لسان  على  السؤال  طرح  حيت 
األوربيون  توصل  »كيف  التالية  صيغته 
يستطيعوا  أن  لهم  كيف  ــوة،  ــق ال ــى  إل
لغرض  وأفريقيا  آسيا  بلدان  لزيارة  الذهاب 
األفارقة  يستطيع  أال  ولالحتالل؟  التجارة 
التي  الرياح  أليست  فعل ذلك؟  واآلسيويون 
إلى  حملنا  على  قادرة  إلينا  سفنهم  تجلب 

شواطئهم؟«.
أيضا، كما ورد في المحاضرة، فإن عالما 
وهو  موتيفريكا،  إبراهيم  يدعى  تركيا 
الصحافة  أدخل  من  وأول  عثماني  مسئول 
األمم  تمكنت  »كيف  يتساءل  تركيا،  إلى 
مقارنة  ضعيفة  كانت  التي  النصرانية 
من  الكثير  استعمار  من  ــالم  اإلس بأمم 
جيش  هزيمة  من  أيضا  وتمكنت  الــدول، 
كان  وقــد  ــوي؟«،  ــق ال العثمانية  الــدولــة 
لها  ــم  األم هــذه  »ألن  كالتالي:  جــوابــه 
بعقل  ومؤسساسات صنعت  ولوائح  قوانين 

ومنطق«.

كتاب: »الحضارة: 
الغرب واآلخرون« 

يحاول فيه املؤلف 
أن يجيب عن سؤال 

مهم: ملاذا استطاع 
الغرب أن يسيطر 

على العالم ويتحكم 
في شعوب الكثير 

منها أكثر عددا 
وأعظم حضارة؟ 

ربما ال يختلف 
هذا السؤال عن 

ذلك الذي راودني 
شخصيا وافتتحت به 

هذا املقال.

مائة حبة »كسكسي«
 في باريس

هل تموت الفلسفة؟

منظمة  موافقة  بخبر  الليبيون  انشغل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعلى  ليبيا،  في  األمس  يوم 
األفعال  ردود  تباينت  حيث  المادي،  غير  العالمي  التراث  قائمة  إلى  الكسكسي  ضم  على  اليونسكو 
بين المتذمر من استبعاد ليبيا وبين من ذهب إلى التندر بالخبر، لكن األهم هو أن الليبيين تنبهوا 
مبنى  داخل  ويمارس عمله من  بباريس،  يقيم  برتبة سفير  أكاديمي  يقودها  مندوبية  لهم  أن  إلى 
اليونسكو دون أن يكون هناك عمل، تنبه الليبيون أيضا إلى أن لهم سفارة تشغل مبنى فخما في 

حي بورت دو فين الباريسي الراقي، يقودها سفير مخضرم، دون أن يقود شيئا.
أنه  المفترض  فمن  االفتراضي،  بالتواجد  أشبه  كان  باريس  في  وجودهم  أن  إلى  الليبيون  تنبه 
أي  يوجد  ال  ولكن  المحليين،  والموظفين  بالدبلوماسيين  زاخرة  ومندوبية  وقنصلية  سفارة  لنا 
»الثوار  فيها  تزاحم  والجماهيري،  منها  الملكي  السابقة  الليبية  العهود  خلفتها  مبان  سوى  شيء، 
الدبلوماسية  الحشود  لهذه  يذكر  وال  الفندقية،  اإلقامات  ورسائل  اليورو  رزم  لقبص  المزعومون« 
»فوق  السفير  ضد  األشــاوس  الثوار  جرحى  يخوضها  كان  التي  المعارك  سوى  أعمال  من  الليبية 
العادة« بوهمود وتهديداتهم له، قبل أن يستغيث بفرقة مدججة بالعضالت والهراوات من إحدى 
حكومة  إلى  ومنها  زيدان  حكومة  مع  فتارة  ويقيس،  ياكل  كان:  أيضا  واألخير  األمنية،  الشركات 
الدبلوماسية....  »إنها  السراج،  حكومة  إلى  رابعة  وأخرى  الثني،  حكومة  إلى  ثالثة  وقفزة  الغويل، 
50 ألف يورو  النطاطة«، ونادرا ما ذكر نشاط لهذه السفارة أو فاعليات سوى فاعلية اختالس مبلغ 
من خزانتها، خبر تناولته الصحافة الفرنسية بشكل أقرب للسخرية، ولك أيها القارئ أن تتساءل كيف 
ليبيون؟  السفارة  الفرنسية وكل من يعمل في  الصحافة  إلى  الوزن  تسرب خبر خاص جدا من هذا 
فكل  اليوم،  وحتى   2011 فبراير  منذ  للسلطة  السلمي  التداول  تعرف  لم  الليبيون  أيها  مندوبيتكم 
من  حلبة  السنوات  هذه  طيلة  وكانت  التسليم،  اآلخر  تلو  واحدا  رفضوا  المندوبية  سدة  تولوا  من 
محليون،  وموظفون  دبلوماسيون  والنساء،  الرجال  فيها  شارك  معارك  والتشلبيخ،  اللكم  حلبات 
تعنى  التي  الدولية  المنظمة  في  واالستقبال  األمــن  رجــال  اعتاد  لقد  لوجستيون،  عرب  وإخــوة 
اثنتين أو عشرا  أو  اليونسكو، ليست مرة  الليبية في  الدبلوماسية  بالثقافة و»األدب« على قلة أدب 
»إنها  نفسها.  المندوبية  من  بطلب  مكتبه،  دخول  من  موظف  أو  دبلوماسي  أو  منع سفير  يتم  أن 
دبلوماسية.... التعنيز« حتى المدارس الليبية في فرنسا انشطرت بين شرق وغرب، فمدرسة شرق 
الخبرة  أعجزت  هندسية  متوالية  في  ليبيا،  شرق  تتبع  فرنسا  غرب  ومدرسة  ليبيا،  غرب  تتبع  فرنسا 
في  التعليمية  اإلدارة  لحديثي  تجارب  فئران  المدارس  هذه  طالب  وأصبح  الهندسة،  في  اإلنسانية 
الساحة  على  الليبية  للدبلوماسية  الفعلي  الحاكم  زايد.  عماري  تعليم  في  ونظرائهم  بومريز  تعليم 
الفرنسية هو: المراقب المالي، فالمال ال يحكم فقط في ليبيا عن طريق الصديق الكبير والمصرف 
كلب،  بكراع  الليبية  الدبلوماسية  الرجباني صرح  المراقب  يحكم  الشاكلة:  نفس  على  بل  المركزي، 
بيت  أمين  كان  الذي  وهو  ال  كيف  السراج،  فائز  الفرقاطة  ربان  مع  ساخن  هاتفي  خط  على  متكئا 
ماله المأمون، هذا الرجباني نادرًا ما يبسط يده ويصرف منح الطالب ومرتبات الموظفين، ويجعلها 
مغلولة إلى عنقه، متى شاء، فمنحة التأمين الطبي التي وصلت للسفارة منذ العام 2017 لم تصرف 
وغيرها  الدراسية  والرسوم  اللغة  دراسة  في  الطلبة  ومستحقات  األسباب.  إبداء  دون  اليوم...  حتى 
الكسكسي  دائرة  من  اإلبعاد  أوجعهم  من  يا  الليبيون،  أيها  الرجباني..!!  يشاء  أن  إلى  موقوفة... 
حبة  مائة  قديما:  قيل  الكسكسي؟  إال  سكينتكم  ينغص  لم  الوجع،  هذا  كل  أبعد  المغاربية، 

كسكسي... ما يجن قنان.. قنانكم يحترق.

من  القصد  بأن  يعترف  واإلسالم«،  المسيحية  بين  الفلسفة  »مصائر  كتابه  في  طرابيشي  جورج 
الجابري  عابد  محمد  أطروحة  على  رده  مشروع  في  كفصل  إلعداده  كان  المذكور  كتابه  تأليف 
والعقل  المسيحي  األوربي  العقل  بين  ضدية  »مقارنة  األخير  فيه  أقام  الذي  العربي،  العقل  نقد 
تعترف  لم  اإلسالمية  العقلية  أن  الجابري  طرح  إذ  الفلسفة«،  مع  تعاملهما  في  اإلسالمي  العربي 
بعكس  عنها،  استغناءها  أعلنت  الدينية  مرجعيتنا  أن  بسبب  األرسطية  الفلسفية  بالمنظومة 

المرجعية المسيحية في أوربا.
الميالدي  السادس  القرن  قبل  العربية  الفلسفة  أن  على  أكد  الفلسفة  مصائر  في  طرابيشي 
قاموسًا  اإلغريق  فلسفة  مع  تعاطيها  جراء  ودشنت  اليونان،  فلسفة  من  وتنهل  موجودة،  كانت 
المستشرق  أسسها  أطروحة  على  والمبنية  السائدة،  النظر  وجهة  يخالف  بما  زاخرًا،  عربيًا  فلسفيًا 
الزالت  والتي  األوائــل«،  علوم  إزاء  القدماء  السنة  أهل  »موقف  كتابه  في   1915 عام  غولدزيهر 
اإلسالم  أجيال متالحقة حول موقف  رأي  األعظم في رسم صورة حاسمة في تشكيل  األثر  صاحبة 
قضى  من  هو  الغزالي  الشيخ  بأن  السائد  االعتقاد  يفند  طرابيشي  فالمرحوم  سلبًا.  الفلسفة  من 
من  يخلو  ال  بشكل  القاضية«،  »الضربة  تعبير  مستخدمًا  اإلسالمية،  الحضارة  في  الفلسفة  على 

التهكمية على طرح الجابري باعتباره صاحب الفكرة المنتقدة بشكل مباشر.
بغض النظر عن سجال الرجلين الفكري حول مصير الفلسفة في الديانتين باعتباره يصب فيما 
حوارية  يخوضا  لم  والجابري  طرابيشي  أن  كون  مؤجل«،  »حوار  بأنه  حياتهما،  أثناء  عليه،  ُأطلق 
القضايا  العربي.  العقل  أزمة  يتناوالنه علي مستوى  ما  أهمية  الجميع، رغم  أمام  مباشرة ومفتوحة 
الفلسفة  من  الموقف  نقطة  حول  تضادهما  حالة  وأمام  ومثيرة،  هامة  الرجلين  بين  المتعارضة 
الفكر  أوساط  في  دائمًا  متجدد  جانبي  سؤال  يبرز  جلية،  أزمتها  تبدو  التي  ثقافتنا  في  ومصيرها 

والتفلسف، وهو هل حقًا تموت الفلسفة؟!
ومؤلفات  اليوم،  في عصرنا  يطرح  واليزال  سابقًا،  قد طرح  وأنه  البد  الفكري  بعده  في  السؤال 
الفكر في  أكاديميًا، بل وتناظرًا بين أهل  السؤال  التعاطي مع ذات  العصرية ال تخلو من  الفلسفة 
ففي  لألسف.  العربي،  عالمنا  جامعات  في  متواضعًا  حيزًا  تشكل  الزالت  الفلسفة  أن  باعتبار  الغرب، 
ثقافة اإلسالم، كان كتاب تهافت الفالسفة–للشيخ الغزالي- هو الحلقة األخيرة في فصول إسدال 
الستارة على الفلسفة في المشرق المسلم، في حين أن التعاطي مع صاحبة الحكمة، الفلسفة، في 
الكالسيكية  مع  التهافت؛  تهافت  رشد، صاحب  ابن  لمحنة  وصواًل  مستمرًا  اإلسالمي ظل  المغرب 
يد  على  القويمة«  العقيدة  »تسنين  بجهود  تأثرت  التي  اإلسالم  عالم  في  والمتشددة  المحافظة 
حسب  المسيحي  الغرب  في  الكنيسة  مع  حصل  كم  تمامًا  أمتنا،  إسالميات  في  المحافظة  العقلية 

تعبيرات طرابيشي.
اإلنسان  كلما وصل  المتقدم  بالعالم  فترة ألخرى  يبرز من  زال  ال  الفلسفة؟!  ماتت  السؤال هل 
أعمق،  إنساني  نضوج  نحو  باإلنسان  تعبر  جديدة  فتوحات  مدشنًا  الفكري  االزدهــار  من  مرحلة 
ففي  والمدهش.  الغامض  الكون  هذا  في  فريدة  حضارة  وصاحب  مميز،  ككائن  مكانتنا  وتعزز 
سؤال  أضحى  العلم  تطور  وكلما  المعرفة،  حقول  كل  تزاوج  أضحت  الفلسفة  اليوم،  الحر  العالم 
ذات  يتمحور  بحيث  وقواها،  طاقاتها  كل  الفلسفة  استنفدت  ما  إذا  عما  بارزًا  عنوانًا  الفلسفة  موت 
أي  الموجود،  في  ومنطقًا  عقاًل  التفلسف،  في  االستمرار  إمكانية  عن  السؤال،  ذات  أو  االستفهام، 
من  بالجاهز  االكتفاء  عن  عوضًا  بالتفكير،  الحقيقة  عن  البحث  في  الرحلة  عناء  العقل  يخوض  أن 
الجواب  عبر  إما  شديدة،  بجاهزية  اليقين  على  ويسطو  الحقيقة  يحتكر  سياق  وضمن  األحكام 

الملقن، أو عبر الطوباوية، أو من خالل ممارسة اجترار األحكام والتفاسير والتعليالت.
ربط  هيجل،  فلسفة  وشرح  تحليل  على  انكب  الذي  الفلسفي  التيار  ذاك  الهيجلي،  التوجه 
القارة  في  حروبه  نابليون  خاض  أن  بعد  خصوصًا  تاريخيًا،  المطلق  بتحقيق  الفلسفة  موت  فكرة 
األوربي  الفكر  كان  وإخاء  وعدالة  حرية  من  القيم  فتلك  الفرنسية«.  الثورة  بقيم  »مبشرًا  األوربية 
الظلم  صفحة  وطي  بالقارة،  الحديثة  »الدولة«  أرض  في  ترسيخها  ألجل  وتفلسفًا  فكرًا  يكافح 
»الهدم  مناكفتها من خالل  في  الفلسفة  استمرت  ذلك  ومع  والالهوتيات.  واالستبداد  واالستعباد 
لألنطولوجيا«، عبر االنصهار في دراسة العلوم، كون العلم قد قطع الطريق على الفلسفة، فالعلم 
وللتعليل  للتفكيك  ساحة  يحتل  بأن  للفكر  العنان  ليطلق  فيهدمه  الخلل،  مواضع  على  يده  يضع 
»فلتمت  دريــدا  جاك  الفرنسي  للمفكر  حينها  الشهيرة  المقولة  شاعت  هنا  ومن  واالستنتاج. 

الفلسفة، وليعش الفكر«.
بحيث  الفلسفة،  بعد  ما  مرحلة  لوفيفر  هنري  اقترح  الماضي  القرن  من  الستينيات  عقد  في 
تبدو  قد  شعرًا.  الفلسفة  تصبح  التقليد  عن  وبداًل  الجدل،  من  بداًل  أفعال  إلى  الفلسفة  تترجم 
تاريخها  عبر  الفلسفة  أن  إلى  يشير  الحال  واقع  أن  إال  بالفنتازيا،  مشبعة  لوفيفر  عند  الحالة 
تعتبر  حيث  اليونان  ففي  اإلنساني.  تاريخنا  عبر  عنه  منعزلة  تكن  لم  فهي  بالشعر،  احتكت  قد 
كفيثاغورس  اإلغريق  فالسفة  حاول  والتخليد،  التأريخ  فيها  اإلغريق،  ديوان  الشعرية  المالحم 
علي  المعتمدة  الشفوية  اإلغريق  ثقافة  ضمن  فلسفية  قصائد  نظم  وأمبادوقليس  وبارمنيدس 
الفيلسوف  لقد حاول  والمتوفر.  المتاح  للفلسفة ومذاهبها ضمن  الترويج  والحفظ، بقصد  الذاكرة 
كان  فقد  بالسهلة،  تكن  لم  مهمته  لكن  الشعر،  منبر  خالل  من  أفكاره  طرح  حينها  اإلغريقي 
المجرد،  للمفهوم  االنحياز  أو  الشعر،  تحكم  التي  الشعرية  للصورة  إما  االنحياز  بين  الموازنة  عليه 
عمال  المحاولة  جهد  المقاربات  أو  الموازنات  هذه  جعلت  وقد  الفلسفة،  علم  في  األساس  المرتكز 
كان  الشعري  النظم  في  المطلوبة  بصورها  شعرية  حساسية  خلق  في  فشل  من  لكن  استثنائيًا. 
المباشرة  لدقة  بالشعر  الفلسفة  خلط  فكرة  من  يسخرون  كانوا  بل  منه،  اإلغريق  النقاد  يغضب 
في  فالبدايات  الحياة.  قرينة  تظل  التفلسف  على  القدرة  أن  طالما  تموت  ال  الفلسفة  إن  فيها. 
اإلغريقية،  التجربة  منذ  االستنتاج  بعقالنية  الحياة  في  التأمل  في  األصالة  من  تتعدد  التفلسف 
التقنية  على  المبنية  وثقافتنا  عصرنا  من  دهشتها  أمام  الراهنة  الفلسفة  لحظة  إلى  وصــواًل 
هانز  األلماني  الفيلسوف  يرى  ما  حسب  بالنفس،  الثقة  انعدام  حتى  بل  والالمحدودية،  والسرعة 

جورج غادامير.
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ان غويتيسولو و»الكسكسي« إرثًا ثقافيًا لإلنسانية
َّ

َخو

سعاد الوحيدي
القادر  عبد  المرحوم  لعبه  ــذي  ال الــدور  رغــم 
اإلرث  ضمن  الكسكسي  إدراج  أجل  من  المالح 
الطبق  بهذا  االعتراف  يأتي  لإلنسانية،  العالمي 

رحيله. بعد 
غويتيسولو  ان  ــوَّ خَـ الــراحــل  حدثني  عندما 
القرن الماضي  الكبير«، نهايات  »الكاتب اإلسباني 
تحديد  بشأن  اليونيسكو،  مع  مراكش  اجتماع  عن 
إطار  )في  لإلنسانية«،  الشفوي  »التراث  مفهوم 
الالمادي  والتراث  الشفوي  التراث  روائع  »إعالن 
الموروث  بهذا  االحتفاء  وآليات  لإلنسانية«(، 
المادي/الطبيعي  باإلرث  لالحتفاء  متمم  نحو  على 
فكرية  نشوة  في  إليه  أستمع  كنت  لإلنسانية، 
تحلق في أفق الممكن، الذي يبدو صعب التحقيق.

ورغم أن موضوع جلستنا في باريس ذاك اليوم 
الشيشان،  لشعب  التحرري  النضال  بخصوص  كان 
إال  عميقة«،  نضالية  صداقة  تجمعنا  »وكانت 
ماورائيات  تفاصيل  في  للغوص  ِبنَا  انتقل  أنه 
اكتشفه  فيما  ذلــك  ــذور  ج وبالتحديد  فكرته. 
للذاكرة  الشفوي  اإلرث  من  هائل  مخزون  من 
ساحة  في  الحكواتية«  »حلقات  تحتضنه  البشرية، 
الساحة  بهذه  مبهورًا  كان  بمراكش.  الفنا  جامع 
التي  الحمراء،  المدينة  تتوسط  التي  األسطورية 
فرانكو  نظام  من  ــراره  ف بعد  بها  المقام  اختار 
القمعي. وصار يتقاسم المقام بينها وبين باريس؛ 
موطن زوجته »كان يقول إنه ال ينفك يطير كسفر 
مراكش  حــازت  وإن  المدينتين«،  بين  النوارس 
رأسه  سكن  حيث  النهائي.  والمقام  القلب  بصلة 
إلى  بعد  فيما  أدخله  الــذي  »الحلقة«،  مفهوم 
تتحلق  الناس  يشاهد  وهو  العالمي،  القاموس 
من  مذهلة  تفاصيل  يسردون  الحكواتية  حول 
عجائبية  وروايــات  حكايات  عبر  اإلنسانية؛  ذاكرة 
أقنعت  »لقد  على:  بالخصوص  وشدد  التفاصيل. 
المدير  اإلسباني،  )مواطنه  باألمر  مايور  فريدريكو 
أن  وعلينا  الــوقــت(،  ذلــك  في  لليونيسكو  العام 
لليونيسكو«.  المفهوم  هذا  إلخال  جميعًا  نتكاتف 
ذلك،  بعد  حدث  ما  تفاصيل  في  هنا  أدخل  ولن 
اإلرث  لقيم  لالنتصار  اإلسباني  الثائر  هذا  ونضال 

التاريخ،  دخلت  الفكرة  لكن  للبشرية،  الشفوي 
اعتراف  محل  لإلنسانية«  الالمادي  ــار»اإلرث  وص
)مع  الفنا«  جامع  »ساحة  إعالن  تصدره  نهائي، 
ثقافي  كإرث   2001 عام  مذهلة(،  عالمية  قائمة 

المادي لإلنسانية.
ان  ــوَّ ــ فـــي هـــذا الـــصـــدد تــعــلــمــت مـــن خَـ
على  ــرار  اإلصـ ــك  ذل مــن  الكثير،  غويتيسولو 
جامع  عشق  خاصة  ولكن  المستحيلة،  األفكار 
أقول  ما  تفهمي  لن  إنك  لي  قال  أنه  أذكر  الفنا. 
مكان  في  بذاته،  مقهى  في  معي  تجلسي  حتى 
المشهد  لتعانقي  بذاتها«،  ساعة  »في  بذاته 
مكان  أي  في  مُتاحًا  يكون  لن  الذي  األسطوري 
أكثر،  لي  يشرح  ال  أن  وتعمد  العالم.  من  آخر 
التقينا  وحتى  لمراكش.  للمجيء  فضولي  مستفزًا 
وحيث  قصده،  الــذي  المقهى  ذاك  في  هناك، 
دقائق  خمس  المراكشية  القهوة  نحتسي  أخذنا 

إليها. المُشار  الساعة  قبل 
كنت أتأمل، وأنا أرتشف قهوتي بمتعة متعالية، 
لقصر  مدخل  وكأنها  تبدو  ضخمة/عريقة،  بوابة 
التي  مراكش  على  غريبا  ليس  »وهــذا  هائل. 
تشبه  التي  »الرياض«،  مئات  جوفها  في  تحتضن 
ترى  يا  داخلي  في  أتساءل  وأخذت  الخيال«،  قصور 
انفتح  عندما  كنوز؟  من  الباب  هذا  يحمي  مــاذا 
تمام  على  غرة،  حين  على  مصراعيه  على  الباب 
في  منه  وتدفق  ظهرًا.  عشرة  الثانية  الساعة 
المزركشة  العربات  من  هائل  عدد  فلكية  سرعة 
جامع  ساحة  في  موقعها  لتأخذ  تتسارع  التي 
مطعم  إلى  البرق،  بسرعة  المكان  ليتحول  الفنا. 
األكل  أصناف  لمختلف  الطلق«،  الهواء  »في  هائل 

والشرب؛ األوسع الذي رأيته في حياتي.
بدهشتي،  متلذذًا  غويتيسولو  ان  خَوَّ لي  وشرح 
ساعة  مع  يوم  كل  يتكرر  المشهد  هذا  أن  كيف 
يشاهده  لم  ما  وفق  العشاء،  ساعة  وعند  الغداء، 
أبدا في مكان آخر. وكيف أن الحكواتية، ومروضي 
يتركون  التقليدية....  المنتوجات  باعة  أو  الثعابين 
نحو  المتسارعة  المتحركة  للمطاعم  المكان 
هؤالء  أن  كيف  ثم  استثنائية.  أريحية  في  الساحة، 

الغداء،  انتهاء وقت  الساحة مع  يتركون  ما  سرعان 
شأنهم  من  الذين  إليها  ليعود  مماثل،  بهدوء 
بالقلب  يتعلق  آخر  غذاًء  الساحة  لرواد  يعطوا  أن 
والتناسق  التكامل  هذا  وإن  العقل.  أو  الــروح  أو 
ــاإلرث  ب العالقة  »ذات  األدوار  بين  العجائبي 
ما  هو  الساحة،  هذه  على  يتحقق  الذي  اإلنساني« 
مستوى  على  بها  االحتفاء  ضرورة  في  يفكر  جعله 

اإلنسانية بأسرها.
المراكشية،  الفنا  جامع  ساحة  بعد  تــوالــى 
الالمادي  اإلرث  هذا  من  كثيرة  برموز  االحتفاء 
على  األول  الــرمــز  كــان  وإن  ولكن  لإلنسانية. 
الموروث  حظ  أن  إال  بامتياز،  عربيًا  كان  القائمة 
وحتى  اإلرث،  هذا  قوائم  على  شحيحا  ظل  العربي 
التسمية،  لهذه  طريقه  يأخذ  الكسكسي  طبق  أخذ 
الزعيم  ســألــوا  )عندما  مغاربي  ثقافي  كــإرث 
المغرب  تعريف  عن  بورقيبة  الراحل  التونسي 
الكسكسي«(.  طبق  يوجد  »حيث  أجاب  العربي، 
»المغرب  مغاربية  بــلــدان  ــع  أرب تقدمت  حيث 
إدراج  بمقترح  وموريتانيا«  والجزائر  وتونس 

الكسكسي، على قائمة اإلرث الالمادي لإلنسانية.
ليبيا،  غابت  هنا،  القصيد  بيت  وهــذا  ولكن، 
وحــارس  الكسكسي،  مبادرة  في  األهــم  الطرف 
رغم  وذلك  الملف.  هذا  عن  العربي  المغرب  حدود 
مندوبنا  بالخصوص،  لعبه  الذي  االستثنائي  الدور 
عبد  الدكتور  المرحوم  اليونيسكو  لدى  السابق 
القادرالمالح، الذي ترأس حينها المجموعة العربية 
مبادرة  عن  الليبي  الغياب  هذا  اليونيسكو.  لدى 
»وكذلك  بامتياز،  الليبي  الطبق  هــذا  تسجيل 
وثائق  أو  الكسكا،  رقصة  تسجيل  تأخرإمكانية 
يعود  وغير ذلك«،  الشفوية...  الليبي  الجهاد  مركز 
االتفاقية  توقيع  عن  ليبيا  تأخر  إلى  الواقع  في 
الخاصة بهذا اإلرث الالمادي. وذلك دون أن يكون 
إجابة  أية  المنظمة،  طرف  أو  الليبي،  الطرف  لدى 

عن سبب هذا التأخر/أو التردد.

تأخر ليبيا عن توقيع 
االتفاقية الخاصة 

بهذا اإلرث الالمادي. 
وذلك دون أن يكون 
لدى الطرف الليبي، 
أو طرف املنظمة، 
أية إجابة عن سبب 

هذا التأخر/أو التردد.
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أقوال في الفصل والوصل بني الدين والدولة

قام  اإلسالمي  العربي  التراث  في  الجنس  تناولت  التي  الكتب  أن  للنظر  الالفت 
السيوطي،  الدين  جالل  األبرز،  المثال  إلى  هنا  نشير  أن  ويكفي  فقهاء،  بوضعها 

المعدود أحد أهم مفسري القرآن، الذي وضع عدة كتب في هذا الجانب.
إلى  بها  دفع  أكثر  أو  سبب  ذات  تكون  أن  فالبد  ظاهرة  يشكل  األمر  دام  وما 

الواجهة. يبدو لي أن هناك جملة أسباب منها ما هو خفي، ومنها ما هو ظاهر.
الناحية الخفية من المسألة تتعلق، في اعتقادي، بأن الجنس كان، على األقل منذ 
الغذاء، فعال  يزرعه إلنتاج  النبات وأصبح  واستأنس  القرى  األول  اإلنسان  أن أسس 

مقدسا لدى اإلنسان، ولدى اآللهة، مثلما أبلغنا الفكر األسطوري.
يقول فراس السواح* إن الفكر األسطوري »يربط... دوما، حركة الحياة والمادة 
بحركة اآللهة التي تشكل أرضية ماورائية لكل ما يجري على مسرح الكون. ال يشذ 
عن هذه القاعدة حياة اإلنسان وكل ما يتعلق به من غرائز وعواطف ودوافع تجد 
أصلها ومنشأها أيضا في فعالية إلهية كونية، وعلى رأسها الدافع الجنسي« )ص 

.)183
لذا لم يعتبر اإلنسان األول »الفعل الجنسي متعة فردية ونشاطا شخصيا معزوال، 
بل ]اعتبره[ طقسا يربط اإلنسان المتناهي بالملكوت الالمتناهي، عبادة يكرر فيها 
الفرد على المستوى األصغر، ما قامت به القدرة الخالقة على المستوى األكبر« )ص 
183(. فعناصر الكون األولى انبثقت عن فعل جنسي. كما ارتبط الجنس بظاهرة 
للحياة  مولدة  كفاعلية  إليه  ونظر  والحيوان،  النبات  في  اإلخصاب  وفعل  الخصوبة 

تعيد إنتاجها في كل مرة.
لذا أعتقد أن هذا الشعور ظل غائرا في الالوعي البشري على مر األزمان، وصوال 

إلى الفقهاء المسلمين غير المتزمتين.
ضيق  نطاق  في  الجنسي  الفعل  قيد  اإلســالم  أن  فرغم  الظاهر،  الجانب  على 
»األزواج وملك اليمين« وحُرِّمت ممارسته خارج هذا النطاق، ووضعت له عقوبات 
صارمة، إال أنه لم يقف منه موقفا معاديا ولم يشجع المسلمين، ذكورا وإناثا، على 

الزهد فيه من خالل التبتل والرهبنة.
لذا كان الشيوخ غير المتشددين يرون في تناولهم هذا الموضوع والتأليف فيه 

رفعا للحرج عن الناس في الحديث عنه، ألنه ال يخالف الشريعة.
وال ينبغي أن ننسى التطورات االقتصادية واالجتماعية التي طرأت على المجتمع 
مترفة  طبقات  نشأت  حيث  واسعة،  إمبراطورية  إلى  اإلسالم  تحول  بعد  اإلسالمي 
حاجة  فنشأت  الجواري«   =« اليمين  ملك  في  وفرة  وصارت  الرقيق  تداول  وازدهر 
ماسة لثقافة جنسية متطورة وازداد الطلب على الوصفات المقوية للباه »= القوة 
الجنسية«. والجدير بالذكر أن بعض هذه الكتب كانت تؤلف بناء على طلب من وزير 

أو وال أو سلطان.

* فراس السواح، لغز عشتار: األلوهة المؤنثة وأصل الدين واألسطورة، التكوين، 
ط 5، 2017، دمشق- سوريا.

الكاتب  اقتراح  أن  إال  سميث«،  جولد  »أوليفر  لشخصية:  نقد  من  قيل  ما  كثرة  من  الرغم  على 
اإلنجليزي الشهير صموئيل جونسون، الذي اشتهر باسم »الدكتور جونسون« بأن يكتب على قبره 

»لقد جمّل كل شيء لمسه« كانت شهادة كعصا موسى -جمّلت- كل ما قيل عنه.
الرغم من صغر سنه  وعلى  عاما،  وأربعين  بعد ستة  وتوفي   1827 المقال، سنة  ولد كاتب هذا 
يعد أحد الممتعين من أدباء القرن الثامن عشر. قيل عنه: »عاش ثالثين عاما يأخذ، وأنفق 15 عاما 
في العطاء«. ثالثون أمضاها تلميذا كسوال، يسرق الفاكهة من األشجار، طالبا عنيدا، يمتلك ملكة 
لم  ولكنه  والالهوت،  القانون  يتعلم  أن  حاول  األغنياء،  يقلد  كليته،  من  منحة  يتقاضى  موسيقية، 
يفلح. أخفق في امتحان كلية الجراحين، عمل موسيقيا متجوال، صيدليا، مدرسا، ثم مصححا لغويا، 

ومنها اتجه نحو الكتابة الصحفية.
جونسون  الدكتور  لمجلة  كتب  بعدها  ومن  طويال،  تستمر  لم  لمجلة  محررا  أصبح   1759 سنة 
وبين  بينه  ما  كرسائل  صاغها  التي  وهي  مقاالته،  انتظمت  العام«.  »السجل  حينها  الشهيرة 
عالمي«  »مواطن  عنوانه  كتاب  في   1762 سنة  جمعت  ثم  لندن،  في  يعيش  افتراضي  فيلسوف 
اشتهر من ورائه وأصبح أحد التسعة المؤسسين لنادي الدكتور جونسن الشهير، واكتملت شهرته 
»قسيس  عنوانها  ممتنعة  سهلة  وروايــة  »المسافر«  بعنوان  شعرية  قصائد  ديوان  نشره:  من 
»إنها  وهي  باهرا  نجاحا  إحداهما  نجحت  ومسرحيتين  المهجورة«  »القرية  وروايــة  ويكفيلد« 
تتمسكن حتى تتمكن«. وصف بأنه مغرور، وغير أهل للمسؤولية، ولكن الدكتور جونسون، صاحب 

»السجل العام« كان له رأي آخر. من كتاب »أروع المقاالت« انتقينا ولخصنا له العمل التالي:
»التعصب للقومية«

ال  الليبيين  فنحن  الكاتب.  أحس  بما  جميعا،  مررنا  مثلما  مررت،  ألنني  أعجبني  المقال  ولعل 
نختلف عن المِلل كلها، بقناعتهم بأنهم متميزون بكل شيء جميل، سواء أكان شجاعة أو فحولة، 
أو كرما وكل الصفات الحميدة -من دون أن ننظر إلى عوج رقابنا-. وغالبا ما نحجب صفات اآلخرين 
الحميدة، ونلصقها بأنفسنا، تماما مثلما يحجب اآلخرون الصفات الحميدة التي خصوا بها أنفسهم 
والخليجيين.  واللبنانيين،  والمصريين،  والجزائريين  والمغاربة  التوانسة،  مع  نشترك  نحن  فقط. 
أن  أبدا  أشك  ال  وأنا  األفضل.  بأننا  والقناعة  التعصب،  بمسألة  كافة!  العرب  نقول  أن  ونستطيع 

األفارقة يرون ما نرى، وكذلك اآلسيويين، وبالتأكيد بقية العالم الغربي قبلما يتطور فكريا!
يجلس  كان  لنخبة،  السمع  استرق  إنه  بقوله  الكاتب،  ويلخصها  الموضوع،  هذا  تتناول  المقالة 
أزاح قبعته للخلف، واصطنع شخصية المفكر  إذ  بجوارها في مكان عام، وكان قد تصدرها أحدهم، 
المتملقين  من  جماعة  إاّل  ليسوا  والفرنسيون  البخالء،  التعساء  من  حزمة  الهولنديون   ..« وقال: 
األذالء، واأللمان أمة من السكارى المدمنين للخمر النهمين في األكل، واإلسبان طغاة متغطرسون 
-وال أدرى كيف سقط من تقييمه اإليطاليون رواد النهضة األوروبية- وانتهى إلى أن اإلنجليز هم 

وحدهم الذين يبزون شعوب األرض جمعاء!«.
المتعصب،  ذلك  حول  المتحلقين  اإلنجليز  بقية  من  بالزهو  قوبلت  مالحظته  إن  الكاتب  يقول 
يُوافقه  إن كان  واجهه متسائال  بل  لم يدعه في شأنه،  يقول،  بما  ليس مهتما  بأنه  وألنه تظاهر 
كحكمه،  حكما،  المرء  ليصدر  ألنه،  موافقتي  بعدم  فأجبته  ممتعضا،  كنت  »وألنني  وقال:  الرأي. 
كانوا  وإن  اإلنجليز  ثم  حكمه؛  يصدر  أن  قبل  بينهم  ويعيش  البلدان  هذه  على  يطوف  أن  ينبغي 
شجعانا وكرماء فإنهم عنيدون مندفعون، متهورون، يبتهجون أكثر مما يجب في الرخاء، ويبالغون 
إال  المتعصب  ذاك  من  كان  فما  أحدا،  يعجب  لم  رأيه  أن  للكاتب  وبدا  الشدة«.  وقت  اليأس  في 
يحبونه،  ال  وطن  في  يعيشون  الذين  أولئك  من  »أتعجب  ساخرا:  وقال  أخرى،  فوق  رجال  وضع  أن 

ويتمتعون في الوقت ذاته بحماية الحكومة وخيراتها، وال يكنون في أعماقهم حبا لها«.
الفرصة ألن  فلقد منحتهم  أغادرهم،  أن  يتعين عليَّ  أنه  إلى  »انتبهت  المقال:  واستطرد كاتب 
فغادرتهم  معهم،  الموضوع  مناقشة  العبث  من  وأنه  السياسية،  ومبادئي  بوطنيتي  الظن  يسيئوا 

غير آسف على قراري«.
حكمه  أصدر  الذي  ذلك  أعلنه  ما  يرون،  جميعها،  وليس  العربية،  الدول  غالبية  وأيضا  نحن، 
النهائي واختتمه بحرمان المعترض من حقوقه في إعالن رأيه، ولو استمر النقاش التهمه بخيانة 

الوطن وقد ينفذ فيه القصاص في الحال.
والعجيب أن اإلنسان يضيقها على نفسه، ورب الكون وسعها، مؤكدا أن أرضه واسعة، والتنقل 
والمفكر  عالمي«  مواطن  »أنه  أعلن:  من  هو  سقراط  ولعل  لهم.  وتعالى  سبحانه  قرره  حق  فيها 
يعني  عالمي  مواطن  أنه  المرء  يقرر  وعندما  يفرقهم«  والفهم  الناس  يجمع  »العقل  قال:  »هيغل« 

أنه منتٍم لإلنسانية جمعاء، وليس لجزء منها.
ال  الكون  من  صغيرة  لمساحة  التعصب  هي  سميث«  جولد  »أوليفر  مقال  تناولها  التي  والفكرة 
تعني مطلقا أنها انتماء لإلنسانية كافة ولكن لجزء منها فقط، واالنتماء للوطن أمر غاية في الرقي 
بقية خلق اهلل. ال  فيها على  يتطاول  بدرجة  المرء متعصبا  أن يجعل  ينبغي  بالجميل، وال  والعرفان 

يحق ألحد أن يُقيم مفاهيم الناس في أوطانهم، أو ينظر إليها بدونية.
دون  بلدي،  أحب  أن  جدا  الممكن  من  »أليس  متسائال:  مقالته  سميث«  جولد  »أوليفر  ويختتم 
أن أكره شعوب البالد األخرى؟ أليس من الممكن أن أدافع عن قوانينها وحرياتها، بشجاعة وعزم 

أكيد، دون أن أحتقر باقي سكان العالم؟..«،
ذلك  يعني  ال  العالمي«  »المواطن  سميث:  السيد  مقال  بموضوع  له  عالقة  ال  أمر  وهذا  ثم 
ببساطة  ألنه  لإلنسانية!  ينتمي  أن  وقرر  واستقرارهم،  وأمنهم  وجيرانه  أهله  قوت  سرق  الذي 
أن  له  يحق  ال  مطلقا.  باإلنسانية  له  عالقة  ال  وأيضا  عالميا،  مواطنا  وليس  عالميا،  لصا  أصبح 
يضع رجال فوق أخرى، وسط شلة تنافقه، في صالونات الفنادق الباذخة، في أي مكان في العالم، 
في  ونقده  آرائه  عن  اإلفصاح  على  يجرؤ  ال  بالتأكيد  إنه  إليه.  لجأ  الذي  البلد  قناعات  وينتقد 

الشعبية. وأسواقها  مقاهيها، 

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

لهجة طرابلس الغرب
• أحمد الفيتوري

بنغازي،  مدينتي  من  قادما  بالدي،  عاصمة  الغرب  طرابلس  نزلت 
للعمل،  العمر  الثامنة عشرة من  ألف كيلو متر، عند  قاطعا مسافة 
تحوير  مع  لكن  الفتيات،  أعاكس  كنت  كنت صحفيا شابا. وكشاب 
اللهجة  بتغنج  البنت،  جمال  جانب  إلــى  همت  لقد  بــي،  خــاص 
أمي،  لهجة  ففي  عني،  غريبة  تكن  لم  ما  الطرابلسية،  النسائية 
التي من بلدة غريان مشترك عميق، ما جعل جانب المعرفة للهجة 
أي  يا شرقاوي،  برا  تزجرني:  البنت  كانت  عندي.  عاليا  الطرابلسية 
يحثني  ما  التمييز  لكن  عنها،  أذهب  أن  آمرة  لهجتي،  تميزني من 
على المعاودة، فهو يجعل مني كما نجم، وفي أحيان كثيرة يعني 
الغريب المستحب. من جهتي تشدني اللهجة ومن جهتهن أيضا، 
عند  خاصة  المستجد،  الغريب  في  الجميل  يجد  منا  كل  وكأنما 
أيضا  لكن  مختلفين،  يبدوان  واإليقاع  الرنين  والقبول،  المغازلة 
في  ما  للشكل  بل  للمعنى،  مشدودا  منا  أي  يكن  لم  مستحبين، 

غرابته جماله.
كأن  الحظت  ما  أول  عشر،  سنوات  بعد  العاصمة،  إلى  عدت 
ولم  عرفت،  التي  الغرب  طرابلس  تعد  لم  الكبر،  شابها  مالمحها 
كذلك  طرابلسية،  لهجة  يعد  لم  سمعت  وما  الشباب،  فعل  أفعل 
لم تقل لي بنت أو امرأة: برا يا شرقاوي. في المرحلة األولى، التي 
المسرحي  المخرج  الصديق  أطفال  الشباب،  بعهد  إليها  أشرت 
»عمو  يدعونني  بيته،  جئت  متى  طرابلس،  في  العالقي  محمد 
أي ما بك؟. أي  أقول: كنك،  لتميُز لهجتي كشرقاوي عندما  كنك« 
تذوب،  أحببت  ما  الخصوصية  اللهجة  أخذت  عشر،  سنوات  بعد 
لم  قال:  إيكو  أمبرتو  أن  قرأت  وكنت  نمت،  جديدة  لهجة  كانت 
يوحد إيطاليا غاليباردي، بل وحدها التلفزيون. شيء من هذا حدث 
)القاهرة  لهجة  أهلها،  الكثير من  عرف  ما  العرب،  وبالد  ليبيا،  في 

المصرية( بسبب السينما.
به،  شغفت  الذي  الشعر  طالعت  كلما  كثيرا،  هذا  في  فكرت 
الحديث  أقرأ  كنت  لكن  بالعامي،  الموصوم  العربي  الشعر  خاصة 
صالح  كرباعيات  بالفصحى،  مثال،  مصر  في  منه  والشهير  منه، 
الشعر  من  أقرأ  عما  بيّنة،  غرابة  أو  اختالفا  فيه  أجد  ولم  جاهين. 
الشاعر  عن  الشائعة  المالحظة  فهمت  وعليه  بالفصيح،  المُكنى 
أحمد شوقي، حيث مدح شعر بيرم التونسي، بأنه خطير على شعر 
الفصحاء، لقد فهمتها في السياق غير الشائع: خطورة العامية على 

شعر  التونسي  بيرم  شعر  أن  سياق،  في  فهمتها  بأن  الفصحى، 
على  متكئا  أخذ  قد  مصر،  في  الراديو  كان  بيّنة،  فصاحة  فصيح 
معيارية،  للغة  جديدا  ُأسا  يضع  كان  أي  مفاعيله،  يفعل  الصحافة، 

آخذة في التداول.
يذكر  )الفصحى(،  المعيارية  واللغة  اللهجة  بين  الفارق  عن 
اللغة،  من  تنويع   dialect اللهجة  »أن  أحمد:  عياد  الليبي  الباحث 
اإلقليمية  الخلفية  يحدد  ــفــاظ،  واألل القواعد  استعمال  حيث 
تعرف  للهجات،  المنهجية  الــدراســة  للمتكلم.  االجتماعية  أو 
اللهجة  هي  اإلقليمية،  اللهجة   .dialectology بالديلكتولوجي 
واللهجة  للمتكلم،  الجغرافي  المنشأ  حول  معلومات،  تنقل  التي 
والوضع  االجتماعية  الطبقة  حول  معلومات،  تنقل  االجتماعية 

االجتماعي، والخلفية التعليمية والمهنية، للمتكلم«.
ازدرائي،  بشكل  أحيانًا  يستخدم  »لهجة«،  المصطلح  ويُعلق: 
يستخدمون،  الذين  هؤالء  حتى  بلهجة،  يتحدث  فرد  كل  أن  رغم 
سبيل  على  المعيارية،  اإلنجليزية  في  كما  للغة.  معياريا  تنويعا 
المعدّلة،  اإلنجليزية  من  اللهجة  تلك  هي  تقنيًا  والتي  المثال، 
المنطوقات   accent اللكنة  التعليمي.  لالستخدام  كنموذج 
واإلقليمية.  االجتماعية  الهوية  تتبين  باستخدامها  التي  الصوتية، 
مكانة  ذو  اللغة،  من  تنويع  أو  لهجة،   standard المعيارية  اللغة 
في  يستخدم  نموذج،  أو  كمعيار  وتُــقــدّم  مستخدميها،  لــدى 
تراِع هذا  لم  التي  اللغوية،  األشكال  أو  اللهجات  والتعليم.  اإلعالم 
المعيار، تعرف باللغة غير الممعيرة. والمعيرة هي النمو والتطوير 
الطبيعي، للغة معيارية في المجتمع، وأيضا محاولة المجتمع لجعل 
للغة.  بنجوين  قاموس  )المصدر:  كمعيار  اللهجات  من  واحــدة 
 Penguin dictionary of بنجوينه  دار   .1999 الثانية.  الطبعة 

.)language
إن اللهجة هي اللغة، وإذا ما تفحصنا كتابات، مثل الموشحات، 
ليلة  ألف  كما  فهي  كتابتها،  حين  األندلس،  فصيح  أنها  فنجد 
التي كتبت بفصيح  المقامات،  المختلفة، وكذا  وليلة، في طبعاتها 
مع  حاصل  هو  كما  المقام،  حسبما  مشافهة  سردت  وإن  زمانها، 
في  جلنا،  ما  إذا  وأما  هالل.  بني  كسيرة  األشهر،  العربية  السير 
دواوين الدول والرسائل، خاصة في القرنين الثامن والتاسع عشر، 
فإن ما تم تدوينه ال يبعد كثيرا، عن اللهجة المتداولة في المدن 

للغة  مدونة  عن  عبارة  الفترة،  تلكم  وثائق  من  والكثير  الرئيسة، 
والكتابة  للقرآن،  المعيارية  للغة  وليست  المتداولة،  المعيارية 

الكالسيكية للقرن الرابع الهجري.
كما  جلدها  جددت  وقد  اللغة  هي  المتداولة،  اللغة  أو  اللهجة 
أساليب  تتخلق  ومنها  اللغة،  جسد  خاليا  تجديد  هي  بل  الحية، 
التي  الحية،  اللغة  ثدي  من  الكتابة  فترضع  وتجددها،  الكتابة 
تتجسد في الصحافة في العصر الحديث، واآلن في مجمل الميديا، 
في  الحياة  تشيع  التي  الوسائل  هذه  ميديا،  السوشيال  في  خاصة 

اللغة، وتنتج اللغة المعيارية للعصر، لآلن وهنا.
حكمها،  في  وما  والكناشات  اليوميات،  كتابة  كانت  ولهذا 
ما  بها،  التدوين  يتم  التي  المعيارية  اللغة  أي  الدارجة،  بالفصحى 
هي لغة الكتابة العربية، فجميعها رغم تنوعها، أبجديتها العربية، 
وأغلب مفرداتها العربية واشتقاقاتها، وفي هذا تنوعها. يأتي من 
المفردات المتداولة والمهجورة، فما هجر في بيئة نجده في بيئة 
أخرى متداوال، كذلك ما لحق الكالم من انزياحات، ما أحيانا تمس 
حيث  به، من  تشي  تقريبا،  مدونات كل عصر  فإن  ولهذا  الداللة، 

محمول األلفاظ، ومن حيث السياق.
منهم،  الكاتب  نجد  ولذا  المبدعون،  الكتاب  لذلك  تنبه  لقد 
يساهم  مما  محيطه،  في  متداولة  عربية،  بمفردات  غنية  كتابته 
في إعادة تداول المهجور من اللغة، وكذا يجعله قريبا من متلقيه 
فارس  والكاتب  اللغوي  نموذج،  خير  هذا  وفي  محيطه.  دائرة  في 
اللغة  سفر  أعده  ما  الساق«،  على  »الساق  كتابه  في  الشدياق، 
للغة  أولية،  عالمات  السفر  وفي  عشر،  التاسع  للقرن  المعيارية 
ما  سيمياء،  على  محتٍو  السفر  والكتاب  العشرين.  للقرن  المعيارية 
سمي بعصر النهضة العربية، ومنه نرصد أن المفردات المتداولة، 
منها،  مستجد  هو  ما  وأن  حينه،  في  والمجتمع  الفكر  على  دالة 
الشدياق  وأما  بالعصر،  متداوليها  عند  والشعور  الحس  يُدلل على 
الملحة  للحاجة  منه  استشرافا  جديدة،  مفردات  اصطنع  من  فإنه 
كنت  وقد  والفلسفي.  والفكري  العلمي  والتطور  العصر،  الستيعاب 
في  ما  للشدياق،  الساق«  على  »الساق  كتاب:  هوى  في  وقعت 
الفقيه،  بيوميات  يجمعه  لكن  يوميات،  وليس  سيرة  أنه  تقديري 
التاسع  القرن  وأنهما من حفريات  اللغة،  التأريخ مسألة  إلى جانب 

عشر، ما لم يتم تنقيبه، بتؤدةِ علماء وبحاث اآلثار المثابرين.

من  دراغـــي،  ــورزو  ب الصحفي،  معي  ــرى  أج  2011 ــارس  م في 
مني  استأذن  بدرنة،  النجمة  مقهى  في  مقابلة  تايمز  فاينانشيال 
المقالة  ونشرت  مقال،  إلى  المقابلة  هذه  يحيل  أن  في  بعدها 
متقدا  مازال  العلمانية  الليبرالية  »جمر  ترجُمته:  عنوان  تحت 
بأنها  المقال  في  وصِفتْ  بلحية  بصورتي  مرفقة  ليبيا«  في 
هذه  إلى  توصل  كيف  أعرف  وال  إسالمية،  وليست  علمانية  لحية 
النتائج، أو كيف اعتمد هذا العنوان، رغم أن حديثنا عن العلمانية 
ال  إجابتي:  وكانت  علمانيا؟  كنت  إذا  ما  طرحه  سؤاال  يتجاوز  لم 
أدعي هذا الترف، فأنا مجرد مواطن ليبي أعيش عصري، وليبيا ال 
يوجد فيها تيار علماني حقيقي أو ليبرالي. وحين اعتبرني استثناء 
عمن سبق أن قابلهم، قلت له كل من يجلسون في هذا المقهى 
وسائل  لكن  مثلي،  يفكرون  الــشــوارع  هــذه  في  يمرون  ومــن 
اإلعالم الدولية أو الصحف الكبرى حين زارت درنة، بعد انتفاضة 
سجن  من  العائدين  وعن  المتشددين  عن  تبحث  كانت  فبراير، 
األغلفة،  على  صورهم  وتضع  حوارات  معهم  لتجري  جوانتانامو 
واألمر ال يعدو كونه بحثا عن اإلثارة وليس عن حقيقة ما يجري. 
مع متطرفين  أجرى حوارات  قد  كان  يقابلني،  أن  قبل  فالصحفي، 
عن  سردته  عادي  كالم  في  رأى  السبب  لهذا  وربما  إسالمويين. 
حتى  العلمانية،  أشكال  من  شكال  والمستقبل  للتغيير  مفهومنا 
الصحفي  معها  التقط  سياحية  بنفحة  مقالته  في  ظهرت  وإن 

الغربي صورة.
وكيف  العلمانية،  مسألة  مناقشة  إلى  الحدث  هذا  يحيلني 
يمكن الحديث عنها في مجتمع بمعزل عن رصيدها النظري الذي 
والتفسير  والجدل  بالتحليل  تلقفتها  أخرى  مجتمعات  في  دُشن 
من  وانطالقا  الدساتير،  نصوص  إلى  تصل  أن  قبل  قرون  لعدة 
المهمة »قول  بوحمرة  الهادي  الكاتب  مقالة  ورد في  مما  بعض 
 9 الوسط،  ببوابة  المنشورة  والدولة«  الدين  بين  الفصل  في 
أيضا  المهمة  الككلي  عمر  الكاتب  ومالحظات   ،2020 ديسمبر 
أو  العلمانية  على  »النص  معه  اختالفاته  بعض  عن  مقالته  في 
أكررها  ولن  نظري  وجهة  عن  عبرت  والتي  الدستور«  في  الدين 
عنها  مسكوت  لمسألة  الثرية  الرؤى  هذه  نقاش  سأحاول  هنا، 

لدينا أو مطروحة بشكل موارب رغم أهميتها القصوى.

بقدر  ومغاليا  مجازفا  مجتمعنا  في  العلمانية  عن  الحديث  يبدو 
الحديث عن السفر في الفضاء أو الفجوات العلمية والرقمية التي 
أو  الصعوبة  هذه  تجنب  أجل  من  أنه  غير  العالم.  عن  تفصلنا 
عارض  ليبيا كل من  في  به  اتهم  الذي  المستفز،  المصطلح  هذا 
ليبيا،  أزمات  لحل  كنهج  العلم  عن  تحدث  من  أو  الدين،  تسيس 
مصطلح  استخدام  عبر  الدولة  عن  الدين  فصل  مسألة  سأناقش 
قريب  أنه  مع  الليبي  الوجدان  في  المستساغ  المدنية  الدولة 
المدنية  الدولة  فمصطلح  العلمانية،  الدولة  بمفهوم  الصلة 
عقود  وحتى  الدينية،  للدولة  كمقابل  األوربية  األدبيات  في  برز 
الزواج التي تُبرم خارج المؤسسة الدينية تسمى مدنية، وتعريف 
مبادئ  أهم  من  مفاده:  منه  جزء  رواجا،  األكثر  المدنية(  )الدولة 
الدولة المدنية أنها ال تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها 
ال تعادي الدين أو ترفضه. حيث إن ما ترفضه الدولة المدنية هو 

استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية.
حين نتحدث عن رأي يتعلق بمنع األحزاب ذات المنشأ الديني 
في الدستور أو قانون األحزاب وقانون االنتخابات، عادة ما تكون 
الديمقراطية  الغربية  الدول  أحزاب  ببعض  باالستشهاد  الردود 
المقارنات  هذه  ومثل  )المسيحي(  مفردة  اسمها  في  تحمل  التي 
قد تقع ضمن مغالطة »حتى أنت« المنطقية، ألن المدلول الذي 
في  ورد  الذي  اللغوي  الدال  عن  مختلف  الذهنية  الصورة  يشكل 
للحالتين.  المختلف  الثقافي  بالسياق  تتعلق  اعتبارات  وفق  النص 
يقول غوتلوب فريغه: »للمنطق غايات كثيرة ليس أقلها الكشف 
جادل  وقد  الفكر«.  طريق  في  اللغة  تضعها  التي  الفخاخ  عن 
المنطلق يمكن نقد ما  الجزئية. وربما من هذا  الككلي في هذه 
الدول  دساتير  من  الكثير  فيها  سرد  التي  الهادي  مقالة  في  ورد 
الديمقراطية في الغرب التي تثبت مقوالت دينية فيها، واألمر ال 
تاريخية  باختالفات  ولكن  فقط  ومدلوالت  دوال  باختالف  يتعلق 
والفكر  الفلسفة  مع  الالهوت  فيها  تجادل  عقل  وسيرة  بنيوية 
اإليمان  أو  الدين  يصبح  أن  إلى  أفضت  أوربــا  في  قرون  طيلة 

مسألة فردية حين تتصادم مع غايات المجال العام.
حين يذكر أن الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع يختلف األمر 
أو  الدستور باسم اهلل  أو بداية  الدينية،  الدولة  عن تحديد هوية 

احترام الدين أو نبي الدين، ألن هذا نوع من اإلنشاء التمهيدي، 
تتعلق  وأحكام  وقوانين  تشريعات  عنها  تترتب  مــوادَّ  وليست 
للتشريع،  مصدر  الشريعة  مبدأ  تثبيت  في  كما  المجتمع،  بإدارة 
دستور  في  السلطات«  مصدر  المقدس  الثالوث  »يعتبر  قول  أما 
ما  النص  هذا  ورود  وربما  حاد،  فناتج عن صراع مذهبي  أيرلندا، 
جعل الحروب المذهبية بين الكاثوليك والبروتستانت تستمر في 

أيرلندا حتى بداية األلفية الثالثة.
من الممكن أن يرد في الدستور باب للحريات المختلفة، لكن 
المادة  هذه  وفق  منقوصة  أو  تلقائيا  منسوخة  ستكون  موادها 
الدول  دساتير  بعض  في  ومحصنة  حاكمة  تكون  ما  عادة  التي 
نفاذها  من  يقلل  ال  احترازيا  أو  جزئيا  ورودها  وحتى  اإلسالمية، 
المصادر،  أحد  أو  أساسي  كمصدر  ذكرها  باعتبار  وسلطتها، 
الممكن  من  الشريعة  فيها  تبث  لم  التي  القضايا  بكون  يُفسر 
يوجد  ال  التي  التشريعية  والمسائل  وضعية،  قوانين  تحكمها  أن 
النصوص  في  التشريع  باعتبار  محدودة  الشريعة  في  أصل  لها 
من  كثير  إلــى  يتطرق  مثال،  المسيحية  باختالف  اإلسالمية، 
وحتى  العيش،  وطرائق  اليومية  الحياة  تخص  التي  التفاصيل 
المؤسسات االقتصادية والمالية واألزياء وحقوق المرأة والميراث 
واالحتفاالت  الفنون  إلــى  ــوال  وص والمناهج،  التربية  ــرق  وط
تحت سلطة  يجعلها  ما  إلخ،  تنموي..  كقطاع  السياحة  ومتطلبات 

مؤسسات اإلفتاء أو األوقاف.
فيه  وضح  الذي  الهادي  استدراك  مع  نمضي  أن  الممكن  من 
الفقهية،  لالجتهادات  فيه  إلزام  ال  الذي  »الدستور  بكون  احترازه 
ويُخضع ما يمكن أن يقنن منه لمبدأ المالءمة ولألطر القانونية، 
بنفس  يوزن  أن  يستقيم  ال  الدستورية،  الضوابط  حدود  وفي 
للشريعة،  ملزٍم  تعريفٍ  على  صراحة  ينص  الذي  الدستور  ميزان 
المشرع  يقيد  أو  معينة،  فقهية  مذاهب  أراء  عن  الخروج  ويمنع 
القانون  إخضاع  إلى  وينتهي  معين،  مذهب  أو  فقهي  بمنهج 
الدستور  تعريف  مع  يتسق  االحــتــراز  وهــذا  الفقهية«.  لألطر 
الدستور  حقن  لكن  مدنية،  دولة  إلقامة  يسعى  الذي  العلماني 
اليومية  الناس  بحياة  المتعلقة  الشريعة  يخص  فيما  مغازلة  بأي 
أو  الظرفية،  المعاني  على  األزلية  المعاني  لتركيب  محاولة  هو 
طرحه  كما  تاريخيته،  عن  النص  وعزل  التلفيق  مبدأ  يسمى  ما 
المفكر نصر حامد بوزيد الذي لم يمنع دستور ــ بهذه االحترازات 
منه،  زوجته  وتطليق  بالردة  عليه  الحكم  ــ  الهادي  ذكرها  التي 
يلوذ  ألن  اضطره  ما  تبرئته،  عن  القانوني  دفاعه  فريق  وعجز 
ومشروع  للتلفيق.  تفاديا  األكثر  العلمانية  الدساتير  بمنفى 
نفاذ  يخص  فيما  تشددا  أكثر  ليبيا  في  اآلن  المطروح  الدستور 

الشريعة من الدستور المصري آنذاك.
دولة  دستور  في  الرسمي  الدين  على  »النص  الهادي  يقول 
عامل  فيها  الديني  االنتماء  ويُعد  دينية،  أقليات  فيها  يوجد  ال 
في  ويقطع-  وشقاق،  فرقة  عامل  ال  وسياسي،  اجتماعي  تماسك 
الكراهية  وخطاب  التكفير  وبحظر  التمييز  بمنع  الوقت-  نفس 
الكيفية إلى النص على ذلك  إليه بنفس  النظر  والعنف، ال يمكن 
أن  إلى  أميل  أني  رغم  الدينية«.  األقليات  فيها  تتعدد  دولة  في 
بدستور  إال  تعزز  ال  االجتماعي  والتماسك  العنف  عدم  ضمانة 
)مدني( يضمن حق المواطنة والتعددية الثقافية وحرية االعتقاد، 
المدنية  الدولة  مفهوم  مع  يتعارض  ال  رسمي«  »دين  وسياق 
المغالطات  ومن  نفسه،  الدين  روح  مع  يتعارض  ولكن  فحسب 
التي تشهر في وجه العلمانية للتشويش عليها كون المجتمعات 
نظام  إلى  تحتاج  ال  دينية  أقليات  فيها  توجد  ال  التي  اإلسالمية 
على  مقتصرة  أنها  مصدره  للعلمانية  خاطئ  فهم  وهو  علماني، 
ضمان التعايش بين المكونات الدينية المختلفة، غير أنها، فضال 
فيما  دنيوي  إلى  لدني  هو  بما  االنزياح  تعني  الغاية،  هذه  عن 
المدنية  الدولة  تشكل  وبالتالي  المجتمع،  شؤون  إدارة  يخص 
عقد  إلقامة  أرضية مهمة  العام  والمجال  الدين  بين  تفصل  التي 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  السلطات  فصل  مبدأ  يضمن  اجتماعي 
االجتماعي.  التماسك  أو  للتعايش  وصفة  مجرد  وليست  مواطنا، 
األقليات  تشمل  ال  مثال  االعتقاد  حرية  حق  تضمن  التي  فالمادة 
وتحمي  التعبير  وحرية  الفكر  حرية  تشمل  ولكن  فقط  الدينية 

حرية االعتقادات المختلفة في المجتمع المتجانس مذهبيا.

»التعصب«

فاعلية توليد الحياة



الخلد، اإلثنين، احتفالية نظمها مجمع  شهدت قاعة قصر 
للتربية  الليبية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  العربية  اللغة 

والثقافة والعلوم، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
إلقاء  جلستين،  مدى  على  الفعالية  برنامج  وتضمن 
كلمات بالمناسبة تعدد مناقب لغة الضاد، وتدعو لتفادي 
والبحوث  بالدراسات  وإسنادها  بها،  الالحق  القصور 
وقواعدها  بتفاسيرها  المعنية  الحولية  ــدارات  ــ واإلص

الصرفية وكذا مواكبتها للمفردات الوليدة.
اللغة،  رئيس مجمع  الهرامة  عبدالحميد  الدكتور  وأشار 
اللغات  احترام  ــرورة  ض إلــى  ــى  األول الجلسة  وقائع  في 
تهيئة  إلى  إضافة  أصيال،  وطنيا  مكونا  باعتبارها  المحلية 
ملمحا  قواعدها،  وضبط  المكتوبة  غير  الليبية  اللغات 
بين  تواصل  كلغة  ماسة  حاجة  تمثل  العربية  كون  إلى 

مواطنين تجمعهم روابط التراث والدين.
الليبية ألصدقاء  وأشاد علي أحمد سالم عضو الجمعية 
اللغة  مجمع  قدمه  الذي  بالدعم  كلمته  في  العربية  اللغة 
من  ومكنها  نجاحها  في  أسهم  والذي  للجمعية،  العربية 

مواصلة نشاطها المعني بعلوم اللغة وروافدها المعرفية.
له  محاضرة  في  نصر  بشير  الصديق  الدكتور  وتناول 
بعنوان »الترجمة ومعضلة المصطلح « إشكاالت الترجمة 
مبينا  ــرى،  أخ لغة  إلى  األم  اللغة  من  النقل  ومالبسات 
األصلي  النص  مستوى  إل  ترجمة  أي  ترتقي  أن  استحالة 

لعوامل ترتبط بالحقل الثقافي واللغوي وتجربة المترجم.
الخلط بين  آخر عند مسألة  المحاضر في جانب  وتوقف 
تقرأ  مفردات  هناك  أن  إلى  منوها  والمصطلح،  المفهوم 
المفهوم،  خانة  في  تندرج  وهي  مصطلحات  أنها  على 
مشكالت  في  تتسبب  مصطلحات  هناك  أن  إلى  إضافة 

معرفية مثل التأويل. وخصصت الجلسة الثانية التي تولى 
الراحل  الشاعر  لتأبين  الفنادي،  يونس  الكاتب  إدارتها 
تستذكر  وكلمات  قصائد  خالل  من  البغدادي،  عبدالمولى 
من  كل  ألقاها  والتي  الشعر،  قضايا  عن  المدافعة  روحه 
ممثال  بواليحة  عبدالمنعم  والدكتور  الهرامة،  عبدالحميد 
الدكتور  والعلوم،  والثقافة  للتربية  الليبية  الوطنية  للجنة 
عمر خليفة بن إدريس، قرأها بالنيابة عنه علي أحمد سالم، 
الذي  العبيدي  الدكتور شعبان  الدكتور عبدالسالم إدريس، 

سرد بعض ذكرياته ومواقفه مع صديقه البغدادي.
بعنوان  له  ورقة  في  الفنادي  يونس  الكاتب  وتطرق 

»البغدادي شاعر كل المدائن« إلى نصوص الشاعر الراحل 
الممتدحة لجمال المدن الليبية عبر عشر قصائد وهي جزء 
في  كمكان  المدينة  أهمية  على  تدلل  أشعار  فيض  من 
حيث  من  سواء  والشعري  األدبــي  والنص  المبدع،  حياة 

التوثيق التاريخي أو التشهير أو التذكير.
العربية  اللغة  مجمع  تقديم  التأبين  ــات  ورق وتخلل 
البغدادي  الشاعرعبدالمولى  لمكانة  تقديرا  وفــاء  درع 
الرئاسي  المجلس  عضو  قام  حيث  للقصيدة،  وإخالصه 
إلى عبدالباسط محمد  الدرع  بتسليم  زايد  العماري  محمد 

البغدادي شقيق الشاعر الراحل.

بهذه  الفنان،  هــذا  عن  الكتابة  أستهل  أن  المثمر  من  لعله 
الواقع  في  فأنا  الفن.  بهذا  المهتمين  تعين  قد  التي  المقدمة 
إلى  انتسبت  أن  بعد  إال  ورينوار(  )رامبرانت  الرسامين  أعرف  لم 
مدرسي  أحــد  مع  بصداقة  وارتبطت  اإلنجليزية،  اللغة  قسم 
عنهما،  حدثني  من  وهو  كهواية،  الرسم،  يمارس  وكان  القسم، 
وجدت  ولوحات،  تحفا  يبيع  المختار  شارع  في  محل  هناك  وكان 
وأهديت  فاشتريتهما  لرامبرانت،  للوحتين  نسختين  بالصدفة، 
لي  وبين  الرسام  هذا  عن  وحدثني  )جرهام(.  ألستاذي  إحداهما 
األلوان. وغير ذلك لم تكن  لوحاته، من خالل  قدرته على إضاءة 
كان  التي  الحركة  بعد  من  إال  التشكيلي  بالفن  اهتمامات  لي 
مرسما  أسس  الذي  استيته،  عبدالهادي  محمد  األستاذ  وراءهــا 
إلى  الليبية  الجامعة  بانتقال  هجرت،  أن  بعد  من  جامعتي  بمقر 
محمد  الفنان  األستاذ  المنطقة.  اسم  عليها  وأطلق  قاريونس، 
بها  التحقت  عندما  األشغال  لنظارة  اإلداري  األمين  كان  استيته 
أنه  أبدا  أعرف  ولم   1958 سنة  الكهرباء  عــدادات  قارئ  مساعد 

رسام وأنه درس هذا الفن، إال بعد أن تولى ذلك المرسم.
الرسم  عن  الكثير  عرفت  ومنه  المرسم  على  ــردد  أت صــرت 
الشهرة  هذه  من  تعجبي  أبديت  أنني  وأذكر  وتاريخه،  التشكيلي 
أنني  لدرجة  دالــي(،  )سلفادور  بعده  ومن  )بيكاسو(  نالها  التي 
أعتقد، بقناعة، أن هذين الفنانين يسخران من الناس، وكثيرا ما 
)رامبرابت(  هو  عندي،  الفن  أن  استيته  المرحوم  لصديقي  أكدت 
والمرحوم عوض اعبيدة. وال أخفي عليكم أنني ظللت كذلك إلى 
أن انتبهت إلى الجوانب الفنية في رسومات بيكاسو، بتوضيحات 

من صديقي الفنان محمود الحاسي.
التي  عالميون«  »فنانون  كتب  مجموعة  بتمعن  قرأت  وعندما 
من  أعرفه  لم  الذي  الكثير،  وفهمت  رؤيتي  توسعت  لكم  أقدمها 

قبل، خصوصا عن رسومات بيكاسو ودالي العجيبتين.
واعية  معرفة  دون  من  الحكم  فخ  في  أخرى  مرة  أقع  ولكنني 
وبيكاسو،  دالي  على  أصدرته  الذي  نفسه  الحكم  وأصدر  للفن، 
)بول  »السويسري  وهم:  الثالثة  المجموعة  إلى  وصلت  عندما 
وإن  وورل(«  )أندي  واألميركي  مور(،  )هنري  والبريطاني  كلي(، 

كان فن التصميم والنحت يتصدر مهارتهم.
فنون  المثال  سبيل  على  نتناول  لم  السابقة،  الحلقات  في 
أتناول  سوف  ولكن  للرسم،  المصاحبة  األخــرى  ودالــي  بيكاسو 
تميزوا  أنهم  باعتبار  الفنانين  عند هؤالء  والتصميم  النحت  فنون 
حكمي  بسبب  هفوتي  أعيد  أن  أريــد  ال  وألنني  الفن.  هذا  في 
الجوانب  بتوضيح  المجموعة  هذه  فنون  أتناول  فسوف  المسبق، 

األخرى المصاحبة لرسوماتهم.
الفنان بول كلي

في  عاش  ولكنه  والده  جنسية  يحمل   1879 سنة  كلي  بول  ولد 
سويسرا. ويعد من أشهر فناني القرن العشرين، موهبته وخياله 
وهذا  مرئيا«  يجعله  لكنه  المرئي  يكرر  ال  الفن  »إن  قوله:  أكدتا 
ما جعلنا نرى األشياء بشكل جيد 
المواهب:  متعدد  وهو  وجديد. 
وأيضا  شاعر  مدرس،  موسيقى، 
يعزف  الكالم،  قليل  فيلسوف. 
على  ويعمل  الكمان،  على  يوميا 
والكتابة،  التصوير  في  ــدوام  ال
ــاث.  األثـ تصميم  ــي  ف ــا  ــض وأي
ــداد،  األض فنان  بأنه  يصفونه 
يتحرر  أن  ينبغي  الفن  أن  ويرى 
بدأت  والتقاليد.  التاريخ  من 
من  المعارض  تتصدر  لوحاته 
أمه  موسيقيين:  ــداه  وال كان  ولما  سنة.   16 العمر  من  بلغ  أن 
بيانو  وعازف  للموسيقي  مدرسا  ووالده  ماهرة،  كالسيكية  مغنية 
منذ  العزف  ابتدأ  الموسيقى.  على  والــداه  شجعه  ولقد  وكمان. 
على  ويعزف  الشعر  يكتب  كان  فيما  سنوات،  سبع  عمره  كان  أن 

الكمان.
وهو  كاريكاتيريا  مدرسيه  يرسم  كان  إذ  مبكرا،  الرسم  بدأ 
اآلن  حتى  موجودة  رسوماته  زلت  وما  االبتدائية،  بالمدرسة 
على  تعرف  فنه.  تطور  كيف  تعكس  وهي  كبيرة  ثروة  وتساوي 
عازفة بيانو من أسرة محترمة وأحبا بعضهما ولكنهما لم يتزوجا 

إال بعد خمس سنوات، يوم 1906/9/15.
سنة 1900 التحق بأكاديمية ميونخ، وتركها بعد أشهر قليلة 
فهو لم يغير من طريقة حياته المستهترة. تنقل ما بين إيطاليا 
وسويسرا وألمانيا. سنة 1903 بدأ سلسلة من أعمال الحفر فأنتج 
أيضا،  خيالية  أسماء  ومنحها  وخيالية  غريبة  لكائنات  اختراعات 
العمل  هذا  في  واستمر  المثال،  سبيل  على  المجنح(  )البطل  مثل 
 1918 حتى   1898 بين  ما  كتبها  التي  يومياته  8 سنوات.  لمدة 
 1905 سنة  بدأ  الشخصية.  وقناعاته  أفكاره  عن  الكثير  توضح 
السطح،  أظهر  أن  أجل  هنا من  وقال: لست  الزجاج.  على  بالرسم 

أنا أظهر أبعد أعماق القلب.
يبع  لم  معارض  ثالثة  في  عمال   56 عدد   1910 سنة  عرض 
المعرض  زوار  نفور  بسبب  الثالثة  معارضه  وغلق  لوحتين  سوى 
جماعة  أسسوا  فنانين  على  تعرف  المناسبة  تلك  ولكن  الثالث. 
الزرق«. الفرسان  »جماعة  نفسها  على  أطلقت  ميونخ  في  فنية 

رسمها  التي  للري«  ماء  ودلو  ووعــاء  زهور  »حامل  لوحته  ولعل 
1910 هي التي جعلته ضمن مجموعة هؤالء الفرسان الزرق.

مع   1914 سنة  تونس  إلى  سفرته  هي  مهمة  نقلة  وكانت 
تتملكني،  »األلوان  تونس  في  وهو  قال  إذ  أصدقائه،  من  اثنين 
هذا.  أعلم  أنا  دائما.  وستتملكني  لمالحقتها.  مضطرا  لست 
أصبحت  لقد  واحد،  واللون  أنا  السعيدة:  اللحظة  مغزى  هو  ذلك 
مصورا«. ما رآه في تونس صار ملهما له. في تونس رسم لوحة 
تطور  إلى  سينتبه  لفنه  ــدارس  وال الحمامات«  من  عامة  »فكرة 
أشكال  سموها  التي  ديلوني«  وسونيا  »روبرت  لوحة  من  ألوانه 
1912 في باريس والمهتم  دائرية، وهما من تعرف عليهم سنة 
تونس  ألهمته  عندما  اللوحة  تلك  الوان  وظف  كيف  له  ستتضح 
 1914 عامي  بين  ما  الحمامات«.  عن  عامة  »فكرة  لوحة  ورسم 
وموت  األولى،  العالمية  الحرب  متجاهال  لوحة   475 انتج  و1915 

احد رفيقيه ممن كانوا معه في تونس.
سنة 1917 نالت أعماله إعجاب الجمهور وأصبح رساما معروفا 
وناجحا، وكان قد بلغ من العمر 38 عاما. استدعي من قبل الحكومة 
سنة  زهرة«  »أسطورة  لوحة  ورسم  بالجيش،  لاللتحاق  األلمانية 
أنه وظف  الجوية. والمعروف  القاعدة  بإحياء من عمله في   1918
بعض ما يعرفه من الشعر، خصوصا الذي تهديه له زوجته ليلي 
هونجشو  »براعم  كلوحة  لوحاته  في  صينيا،  شعرا  ذلك  في  بما 
مدرسا  عمل   1920 الفجر«. سنة  عتمة  من  »انبثق  ولوحة  شن« 
في مدرسة فنية، اسمها »الباوهاس« كانت فكرتها أن التصميم 
اإلنتاج في خلق عالم أفضل، وخالل  الفني قد يساهم عن طريق 
عمله كتب إرثا عن الفن، هو ما وثقه ما بين سنة 1925 و1931 
واإلرشــادات. وسنة  بالرسومات  مليئة  3000 صفحة  حوالي  وبلغ 
1922 رسم لوحته »ماكينة التغريد«. قال رسامنا »الفنان إنسان، 

هو في ذاته الطبيعة، وهو جزء منها..«.
كيلي:  فيليكس  ابنه  عنه  وقال  مصر  إلى  ذهب   1928 سنة 
مطلقا  يعمل  لم  وربما  قليال،  كان  مصر  إلى  رحلته  خالل  »عمله 
العام والطرق  ولكنه كان يختزن انطباعاته. وتعد لوحة "الطريق 
 1930 سنة  في  وبعدها   .1929 أعماله  أفضل  من  الفرعية" 
من  »مشطوب  لوحة  رسم   1933 سنة  وفي  إيقاعي،  لوحة  رسم 
والنار« وجميعها من  »الموت  لوحة  1940 رسم  القائمة«، وسنة 

أعماله المتميزة.
وعدم  ألمانيا،  في  السلطة  إلى  النازيون  وصــول  بعد  ومن 
1933، بينما كان  اقتحموا شقته سنة  لتنفيذ قناعاتهم،  رضوخه 
النازيون  وصــادر  سويسرا،  إلى  رحل  ذلك  وبسبب  عنها،  بعيدا 
على  وأصدقائه،  عمله  عن  بعيدا  منفي  وكأنه  وأحس  لوحاته، 
ومنذ  هناك.  تعيش  كانت  التي  عائلته  من  قريب  أنه  من  الرغم 
ثم  الحصبة،  بمرض  وأصيب  محموم،  بشكل  عمل   1935 سنة 
ثم   1940 يونيو   29 يوم  توفي  أن  إلى  ــادر،  ون خطير  بمرض 
برن  مقبرة  في  سنوات  ست  بعد  ــاده  رم ودفــن  رفاته،  حرقت 
إلى  ينتم  لم  )الباوهاوس(  باستثناء  أنه  زوجته.والمعروف  بجواز 
إيه حركة فنية مثل التكعيبية أو السريالية، إال أن أعماله كان لها 

تأثير عن هاتين المدرستين.
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 صرت أتردد على 
المرسم ومنه عرفت 

الكثير عن الرسم 
التشكيلي وتاريخه ليبيا تحتفي باليوم العاملي للغة العربية

دار حسن الفقيه تحتضن »بانوراما األلوان«

جهود تونسية إلحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
من بينها مخطوطات وعمالت وقطع أثرية

في احتفالية بقصر الخلد

القاهرة - الوسط

افتتاح بيت املدينة الثقافي 
»حوش الكيخيا«

انطالق الدورة 13 من املهرجان 
القومي للمسرح املصري

الكيخيا«،  »حــوش  الثقافي  المدينة  بيت  بنغازي  بلدية  افتتحت 
األمم  لبرنامج  الدائم  الممثل   - اإلنترنت  عبر  االفتتاح  في  وشارك 

المتحدة اإلنمائي في ليبيا جيراردو نيتو.
يهدف  المشروع  فإن  بنغازي،  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  ووفق 
خالله  من  يمكن  بحيث  الثقافي  المدينة  بيت  دور  ــادة  إع إلــى 

تفعيل النشاط الثقافي والفني في البلدية.
مجلس  عضوا  الماضي،  األسبوع  أقيم  الــذي  االفتتاح،  حضر 
العامة  الهيئة  ورئيس  الصغير،  والهادي  الزغيد  إبراهيم  النواب 
الموقتة  للحكومة  التابع  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 
صالح  الدكتور  لآلثار  العامة  المصلحة  عن  وممثل  المجبر،  محمود 

عقاب، ومدير عام جهاز المدن التاريخية نويجي العرفي.
الثقافي  المدينة  بيت  وترميم  صيانة  مشروع  أن  إلى  يشار 
المتحدة  ــم  األم صندوق  برنامج  من  ممول  الكيخيا«  ــوش  »ح
بالبلدية  المشروعات  مكتب  تنفيذه  على  ويشرف  اإلنمائي، 

بالتنسيق مع جهاز المدن التاريخية.

عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  المصرية  الثقافة  ــرة  وزي افتتحت 
القومي  »المهرجان  من  عشرة  الثالثة  الدورة  فعاليات  األحد،  مساء 
يوسف  الفنان  برئاسة  المسرح(،  في  اآلباء  )دورة  المصري«  للمسرح 
 2020 ديسمبر   20 من  الفترة  في  فعالياتها  تقام  والتي  إسماعيل، 

إلى 4 يناير 2021.
اإلنتاج  شــؤون  رئيس  جالل  خالد  المخرج  االفتتاح  حفل  حضر 
دار  رئيس  صابر  مجدي  والدكتور  االفتتاح،  حفل  ومخرج  الثقافي 
رئيس قطاع صندوق  عبدالوهاب،  فتحي  والدكتور  المصرية،  األوبرا 
الفني  البيت  رئيس  مختار،  إسماعيل  والمخرج  الثقافية،  التنمية 
للمسرح ومدير المهرجان، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة 
الهيئة  رئيس  عــواض،  أحمد  والدكتور  للكتاب،  العامة  المصرية 

العامة لقصور الثقافة، والعديد من رواد الفن المسرحي المصري.
الحراك  هو  للمسرح  القومي  المهرجان  إن  الثقافة  وزيرة  قالت 
لكل  اإلبداع  من  كامل  عام  وهو حصاد  المصري،  للمسرح  الحقيقي 
المسرحيين من شباب محمل بالطموح واألفكار الجريئة ونجوم كبار 

لديهم خبرات وتجارب مهمة.
الدورة االستثنائية،  المشاركين في هذه  التحية لكل  كما وجهت 
واصلوا  قد  كونهم  المسرحي  العمل  فــروع  كل  في  مبدعين  من 
الذي  الوقت  ذات  وفي  العصيبة،  الظروف  هذه  ظل  في  إبداعاتهم 

قدمت فيه أغلب المهرجانات المسرحية عروضها »أون الين«.
إسماعيل  يوسف  الفنان  برئاسة  المهرجان  إدارة  إيناس  وشكرت 
الجمهور  يشاهدها  حية  بعروض  الدورة  هذه  خروج  على  إلصرارهم 
الملتقى  لحضور  الجميع  دعت  كما  آخر،  وسيط  دون  معها  ويتفاعل 
الفكري »150 سنة مسرح مصري«، كونه محورا مهما وثريا لتأكيد 
بمشاهدة  االستمتاع  للجميع  متمنية  المسرح،  في  مصر  ــادة  ري
عروض مسرحية جيدة خالل المهرجان، وطالبت االلتزام باإلجراءات 

االحترازية والوقائية.
المسرح  ــرواد  ل التذكارية  الــدروع  المصرية  الــوزيــرة  وقدمت 
المرشدي  سهير  والفنانة  السعدني  صالح  الفنان  وهم  المصري، 
الفنانة  ابنته  ياسين، وتسلمته  أحمد واسم محمود  والمخرج عباس 
الشاعر  واسم  أسرته،  وتسلمته  باهلل  المنتصر  واسم  ياسين،  رانيا 
نجيب سرور. وبدأ حفل االفتتاح بالعرض المسرحي »الميراث«، فكرة 
كريمة  رقصات  تصميم  الغرباوي،  محمد  ديكور  جالل،  خالد  وإخراج 
عبدالمحسن،  الحوار عماد  يحيى،  أحمد طارق  إعداد موسيقي  بدير، 

مخرج منفذ عال فهمي، إضاءة ياسر شعالن.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

معرضا  األحد،  الفقيه،  حسن  دار  احتضنت 
»ابتكار  عنوان  تحت  فنانا  عشر  لتسعة  تشكيليا 
األلوان«،  »بانوراما  مجموعة  نظمته  إبداع«،  فن 
الجمالي  المنحى  بين  لوحاته  مضامين  تنوعت 
وأخرى  الذات،  شواغل  في  مبحرة  أو  الخالص، 

تتناول قضايا الواقع المعيش.
الفترة  خالل  يستمر  الذي  المعرض  وينهض 
برعاية  الجاري  الشهر  من   22 إلى   20 من 
بث  فكرة  على  والتراث  للفنون  القومي  المركز 
إليه  أشارت  ما  وهو  العنف،  ونبذ  السالم  روح 
للمجموعة،  العام  المشرف  محمد،  أحالم  الفنانة 
الدفع  ضرورة  عن  »الوسط«  إلى  حديثها  في 

بالحياة  اإلبداع  يمزج  تشكيلي  خطاب  اتجاه  في 
تحيد  نفسية  رؤية  لصالح  األلوان  توظيف  ويحاول 

عن لغة الكراهية.
مدير  الشريف،  عمر  عبدالكريم  وأوضح 
للخيال  العامة  بالهيئة  والتراث  الفنون  مركز 
للمجموعة،  الثاني  هو  المعرض  أن  والمسرح، 
أهمية  مضيفا  الماضية،  المدة  سابق  عرض  بعد 
تجاهل  من  الرغم  وعلى  كهذه،  مشاريع  دعم 
يظل  الرهان  أن  إال  لها،  المعنية  المؤسسات 
المتاح  ووفق  الذاتي،  المجهود  على  معقودا 

حفاظا على تواصل نشاطها قدر المستطاع.
من  الشبشوبي  نورية  الفنانة  وتحدثت 

ثالث،  لوحات  في  مساهمتها  عن  رقدالين 
وتتجه  والمعاصرة،  األصالة  مفهومي  بين  تجمع 
صيرورة  وترجمة  الذات،  كوامن  مالمسة  إلى 
القلق  وإعصار  الحياة،  ضغوطات  مع  المواجهة 
المواجهة  خطورة  تستشعر  وهي  يحاصرها  الذي 

مع المجهول.
عبر  الطيار  هاجر  األردنية  الفنانة  وترسو 
مختلفة  بيئية  أنماط  عند  بالحصي،  الرسم 
من  منابتها  تستقي  األولى  بذاكرتين،  متشبعة 
الطفولة  عالم  حيث  األردني  بالريف  سحيم  قرية 
تجاربها  مشاهدات  على  الثانية  وتقوم  والشباب، 

في فضاء مدينتي سبها وبنغازي.

عبر  والحضاري  اإلنساني  اإلرث  ــراء  وث بتنوع  ليبيا  تمتاز 
تاريخها، ما يجعلها مطمعا لمهربي وتجار اآلثار حول العالم، 

في ظل أوضاع أمنية غير محكمة.
اليهودي،  الــتــراث  على  الحفاظ  إلــى  تونس  وتسعى 
أثرية  قطعا  طالت  وتهريب  نهب  عمليات  بفعل  »المهدد« 
شاهدا  تعد  ليبيا،  ومن  تونس  في  ونــادرة«  »مهمة  عبرية 
على تاريخ اليهود في شمال أفريقيا، وهي قضية كانت تعتبر 
حسب   ،2011 ثورة  قبل  عنها«  »المسكوت  المواضيع  من 

»فرانس برس«.
وتكشف سعاد التومي، وهي محافظ مستشار في المتحف 
الوطني الشهير بباردو وسط العاصمة تونس: »عملت خالل 
العبرية  األثرية  القطع  عشرات  جرد  على  األخيرة  السنوات 

المسروقة التي تبين انها مهمة ونادرة«.
ولكن »الالفت كان وجود عدد كبير من اللقيات المنهوبة 
من ليبيا، تسعى أطراف إلى تهريبها إلى أوروبا عبر األراضي 
بكلية  التراث  متحف  مدير  كشف  ما  بحسب  التونسية«، 

اآلداب، في تونس، حبيب الكزدغلي.
»آثــار  جمعية  مؤسسي  من  وهــي  ــول،  ب كاتي  ــدت  وأك
حول  بالبحوث  تعنى  التي  الحكومية  غير  الدولية  بروجكت« 
تونسيين  »وسطاء  أن  األنثروبولوجي  واإلرث  باآلثار  االتجار 
للبيع  ليبيون  يطرحها  التي  المخطوطات  القتناء  يتسابقون 

على شبكات التواصل االجتماعي في تحد لكل القوانين«.
تونس  مع  ترتبط  التي  ليبيا،  في  اآلثار  قطاع  ويتعرض 
نظام  منذ سقوط  متنوعة  العتداءات  مشتركة،  برية  بحدود 
معمر القذافي العام 2011، بحسب ما أكد علماء آثار ومصادر 
السلطات  تنشر  الظاهرة،  حجم  على  وكمؤشر  رسمية. 
المضبوطات  عن  بيانات  السنة،  في  عدة  مرات  التونسية 

تدعم بعضها بصور.

قطع أثرية الفتة
تضم  األحجام  مختلفة  مخطوطات  في  المضبوطات  وتتمثل 
األسود  الحبر  أو  الذهب  بماء  نسخت  الصفحات،  عشرات 
عمال  يتطلب  مــا  ــور،  ث أو  شــاة  بأمعاء  أجــزاؤهــا  ولصفت 
مضنيا، بحسب ما أوضحت التومي، الخبيرة في مجال التراث 

اليهودي.
وأدعية  دينية  »أناشيد  على  األثــريــة،  القطع  واحتوت 
وتجسيمات  وحيوانية  ونباتية  هندسية  وزخرفة  وحكم 

إنسانية نادرة وأبراج«.
»حجز  التونسية  الداخلية  وزارة  أعلنت  أكتوبر  نهاية  وفي 
منهما  الواحدة  طول  يتجاوز  العبرية  باللغة  مخطوطتين 
أنهما  تبين الحقا  نابل )شمال شرق(،  أمتار في والية  عشرة 

تتضمنان أجزاء من التوراة. تعود إلى بداية القرن العشرين.
»محفوظة  ــوراة  ــت ال مــن  نسخة  ضبط  أعلنت  كذلك 
يبلغ  ثور  بحبر خاص على جلد  اليد  بالكامل«، نسخت بخط 
بأسفارها  التوراة  أجزاء  كامل  على  واحتوت  مترا،   37 طوله 

من  وفريدة  »الفتة  بأنها  النسخة  هذه  ووصفت  الخمسة. 
تفصح  لم  أجنبية«،  ــراف  »أط وسعت  العالم«،  في  نوعها 

السلطات التونسية عنها، إلى شرائها العام 2017.
أيضا »ستة مجلدات ومخطوطات  المضبوطات  ومن بين 
عبرية قديمة، حاولت شبكة اتجار باآلثار تنشط بين تونس 
العاصمة وبنزرت )شمال( وليبيا، بيعها لقاء 1,5 مليون دينار 
الداخلية  وزارة  كشفت  ما  على  يــورو(«،  ألف   470( تونسي 

التونسية مطلع 2019.
دينية  وكتبا  جنائزيا  أثاثا  المحجوزات  شملت  كذلك 

وسواها.
القرن  أواخــر  إلى  المنهوبة  القطع  غالبية  تاريخ  ويعود 
الوسيطة،  الفترة  وإلى  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع 

على قول التومي.
وهي محفوظة في »مخازن« يشرف عليها المعهد الوطني 

للتراث في انتظار أن ينهي القضاء التونسي النظر فيها.
النهب معابد يهودية في تونس. وتبين  وطالت عمليات 
 70 من  بأكثر  لحق  والتخريب  اإلهمال  أن  رسمية  إحصاءات 

معبدا من أصل 119 كنيسا تنتشر في المدن التونسية، وفق 
»فرانس برس«.

بيريز  تونس  في  اليهودية  الطائفة  رئيس  يخفي  وال 
العبادة«،  بيوت  تواجهها  التي  »المشاكل  الطرابلسي 

متسائال »هل يعقل سرقة كتب اهلل وبيعها؟«.
نفسه،  للمصير  ومقابر  مهجورة  منازل  تعرضت  كذلك 
الكاف  مــدن  في  بعضها  عاينت  التي  التومي  سعاد  وفــق 

وجندوبة )غرب( وسوسة )شرق( والقيروان )وسط(.

بيع فصل من التاريخ
أكثر  إلى  يعود  إذ  تونس،  في  جدا  قديم  اليهودي  والوجود 
من  وخصوصا  الالجئين  من  موجات  وعززته  عام،  ألفي  من 

األندلس، أواخر القرن الخامس عشر، بحسب المؤرخين.
وطبع اليهود ببعض تقاليدهم الحياة الثقافية في البالد. 
برلمانية ووزارية في تونس  نادرا مناصب  كذلك شغلوا ولو 
التي ال تربطها رسميا أي عالقات مع إسرائيل، كما أن تيارات 

سياسية تعارض التطبيع معها.
أكثر  البالد  في  كان   ،1956 العام  تونس  استقالل  وقبل 
الصراع  مراحل، في ظل  على  غادروها  يهودي  ألف   100 من 

العربي - االسرائيلي.
ويعيش في البالد اليوم نحو 1500 يهودي يتركز القسم 
تحظى  التي  شــرق(  )جنوب  جربة  جزيرة  في  منهم  األكبر 
بمكانة خاصة عند اليهود، إذ يوجد فيها كنيس »الغريبة«، 

وهو أقدم معبد يهودي في أفريقيا.
وترقد في الكنيس الذي استخدمت في بنائه قطع حجارة 
في  التوراة  نسخ  أقدم  واحدة من  األول،  من هيكل سليمان 

العالم، بحسب المعتقدات.
عام،   200 من  أكثر  مند  »الغريبة«  إلى  اليهود  ويحج 
الحدث  هذا  تنظيم  على  أيضا  المشرف  الطرابلسي  بحسب 
أنحاء  مختلف  من  الحجاج  آالف  فيه  يشارك  ما  عــادة  الــذي 
بسبب  الثورة  بعد  تراجع  عددهم  أن  غير  العالم، 

تصاعد عنف جماعات جهادية متطرفة.
ويشعر الباحث التونسي لطفي عبدالجواد »بالظلم 
من  فصل  لبيع  »محاوالت  اعتبره  ما  تجاه  والحسرة« 
حضارة،  سنة  آالف  ثالثة  يمثل  تونس«  تاريخ  فصول 
واصفا  الوطنية«  للذاكرة  »ضربا  ذلــك  في  ورأى 

التجاوزات »بالجريمة في حق اإلنسانية«.
ووفق القانون التونسي الذي تم تنقيحه بعد 2011 
عشر  بالسجن  يعاقب  صرامة،  أكثر  عقوبات  لفرض 
ممتلكات  تجارة  »يمارسون  الذين  األشخاص  سنوات 
ثقافية منقولة تثبت قيمتها التاريخية )...( الوطنية أو 

العالمية«.
واعتبرت التومي أن »من أهم مكتسبات الثورة هي 
كان  إذ  الخطيرة،  التجاوزات  هذه  عن  الحديث  إمكان 
من الصعب جدا طرح هذه المواضيع قبل 2011« في 
نظام  أطاحت  التي   2011 يناير   14 ثورة  الى  إشــارة 
علي  بن  من  مقربون  واتهم  علي.  بن  العابدين  زين 

باالتجار غير المشروع بقطع أثرية.
على  تقتصر  كانت  »المعلومات  أن  التومي  وأكـــدت 
التبرعات  أو  أثرية  مواقع  في  عليها  يعثر  التي  الحفريات 
للمتاحف« في تونس التي حكمها بن علي بقبضة من حديد 

مدة 23 عاما.
عن  اآلداب،  لكلية  سابق  عميد  وهو  الكزدغلي،  وأعــرب 
اليهودي  التاريخي  اإلرث  ودراســة  »حصر  بمشروع  شغفه 
أوروبية.  جامعات  مع  أكاديمي  تعاون  إطار  في  التونسي« 

مشددا على ضرورة التعجيل بإقامة »متحف له لحمايته«.
المدني  المجتمع  فــي  الناشط  بــوريــال،  حاتم  وبـــادر 
التونسي، بإطالق منصة لتبادل المعطيات والذكريات نهاية 
أجياال  يجمع  افتراضي«  متحف  »بعث  بهدف  الفائت  سبتمبر 

مختلفة بهدف مقاومة النسيان.

● المشروع يهدف إلى إعادة دور بيت المدينة الثقافي

● القطع المنهوبة من بينها مخطوطات 

● ضبطت السلطات التونسية قطعًا أثرية منهوبة من ليبيا قبل تهريبها 

● مجمع اللغة العربية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية

يتعرض قطاع اآلثار العتداءات متنوعة 
منذ سقوط نظام معمر القذافي

● دار حسن الفقيه تستضيف معرض »ابتكار.. فن.. إبداع« لمجموعة بانوراما األلوان



»لما  فيلم  اختير  العمل،  لصناع  مفاجأة  يعد  مــا  فــي 
األوسكار،  جوائز  إلى  السباق  في  مصر  لتمثيل  بنتولد« 

عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
من  ألكثر  يحلم  عــزت  تامر  المصري  المخرج  وظــل 
القديمة  األفــام  غرار  على  غنائي  فيلم  بتقديم  عاما   12
فيلمه،  خــال  من  حلمه  حقق  حتى  واألســـود،  باألبيض 
لمهرجان  الثالثة  الدورة  ضمن  األولى  للمرة  عرض  الذي 
»فرانس  حسب   ،2019 سبتمبر  في  السينمائي  الجونة 

برس«.
السيناريست  كتابته  في  شاركت  الــذي  الفيلم  ويــدور 
يسعى  شباب  ثاثة  قصة  حــول  شمس،  نادين  الراحلة 
طريقه  يشق  أن  يريد  األول  حلمه:  تحقيق  إلى  منهم  كل 
مسلم،  شــاب  حب  في  تقع  مسيحية  وامــرأة  الغناء،  في 
تجربة  ويواجه  الرياضي  التدريب  مجال  في  يعمل  وثالث 

اجتماعية تغير حياته.
الفيلم  بترشيح  علم  إنــه  عــزت  تامر  المخرج  ويقول 
التواصل  مواقع  خــال  من  األوســكــار،  في  مصر  ليمثل 
عن  ويعبر  بــذلــك،  رسميا  يتبلغ  أن  قبل  االجتماعي، 

»انتصارا  يعتبره  الــذي  الترشيح  بهذا  سعادته 
التكلفة«  القليلة  األفـــام  مــن  ــوع  ــن ال لــهــذا 

والمعروفة في مصر بالسينما المستقلة.
لتوزيع  والتسعون  الثالث  االحتفال  ويقام 
لوس  في   2021 أبريل   25 في  األوسكار  جوائز 
الفيلم  اختيار  لجنة  تقوم  عــام  وكــل  أنجليس. 
السينمائية،  المهن  التي تشكلها نقابة  المصري، 
السنة  خــال  السينما  في  عــرض  فيلم  باختيار 
مسابقة  في  المصرية  السينما  ليمثل  الفائتة، 

األوسكار المرموقة.
السينمائيين  من  مجموعة  اللجنة  وتضم 
ماجدة  والناقدة  رمسيس  أمير  المخرج  منهم 
طارق  والناقد  الطيب  مجدي  والناقد  اهلل  خير 

الشناوي.
»ورد  فيلم  الماضي  العام  اللجنة  واخــتــارت 
 2018 والعام  صالح،  أحمد  للمخرج  مسموم« 

فيلم »يوم الدين« للمخرج أبوبكر شوقي.
للفيلم  األول  السيناريو  شمس  نادين  وكتبت 
»انعكست  ــزت  ع تــامــر  ويــقــول   .2007 الــعــام 
العام  الفيلم  صـــدور  )قــبــل  االنــتــظــار  ســنــوات 
أصبحت  الفيلم.  على  إيجابي  بشكل  الماضي( 
الــذي  السيناريو  طـــورت  ــرة،  وخــب نضجا  أكثر 
كوني  بالعمل  أنفرد  أال  وحاولت  شمس  كتبته 
العمل  فريق  مع  تفاصيله  كل  فشاركت  مخرجه، 
من  للشخصيات  الكثير  أضافوا  الذين  والممثلين 

واقع نظرتهم الشابة واليومية«.
أنه  كما  الفيلم،  بطولة  في  عيد  أمير  المطرب  ويشارك 

كتب ولحن وغنى فيه.
الذين  الممثلين  مع  جيدا  كان  اختباره  إن  عزت  ويقول 

»هم وجوه شابة وخبرتهم ما زالت في طور التكوين«.
حــوار  على  الحتوائه  غنائي  كفيلم  العمل  ويصنف 
أن  عزت  ويؤكد  تدريجيا.  األحــداث  إلى  يتسلل  موسيقي 
السيناريو  من  كجزء  البداية  منذ  كتبت  الفيلم  أغاني  »كل 
أنها  أي  األحــداث،  تدفق  في  األحيان  بعض  في  وساهمت 
الدرامي  السياق  مع  يتوافق  بما  خــاص  بشكل  صنعت 

للفيلم، ولم تضف إليه في ما بعد«.
فيلم  مــن  استوحيت  الفكرة  أن  ــى  إل ــزت  ع ويشير 
اسمه  »مــكــان  بعنوان  ولشمس  لــه  سابق  تسجيلي 
مرحلة  في  الشباب  أحام  حول  أيضا  يدور  كان  الوطن« 
هو  وما  بالهجرة،  يفكرون  الذين  الشباب  العشرينات، 

هويته  عن  الــدائــم  وبحثه  للوطن  الجيل  هــذا  مفهوم 
وتحقيق أحامه«.

قرارات  هناك  كانت  بنتولد(  )لما  فيلم  »داخــل  ويتابع 
مصيرية قدمناها في حكايات على نطاق أوسع«.

صعوبات إنتاجية
في  صعوبات  إجماال  التكلفة  القليلة  األفــام  وتــواجــه 
الصعوبات  هذه  وتتضاعف  إنتاجية،  جهات  على  الحصول 
العمل،  في  األول  الصف  من  نجوم  أسماء  وجود  عدم  مع 
في  رائج  غير  نوعا  أصبحت  الغنائية  األفام  أن  الى  إضافة 
مخاطرة  المنتجين  بعض  ويعتبرها  السينمائية،  الصناعة 

كونها تتطلب إنتاجا ضخما.
ربما  الفيلم  هــذا  في  تجربته  أن  يشرح  عــزت  لكن 
أخرى  فرصا  وتوفر  بعد  ما  في  المنتجين  مفهوم  تغير 
من  اإلفــادة  »حاولنا  ويضيف  مشابهة.  أعمال  لتقديم 

التصوير  أتولى  كنت  أحيانا  أمامنا.  المتاحة  اإلمكانات  كل 
ميراثنا  ــى  إل نظرنا  إذا  صغيرة.  يــد  بكاميرا  بنفسي 
قدمها  التي  األعمال  هذه  بمثل  مليئا  سنجده  السينمائي 
في  قدماها  هما  فــوزي.  ومحمد  األطــرش  فريد  الفنانان 
من  اليوم  نحن  نملكه  مما  أقل  فيه  اإلمكانات  كانت  زمن 

أدوات أكثر تطورا«.
في  أشهر  منذ  المعتقل  عبدالوهاب  معتز  الفيلم  وأنتج 
إرهابية،  جماعة  في  »المشاركة  بتهمة  المصرية  السجون 

وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة«.
التي  األساسية  المشكلة  عــزت  تامر  المخرج  ويرجع 
توظف  ــة  ــوازن م تخصيص  ــدم  ع ــى  إل الفيلم  واجــهــت 
الدعاية  على  يحصل  لم  الفيلم  أن  أي  له،  التجاري  للترويج 
اعتمد  إنه  تامر  ويقول  السينما.  في  عرضه  عند  المناسبة 
بسبب  احترافية  وغير  ذاتية  ترويج  طرق  العمل  فريق  مع 
صفحاتهم  على  اإلعان  عبر  وذلك  اإلنتاج،  ميزانية  ضعف 
لهم.  أصــدقــاء  بمساعدة  »فيسبوك«  على  الشخصية 
شهرين  لمدة  السينما  دور  داخل  الفيلم  عرض  واستمر 
التلفزيونية  أن«  سي  »أو  قناة  عرضه  حقوق  اشترت  ثم 

المشفرة.
وسيلة  »أصبح  التلفزيوني  العرض  أن  عــزت  ــرى  وي
السينمائية  ــام  األف من  للكثير  وترويجا  انفتاحا  أكثر 
الجمهور«،  واسعا من  إقباال  تلق  لم  والتي  التكلفة  القليلة 
وجــود  بحكم  ــع  أوس »انــتــشــارا  األفـــام  هــذه  تحصد  إذ 
اشتهرت  التي  ــام  األف ومــن  بيت«.  كل  في  التلفزيون 
للمخرج  شمس«  »عين  فيلم  تلفزيونيا،  عرضها  بعد  أكثر 
وغطا«  و»فرش  »هليوبوليس«  وأفام  البطوط،  إبراهيم 

و»ميكروفون« للمخرج أحمد عبداهلل.
»تفقد  التلفزيونية  المشاهدة  أن  عــزت  تامر  ويــرى 
الصورة  السينمائي،  العرض  بجمال  اإلحساس  الجمهور 
الشاشة  المشاهد،  مــن  أضخم  السينما  شاشة  على 
تصنع  األفــام  للعمل،  أكبر  قيمة  تعطي  دائما  الكبيرة 
العرض  ولكن  التلفزيوني،  وليس  السينمائي  للعرض 
الوقت  في  ومهمة  بائسة  محاولة  الصغيرة  الشاشة  على 
أكبر عدد من  إلى  والوصول  لانتشار  الفيلم  نفسه لصناع 

الجمهور«.

»بيكسار«  ــاج  ــت إن ــن  م ــول«  ــ »س فيلم  يشكل 
معنى  عـــن  بــحــثــا  ــام  ــ األحـ ــم  ــال ع فـــي  ــة  ــل رح
عــادة  على  الفريد،  الشريط  هــذا  لكن  الحياة، 
من  اعــتــبــارا  متاحا  سيكون  االســتــديــو،  أعــمــال 
ــاس«،  بـ »ديـــزنـــي  لــمــشــتــركــي  ديــســمــبــر   25
جائحة  بسبب  السينما  دور  فــي  يــعــرض  ــن  ول

»كوفيد19-«.
والعشرون  الثالث  الروائي  الفيلم  هو  و"سول« 
تاريخ  طبع  الــذي  »بيكسار«  استوديو  سجل  في 
إلى  ــوري«  ســت »تـــوي  مــن  المتحركة،  ــرســوم  ال
بين  رحلة  ــول«  »س ويتخيل  نيمو«.  »فايندينغ 
ــوت خــاضــهــا جــون غــاردنــر، وهــو  ــم الــحــيــاة وال
أن  إلــى  يطمح  نيويورك  مــن  موسيقى  ــدرس  م

يعزف الجاز مع أكبر النجوم.
سقوطه،  بــعــد  نــفــســه،  يــجــد  ــر  ــاردن غ أن  إال 
هو  ــه،  ل نهاية  ال  ســمــاوي  طــابــور  فــي  منتظرا 
يسقط  أن  قبل  الموت،  بعد  انتظار  غرفة  بمثابة 
فــي »الــمــاضــي الــعــظــيــم«، وهــو عــالــم مــا قبل 
شخصيتها  »روح«  كــل  تكتسب  وفيه  ــوالدة،  الـ
إنسان،  جسم  تدخل  أن  قبل  وعيوبها،  وصفاتها 

وفق »فرانس برس«.
ــذه الــعــالــم الــمــجــرد مــن خــيــال بيت  ونــشــأ ه
والفائز  ابتكارا،  »بيكسار«  مؤلفي  أكثر  دوكتر، 

»إنسايد  و  »آب«  فيلمي  عن  أوســكــار  بجائزتي 
آوت«.

»سول«  أن  صحفي  مؤتمر  في  دوكتر  وأوضــح 

بطله  لـــ»بــيــكــســار«  فيلم  أول  سيكون  الـــذي 
أعماق  يستكشف  أفــريــقــي،  ــل  أص مــن  أميركي 
ــســاؤالت وجــوديــة  ــة عــن ت ــروح مــحــاوال اإلجــاب الـ

لغرض  األرض  إلى  اإلنسان  أرسل  »هل  مثل  من 
أن  اإلنــســان  على  وهــل  معنى؟  للحياة  هــل  مــا؟ 

يجده؟«.
مرافقا  غاردنر  جو  تصنيف  يتم  الفيلم،  وفــي 
جسد  بــأي  االلتحاق  ترفض  التي   ،»22« للروح 
االستمتاع  مفضلة  األرض،  على  حياتها  وعيش 
وتكمن  العظيم«.  »الماضي  عالم  في  بالراحة 
لماذا   »22« للروح  يشرح  أن  في  غاردنر  مهمة 

تستحق الحياة أن تعاش.
 »22« الــــروح  ــة  ــاق ع ــول  حـ الــفــيــلــم  ــدور  ــ ي
الحياة،  معنى  إيــجــاد  إلــى  وسعيهما  بمرافقها 
بالصداقة  تتعلق  كــبــرى  أسئلة  ــى  إل ويتطرق 
كليا  خيالي  ديكور  بين  مزاوجا  والمصير،  والثقة 
حياة  من  ومشاهد  العظيم،  الماضي  عالم  في 

نيويورك.
من  ــواء  س ــدة  رائ »بيكسار«  تكون  ما  وغالبا 
لجهة  أو  المستخدمة،  المرئية  التقنيات  حيث 
المرة  هــذه  وهــي  تتناولها،  التي  الموضوعات 
الموت،  مسألة  مباشر  بشكل  مــجــددا  تامس 

مذكرة بفيلميها السابقين »كوكو« و»آب«.
فيلم  أجـــواء  مــن  بعض  أيضا  الشريط  ــي  وف
وكان   2015 العام  عــرض  الــذي  آوت«  »إنسايد 
في  التحكم«  »مــركــز  استكشاف  على  يتمحور 

وعي فتاة انطوائية.
المشارك  والــمــخــرج  السيناريو  كــاتــب  وقـــال 

الفيلم  هــذا  شكل  إلينا  »بالنسبة  بــاورز  كمب 
األطفال  إمكان  وفي  للحياة..  استكشافا  )ســول( 
بالفعل  ولديهم  المعقدة،  األفــكــار  يفهموا  أن 

هذه األسئلة«.
ــرت »عــروضــا  أجـ إلــى أن »بــيــكــســار«  وأشـــار 
إلى  ــؤدي  ي ال  الفيلم  أن  من  للتأكد  اختبارية« 

»زرع الخوف لدى جيل كامل«.
أي  ــادي  ــف ت على  »بــيــكــســار«  حــرصــت  كــذلــك 
باإلزعاج  الميتافيزيقي  فيلمها  لتسبب  إمكانية 
مع  بــمــشــاورات  ــدل  ج أي  فاستبقت  جــهــة،  ألي 
قدر  »لاستعام  ــان  األدي مختلف  من  دين  رجــال 
عن  تزعجهم  قد  أشياء  »قــول  وتجنب  اإلمــكــان« 

غير قصد«، بحسب ما قال بيت دوكتر.
لها  تتبع  الــتــي  ــي«  ــزن »دي مجموعة  وكــانــت 
فيلم  شــأن  فــي  جــدال  أخــيــرا  واجــهــت  »بيكسار« 

»موالن« ومصير األويغور في الصين.
الكبيرة،  الشاشة  قياس  على  مفصل  أنه  ومع 
اإلنترنت  على  متاحا  النهاية  في  الفيلم  سيكون 
أغلقت  ــت  فــي وق بــقــرار مــن »ديــزنــي«،  فــقــط، 
بسبب  فيها  السينما  دور  حال  أي  في  عدة  دول 

فيروس كورونا.
مثاليا  منتجا  ــال  ح أي  على  »ســـول«  ويعتبر 
على  سباقا  تخوض  التي  باس«  »ديزني  لمنصة 
المنصات  مع  عدهم  وزيــادة  المشتركين  جــذب 

األخرى مثل »نتفليكس« و»أمازون برايم«.
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يبدأ عرضه الجمعة

الفيلم املصري »ملا بنتولد« يجد طريقه إلى األوسكار

فيلم »سول« التحريكي.. رحلة بني الحياة واملوت

تكريم دنيا سمير غانم في الدورة الـ5 
ملهرجان »أسوان ألفالم املرأة«

تعقد في فبراير المقبلعن مشاكل شباب العشرينات

● فيلم »سول«

● الملك إدريس السنوسي

● دنيا سمير

● لما بنتولد

● جمال سليمان

سليمان  جمال  السوري  الفنان  كشف 
مسلسل  لتصوير  استعداداته  عن 
الملك  شخصية  خــالــه  مــن  يجسد 
ملك  أول  السنوسي،  ــس  إدري محمد 

لليبيا بعد االستقال.
عن  الكبير  العربي  النجم  وتحدث 
ــس  إدري شخصية  ألداء  اســتــعــداده 
كممثل  تعامله  وكيفية  السنوسي، 
حسب  التاريخية،  الشخصيات  مــع 

»الشرق األوسط«، السبت.
الشخصيات  تجسيد  أن  »أرى  وقال: 
بل  تقليدها،  يعني  ال  التاريخية 
يدرك  الجمهور  ألن  روحها،  تجسيد 
الشخصية،  يجسد  ممثل  ــذا  ه أن 
يؤدي  هوبكنز  أنتوني  نشاهد  فنحن 
نيكسون  األميركي  الرئيس  شخصية 
يحاول  ولــم  بيكاسو،  الــفــنــان  أو 

ستريب  ميريل  وكذلك  تقليدهما، 
الوزراء  رئيسة  شخصية  جسدت  حينما 
اقتربت  تاتشر،  مارغريت  البريطانية 
الحالة  هذه  في  فالمعيار  روحها،  من 
لنعرف  الشخصية  لروح  ننفذ  أن  هو 

كيف تفكر، وكيف تتخذ قراراتها«.
ثم  بالكتابة،  يبدأ  »وهــذا  وتابع: 
ليقدمانه  والمخرج  الممثل  يلتقطه 
ــان  ــا ك ــم ــه بــشــكــل مــــــدروس، وم
بالتفاصيل،  ومليئا  رائعا  السيناريو 
في  يظل  تاريخيا،  دقيقا  كان  ومهما 
أن  بد  ال  ورق،  على  كاما  النهاية 
الممثل  يد  على  ودم  لحم  إلى  يتحول 
الكافي  بالبحث  يقوم  أن  يجب  الذي 
في  ويبدأ  الشخصية،  عن  والــوافــي 

تمثيلها والتعايش معها«.
جسدت  »حين  سيلمان:  وواصــل 
ظللت  األيوبي  الدين  صاح  شخصية 
سواء  عنه  كتب  ما  كل  عام  لمدة  أقرأ 
أيضا  السنوسي  ــده...  ــ ض أو  معه 

ال  ضــده  ــرى  وأخ معه  كتابات  هناك 
ــأداء  ب أستمتع  فأنا  أقــرأهــا،  أن  بــد 
وأستمتع  التاريخية  الشخصيات 
سبيل  وعلى  عنها،  البحث  بفترة 
قريش(  )صقر  مسلسل  في  المثال 
إحدى  اإلنسان  يفقد  أن  معنى  وجدت 
حدث  كما  متأخرة  ســن  فــي  عينيه 
وانعكاس  الــداخــل،  عبدالرحمن  مع 
والشك  الريبة  ومشاعر  عليه  ذلــك 
ــه  ــرارات الــتــي أحــاطــتــه وبــالــتــالــي ق
في  بحثي  وخال  جدا،  حاسمة  كانت 
وجدت  السنوسي  إدريــس  شخصية 
في  الدين،  صاح  وبين  بينه  تقاطعا 
لديهما  كــان  كما  التصوف،  جزئية 
يتناقض  ــذي  ال التسامح  من  جانب 
العسكرية،  الدين  صاح  شخصية  مع 
السنوسي،  عند  أكبر  بنسبة  ووجدته 
جعلته  تلقاها  التي  الصوفية  فالتربية 
ويتركها  المعركة  قيادة  عن  يتراجع 

المختار«. لعمر 

قال إنه يستمتع بأداء األدوار التاريخية

جمال سليمان يكشف استعداداته لتجسيد شخصية امللك السنوسي

دورته  في  المرأة«،  ألفام  الدولي  »أسوان  مهرجان  يكرم 
المقبل،  فبراير   26 إلى   20 من  الفترة  في  تعقد  التي  الخامسة 
يمثل  نموذجا  باعتبارها  غانم،  سمير  دنيا  المصرية  النجمة 

فضا  المصرية،  السينما  ومستقبل  حاضر  في  المرأة  إبداع 
أعماال  قدمن  الاتي  جيلها  نجمات  أهم  من  كونها  عن 

مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.
محمد  السيناريست  المهرجان،  رئيس  وقال 
أهم  من  واحدة  غانم  سمير  دنيا  »إن  عبدالخالق: 
ونجحت  المصرية،  السينما  في  الموجودة  المواهب 
حظيت  مهمة  أعمال  تقديم  في  قليلة  سنوات  خال 
أعمال  أن  عبدالخالق،  وأضاف  الجمهور.  بإعجاب 
لها  كان  الفضية  الشاشة  على  المصرية  النجمة 
)كباريه(  مثل  النقدي،  المستوى  على  إيجابي  صدى 
الرج(  و)إكس  عبدالعزيز،  سامح  المخرج  مع  و)الفرح( 

مع المخرج شريف عرفة«.
أمام  المتنوع  بأدائها  األنظار  لفتت  »كما  وأضاف 

أفام  في  المصرية  السينما  نجوم  من  كبير  عدد 
و)إكس  ودوران(  )لف  مثل  كبيرا،  تجاريا  نجاحا  حققت 

محمد  مع  خالتي(  يا  أنا  و)يا  حلمي،  أحمد  مع  الرج( 
أحمد  مع  استسام(  وال  تراجع  و)ال  إنت(  و)طير  هنيدي، 

مكي، و)365 يوم سعادة( مع أحمد عز«.
اختيار  أن  أبوالعا،  حسن  المهرجان،  مدير  وأكد 

الخامسة،  الدورة  في  لتكريمها  غانم  سمير  دنيا 
السينما  بنجمات  االحتفاء  منطلق  من  يأتي 

مسؤولية  عاتقهن  على  يحملن  الاتي  الشابات 
السنوات  في  المصرية  السينما  وازدهار  تطور 
بدأتها  التي  المسيرة  ليواصلن  المقبلة، 
القرن  مطلع  منذ  المصريات  النجمات 
دنيا  أن  إلى  أبوالعا،  العشرين.وأشار 
على  القادرة  الشاملة  للفنانة  نموذجا  تعتبر 
الفني  عطاءها  أن  كما  األدوار،  كافة  تقديم 
حيث  فقط،  السينما  شاشة  على  يتوقف  لم 
وأصبحت  التليفزيونية  الدراما  في  تألقت 

من  نجماتها،  أهم  من  واحدة 
مثل  ناجحة  مسلسات  خال 
و»لهفة«  وشريهان«  »نيللي 
و»بدل  الند«  ال  الا  و»في 

الحدوتة تاتة«.
»أسوان  مهرجان  أن  إلى  يشار 

يكرم  المرأة«،  ألفام  الدولي 
النجمة  االفتتاح  حفل  في  أيضا 
يمنحها  حيث  شاهين  إلهام 
تقديرا  لإلنجاز«  »إيزيس  جائزة 

ويعقد  الطويل،  الفني  لمشوارها 
وزارتي  من  بدعم  المهرجان 

والسياحة،  الثقافة 
األوروبي،  واالتحاد 

المجلس  وبرعاية 
للمرأة  القومي 
فظة  محا و
ومؤسسة  أسوان 

أكت.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

القاهرة - محمد علوش



في
على املرمى الماضية،  األيام  خالل  الستار،  أسدل 

لجمعيات  القدم،  لكرة  السالم  بطولة 
قدامى الرياضيين بأندية المنطقة الغربية، 
في نسختها األولى، بتتويج النادي األولمبي 
فوزه  بعد  البطولة،  وذهبية  بكأس  الزاوية 
رفيق  قدامى  على  النهائية  المباراة  في 

صرمان، بأربعة أهداف مقابل هدفين.
على  السبت،  مساء  المباراة،  وُأقيمت 
أبوعجاجة،  إدريس  المرحوم  ملعب  أرضية 
بحضور  زوارة،  الجزيرة  بنادي  القدم  لكرة 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس 

الدكتور بشير القنطري. وقد سجل األولمبي 
أربعة أهداف كاملة في الشوط األول؛ ليعود 
الشوط  في  هدفين  ويسجلوا  رفيق  قدامى 
مروان  األولمبي،  العب  حصل  فيما  الثاني، 
في  العب  أفضل  جائزة  على  المبروك، 
بالمنصة  التتويج  مراسم  وُأقيمت  المباراة. 
القنطري  بتكريم  المباراة،  لملعب  الشرفية 
على  حصل  الذي  الجزيرة،  فريق  وقدامى 
كأس الترتيب الثالث وقدامى رفيق صاحب 
األولمبي  قدامى  وتتويج  الثاني،  الترتيب 
الفرق  تكريم  جانب  إلى  الدوري،  بكأس 
كما  بالدوري.  العاملة  واللجان  المشاركة 
تم تكريم حكام البطولة وكل الجهات التي 

أسهمت في نجاحها.

مالعب 14

منتخب الشباب 
املستقبل والزاد

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يعود 
ظهوره  خالل  من  الواجهة  إلى  للشباب 
أفريقيا  شمال  بطولة  في  ومشاركته 
أفريقيا  أمم  بطولة  لنهائيات  المؤهلة 
التي ستقام بمالعب موريتانيا بداية من 
منتخبان  وسيتأهل  المقبل.  يناير  شهر 
على  المتبارية  الخمسة  المنتخبات  من 
أفريقيا،  شمال  ببطولة  تونس  مالعب 
الشباب  منتخبنا  خاللها  سيخوض  التى 
مصر  منتخبات  أمام  دولية  مباريات  أربع 

وتونس والجزائر والمغرب.
الثاني  للظهور  مجددا  منتخبنا  ويعود 
العشرة  قرابة  مضى  وبعد  العام  هذا  له 
البطولة  في  مشاركته  على  مرت  أشهر 
العربية بالسعودية التي جرت خالل شهر 
العودة  هذه  الحالي،  العام  من  فبراير 
على  القائمين  وجدية  رغبة  مدى  تعكس 
وخارطة  مسيرة  دعم  على  الكرة  شؤون 
على  والحرص  الفريق  هذا  إعداد  طريق 
المحافل  مختلف  في  تواجده  استمرارية 
السابقة  التجارب  أخطاء  من  واالستفادة 
فقط  للمناسبات  منتخبنا  جعله  وعدم 
كونه يمثل منتخب الغد والمستقبل وهو 
الداعم  الثاني  والمنتخب  والرصيد  الزاد 
إخفاقات  حصد  الذي  األول  للمنتخب 
الحالي  العام  متتالية ونتائج مخيبة خالل 

على أكثر من واجهة.
لتجديد  حاجة  في  بات  أنه  شك  وال 
دمائه وإعادة تشبيبه بعناصر شابة أكدت 
وتطمح  العربية  البطولة  خالل  جدارتها 
في تأكيد ومواصلة رحلة التحدى وتألقها 
على الواجهة األفريقية وبلوغها نهائيات 
كان الشباب ألول مرة في تاريخ مشاركات 

منتخباتنا الشابة.
في  الصغار  منتخب  سينجح  فهل 
تحقيقه  في  وأخفق  عجز  ما  تحقيق 
لإلخفاقات  حدا  ليضع  الكبار  منتخب 
بارقة  والمشاركة  البطولة  هذه  وتكون 
أجل  من  جديدة  مرحلة  وبداية  أمل 
الواعد  الجيل  لهذا  أفضل  مستقبل 

الليبية. القدم  ولكرة 

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

قدامى األوملبي يتوج بكأس دوري السالم في نسخته األولى
النجم  اإلسباني،  برشلونة  نادي  قائد  توج 
اإلثنين، بجائزة  ليونيل ميسي،  األرجنتيني 
جريدة  تقدمها  التي  »بيتشيتشي«، 
مسابقة  في  هــداف  ألفضل  »مــاركــا« 
وفاز  القدم.  لكرة  اإلسباني  ــدوري  ال
قائمة  تصدر  بعدما  بالجائزة  ميسي 
الموسم  في  اإلسباني  الدوري  هدافي 

الماضي، برصيد 25 هدفا.
رسمي  بيان  في  برشلونة  نادي  وأعلن 
للمرة  الجائزة  تسلم  ميسي  ليونيل  أن 
السابعة في تاريخه بعدما نال لقب هداف 
الماضي  الموسم  عن  اإلسباني  ــدوري  ال

.-2020 2019
وبرشلونة،  األرجنتيني  المنتخب  قائد  وتفوق 
الفرنسي  المهاجم  على  البيتشيتشي،  صراع  في 
سجل  ــذي  ال مدريد  ــال  ري العــب  بنزيما  كريم 
الموسم الماضي 21 هدفا، فيما حل ثالثا الالعب 

جيرارد مورينو مهاجم فياريال برصيد 18 هدًفا.
وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها صاحب 
أعوام  بعد  »بيتشيتشي«،  بجائزة  عامًا  الـــ33 
و2018،  و2017،  و2013،  و2012،   ،2010

و2019.
وقال ميسي، عقب تسلمه الجائزة: »في الحقيقة 
لم أتخيل أبدا أنني سأحقق 7 جوائز بيتشيتشي 
بالنسبة  عظيمة  فرحة  إنها  زارا،  إنجاز  وأتجاوز 
وال  ــرف،  أع ال  الثامنة؟  بالجائزة  التفكير  لــي، 
أو  يطاردني  شيئا  ليس  فهو  حقا  ذلك  في  أفكر 
أخرى بدال عن  بالليجا مرة  الفوز  يقلقني، وأفضل 
نحققه  لم  الذي  الشيء  وهو  البيتشيتشي،  جائزة 

الموسم الماضي«.

فشلت جلسة انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم؛ وذلك بسبب 
عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجلسة، التي كان االتحاد قد حدد موعدها 

في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري. وعلمت »الوسط« أن عدم 
انعقاد الجمعية العمومية، بسبب معارضة األندية جدول أعمال الجمعية 

التي أقرها االتحاد، حيث رفضت األندية حضور هذا االجتماع، ما دعا 
االتحاد إلى إعالن موعد جديد في الخامس من يناير المقبل.

قال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، عبدالمنعم ◆
الحجاجي، إن الشركة بصدد التفكير في إنشاء نادٍ رياضي متكامل يخص 

العاملين. وأوضح في تصريح لـ»الوسط« أن خبر إنشاء ملعب متكامل 
لكرة القدم ليس له علم به، رغم تناقله في وسائل اإلعالم أخيرًا. 
وأكد أن ليبيانا ال تمانع في رعاية األبطال الرياضيين متى وجدت 

مشاريع أبطال متكاملة ومقترحات تقدم في هذا الشأن.

◆
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● فرحة العبي قدامى األولمبي بعد التتويج بكأس دوري السالم

الرياضة الليبية تأمل في تغيير وضع »فرسان املتوسط« على يد زوران فيليبوفيتش
الشلماني: المدرب يمتلك من التجربة الواسعة لقيادة المنتخب للمرحلة المقبلة.. واألصعب سيكون أمام تونس وتنزانيا

القدم، رسميا  لكرة  الليبي  العام  االتحاد  تعاقد 
الجديد  المدرب  مع  الماضية،  األيام  خالل 
لتولي مهمة  فيليبوفيتش،  زوران  المونتنيغري 
األول  الوطني  المنتخب  تدريب  على  اإلشراف 
مراسم  توقيع  وجاء  عام.  لمدة  القدم  لكرة 
العقد خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق 
االتحاد  رئيس  بحضور  بطرابلس،  المهاري 
الشلماني،  عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي 
والطاقم  لالتحاد،  التنفيذي  المكتب  وأعضاء 
بالشأن  والمهتمين  للمدرب،  المصاحب 

الرياضي، ووسائل اإلعالم المحلية.
قال  والتي  للشلماني،  بكلمة  الندوة  وبدأت 
الواسعة  التجربة  من  يمتلك  »زوران  فيها: 
لقيادة فرسان المتوسط خالل المرحلة القادمة، 
وهناك مدربان من صربيا، سبق لهما أن نجحا 
في ليبيا، على غرار برانكو، وهو ما يزيد فرص 
االستحقاقات  في  الوطني  المنتخب  مع  تألقه 
أواًل،  ستكون،  »البداية  وأضاف:  المقبلة«. 
وطرابلس،  بنغازي  األهليين  مباريات  بمتابعة 
في  المحليين  مباريات  جانب  إلى  واالتحاد، 
النيجر  منتخبات  سنواجه  حيث  الكاميرون 

والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل«.
المواجهات  من  »العديد  الشلماني:  وأوضح 
وتنزانيا،  تونس  أمام  القادمة ستكون  الصعبة 
بإقامة  التعجيل  ضرورة  إلى  يدفعنا  ما  وهذا 
بشكل  انتظامها  وضمان  المحلية  المسابقات 
االستعداد  مستوى  على  ذلك  ليخدمنا  عادي، 

البدني والذهني لالعبين«.
من جانبه، قال المدير الفني لالتحاد الليبي 
التعاقد  مدة  إن  الشارف،  محمد  القدم،  لكرة 
المونتينيغري ستكون سنة كاملة،  المدرب  مع 
تطوير  بهدف  ليبيا؛  داخل  خاللها  سيعمل 
الدوري  مستوى  وتحسين  المنتخب،  إمكانات 
واكتشاف بعض الالعبين الجدد، مشيرا إلى أن 
وعقليته  أفريقيا،  وجنوب  دبي  في  درب  زوران 
ونتمنى  الليبي،  الالعب  عن  بعيدة  تكون  لن 
بقاءه لمدة طويلة مع المنتخب الليبي؛ لضمان 

االستقرار الفني.
وأكد رئيس اللجنة الفنية باالتحاد الليبي أن 
لكرة  الليبي  العام  االتحاد  شكلها  التي  اللجنة 
القدم الختيار مدرب أجنبي للمنتخب الوطني قد 
درست أكثر من 45 ملف سيرة ذاتية للمدربين 
أن  »الوسط«  إلى  تصريح  في  متابعا  األجانب، 
المفاضلة حسب اللجنة كانت بين عدد منهم، 

الفني  المدير  القنطري،  بشير  والرياضة، 
فيليبوفيتش،  زوران  الجديد  الوطني  للمنتخب 
»الوسط«  وعلمت  له،  المرافق  الفني  والطاقم 
أن القنطري يهدف للتعرف على البرنامج العام 
للمدرب الصربي الذي سيقدمه للنهوض بأداء 

كرة القدم الليبية.
لتطوير  الهيئة  وجدية  رؤية  اللقاء  وتناول 

أصبح  وحتى  العبا،  كان  أن  منذ  طويلة  خبرة 
في  اإلقامة  الشروط  بين  من  وأن  مدربا، 
الفئات  على  واإلشراف  الالعبين  ومتابعة  ليبيا 
السنية والمساعدة في تأهيل المدربين وإقامة 
المهم  والشيء  للمدربين،  توعية  محاضرات 

أيضا هو شخصية المدرب مع الالعبين.
للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  استقبل  كما 

مفاوضات  إلى  األحيان  بعض  في  ووصلنا 
متقدمة معهم، ومنهم من وافق على شروطنا 
إال شرطا واحدا وهو عدم العمل في ليبيا، بحجة 

عدم موافقة حكومة بالده.
زوران  المدرب  في  رأت  اللجنة  إن  وأكمل 
وضعتها  التي  الشروط  كل  فيليبوفيتش، 
صاحب  وهو  ليبيا،  في  اإلقامة  وأهمها  اللجنة 

قطاع الشباب والرياضة بليبيا، كما تم الحديث 
ورؤية  الالعبين  أداء  مستوى  على  عام  بشكل 
أشار  اللقاء  وخالل  أدائهم.  لتطوير  المدرب 
المدرب  يكون  أن  إمكانية  إلى  الهيئة  رئيس 
والطاقم  السنية  الفئات  كل  عن  مسؤوال 
تدريبية  دورات  هناك  يكون  وأن  التدريبي، 

تستهدف المدربين للرفع من كفاءتهم.
القنطري  بشير  الدكتور  أكد  جانبه  ومن 
الرياضي  للنشاط  ومساندة  راعية  الهيئة  أن 
المظلة  الهيئة هي  أن  إلى  عام، مشيرا  بشكل 
حتى  الرياضية  االتحادات  لنشاطات  العامة 
واالزدهار  التقدم  لتحقق  مترابطة  تكون 
األفضل.وأضاف  نحو  والرياضة  الشباب  بقطاع 
القنطري: »نأمل أن يحدث التغيير على يد زوران 
ومستوى  لعب  وطريقة  الفنية،  النواحي  من 
الفريق، فنحن في هذه الفترة نحتاج إلى مدرب 
محترف، ومتمكن من عمله يضيف إلى المنتخب 

األشياء التي يفتقدها«.
سعادته  عن  فيليبوفيتش  عبر  جانبه،  من 
الليبي  الشعب  ووصف  التجربة،  هذه  بخوض 
أن  وتمنى  القدم،  لكرة  ومحب  شغوف  بأنه 
يجعل الليبيين سعداء من خالل نتائج المنتخب 

في اللعبة الشعبية األولى بالعالم.
المدرب الصربي زار خالل وجوده بطرابلس 
ونادي  طرابلس  واألهلي  االتحاد  أندية 
مدربي  مع  واالجتماع  لالطالع  وذلك  أبوسليم، 

هذه األندية عن أداء الالعبين.
المونتنيغري  فيتش  فيليبو  زوران  المدرب 
الجنسية يبلغ من العمر 67 عامًا، وخاض خالل 
ستار«  »رد  لفريق  كالعب  الرياضية  مسيرته 
 137 338 مباراة سجل خاللها  بمركز مهاجم، 
هدفا. وبدأ »زوران« مسيرته الرياضية كمدرب 
مديرا  البداية  في  وعمل   ،1988 العام  محترف 
جومارايتش  وفيتوريا  بوافيستا  بأندية  فنيا 
وسامبدوريا  البرتغال  في  وبنفيكا  وبيرامار 
لمدرب  ومساعدا  اإلماراتي،  والشعب  اإليطالي 
كأس  نهائيات  في  اليوغسالفي  المنتخب 
العالم 1998 واالتحاد األوروبي 2000، ومدربا 
لنادي بوافيستا البرتغالي العام 1991، وفريقه 
-2001( عامي  الصربي  ستار«  »رد  السابق 

.)2003
كما تولى تدريب منتخب الجبل األسود لمدة 
جولدن  وفريق   ،  )2010-2007( أعوام  ثالثة 
 ،)201-2010( موسم  أفريقي  الجنوب  أروس 
ونادي بياترا نيامتش الروماني بالدرجة الثالثة، 
ومنتخب  الثالثة،  بالدرجة  البيالروسي  واتيروا 

جنوب السودان العام 2012.

● زيارة فيليبوفيتش ألحد أندية الدوري

● لحظة تقديم اتحاد الكرة مدرب المنتخب الجديد

● المدرب الجديد للمنتخب الليبي فيليبوفيتش

الوسط - الصديق قواس

الشارف: تعاقدنا مع 
»المونتينيغري« لمدة عام كامل 

بعدما وافق على كل شروطنا

فيليبوفيتش يعرب عن سعادته 
بخوض هذه التجربة ويصف 

الشعب الليبي بحبه لكرة القدم

● ؟؟؟

الوسط- محمد ترفاس

● ميسي

فوزا  للشباب  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  حقق 
الجزائر  منتخب  نظيره  حساب  على  وثمينا  مهما 
بهدف دون رد، في المباراة التي ُأقيمت بينهما على 
ملعب الهادي النيفر بباردو الساعة، ضمن منافسات 
عاما،   20 تحت  القدم  لكرة  أفريقيا  شمال  بطولة 
التي تستضيفها مالعب تونس، والمؤهلة لنهائيات 

أفريقيا بموريتانيا 2021.
الشوط األول من المباراة انتهى لصالح المنتخب 
صديقة  بنيران  جاء  هدف  بنتيجة  للشباب  الوطني 
عرضية  كرة  إثر  الجزائري،  المنتخب  مدافع  من 
المنتخب  مهاجم  غضيان،  فرج  الواعد  النجم  من 
الشباب  منتخب  وكان   ،17 الدقيقة  في  الوطني 
الثالثة،  الخطوط  على  مسيطرا  الشوط  هذا  في 
وكان األفضل واألكثر انتشارا، فيما اعتمد المنتخب 

الجزائري على الكرات الطويلة والعرضية.
الجزائري في  المنتخب  الثاني دخل  الشوط  وفي 
محاولة لتعديل النتيجة، وذلك بالضغط في مناطق 
الوطني  المنتخب  حارس  ونجح  الليبي،  المنتخب 
من  للعديد  التصدى  في  تهيار،  أيمن  للشباب 
الكرات، وكان نجم المباراة األول، كما أهدر المنتخب 
الوطني أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة خالل مجريات 
الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز منتخب شباب 

ليبيا بهدف دون مقابل.
من  نقاط  ثالث  أول  الوطني  المنتخب  وحصد 
بعد  أفريقيا،  شمال  تصفيات  في  له  مباراة  أول 
المنتخب  أمام  االفتتاحية  مباراته  نتيجة  إلغاء 
البطولة بسبب جائحة  الذي انسحب من  المصري، 
فيروس »كورونا«. وسيواجه المنتخب الليبي اليوم 
الجولة  في  المتصدر  المغربي  المنتخب  الخميس 

الجزائري هذه  المنتخب  ودع  فيما  األخيرة،  قبل  ما 
وليبيا،  المغرب  أمام  وخسارتين  بتعادل  التصفيات 
البطولة  منافسات  الوطني  المنتخب  وسيختتم 
التونسي  المنتخب  البطولة  مستضيف  بمواجهة 

يوم األحد المقبل.
سباق  من  الجزائري  المنتخب  إقصاء  وعقب 
الترشح  بطاقتي  على  المنافسة  باتت  المنافسة 
المنتخب  وهي  منتخبات،  ثالثة  بين  محصورة 
التونسي،  والمنتخب  الليبي  والمنتخب  المغربي 
مباراتيه  في  المتوسط«  »فرسان  ويحتاج 
تعادلين  إلى  وتونس  المغرب  أمام  المتبقيتين 
ونقطتين أو فوز وخسارة حتى يؤكد تأهله وترشحه 

األفريقية. للنهائيات 

وقبل الجولة ما قبل األخيرة التي ستنطلق، اليوم 
الخميس، يتصدر الئحة ترتيب المنتخبات المنافسة 
مباراتين  من  نقاط  أربع  برصيد  المغربي  المنتخب 
المنتخب  يليه  والتعادل،  الفوز  خاللهما  حصد 
الليبي برصيد ثالث نقاط من انتصار على المنتخب 
برصيد  تونس  المستضيف  المنتخب  ثم  الجزائري، 
نقطتين من تعادلين. فيما يحل في المرتبة الرابعة 
واحدة،  نقطة  برصيد  الجزائري  المنتخب  واألخيرة 

وغادر المنافسة عقب خسارته أمام فرسان ليبيا.
وكان المنتخب المصري قد انسحب من البطولة 
قبل أن يخوض أولى مبارياته في الجولة االفتتاحية 
من  عدد  إصابة  بسبب  الوطني،  المنتخب  أمام 

العبيه بفيروس »كورونا المستجد«.

المنتخب الوطني للشباب يقترب من التأهل 
لنهائيات أمم أفريقيا بمالعب موريتانيا

الوسط- زين العابدين بركان

●  الزناد

بعد فوزه على الجزائر..

● مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في بطولة شمال أفريقيا

● الشلماني

شهدت نتائج الفرق الليبية التي تلعب في البطوالت األفريقية هذا الموسم أداء 
متواضعا، حيث خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي االتحاد، بهدف دون رد، 
في المباراة التي جمعته أمام نظيره بيراميدز المصري، في اللقاء الذي احتضنه 
ملعب اإلسكندرية، الثالثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة 
الكونفدرالية األفريقية. وشهدت المباراة سيطرة متبادلة بين الفريقين، وانتهى 
الشوط األول بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف. وفي الشوط الثاني تمكن 
فريق بيراميدز من خطف هدف في الدقيقة 55 عن طريق مهاجمه جون أنطوي، 
هدف  ويسجل  ألنطوي  مجددا  لتعود  الالفي  الحارس  لها  تصدى  رأسية  بعد 
المباراة الوحيد. وسنحت أكثر من فرصة لالعبي االتحاد أبرزها لعلي مادي ومعاذ 
عيسى للتسجيل لفريق االتحاد، حيث انفرد كل منهما بمرمى شريف إكرامي، 

ولكن تم إهدار تلك الفرص.
من  األول  األسبوع  في  الفريقين  بين  اإلياب  مباراة  تقام  أن  المقرر  ومن 
شهر يناير المقبل، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة لحسم المتأهل بين 
الفريقين. من جانبه، خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي األهلي طرابلس، 
أمام نظيره االتحاد المنستيري، بثنائية دون رد، في المباراة التي ُأقيمت بينهما 
افتتاح مبارياته في ذهاب كأس  األربعاء، على ملعب مصطفى بن جنات، في 
الكونفدرالية األفريقية. وسجل لفريق االتحاد المنستيري كل من الالعب موموني 
في الدقيقة 33، من كرة ثابتة، والالعب إلياس الجالصي في الدقيقة 45، لتنتهي 
المباراة بثنائية دون رد. ومن المقرر أن يلعب األهلي طرابلس، أمام االتحاد، 
مباراة اإلياب في مصر في األول من شهر يناير المقبل. وسيكون األهلي طرابلس 
مطالبا بإيجاد حلول جديدة خالل مباراة اإلياب في مصر، مع ضرورة االستعداد 
الذهني الجيد لكل السيناريوهات، من أجل خطف ورقة العبور للدور المقبل، وذلك 
لن يكون إال بالفوز بنتيجة 3-0 أو الفوز بهدفين نظيفين، والتعويل على ركالت 
الترجيح من أجل مواصلة المغامرة األفريقية. في المقابل، تعادل الفريق األول 
لكرة القدم بنادي األهلي بنغازي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، سلبيا، 
في المباراة التي ُأقيمت بينهما األربعاء، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب بتروسبورت بمصر. وقدم فريق األهلي 
بنغازي أداء جيدا خالل شوطي المباراة، حتى كاد يسجل في ثالث مناسبات هدد 
خاللها مرمى الترجي التونسي، ولكنها باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل 
السلبي. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المنافسة األفريقية خالل األسبوع 
األول من يناير المقبل، على ملعب رادس، ويتطلع الفريقان إلى الوصول إلى دور 

المجموعات من أجل المضي قدما في البطولة القارية.

الفرق الليبية في البطوالت األفريقية..

خسارة االتحاد واألهلي طرابلس في الكونفدرالية 
وتعادل األهلي بنغازي أمام الترجي في دوري األبطال

● تدريبات األهلي طرابلس

● تدريبات األهلي بنغازي

● مباراة االتحاد الليبي وبيراميدز المصري
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نظرة للمستقبل

إيقاعات 

صالح بلعيد

القدم  لكرة  ليبيا  منتخب  ظهور  يعد 
بمستوى  العشرين،  سن  تحت  للشباب 
فترة  منذ  به  المتواصل  واالهتمام  جيد 
من قبل اتحاد الكرة خطوة مهمة لخلق 
إخفاقات  ظل  في  للمستقبل  منتخب 
ينجح  لم  الذي  األول  للمنتخب  متواصلة 
ألربع  التأهل  في  متتالية  مرات  عدة  في 

بطوالت أفريقية على التوالي.
المنتخب  بإيقاف  الدعوات  وأمام 
جاء  اإلخفاقات  سلسلة  بعد  لفترة  األول 
االهتمام المستمر لمنتخب الشباب الذي 
أفريقيا  شمال  بطولة  في  حاليا  يشارك 
وقبلها  مقبوال  مستوى  وقدم  للشباب، 
العربية  البطولة  في  جيدا  مستوى  قدم 
بالسعودية،  أقيمت  التي  للمنتخبات 
الرياضي  الوسط  خيرا  به  واستبشر 
مستقبال  فيه  يرون  ألنهم  الليبي 
هذا  ألن  وكذلك  الليبية،  للكرة  مشرقا 
قبل  من  مميزا  اهتماما  وجد  المنتخب 
خارجية  معسكرات  له  وتوفرات  االتحاد، 
إن  حيث  نشاطه  يتوقف  ولم  وداخلية، 
السابق كان  الشباب في  منتخبات  أغلب 
مما  مستمر  وغير  متقطعا  به  االهتمام 

انعكس سلبا على مستوى المنتخب.
المنتخبات  ومع توالي االهتمام ببقية 
تحت سن الـ17 والمنتخب األولمبي فإن 
التفاؤل يسود الوسط الرياضي بإمكانية 
مستقبل أفضل ألن هذه المنتخبات هي 
وللمنتخب  الليبية  للكرة  المهم  الرافد 
األخيرة  اآلونة  في  عانت  والتي  األول، 
على  الزمها  وإحباط  النتائج،  سوء  من 
هذه  تكون  فهل  المنتخبات،  صعيد 
الالعبين  لجيل جديد من  كروية  صحوة 
يتوقع منه أن يقدم إضافة ونقلة للكرة 
واألوجاع؟.  بالهموم  المثقلة  الليبية 
أال  ونريد  االهتمام،  من  مزيدا  نترقب 
ولكل  المنتخبات  جميع  نشاط  يتوقف 
الصعب  من  دونها  ألنه  السنية  الفئات 

أن يستمر المنتخب األول.

الكبار والشباب الذين يريدون الوصول بسرعة 
إلى أفضل المستويات، قائال: »ال داعي للعجلة، 

خذوا وقتكم في التدريب والتطوير«.
واستذكر بداياته في العام 1994، بقوله إنه 
لم يتأثر من البداية المخيبة، بل واصل العمل 
الوصول  من  مكنته  عالية  بثقة  األداء  لتحسين 
النجاح  أن  المتقدمة، موضحا  المراكز  إلى هذه 

ال يرتبط بالزمن، إنما بالثقة واإلرادة.
الجمهور  من  السن  كبار  القرقني  وأوصى 
على  مشددا  للتدريب،  النادي  إلى  بالذهاب 
يستطيع  »اإلنسان  وقال:  للعجز،  مكان  ال  أنه 
تحقيق  على  دائما  وقادر  يرغب،  فيما  التقدم 
لما  إثبات  هي  األجسام  بناء  ولعبة  اإلنجازات، 

أعنيه«.
مبكرا  للبطولة  استعد  الليبي  البطل  وكان 
قليكس  صالة  في  مكثفة  تدربيات  بإقامة 
لعبة  في  المعروف  العالمي  البطل  وهو  لويز، 
من  األبطال  من  العديد  رفقة  األجسام  بناء 
بينهم جونتان ديال روزا وفليكس لويز وحسن 

مصطفى، كما خاض القرقني معسكرا آخر قبل 
السفر إلى أميركا، حيث خاضه في تركيا بسبب 
تنفتح  أن  قبل  »كورونا«  فيروس  جائحة  إغالق 
العالمية،  لبطولته  القرقني  ويتجه  الخطوط 
شهر  من  سابق  وقت  في  القرقني  وصل  وقد 
األميركية  فلوريدا  والية  إلى  الجاري  ديسمبر 
للدخول في معسكر تدريبي استعدادا لـ»مستر 

أولمبيا«.
»أرنولد  ببطولة  القرقني  وتوج  وسبق 
أوهايو  والية  في  األجسام  لبناء  كالسيك« 
ستة  على  تفوقه  بعد   ،2018 العام  األمريكية 
ليدون  النهائية،  التصفية  في  عالميين  أبطال 
اسمه بطال في واحدة من أقوى بطوالت كمال 
التي  البطولة  تقام  حيث  العالمية،  األجسام 
»آرنولد  الشهير  األميركي  النجم  اسم  تحمل 
األول  الترتيب  جائزة  وتبلغ  سنويا،  شوارزنجر« 
النجم  أسسها  وكان  دوالر،  ألف   22 من  أكثر 
الشعبية  ذات  بأفالمه  عرف  الذي  الشهير 

الكبيرة في أنحاء العالم.

كمال  الليبي  العالمي  األجسام  بناء  بطل  توج 
لبناء  العالم  بطوالت  أقوى  بفضية  القرقني 
في  أقيمت  التي  أولمبيا«،  »مستر  األجسام 
قدم  بعدما  األميركية،  فيغاس  الس  مدينة 
البطولة، ونال استحسان خبراء  رائعا في  عرضا 
شهدت  كما  األجسام،  بناء  لعبة  ومتتبعي 
ببطولتها  وتوج  قوية  منافسة  البطولة 
الكويتي  البطل  وجاء  كالريدا،  شوان  األميركي 

أحمد الشكناني خامسا.
إنجازا  يسطر  أن  الليبي  البطل  واستطاع 
حصوله  عقب  الليبية،  األجسام  لكمال  تاريخيا 
واألهم  األقوى  تعد  التي  البطولة،  فضية  على 
الليبي  البطل  وكان  اللعبة.  وتاريخ  العالم  في 
 2019 أولمبيا  مستر  ببطولة  توج  قد  العالمي 
المتحدة  الواليات  في  أقيمت  التي  للمحترفين، 
توج  كما  كجم،   212 وزن  في  األميركية 

مسيرته  القرقني  وبدأ   .2018 العام  ببرونزية 
الكافي  الدعم  يجد  ولم   ،1994 العام  المهنية 
العيش  قرر  لذلك  بالده،  في  المسؤولين  من 
الدولية  البطوالت  في  وشارك  إنجلترا،  في 
ونال الميدالية الذهبية األوروبية ثم الميدالية 

الذهبية العالمية في وزنه.
الماضية؛  البطولة  بلقب  الفائز  القرقني، 
وقال:  للبطولة،  الصحفي  المؤتمر  في  تحدث 
الوضعية  العام،  هذا  مختلفا  شيئا  »سأريهم 
عالية،  بجودة  أكثر  والعضالت  اآلن  أفضل 
العام  ديسمبر  شهر  منذ  عليه  عملنا  ما  وهذا 
على  قدرته  سيثبت  أنه  مضيفا  الماضي«، 
مواجهة  في  مستواه،  وتحسين  نفسه  تطوير 
يفعله  أن  يمكن  ما  حول  وتساءل  استخف  من 

كمال القرقني في المستقبل.
الذي  عاما،  الـ49  صاحب  القرقني،  وبعث 
أقوياء  منافسين  جانب  إلى  البطولة  في  شارك 
أحمد  والكويتي  رامي  بيج  المصري  مثل 
من  األجسام  بناء  العبي  إلى  رسالة  أشكاناني، 

القرقني يحقق إنجازا جديدا بعد تتويجه بفضية »مستر أوملبيا«

● كمال القرقني

الوسط- محمد ترفاس

أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم، عن القائمة الدولية 
للحكام الليبيين الدوليين، للموسم الكروي الجديد 
ستة  الساحة  حكام  قائمة  وضمت   .2021-2020
حرويدة،  وعبدالواحد  الشلماني،  معتز  هم  أسماء، 
وأحمد الشلماني، ومحمد الزروق، ومحمد الشحومي 

وعبدالباسط شهوب.
شملت  فقد  المساعدين؛  الحكام  وبخصوص 
محمد،  عطية  هم  حكام،  ستة  النهائية  القائمة 
كامل،  ومجدي  الجحاوي،  ووحيد  الحاسي،  وصالح 
وباسم سيف النصر، وإبراهيم أبوكوز. وفيما يتعلق 
من  مكونة  قائمتهم  جاءت  فقد  الصاالت؛  بحكام 
الفزاني، وعلي بوشكيوة،  الشارف  أربعة حكام هم: 
حكام  ومن  اقشيرة.  وعبدالحميد  العفاس  ومحمد 
الصاالت إلى القائمة الدولية لحكام الكرة الشاطئية، 
حيث نجد كال من يحيى الوحيشي، وعزالدين عطية، 

وعماد اخريش وسليمان العجمي.
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  وأكد 
الممتاز  الدوري  بطولة  أن  الشلماني،  عبدالحكيم 

الجديد للموسم الرياضي 2020 2021-، ستنطلق 
في الثامن من يناير القادم. وقال في تصريح لـ»ليبيا 
بتكليف  قرارا  الليبي سيصدر  االتحاد  إن  الرياضية« 
األستاذ حسين البوسيفي، رئيسا للجنة المسابقات، 
الدوري  إقامة  في  الحق  لها  سيكون  اللجنة  وأن 
البوسيفي،  حسين  وأكد  مناسبا.  تراه  بما  الليبي، 
رئيس لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم، 
بنظام  الجديد سيكون  للموسم  الممتاز  الدوري  أن 
وأخرى  الغربية،  بالمنطقة  واحدة  المجموعتين، 
تصريحات  في  البوسيفي  وقال  الشرقية.  بالمنطقة 
24 فريقا،  الدوري سيكون بمشاركة  تلفزيونية، إن 
يتم تقسيمها إلى مجموعتين حسب نظام المسابقة 
الممتاز،  الدوري  انطالق  »موعد  وأضاف:  السابق. 
الشهر  من   25 إلى  تأجيله  يتم  قد  األولى  والدرجة 
لالستحقاقات  المنتخب  تحضيرات  بسبب  المقبل؛ 
لتنظيم  تتجه  النية  أن  وأوضح  المقبلة«.  األفريقية 
مسابقة الكأس بعد تأكيد مشاركة األندية الراغبة 

في مدة ال تتجاوز الشهر.

الشمعة المضيئة في الرياضة الليبية

تأجيل جديد النطالق الدوري الليبي املمتاز للموسم الجديد 2021-2020
اتحاد الكرة يحدد 8 يناير موعدا لالنطالق.. ولجنة المسابقات تعترض وتقول كلمتها األخيرة

القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  شهد 
تأجيال   ،»2021-2020« الجديد  للموسم 
المسابقات  لجنة  رئيس  أعلن  بعدما  جديدا، 
باالتحاد الليبي لكرة القدم، حسين البوسيفي، 
سينطلق  الجديد،  للموسم  الممتاز  الدوري  أن 
بعدما  المقبل،  يناير  شهر  من  الـ15  يوم  في 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  حدد  كان 
الدوري  بطولة  أن  الشلماني،  عبدالحكيم 

ستنطلق في الثامن من يناير المقبل.
تشكيل  سيتم  أنه  الشلماني  وأكد  سبق 
بعد  الدوري  النطالق  استعدادا  الفنية  اللجان 
لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من  اإلذن  إعطاء 
الليبي  االتحاد  لجان  وأن  »كورونا«،  فيروس 
أي  في  الدوري  النطالق  جاهزة  القدم  لكرة 
مقترحان  »هناك  الشلماني:  قال  حيث  لحظة، 
أو  مجموعتين  من  يكون  ربما  الليبي،  للدوري 
شهر  في  الدوري  وسينتهي  مجموعات،  أربع 
ديسمبر  شهر  نهاية  أو  وبداية   ،2021 يوليو 
الموسم  النطالقة  موعدا  ستكون  الجاري 
اعتماد  لجنة  عمل  انتهاء  حسب  على  الجديد، 
واعتماد  الخصوص،  بهذا  المشكلة  المالعب 

المالعب التي ستقام عليها المسابقة«.
لبرنامج  تصريحات  في  البوسيفي  وقال 
»في التسعين« على قناة »الوسط«، إن قرعة 
المقبل،  األسبوع  خالل  ستقام  الممتاز  الدوري 
الجديد  للموسم  الممتاز  الدوري  أن  موضحًا 
سيكون بنظام المجموعتين، واحدة بالمنطقة 

الغربية، وأخرى بالمنطقة الشرقية.
أن  إلى  تصريحاته  في  البوسيفي  وأشار 
يتم  فريقا،   24 بمشاركة  سيكون  الدوري 
نظام  حسب  مجموعتين  إلى  تقسيمها 
تتجه  النية  أن  مؤكدا  السابق،  المسابقة 
مشاركة  تأكيد  بعد  الكأس  مسابقة  لتنظيم 
الشهر،  تتجاوز  ال  مدة  في  الراغبة  األندية 

اعتبارا من السبت الماضي.
باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  وأضاف 
الليبي لكرة القدم أن مباراة السوبر لن تلعب 
األقرب  وأن  الممتاز،  الدوري  انطالق  قبل 
إلقامتها سيكون بين الذهاب واإلياب، مختتما 
انطالق  أن  »الوسط«  قناة  على  تصريحاته 
دوري الدرجة األولى ينطلق في األسبوع األول 

من فبراير من العام الجديد 2021.
وقت  في  كشفت  صحفية  تقارير  وكانت 
برئاسة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  سابق 

الهالل  فريق  أمطر  بنغازي  مدينة  وفي 
جاءت  هدف،  مقابل  بسداسية  األنوار  نظيره 
األهداف الستة عن طريق عبدالسالم الفيتوري 
وفيصل البدري وأسامة الشريف ومحمد اشكربة 
وعصام الفرجاني وهويدي زقالم، وفي طرابلس 
التقى وديا  وبالتحديد في ملعب نادي الظهرة 
وانتهت  الظهرة،  فريق  مع  الوحدة  فريق 

المباراة بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
والمهتمين  الليبي  االتحاد  تحرك  وجاء 
إقامة  في  النية  بشأن  الرياضي،  بالوسط 
بادر  بعدما  الجديد،  الكروي  الموسم  وانطالق 
بوجود  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
األفريقية  المسابقات  في  الليبية  األندية 

موعد  على  استقر  الشلماني،  عبدالحكيم 
الدوري  بطل  النصر  بين  السوبر  مباراة  إقامة 
واالتحاد بطل الكأس، حيث قالت التقارير وفًقا 
العاشر  حدد  الليبي  االتحاد  إن   ،»24 لـ»ليبيا 
المقبل، موعدا إلقامة السوبر،  من شهر يناير 

على أرضية ملعب بنينا الدولي.
لكرة  الليبي  الممتاز  الدوري  أندية  ودفعت 
بقوة  للدوران  الودية  المباريات  عجلة  القدم 
الكرة  اتحاد  تنفيذ  أمال في  األخيرة،  األيام  في 

بإطالق  وعده  الشلماني  عبدالحكيم  برئاسة 
جرت  حيث   ،2021-2020 الجديد  الموسم 
الممتاز  الدوري  فرق  جمعت  ودية  مباريات 
استعدادا  وذلك  األولى،  الدرجة  فرق  وبعض 
الخامس  في  انطالقه  المزمع  الجديد  للدوري 
مصراتة  ففي  المقبل،  يناير  شهر  من  عشر 
أبوسليم،  فريق  مع  وديا  السويحلي  التقى 
وانتهت بفوز السويحلي بثنائية نظيفة تناوب 

على تسجيلها فائز سعد وإبراهيم محمد.

لتجاوز  استبعادها،  من  بدال  الجديد،  للموسم 
المسابقات  لغياب  بها  المسموح  المدة 
في  أندية  بأربعة  الدفع  تم  حث  المحلية، 
الموسم الجديد، اثنين في دوري األبطال النصر 
الكونفدرالية  في  ومثلهما  بنغازي،  واألهلي 
األهلي طرابلس واالتحاد، لذا جاءت المساعي 
المشهد  ساد  الذي  الركود  لحالة  حد  لوضع 
الراكدة  المياه  لتتحرك  الماضية،  الفترة  طوال 
الصيغة  عن  الحديث  ويعود  األجواء  وتنتعش 
والكيفية المناسبة التي ستكون عليها النسخة 
الجديد، حيث القت هذه  الموسم  الكروية في 
الرغبة وقوبلت بشيء من االرتياح من الوسط 
الهدوء  حالة  بعد  ليبيا، خصوصا  في  الرياضي 
واالنفراجة التي حدثت أخيرا، ومن بينها توقف 
الحرب والتعايش مع جائحة فيروس »كورونا« 
في العالم، وانطالق واستئناف أغلب البطوالت 
التي كانت متوقفة بصورة  العربية واألوروبية 

موقتة.
الذي  العريق  القدم  لكرة  الليبي  الدوري 
قبل  األولى  الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت 
الموسم  في  وتحديدا  قرن،  نصف  من  أكثر 
الرياضي 63-64 لم يعرف االستقرار ولم يهدأ 
له بال وال حال طوال تاريخه، ورحلته الطويلة 
كما  عديدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف  الشاقة، 
زاهية  ذهبية  وفترات  مثيرة  مواسم  شهد 
الكروي  الموسم  خاللها  توقف  عجافا،  وأخرى 
وتعثر عدة مرات وتوقف عند منتصف المشوار، 
الطريق،  للتوقف واإللغاء في منتصف  وتعرض 
كان آخرها الموسم الماضي، الذي توقف على 

مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.

الوسط- الصديق قواس

حسين البوسيفي: دوري الدرجة 
األولى ينطلق في األسبوع األول 

من فبراير من العام الجديد

موقعة السوبر لن تلعب قبل 
انطالق المسابقة المحلية األم.. 
واألقرب لها بين الذهاب واإلياب

● حسين البوسيفي

● مباراة سابقة بين االتحاد واألهلي طرابلس في الدوري

● الحكام معتز الشلماني ومجدي كامل وباسم سيف النصر

● هاشم النعيمي

أكد االتحاد الليبي لكرة اليد أن تجمع المنتخب 
الوطني للشباب مواليد 2001-2000؛ سينطلق 

بصفة رسمية، اليوم الخميس، ويستمر لمدة 
عشرة أيام، بقاعة األلعاب الرياضية بمدينة 

غريان؛ تحت إشراف المدرب العام، الحاج وليد 
القبالوي، ومساعده، الكابتن سعد الغرياني.

وأوضح رئيس لجنة المنتخبات العامة، جمال 
الزياني، وفق بيان صادر من صفحة اللجنة 
اإلعالمية التحاد كرة اليد، أنه من المنتظر 

مشاركة 22 العبا وقع عليهم االختيار من خالل 
التجمع النهائي المقام خالل الفترة الماضية، 

بقاعة األلعاب الرياضية بمدينة سبها.
يأتي هذا التجمع استعدادا للمشاركة في 
البطولة األفريقية بالمملكة المغربية، التي 

يحتمل أن تقام عقب نهائيات كأس العالم بمصر 
العام المقبل 2021. من جهة أخرى، يسافر 

العبو منتخبنا الوطني الذين وقع عليهم االختيار 
من المنطقتين الثانية والرابعة، صحبة إداري 
المنتخب سعيد القن، ومساعد المدرب سعد 

الغرياني، في رحلة جوية إلى العاصمة طرابلس، 
عبر مطار بنينا بمدينة بنغازي، من أجل االلتحاق 

بالعبي المنطقتين األولى والثالثة. وكان الصديق 
الفوناس، رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد، قام في 
وقت سابق بزيارة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي، 

حيث التقى خاللها رئيس مجلس إدارة االتحاد 
عميد عدنان التريكي، وبحضور األمين العام 

السيد عزالدين أبوالهول، وتم أثناء اللقاء مناقشة 
العديد من المواضيع التي تهم اللعبة وسبل 

تطويرها، وقد أبدى التريكي ترحيبه بالفوناس 
ووعد بتعاون اتحاد الشرطة مع االتحاد الليبي 

لكرة اليد، وأوضح بأنه يولي أهمية للعبة، ووعد 
بإنشاء مدرسة للناشئين، إذ يعتبر اتحاد الشرطة 

الرياضي من األندية البارزة والركائز األساسية 
على صعيد اللعبة.

اتحاد اليد يختار 
22 العبا شابا 

للبطولة األفريقية

هاشم  المحترف،  الشطرنج  العب  توج 
الشركات  بطولة  وذهبية  بكأس  النعيمي، 
للشطرنج  الحكومية  والمؤسسات 
تقام  التي  الـ12،  نسختها  في  الديناميكي 
الدولية  المنظمة  تأسيس  بذكرى  احتفاال 
جامعة  وباستضافة  والثقافة،  للرياضة 
الرفاق، وبتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج، 
الشركات  مختلف  من  العبا   24 وبمشاركة 

والهيئات الحكومية.
على  للبطولة  النهائي  الترتيب  وجاء 
البطولة  وذهبية  بكأس  توج  التالي:  النحو 
برصيد  النعيمي  هاشم  الجوازات  العب 
شركة  العب  بالفضية  وتوج  نقاط،  ست 
ليبيانا الصديق النجار، الذي جاء ثانيا بكسر 
جامعة  العب  بالبرونزية  وتوج  التعادل، 
جامعة  من  فرنكة  خالد  ورابعا  الرفاق. 
خلفهم  ومن  نقاط،  خمس  برصيد  الرفاق 
وبكسر  نقاط،  أربع  برصيد  العبين  أربعة 
الحفر  شركة  من  زقطة  فيصل  جاء  التعادل 
طيران  من  الفاخري  والمبروك  خامسا، 
جامعة  من  فرنكة  ومحمد  سادسا،  النفط 
الرفاق سابعا، ومسعود قشوط من مديرية 
العايب  وعبدالرؤوف  ثامنا،  طرابلس  أمن 
بـ3.5  تاسعا  طرابلس،  أمن  مديرية  من 
أمن  مديرية  من  حفيانة  وسعيد  نقطة، 

طرابلس عاشرا بـ3.5 نقطة.
ونشر هاشم النعيمي، تدوينة عبر حسابه 
االجتماعي »فيسبوك«،  التواصل  على موقع 
وأكد  البطولة،  لقب  إحرازه  فيها، عن  كشف 
النعيمي أنه قد اختير ضمن اللجنة المنظمة 
للشطرنج،  الدولية  التونسية  جربة  لبطولة 
لجنة  وعضو  كإعالمي  الثالثة،  نسختها  في 

تقام  أن  المقرر  ومن  البطولة.  تنظيم 
منافسات البطولة بجزيرة األحالم جربة، في 
الفترة من 20 فبراير وحتى األول من مارس 
2021، حيث تشهد البطولة مشاركة العديد 
مختلف  من  دوليا  المصنفين  الالعبين  من 

الدول.
من ناحية أخرى، تمكن نادي الظهرة من 
للشطرنج،  الليبية  األندية  ببطولة  التتويج 

خمسة  مدى  على  اإلنترنت  عبر  المُقامة 
أسابيع متتالية، وضمت 16 ناديا من مختلف 

أنحاء ليبيا.
وينص قانون البطولة على أن من يحصد 
البطولة الخامسة هو من يتوج باللقب. وقد 
نادي  التالي:  النحو  على  العام  الترتيب  جاء 
ثانيا،  طرابلس  األهلي  ونادي  أوال،  الظهرة 

ونادي األخضر ثالثا.

النجم الليبي هاشم النعيمي بطال للنسخة 
الـ12 لبطولة الشطرنج الديناميكي

الوسط- محمد ترفاس

اإلعالن عن القائمة الدولية للحكام الليبيني 
للموسم الكروي الجديد 2021-2020
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ماذا: يعني طلب استبعاده من قائمة العقوبات 
األوروبية؟

من: كلفه بمهمة إرسال المرتزقة إلى ليبيا؟
أين: تقف عالقته بالكرملين والرئاسة الروسية؟

متى: تتكشف حقيقة الجهة التي تمول نشاطاته غير المشروعة؟
كيف: بدأ نشاط مجموعته على األراضي الليبية؟

لماذا: لم تصدر بحقه مذكرة توقيف من جانب االتحاد 
األوروبي ومجلس األمن؟

 كل شيء كل شيء  

»طباخ بوتني« 

أبوبكر أبونعامة
قيل عنه »إنه رجل ترهونة« ورع حامل كتاب اهلل ومن المتعلمين 
النزهاء، وهو أحد أعضاء مجلس النواب بالجمهورية الطرابلسية، 

والتحق بركب دولة ليبيا الملكية مبكرا فشغل منصب وزير 
المالية من 1953/4/26 إلى 1953/9/18. ثم وزير المعارف 

من 18 /2/ 1954 حتى 31 /12/ 1959. وفي سنة 1960 شغل 
وظيفة والي والية طرابلس حتى 1961 قبيل إلغاء الفيدرالية 

وقيام نظام اإلدارة المركزية. وتولى منصب وزير العدل الليبي 
من 19 /3/ 1963 إلى 4 /4/ 1967. ثم كلف بعد بوزارة العمل 
حتى 25 /10/ 1967 في الحكومة نفسها. وطوال زمن خدمته 
ظل مثاال لرجل الدولة النزيه والحازم الذي يضع مصالح الدولة 

وشعبها فوق مغريات الحياة كافة. ظل مشهودا له بحسن السيرة 
والمعاملة. ظل يسكن في شقة بسيطة بميدان الجزائر، إلى أن 

رحل عنا منها يوم 24 /12/ 1994.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

عن  األمهات  من  وغيرها  أمي  بين  يدور  الحديث  كان  حين  نسبيًا،  البعيد  الماضي  في 
الجارات  من  غيرها  تذكير  يفوتها  ال  كان  عمرها،  اهلل  أطال  أمي،  أن  أتذكر  الوالدات، 
المتواجدات في تلك الجلسات النسوية، بأن ولدها جمعة، ولدَ بعد صدور فلوس الملك 
ما  ليولين  يكن  لم  الجلسات،  تلك  في  المتواجدات  النسوة  أن  وأذكر  بيومين.  إدريس 
تقوله أمي أدنى اهتمام، ألن أغلبهن لم يكن يهمهن ذلك، وال يمثل لهن شيئًا يستحق 
تذكرهن له، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لم يكن الملك إدريس السنوسي، رحمه 
والتي  أمي،  قبل  من  والمزعومة،  الجانب  أحادية  العالقة،  تلك  بوجود  علم  على  اهلل، 
تربط بين إصدار دولة مملكته الليبية المتحدة للنقود، وبين والدة طفل ليبي آخر، في 
السبيتار الكبير في شارع الزاوية. والدة ذلك الطفل، أمي، امرأة أمّية، لكنها عملية جدًا 
المسافة  إال  المستقلة  الليبية  الدولة  والدة  تاريخ  تذكر  من  يهمها  ال  الوقت،  ذات  في 
ملكها،  وصورة  اسمها،  تحمل  نقدية  عملة  ألول  إصدارها  بين  تفصل  التي  الزمنية 

ووالدة طفلها، أنا، في ظهيرة يوم جمعة شتائي، منذ قرابة سبعين عامًا.
أمي لم تعد تذكر لزائراتها ولجليساتها، هذه األيام، تلك العالقة الضاربة في القدم. 
آخر.  إلى عالم  الرحيل  الزائرات والجليسات قد سبقنها في  أولئك  وربما يعود ذلك ألن 

بالد  في  وعركتها،  عاشتها  حياة  بعبث  إلحساسها  ربما  أو 
العالم بسوء حظ الزمها. ولألسف، فات  ارتبط ظهورها في 
وال  أيضًا،  الجانب  أحادية  أخرى،  عالقة  بوجود  العلم  أمي 
الملك إدريس،  تقل أهمية، تربط بين ظهور دولة وفلوس 
ووالدة السيد المسيح عليه السالم، ووالدتي. وأنا على ثقة 
كان ضعفها،  بوجود هكذا عالقة، مهما  علمت  لو  أمي  بأن 
في  تــرددت  لما  ابنها،  ووالدة  المسيح  السيد  والدة  بين 
أمام غيرها من األمهات، وربما إلثارة  ذكرها، واإلشادة بها 
غيرتهن. ولصارت تردد، بفخر، أمامهن أن ابنها جمعة، كان 
حدثين  مع  توافق  والدته  تاريخ  ألن  ما،  بشكل  محظوظًا، 
عملة  أول  في ظهور  تمثل  ليبي،  حدث  عظيمين:  تاريخيين 

ليبية بعد استقالل ليبيا من االستعمار اإليطالي بقرار من هيئة 
األمم المتحدة في 24 ديسمبر العام 1951. واآلخر على مستوى 
المسيح عليه السالم، حسب تقويم  السيد  العالم، ممثاًل بمولد 

الغربية. الكنيسة 
ما زالت أمي، إلى يوم الناس هذا، حين يرد اسم الملك الراحل 
إدريس السنوسي في حديث، تترحم عليه بصوت مسموع لكل 
من حولها، حتى في أيام النظام العسكري، وتتحسر على أيامه، 

وعلى يُسر العيش في ربوع مملكته، وتأسف بحزن على ما ألمّ به، وبحياته، من صروف 
األمهات  أمام  تفخر  كانت  الذي  ابنها،  أن  الوقت،  نفس  في  وتنسى،  وتقلباته،  الدهر 
الراحل  الملك  نال  ما  ناله بعض  الراحل،  الملك  بعد يومين من صدور فلوس  بوالدته 
إدريس ومملكته من سوء حظ وتعثر في األحوال. وأنها، على عكس ما تدّعي وتزعم، 
الدهر  وشوائب  الدنيا  حسك  من  ابنها  بقلب  علق  ما  بمدى  الدقة،  وجه  على  تعلم،  ال 
لكنه،  ملكًا،  يكون  أن  في  يحالفه حظ  لم  رغم كونه  ابنها،  أن  أيضًا،  وتنسى،  والناس. 
لسوء حظه، شارك الملك الراحل إدريس رغيف المنافي والغربة، وزاد على الملك إدريس 
وطنًا  تكون  أن  المفترض  من  كان  بالد،  سجون  في  الحبس  مرارة  استطعم  بكونه 

يحميه، ويقيه تقلبات الزمن.
العالم  خرائط  على  اسمها  وظهر  ليبيا،  دولة  استقلت  مضت،  عقود  ثمانية  قرابة 
1951، وجاء ميالدها متزامنا مع االحتفال بعيد ميالد السيد  بين بقية الدول في العام 
هدية  يكون  أن  المتحدة  واألمم  الراعية  الدول  من  به  وأنتوي  السالم،  عليه  المسيح 
الدولة المستقلة سرعان  الليبي. لكن  الميالد-Christmas Present« للشعب  »عيد 
ثمانية  قرابة  بعد  تتمكن،  ولم  الحبو،  طور  في  زالت  وما  الزمن.  صروف  بها  دارت  ما 

عقود، من تعلم الوقوف على قدمين.
وها نحن اآلن، ما زلنا ندور في دوامة المربع األول، ونرى بأعيننا كل يوم المآل الذي 
تسير نحوه أمور البالد، التي كنا نتمنى ونطمح، في قلوبنا، وأحالمنا، وقصائدنا وأغانينا، 
أن نراها تنمو وتكبر وتزهر، فإذا بها تُدفع عمدًا للسقوط في هاوية، ال أحد منّا قادر 

على التنبؤ بإمكانية خروجها منها، ومتى، وكيف؟
يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 الذكرى التاسعة والستون الستقالل ليبيا. في نفس 
التاريخ من العام 2021، سنحتفل، بإذن اهلل، بالعيد السبعين لالستقالل. كل ما أتمناه 
أن يجيء ذلك اليوم وقد تخلصت بالدنا وشعبنا من جند المرتزقة األجانب، وأغلقت كل 
الوقوف على  األجنبية، واستردت استقاللها وسيادتها، وتمكنت من  العسكرية  القواعد 

قدمين راسختين على أرض ليست رخوة، وأغلقت إلى األبد كتاب الُفرقة واالنقسام.

جمعة بوكليب

ذكرى االستقالل

 فات أمي 
العلم بوجود 
عالقة ال تقل 

أهمية، تربط 
بني ظهور 

دولة وفلوس 
امللك إدريس، 
ووالدة السيد 

املسيح 
عليه السالم، 

ووالدتي.

أقوالهمأقوالهم

»بحثت مع الرئيس الموقت لدولة 
مالي باه نداو تطورات األزمة الليبية، 

والجريمة العابرة للحدود«.

رئيس جمهورية النيجر 
يوسوفو محمدو

 »نرصد التحركات التركية في 
األراضي الليبية قبالة سواحلنا 

وسنمنعها من إقامة 
قاعدة عسكرية بها«.

وزير الخارجية اليوناني
 نيكوس دندياس

»إطالق 18 صيادا إيطاليا من الحجز 
في بنغازي، جاء نتيجة اتصال هاتفي 

أجراه بوتين مع حفتر«

رئيس الوزراء اإليطالي السابق 
سيلفيو برلسكوني

 »أدعو تركيا إلى إعادة النظر 
لسياستها في ليبيا، ألن دورها 

الحالي ال يتجاوب مع المصالح األمنية 
لالتحاد«.

مفوض االتحاد األوروبي للسياسة 
الخارجية واألمن
 جوزيب بوريل

نشرت مصلحة اآلثار الليبية مجموعة من الصور تظهر الفن 
الروماني في هندسة المياه، في لملودة وليميناس، قرب القبة 

بالجبل األخضر.
وشهدت ليبيا وجود الرومان فيها ما بين عامي 146 ق.م و 670 

م، وتميزت هذه الحقبة بازدهار الشعر والنثر وتشييد األبنية على 
الطراز الروماني، وكذلك شق القنوات والمجاري المائية ألغراض 

الري والزراعة.
والهندسة الرومانية هي اإلنجازات الهندسية التي كانت تعد 

متطورة في زمن اإلمبراطورية الرومانية، على الرغم من اعتمادها 
على االختراعات واألفكار والمفاهيم القديمة التي اتبعت في تلك 

العصور، على الرغم من تأثر العمارة الرومانية بالحضارة اليونانية 
التي سبقتها، ومنها تكنولوجيا توصيل المياه في المدن وتروية 

األراضي الزراعية في األرياف.

 هندسة املياه على  هندسة املياه على 
الطريقة الرومانيةالطريقة الرومانية

 االقتران العظيم 
يخطف األنظار

الشمسية،  المجموعة  في  كوكبين  أكبر  تقارب 
حد، خالل  أقصى  إلى  اإلثنين،  مساء  وزحل،  المشتري 

ظاهرة يسميها علماء الفلك »االقتران العظيم«.
الغازيّان  الكوكبان  ظهر  غ،  ت   18,22 الساعة  فعند 
ما  المراقبة،  ألدوات  عينه  الرؤية  حقل  في  العمالقان 
فيما  االندماج  لدرجة  قريبان  بأنهما  انطباعا  أعطى 
تفصل بينهما في الواقع مسافة 730 مليون كيلومتر.

وتوافرت أفضل ظروف مشاهدة الحدث الفلكي، الذي 
لن تتكرر بهذا الحجم قبل العام 2080، في المناطق 
في  يتعين  كان  حين  في  االستواء،  خط  من  القريبة 
تصويب  أفريقيا  من  واسعة  وأنحاء  الغربية  أوروبــا 
الظاهر  التقارب  وبدأ  الغرب.  جنوب  اتجاه  في  النظر 
بين الكوكبين منذ أشهر، وهو وصل إلى أقرب مسافة 
يوم االنقالب الشتوي )في مصادفة زمنية(، مما أعطى 

انطباعا بأن الكوكبين هما جرم سماوي واحد.

 تصرف مدهش 
من طائري بجع

اختار طائرا بجع رماديان »مقرين« جديدين لهما في 
كورسيكا الفرنسية وجزر البليار اإلسبانية، بعد فرارهما 
من  سابقة  هذه  وتعد  فرنسا.  جنوب  في  محمية  من 
عادة  المعروفة  الطيور  لهذه  عقود  أربعة  منذ  نوعها 
في  المولود  هاريس  البجع  طائر  كان  باستقرارها. 
ضمن  وشقيقه،  والديه  مع  مستقرا  الفائت  يوليو 
سيجان  محمية  في  الرمادية  البجع  طيور  من  سرب 
منذ  أبوابها  تفتح  التي  فرنسا،  جنوب  في  األفريقية 
سبعينات القرن الماضي. وأوضح الطبيب البيطري في 
المحمية، أنطوان جوريس، أن هذا الطائر فقد أمّه إثر 
إصابتها بمرض جرثومي في سبتمبر، بعيد مغادرته 
العش وفي فترة كان ال يزال يعتمد عليها في غذائه. 
أيضا  أصيب  هاريس  والد  أن  إلى  البيطري  وأشار 
بعد  وأطلقناه  »عالجناه  موضحا:  عينه،  بالمرض 
وجدا  الشقيقين  الطيرين  أن  غير  أسابيع،  بضعة 
اللذين كانا يوفران  نفسيهما من دون والديهما 

لهما الطعام«.

 بينيديتا.. 3 دقات
أغنيته  تقديم  على  أبو  المصري  المطرب  مع  بارافيا  بينيديتا  اإليطالية  الفنانة  اتفقت 
وصورتها  الجديدة  الكلمات  بكتابة  قامت  حيث  اإلسبانية،  باللغة  دقات«   3« الشهيرة 

بطريقة الفيديو كليب. وصرحت بينيديتا: »لطالما 
ودرست  طفلة،  كنت  أن  منذ  بمصر  أعجبت 

زرتها  ثم  أواًل،  الكتب  في  العظيم  تاريخها 
عدة مرات واكتسبت العديد من األصدقاء 

وثقافتها  عظيمة  بلد  مصر  الجيدين. 
المحبة من جميع  وموسيقاها تستحق 
من  بيان  بحسب  الــعــالــم«،  أنــحــاء 

الشركة المنتجة.
والقت أغنية »3 دقات« للمطرب 
على  كبيرًا  نجاحًا  أبو  المصري 
مستوى العالم، وحرص شباب كثر 
تقديمها  على  مختلفة،  دول  من 
هناك  إن  حيث  جديد،  شكٍل  في 
نسخا عدة، منها باللغة الكورية 

والصينية.
كلمات  دقــات«   3« أغنية 
أبو  وألحان  غناء  حبيب،  تامر 
يسرا،  النجمة  بمشاركة 

رامــي  موسيقي  تــوزيــع 
إخــراج  ومــن  سمير 

مريم أبوعوف.
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