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خطة روسيا

فضاء

تسعى روسيا جاهدة لوضع خطط من 
شأنها دعم زيادة تدريجية إلنتاج النفط 

لمنظمة »أوبك+« في االجتماع المقبل في 
يناير. ونقلت وكالة »بلومبرغ« عن نائب 

رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
قوله إنه الستعادة مستوى إنتاج روسيا من 
النفط، الذي سبق أن خفضته كثيرًا بسبب 

جائحة »كورونا« حسب اتفاق »أوبك+«، 
فيجب أن يتراوح النطاق السعري بين 

45 دوالرًا و55 دوالرًا للبرميل، وإال فلن 
تستعيد روسيا اإلنتاج أبدًا. وبلغ متوسط 

خام برنت نحو 50 دوالرًا للبرميل منذ 
أوائل ديسمبر، عندما تبنت منظمة البلدان 

المصدرة للبترول وحلفاؤها خطة جديدة 
لخفض اإلنتاج النفطي.

إجمالي حركة التجارة الصينية 
في الدقيقة

)رويترز(

نفط

كل شيء

قمر خشبي
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االتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة  االنتخابات دون سلطة انتقالية جديدة

 بايدن 2021
كان فوز الرئيس األميركي 

المنتخب جون بايدن هو 
أبرز مفاجأة تستقبل 

العقد الجديد، بعد 
أربعة أعوام في عهدة 
الرئيس دونالد ترامب 
المثيرة للجدل. وصل 

بايدن إلى البيت 
األبيض في انتخابات 

شهدت أعلى نسبة 
إقبال على التصويت 

منذ أكثر من قرن، 
إذ بلغت 66.7 %، 

لكنه لم يفلت من 
مشاكسات ترامب التي حاولت 

تعكير صفو انتصاره. العام 
2021 سيختبر قوة الرئيس 
األميركي الجديد من بوابة 

»كورونا«، وسيكون مطالبا في 
اللحظة نفسها بتحويل مسار 
سياسة ترامب »أميركا أوال«.
هل سيكون بايدن هو رجل 

العقد الجديد في عالم 
ما بعد ترامب؟

تعمل اليابان على تطوير أقمار صناعية 
من الخشب بحلول العام 2023 في 
تجربة هي األول من نوعها عالميًا. 

وبدأت شركة »سوميتومو فورستري« 
بالتعاون مع جامعة »كيوتو« اليابانية 
في تجريب أنواٍع مختلفة من األخشاب 

في بيئات مناخية بالغة القسوة على 
األرض، بحيث تكون قادرة على تحمل 

التغير في درجات الحرارة وأشعة 
الشمس. وقال الناطق الرسمي لشركة 

»سوميتومو« إن نوع الخشب الذي تجرى 
عليه التجارب »سرٌّ بحثي«. ومن شأن 

األقمار الصناعية الخشبية أن تحترق في 
الفضاء دون أن تخلف أضرارا.

سؤال تحوالت األيام األخيرة للعام 2020:

بعد عشر سنوات على هجرتهم..الحنني ال يكفي إلقناع أهل تاورغاء بالعودة

معاناتهم مستمرة.. مناشدات أممية ألوروبا ملساعدة املهاجرين في ليبيا

ماذ ا بعد االنفتاح املصري - الروسي على طرابلس؟

االقتصاد الليبي يستقبل 2021 ببوادر أمل.. ومخاوف من املجهول

الجديد  العام  الليبي  االقتصاد  يستقبل 
يمر  التي  اليقين،  عــدم  حالة  ظل  في 
ككل،  المالي  والنظام  االقتصاد  بها 
شهدها  التي  اإليجابية  ــوادر  ــب ال رغــم 
فتح  إعــادة  مع  العام،  من  األخير  الربع 
الموانئ والمنشآت النفطية في أغسطس 
الماضي، وقرار المصرف المركزي في أول 
سعر  تعديل  أعوام   6 منذ  موحد  اجتماع 
 4.48 بقيمة  الدوالر  مقابل  الدينار  صرف 
يتوقع  فيما  الواحد،  الدوالر  مقابل  دينار، 
مطلع  الجديد  بالسعر  التعامل  يبدأ  أن 

المقبل. يناير 
محللون يقولون إن عدم حدوث اختراق 
االقتصاد  يبقي  السياسي  المسار  على 
على  عــاوة  الغموض،  حالة  في  الليبي 
البنك  رصدها  التي  المتداخلة  الصدمات 
يخنق  مكثف  صراع  في  المتمثلة  الدولي، 
أسعار  وانخفاض  االقتصادي،  النشاط 
النفط، ما قلل الدخل في الحقول المنتجة 
 - »كوفيد  وباء  آثار  إلى  إضافة  المتبقية، 

19«، األمر الذي يهدد بمزيد األضرار.
البنك  عــن  ــادرة  مــذكــرة صـ وحــســب 
حقول  فتح  إعادة  قرار  قبل  ُأعدت  الدولي 

أزمة  ألخطر  ليبيا  تعرضت  فقد  النفط، 
العام  منذ  وإنسانية  واقتصادية  سياسية 
المحلي  الناتج  نمو  على  أثــرت   ،2011
 ،%  2.3 إلى  وتباطئه  الحقيقي  اإلجمالي 
أوائل  طرابلس  على  الهجوم  بدأ  أن  منذ 
على  المفروض  والحصار  الماضي،  العام 
في  الرئيسية  النفط  ومحطات  موانئ 

الباد في يناير الماضي.

الوفاق  حكومة  إعــان  أن  إلــى  يشار 
مع  النار  ــاق  إط وقــف  الــنــواب  ومجلس 
نحو  يشكل  الــذي  النفط  ضخ  استئناف 
من  مزيدًا  وضع  ليبيا،  مــوارد  من   %  94
الضغوط على أسعاره في السوق الدولية، 
بعد  قيمته  من   %  1 من  أكثر  فقد  حيث 
بأقل  ومقارنة  الليبي.  اإلنتاج  عودة  أنباء 
من  ليبيا  إنتاج  بلغ  حاليًا،  ألفًا   90 من 
 1.22 والموانئ  الحقول  غلق  قبل  النفط 

مليون برميل يوميًا.
الدولي،  النقد  صندوق  اعتبر  بــدوره، 
ليبيا من البلدان األكثر تضررًا في منطقة 
»كورونا«،  تداعيات  من  األوسط  الشرق 
في  النفطية  االحتياطات  أكبر  تملك  إذ 
وسط  اإلنــتــاج  انخفض  حيث  أفريقيا، 
يتنافسان  متعارضين  فصيلين  بين  حرب 
الباد.  في  النفط  منشآت  على  للسيطرة 
أن  المتوقع  فمن  الصندوق،  وبحسب 

ينكمش االقتصاد الليبي بنحو 60 %.
على  ــاش  ــم ــك االن هـــذا  ــس  ــك ــع وان
التضخم  لمستويات  المتوقعة  التقديرات 
في ليبيا، التي قال إنها قد تبلغ مع نهاية 
هذا العام نسبة مئوية قدرها 22 %، على 
للتضخم  العام  المعدل  مقدار  يتراجع  أن 

إلى 15 % خال العام 2021.

طرابلس: الوسط

قبل رحيل العام 2020، اقترنت أيامه األخيرة 
الليبي، جراء  الملف  ببوادر تحوالت مهمة في 
ما يبدو أنه تفاهمات دولية وإقليمية استجدت 
الحوار  فشل  بينما  ليبيا،  في  التسوية  باتجاه 
فيما  اختراق  إحداث  في  اآلن  حتى  السياسي 
يخص توافق أعضائه على آلية الترشح لمهام 
خيارات  بين  من  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
ما  إحداها،  على  للتصويت  مطروحة  عديدة 
قدمًا  المضي  على  األممية  البعثة  يشجع  قد 
التفاوضية  الجوالت  في  الجديد  العام  مطلع 
التي  السياسية  العملية  إلنجاح  واالجتماعات 
للصراع،  الشامل  الحل  عقدة  وفك  ترعاها، 

استنادًا إلى تلك التفاهمات.
أبرز التحوالت التي ُاستجدت األيام األخيرة، 
»الوفاق«  سلطة  على  القاهرة  انفتاح  هي 
القطيعة  من  سنوات  ست  بعد  طرابلس،  في 
الباد،  شرق  في  لخصومها  المعلن  واالنحياز 
وتمثل ذلك في زيارة وفد مصري رسمي رفيع 
المستوى العاصمة طرابلس، ولقائه عددًا من 
المحادثة  ثم  الوفاق،  حكومة  في  المسؤولين 
وزيري  بين  الزيارة  أعقبت  التي  الهاتفية 
مباشرة  ذلــك  يلي  والــوفــاق،  مصر  خارجية 
إلى  سيالة  محمد  الوزير  أداها  التي  الزيارة 
عنها  صدر  وما  األخيرة،  من  بدعوة  موسكو 
من تصريحات تؤكد التمسك بالحوار، وإنجاح 

السياسية. العملية 
انتخابات  إجــراء  على  االتفاق  فباستثناء 
الــحــوار  ملتقى  ــإن  ف  2021 الــعــام  نهاية 
شهرين  قبل  أشغاله  انطاق  منذ  السياسي 
التفاهمات  تنفيذ  في  عثرات  يواجه  ونصف، 
السلطة  توحيد  رأسها  وعلى  لها،  المخطط 
آليات  على  الخاف  استمرار  بسبب  التنفيذية 
اللقاءات  رغــم  المناصب،  وتــوزيــع  اختيار 
المتواصلة تحت رعاية األمم المتحدة، وآخرها 
موعدًا  المقبل  الثاثاء  وحددت  إليه  دعت  ما 
المباشر، فيما ترجح  الحوار  لجولة جديدة من 
أوساط ليبية أن يكون هذا هو اللقاء النهائي، 
السيناريو  يطرح  قد  التوافق  فشل  حال  وفي 
االنتقالية  للمرحلة  اإلعداد  لمواصلة  البديل 
ترميمات  إدراج  مع  الحاليين  المسؤولين  عبر 
أن  ينتظر  كما  ذاتها.  السياسية  بالهياكل 

القاعدة  إنشاء  المكلفة  القانونية  اللجنة  تعقد 
 18 تضم  التي  االنتخابات،  إلجراء  الدستورية 
السياسي،  الحوار  ملتقى  أعضاء  من  عضوًا 
اجتماعًا مباشرًا يوم 11 يناير في مدينة جنيف 
الدستورية  الترتيبات  لوضع  السويسرية، 

لانتخابات. المناسبة 
جلسة  عقد  الجنوب  نواب  أيد  وبالموازاة، 
و5   4 ليومي  المقررة  النواب  مجلس  أعضاء 
جلسة  إلنجاز  محاولة  في  بغدامس  يناير 
بالرئاسة  تغيير  وإجــراء  القانوني  بالنصاب 
وتعديل النظام الداخلي للمجلس الذي صعب 
النواب  مجلس  رئيس  تغيب  تعديله  من 
وبرلمانيين من برقة، ووسط توتر واتهامات 
بالتحشيد  الــصــراع  طرفي  بين  متبادلة 
خليفة  المشير  ــوة  ودع مــؤخــرًا،  العسكري 
والستين  التاسعة  الذكرى  خطاب  في  حفتر 
الخروج  إلى  التركية  القوات  ليبيا،  الستقال 
من الباد أو الحرب، وما تبعه من ردود أفعال، 
مخرجات  تفعيل  إطار  في  الفت  اختراق  حدث 
 ،)5+5( المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
بين حكومة  المحتجزين،  تبادل  عملية  بإنجاز 

الوفاق، وقوات القيادة العامة.
استقبلت  الــدولــي،  التحرك  سياق  وفــي 

الوفاق  بحكومة  الخارجية  ــر  وزي موسكو 
زيارة رسمية الفتة،  الطاهر سيالة، في  محمد 
خطوة  بأنها  الليبي  للشأن  متابعون  فسرها 
التي  الوفاق،  حكومة  على  روسية  انفتاحية 
بتحيزها  المناسبات  كثير  في  موسكو  اتهمت 
الخارجية  وزير  ورأى  حفتر،  المشير  لخصمها 
استقباله  خــال  ــروف  الف سيرغي  الــروســي، 
اتخاذ  اآلن  الليبيين  على  »يتعين  أنه  سيالة 

األهلي  الصراع  إنهاء  لصالح  تاريخي  خيار 
وترغب،  الوطنية«،  والمصالحة  األشقاء  بين 
تعاون  اتفاقية  تفعيل  ــادة  إع في  موسكو 
 ،2010 العام  في  الليبية  الحكومة  مع  وقعت 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  ما كشف  وفق 
وكالة  مع  مقابلة  في  األربعاء،  معيتيق،  أحمد 
وجود»تحضيرات  إلى  مشيرًا  »سبوتنيك«، 

لزيارات مهمة أخرى بداية العام المقبل«.
رفيع  مصري  وفد  زيــارة  جاءت  ذلك  وقبل 
منذ  نوعها  من  األولــى  وهي  طرابلس،  إلى 
العاقات  في  تحواًل  لتسجل   ،2014 العام 
معيتيق،  الوطني،  الــوفــاق  وحكومة  مصر 
»إعادة  المصري بشأن  الوفد  مع  تحادث  بأنه 
والقاهرة«  طرابلس  بين  العاقات  تفعيل 
إعادة  ستشهد  المقبلة  المرحلة  أن  مؤكدًا 
وأن هناك  ليبيا،  في  المصرية  السفارة  افتتاح 
التي  واألمنية  االقتصادية  الملفات  الكثير من 

تم االتفاق عليها دون أن يكشف طبيعتها.
وفي السياق ذاته كان الملف الليبي حاضرًا 
األسبوع  هذا  جمعت  مباحثات  طاولة  على 
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 

ونظيره الروسي الفروف.
تونس  األخريان،  الجوار  دولتا  والتحقت 

على  أكثر  المنفتحين  بــدائــرة  والــجــزائــر، 
في  االستقرار  ملف  شكل  بعدما  طرابلس 
األفريقية  القارة  في  دورها  واستعادة  ليبيا، 
هاتفي  اتصال  محور  المتوسطية  والمنطقة 
والهجرة  الــخــارجــيــة  ــؤون  ــش ال وزيـــر  بين 
والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ونظيره 
الجزائري صبري بوقادوم، كما أجرى بوقادوم 
والجرندي كل على حدة، مباحثات هاتفية مع 
األوضاع  تطورات  حول  سيالة،  الطاهر  محمد 
بالترتيبات  أساسًا  تتعلق  التي  ليبيا،  في 
في  المقبل  المباشر  السياسي  الحوار  لملتقى 

تونس األسبوع المقبل.
هذه المؤشرات اإليجابية التي تجلت خال 
الحالي2020،  العام  عمر  من  األخيرة  األيام 
يمكن  لما  واعدة  مقدمة  متفائلون  اعتبرها 
تطورات  من  الجديد  العام  مطلع  يستجد  أن 
المنتظر  السياسية،  العملية  إيجابية في مسار 
أن تتوج بحكومة وحدة وطنية تقود المرحلة 
 24 في  االنتخابي  االستحقاق  موعد  إلــى 
في  عليه  االتــفــاق  جــرى  ما  وفــق  ديسمبر، 
تونس،  في  السياسي  للحوار  األولى  الجوالت 
سيكون  هل  اآلن:  الدائر  السؤال  عن  ليجيب 

العام 2021 العام الحل في ليبيا؟.

•  الفروف خالل استقبال سيالة في موسكو األربعاء في 30 ديسمبر 2020 )سبوتنيك(•  باشاغا، مع الوفد المصري الذي زار طرابلس، 27 ديسمبر 2020. )داخلية الوفاق(

•  البنك الدولي

•   فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. )اإلنترنت(

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

وسط أجواء الرعب التي فرضها تفشي وباء »كورونا«، 
السياسي،  االنــســداد  أفــق  في  تلوح  أمــل  وبارقة 
كانت انطاقة فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان غات 
الباد،  غرب  جنوب  الواقعة  المدينة  في  السياحي 
المعاناة يولد  بحضور شعبي تحت شعار »من رحم 

اإلبداع والتميز«.
ويهدف مهرجان غات السياحي إلى إبراز الموروث 
السياحية،  المعالم  وكذلك  األصيل،  الليبي  الثقافي 
إلى جانب إعطاء فرصة ألصحاب الصناعات التقليدية 

التي تعتمد على المواد الخام المحلية.
المهرجان  في  المشاركة  أن  األمر  في  المفارقة 
»فاقت كل التوقعات« حتى اآلن، وفق رئيس اللجنة 
العليا لمهرجان غات، سالم التهامي، مشيرًا إلى إقامة 
الفعاليات الفنية بالمهرجان في أماكن مفتوحة ألول 
المهاري  سباق  جانب  إلى  ورقصات،  أغانٍ  من  مرة 
العام  االتحاد  مشاركة  خال  من  العام  هذا  المميز 

للمهاري.
 1993 العام  للمهاري في  العام  االتحاد  وتأسس 
عديد  في  وشارك  المهاري،  رياضة  ممارسة  بهدف 
مؤسسًا  اتحادًا  ويعتبر  والعربية،  الدولية  األنشطة 

مؤسسًا  واتحادًا  الهجن،  لسباقات  العربي  لاتحاد 
االتحاد  وكذلك  الهجن،  لسباقات  األفريقي  لاتحاد 
الدولي لرياضة سباقات الهجن المهاري. وفي العام 
من  فكرته  جــاءت  الــذي  المهرجان  انطلق   1994

المرحوم أحمد يحيى.
القديمة  المدن  فعاليات  أن  أضــاف  التهامي 
جائحة  بسبب  وذلك  تقم،  »لم  والبركت  غات  في 
فيها  ُأقيمت  لو  األماكن  هذه  أن  خصوصًا  كورونا، 
أزقة وبيوت، لكن خوفًا على  هي أماكن مغلقة من 
صحة المواطن تم إلغاء إقامة أية فعالية في المدن 
القديمة«. ومن المقرر أن تتخلل مهرجان غات هذا 
العام ورشة عمل بعنوان »التاريخ ما قبل المياد في 
إلى حلقة نقاش حول »الشواهد  أكاكوس«، إضافة 

التاريخية لتادرارت أكاكوس«.
في  ُأقيمت  للمهرجان  دورة  آخر  أن  إلى  يشار 
وليبيا  البداية  »غات  شعار  تحت  الماضي  فبراير 
عشاق  من  كبير  حشد  ومتابعة  بحضور  الهدف« 
التراث ومحبي فنون الطوارق. واشتملت على سباق 
»تيهي  فضاء  احتضنها  التي  المهاري  وعــروض 

نابران« الصحراوي.
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كونتي: متمسكون 
بوحدة األراضي الليبية

اعتبر رئيس الوزراء اإليطالي، 
جوزيبي كونتي، أن »العملية 

العسكرية في ليبيا ال تزال هشة« 
لكن روما متمسكة بالحفاظ على 

وحدتها واعتبار ذلك هدفًا »لن 
تتراجع عنه«، مؤكدًا أن »األزمة 

الليبية كانت دائمًا محور اهتماماتنا 
وسياستنا الخارجية«.

وأضاف كونتي في المؤتمر 
الصحفي التقليدي الذي يعقده 

نهاية كل نهاية، أمس األربعاء، »لم 
نتخَل أبدًا عن اهتمامنا المستمر 

بهذا الملف الليبي؛ بهدف تحقيق 
االستقرار في البالد من خالل 

تجاوز المنطق العسكري ووقف 
التدخل الخارجي، في سياق مقررات 
مؤتمر برلين«. وذكر رئيس الوزراء 

اإليطالي أنه »في سياق محادثة 
هاتفية طويلة مع )الرئيس األميركي 

المنتخب جو( بايدن، ذكرت بالفعل 
بأهمية منطقة المتوسط وبتجديد 

االهتمام بالملف الليبي«.
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 الحوار السياسي فشل في توافق 
أعضائه على آلية الترشح لمهام 

السلطة التنفيذية الجديدة

 التحقت تونس والجزائر بدائرة 
المنفتحين أكثر على طرابلس بعدما شكل 

ملف االستقرار في ليبيا اهتمام البلدين

بوليوود تتمنى نسيان بوليوود تتمنى نسيان 
20202020 واستعادة  واستعادة 

بريقها مجدد ابريقها مجدد ا

مهرجــان غــات السـياحي يتحـدى الجــائحة

رونالدو يفوز بجائزة 
العب القرن الحادي 

والعشرين

ماليين 9
دوالر
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القياسي  الرقم  تحطيم  في  الشياطين«  »قاتل  التحريكي  الفيلم  نجح 
الصدارة من  منتزعا  منتجوه،  أعلن  ما  اليابان، بحسب  في  لإليرادات 
فيلم »سبيريتد أواي« من إنتاج استوديوهات »غيبلي«، وحقق فيلم 
تحمل  التي  المصورة  المانغا  قصة  إلى  المستند  سالير«  »ديمون 
االسم نفسه، إيرادات بلغت 32.5 مليار ين »257 مليون يورو« في 
دور السينما اليابانية منذ انطالق عروضه فيها في أكتوبر الفائت، 
أواي«  »سبيريتد  أما  مليون مشاهد،   24 من  أكثر  استقطب  إذ 
إجمالي  فبلغ   ،2001 العام  ميازاكي  هاياو  إخراجه  تولى  الذي 

إيراداته 31.7 مليار ين »252 مليون يورو«.
التابعة لشركة »سوني«  وتولت استوديوهات »أنيبليكس« 
قصة  يروي  الذي  سالير«  »ديمن  إنتاج  العمالقة  اليابانية 
حقبة  اليابان خالل  في  يعيش  مراهق  فتى  وهو  تانجيرو، 
بعدما  للشياطين  صيادا  أصبح   »1926-1912« تايشو 
في  مجزرة  للدماء  المتعطشة  المخلوقات  هذه  ارتكبت 

حق عائلته.
ويتناول العمل الرحلة االبتدائية للبطل، وهو موضوع 
صور  أفالم  اليابانية  المصورة  القصص  في  متكرر 
القيم  على  ويركز  للمراهقين،  المتحركة  المانغا 
الخير  وكفاح  والصداقة  األخوي  كالحب  اإليجابية 
الجمهور  استحسان  أثار  مزيج  وهو  الشر،  ضد 
إلى  وإضــافــة  الجائحة،  خضم  فــي  الياباني 
اليابان، يعرض الفيلم في دول آسيوية أخرى، 
ويتوقع أن يعرض السنة المقبلة في الواليات 

المتحدة وأوروبا.

الطفل »ريان كاجي« األكثر تحقيقا لألرباح على »يوتيوب«

غلق صفحة طاه أسترالي غلق صفحة طاه أسترالي 
على »فيسبوك«على »فيسبوك«

أغلقت »فيسبوك« صفحة الطاهي األسترالي بيت إيفانز بعد اتهامه باستخدام الشبكة 
وبات  المستجد«،  »كورونا  فيروس  بشأن  مضللة  لمعلومات  للترويج  االجتماعية 
واستحال  تلفزيوني،  طبخ  برنامج  في  مشاركته  إثر  بالده  في  معروفا  الطاهي  هذا 
بشأن  المؤامرة  لنظريات  المروجة  األسترالية  الحركة  رموز  أحد  الجائحة  بدء  منذ 

الفيروس. وكانت صفحته تضم مليون متابع.
غير أن »فيسبوك« أعلنت، الخميس، أنها لن تسمح »ألي كان بنشر معلومات 
أكاذيب  ترويج  أو  باآلخرين«  اإلضرار  شأنها  من   19  - كوفيد  بشأن  مغلوطة 
بشأن اللقاحات المضادة لـ»كوفيد - 19«، وأوضحت الشبكة في بيان: »سياستنا 
بيتر  الطاهي  صفحة  حجبنا  وقد  المضامين  من  النوع  هذا  شأن  في  واضحة 
تزال  وال  السياسات«.  لهذه  المتكررة  االنتهاكات  بسبب  فيسبوك  على  إيفانز 
لـ»فيسبوك«،  تابعة  منصة  وهي  »إنستغرام«،  على  موجودة  إيفانز  صفحة 
سكان  تشجع  منشورات  خصوصا  تضم  وهي  شخص.  ألف   278 ويتابعها 
سيدني على معارضة السلطات الصحية وعدم الخضوع للفحوص، وتجهد 
أكثر  انتشار  شهدت  للوباء  بؤرة  الحتواء  حاليا  األسترالية  المدن  كبرى 

من مئة حالة ما أنهى مرحلة من السيطرة على الوباء استمرت أشهرا.
بضعة  قبل  برس«  »فرانس  وكالة  مع  مقابلة  في  الطاهي  وقال 
المرة  ليست  وهذه  البساطة«،  بهذه  األمر  كذبة،  »الجائحة  أشهر: 
متهمة  لشخصيات  حسابات  »فيسبوك«  فيها  تغلق  التي  األولى 
بعض  من  التهامات  يعرضها  ما  مضللة،  لمعلومات  بالترويج 

الجهات بممارسة دور رقابي.

»قاتل الشياطني« يحطم إيرادات »قاتل الشياطني« يحطم إيرادات 
السينما في اليابانالسينما في اليابان

تحقيقا  أو  ربحا  المحتوى  منتجي  أكثر  صــدارة  على  كاجي  ريان  الطفل  حافظ 
لمجلة »فوربس«، حيث  وفقا  التوالي  على  الثالث  للعام  »يوتيوب«  على  لألرباح 
تكساس  في  والمولود  سنوات  تسع  عمره  يبلغ  الذي  كاجي  ريان  الطفل  نجح 
ريان« خالل  قناته »عالم  أرباحا من  مليون دوالر   30 نحو  تحقيق  األميركية في 
العام 2020، وذلك على الرغم من اإلجراءات الصارمة التي فرضتها »يوتيوب« 

على اإلعالنات على قنوات األطفال، والتي أدت إلى تقليص أرباحه.
 »Ryan ToysReview« باسم قناته على »يوتيوب«  ريان كاجي  الطفل  بدأ 
أعاد  وبعدها  فقط،  الرابعة  عمره  يبلغ  كان  عندما  وذلــك   ،2015 العام  في 
مراجعات  فيها  ينشر  التي  القناة  وهي   »Ryan’s World« إلى  قناته  تسمية 
للعب ومنتجات األطفال، وبدأ ريان كاجي في تحقيق شعبية لقناته بعد مراجعة 

األلعاب في فيلم »Cars« الشهير من إنتاج بيكسار في العام 2017.
مشترك  مليون   27.7 من  أكثر  اآلن  كاجي  ريــان  الطفل  ويمتلك 
مشاهدة  مليار   44 على  تزيد  مشاهدات  مع  »يوتيوب«  على  قناته  في 
الفيديو  مقاطع  من  العديد  تحقق  كما  القناة،  على  الفيديو  لمقاطع 

إلى  يصل  ما  كاجي  ريان  ويمتلك  مشاهدة،  مليار  من  أكثر  به  الخاصة 
200 ألف متابع لحساباته في »إنستغرام«.

قناته  على  الفيديو  مقاطع  إلنتاج  شركة  كاجي  ريــان  عائلة  وأسست 
 ،2017 العام  في   »Sunlight Entertainment« باسم   »Ryan’s World«

وهي الشركة التي تمتلكها عائلة ريان وتعمل على إنتاج ما تقول إنه محتوى 
مناسب للعائلة يساعد األطفال على التعلم.

»تلغرام«  سيقدم   ،2021 العام  من  اعتبارا 

التطبيق  بات  بعدما  مدفوعة،  خدمات 

المشفر للمراسلة يضم أكثر من 500 مليون 

مؤسسي  أحد  وكتب  العالم،  حول  مستخدم 

على  قناته  على  دوروف،  بافيل  »تلغرام«، 

التطبيق أن »تلغرام سيبدأ بتحقيق مداخيل 

اعتبارا من العام المقبل«، من خالل خدمات 

وأكد  لإلعالنات،  ومنصة  مدفوعة  جديدة 

تطفلية«،  غير  »بطريقة  سيحصل  ذلك  أن 

يالحظوا  لن  المستخدمين  »معظم  وأن 

األموال  جمع  وسيحصل  تغير«،  أي  عمليا 

لـ»مستخدمين  مدفوعة  خدمات  إدخال  عبر 

الشركات  غرار  على  ميزات«  من  يستفيدون 

التي تستخدم »تلغرام« ألغراض مهنية.

وأشار دوروف إلى أن بعض قنوات »تلغرام« 

أصال  تضع  المتابعين،  ماليين  لديها  التي 

بإنشاء  تلغرام«   « تطبيق  ويرغب  إعالنات، 

منصته الخاصة لإلعالنات على أن يتم فرض 

القنوات.  هذه  يديرون  الذين  على  رسم 

المجانية  الميزات  »كل  أن  دوروف  وأكد 

المراسلة  خدمة  وأن  كذلك«  ستبقى  حاليا 

دوروف  وأضاف  إعالنات،  دون  من  ستبقى 

عن  يقل  ال  ما  إلى  »تحتاج  المجموعة  أن 

لالستمرار«،  سنويا  الدوالرات  ماليين  مئات 

مشيرا إلى أنها دفعت حتى اآلن من حسابها 
الخاص معظم نفقات الشركة.

خدمات مدفوعة»تلغرام« يطلق 

حفالت بـ »البث التدفقي« لنجوم املوسيقى والغناء ليلة رأس السنة
أو  خيرية  حفالت  لتقديم  الحي  التدفقي  البث  الموسيقى  عالم  نجوم  من  عدد  يعتمد 
عروض احتفالية في مناسبة رأس السنة، في ظل حظر إقامة حفالت موسيقية بحضور 
وباتي  جار  ميشال  وجان  غيتا  دافيد  هؤالء  بين  ومن  الصحية،  األزمة  بسبب  جمهور 
صيحات  آخر  يتابع  الذي  جار  ميشال  جان  الفرنسي  اإلليكترو  موسيقى  فرائد  سميث، 
التكنولوجيا بال كلل، سيقدم عرضا افتراضيا من كاتدرائية نوتردام رقمية، وهو حدث 

يمكن متابعته بشكل خاص على »يوتيوب« و»فيسبوك«، وفق »فرانس برس«.
المتحدة  األمم  منظمة  برعاية  يقام  الذي  الموسيقي  العرض  أن  الفنان  وأوضح 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« ويحمل عنوان »أهال بكم في الجانب اآلخر«، هو 
إلى  تحية  لتوجيه  فرصة  أيضا  ولكنه  المرحلة«،  هذه  في   2021 للعام  أمل  »رسالة 
في  شهدته  الذي  الحريق  »منذ  ضعف«  مرحلة  في  كالجميع  تمر  »التي  الكاتدرائية 
أبريل 2019«، ويأمل جار في »المساهمة رغم صعوبة المرحلة في جعل صدى باريس 
للمجيء  كله  للعالم  دعوة  »إطالق  وبالتالي  ديسمبر«،   31 ليل  منتصف  في  يتردد 

افتراضيا إلى قلب مدينة النور«.
وهذه الحفلة ليست التجربة األولى لجان ميشال جار في زمن العروض االفتراضية. 
21 يونيو، أقام حفلة في عالم افتراضي كان فيها هو  فبمناسبة عيد الموسيقى في 
عرض  أما  مباشرة،  نقلها  وتم  افتراضية،  بصور  ممثلين  الجمهور،  وكذلك  نفسه، 
اللذين  كالعرضين  خيريا،  فسيكون  باريس  من  غيتا  لدافيد  المباشر  التدفقي  البث 

الصحية،  األزمة  ونيويورك خالل  ميامي  من  مباشرة  سابقا  أقامهما 
و50  دوالر  المليون  ونصف  مليون  جمع  من  خاللهما  من  وتمكن 

لدعم  مخصصا  الثالث  العرض  وسيكون  تراكمية.  مشاهدة  مليون 
و»مطاعم  »يونيسيف«  للطفولة  المتحدة  األمــم  منظمة  أنشطة 

المحبة«. وستبث الحفلة من »أحد أكثر األماكن سحرا في باريس، سيتم 
بحسب  خالبا«  »عرضا  وستتضمن  نفسها«،  األمسية  خالل  عنه  الكشف 

بيان، يمكن مشاهدته على »فيسبوك« و»يوتيوب«  النجم في  ما وصفه 
و»إنستغرام« وسواها.

وتقيم األسترالية كايلي مينوغ عرضا بعنوان »إنفينايت ديسكو« يعرض 
الممكن مشاهدته  التدفقي لكنه لن ينقل مباشرة، ومن غير  البث  بواسطة 

»دايس«.  تطبيق  عبر  للبيع  متاحة  التذاكر  وستكون  المحدد،  اليوم  في  إال 
أسطوانتها  من  مقطوعات  من  مؤلف  وهو  دقيقة،   50 العرض  مدة  وتبلغ 

عرضه  تم  وكان  السابقة،  أغنياتها  من  جديد  بتوزيع  ونسخ  »ديسكو«  األخيرة 
للمرة األولى في نوفمبر وتابعه مشاهدون من أكثر من 100 دولة اشتروا تذاكر 

لحضوره، وهذا النوع من الحفالت االفتراضية المدفوعة هو الوسيلة التي يتبعها 
بسبب  أشهر  عشرة  منذ  المستمر  الموسيقية  الحفالت  غياب  لتعويض  الفنانون 

»كوفيد - 19«.
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رفع صاحب محل إلصالح أجهزة الحاسب دعوى قضائية ضد منصة »تويتر« بتهمة التشهير، زاعما 
أن الشبكة االجتماعية قد شهرت به من خالل وصفه بأنه متسلل بعد أن جرى االستشهاد بعمله 
لنجل  مملوك  أنه  يزعم  محمول  حاسب  من  عليها  الحصول  تم  التي  للمعلومات  مصدرا  بصفته 
الفائز بانتخابات الرئاسة األميركية جو بايدن، وكانت هذه المعلومات مصدرا أساسيا للعديد من 
جون  قال  القضائية،  الدعوى  وفي  أكتوبر،  شهر  في  المنشورة  بوست«  »نيويورك  جريدة  مقاالت 
بول ماك إسحاق، إنه أجبر على إغالق »Mac Shop«، وهو نشاطه التجاري إلصالح الحواسيب، بعد 
المخترقة  المواد  سياسة  انتهكت  بوست«  »نيويورك  جريدة  مقاالت  إن  »توتير«  منصة  قالت  أن 

ومنعت المستخدمين في البداية من مشاركة الروابط.
وزعمت جريدة »نيويورك بوست« أنها حصلت على المواد الخاصة بهانتر بايدن من المحامي 
 »MacBook Pro« جهاز  من  عليها  حصل  أنه  يزعم  الذي  جولياني،  رودي  لترامب  الشخصي 
المتروك في متجر »Mac Shop«، ويطالب صاحب متجر »Mac Shop« بتعويضات عقابية بقيمة 
المحامين، باإلضافة  إلى تعويضات غير محددة وأتعاب  500 مليون دوالر من »تويتر«، باإلضافة 
»المدعي  الدعوى:  وتقول  الكاذبة،  البيانات  لجميع  علني  سحب  إجراء  على  »تويتر«  يجبر  أمر  إلى 
ليس مخترقا والمعلومات التي تم الحصول عليها من الحاسب ال تشكل مواد مخترقة ألن المدعي 
حصل بشكل قانوني على حق الوصول إلى الحاسب«، ونتيجة الستشهاد »تويتر« بسياسة المواد 
المخترقة لحظر مقاالت جريدة »نيويورك بوست«، يقول ماك إسحاق: »إنه يعتبر اآلن مخترقا على 
ويدعي  وممتلكاته«،  شخصه  ضد  وتهديدات  اإلنترنت  عبر  سلبية  مراجعات  وتلقى  واسع،  نطاق 

.»Mac Shop« أنه اضطر في النهاية إلى إغالق متجر
جريدة  من  مؤكدة  غير  بمقاالت  التغريد  من  المستخدمين  أكتوبر   14 في  »تويتر«  وحظرت 
في  فاسدة  تجارية  تعامالت  في  متورطان  هانتر  وابنه  بايدن  جو  أن  تزعم  بوست«  »نيويورك 
من  جديدة  دعــوات  بوست«  »نيويورك  جريدة  لمقاالت  »تويتر«  حظر  وأثــار  والصين،  أوكرانيا 
شركات  يمنح  الذي  االتصاالت،  آداب  قانون  من   230 المادة  إبطال  أو  لمراجعة  الجمهوريين 
المسؤولية  من  حمايتها  مع  سياساتها  ينتهك  الذي  المحتوى  إزالة  في  التصرف  حرية  اإلنترنت 

القانونية.

شعر الحكمة
ليش يا زمان اوقات فيك محنة؟ ** واكثر اوقاتك يا زمان شقا؛

وليش يازمان الهجر واجد كنا؛ ** وليش يازمان ما عاد فيك رجا؛
وليش يا زمان العيب دمية منا؛ ** الصاحب اللي دايرين فية اعبا؛

كلمة1000محل إلصالح الحواسيب يقاضي »تويتر«

●   مودة ورحمة. )تصوير: فوزي بن عيسى(

تعزيز  إلى   »Realme« شركة  تسعى 

مواقعها في أسواق الهواتف الذكية، بإطالق 

بالنسبة  األفضل  هي  بمواصفات  أجهزة 

فإن  المتوافرة  للمعلومات  وتبعا  ألجهزتها، 

ذكية  هواتف  إلطالق  تستعد   »Realme«

بهياكل  ستأتي   ،»Race« نوع  من  جديدة 

الشيء  بعض  شبيهة  والغبار  للماء  مقاومة 

الجديدة،   »Redmi 9« هواتف  بهياكل 

الزجاج  من  بطبقة  محمية  وستكون 

والخدوش،  للصدمات  المقاوم  المتين 

الهواتف  هذه  تعمل  أن  المفترض  ومن 

الحديثة   »Snapdragon 888« بمعالجات 

شبكات  بيانات  معاينة  من  ستمكنها  التي 

اإلنترنت وشبكات »5G« بسرعة كبيرة جدا.

ذواكر  على  األجهزة  هذه  وستحصل 

غيغابايت،   12 بحجم  عشوائي  وصول 

غيغابايت   256 داخلية  تخزين  وذواكر 

خارجية،  ذاكرة  بطاقات  عبر  للتوسيع  قابلة 

 »Android 11« تشغيل  أنظمة  وعلى 

بعض  وذكرت   »UI 2.0« واجهات  مع 

شبكة  على  انتشرت  التي  التسريبات 

أن  االجتماعي  للتواصل  الصينية  »ويبو« 

المنتظرة ستحصل على كاميرات  الهواتف 

إحدى  دقة  العدسات،  ثالثية  أساسية 
عدساتها 64 ميغابيكسل.

من »Realme«هواتف أكثر ذكاء 

الصغيرة  المسيرة  للطائرات  السماح  سيتم  إنه   »FAA« األميركية  الفيدرالية  الطيران  إدارة  قالت 
في  استخدامها  نحو  مهمة  خطوة  وهي  المتحدة،  الواليات  في  الليل  وفي  األشخاص  فوق  بالتحليق 
التي  قواعدها  أن  الفيدرالية  الطيران  إدارة  وأوضحت  واسع،  نطاق  على  التجارية  التسليم  عمليات 
طال انتظارها بشأن الطائرات المسيرة، والمعروفة أيضا باسم المركبات الجوية غير المأهولة، تعالج 
التعرف  لتمكين  الحاالت  الهوية عن بعد في معظم  تقنية تحديد  األمنية من خالل طلب  المخاوف 

عليها من األرض.
على  تقتصر  األشخاص  فوق  تحلق  التي  الصغيرة  المسيرة  الطائرات  عمليات  كانت  السابق،  وفي 
األشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في العملية، ما لم يحصل المشغل على موافقة من إدارة 
الطيران الفيدرالية، وتصبح القواعد سارية المفعول بعد 60 يوما من نشرها في السجل الفيدرالي 
في شهر يناير. وسيكون أمام الشركات المصنعة للطائرات 18 شهرا للبدء في إنتاج الطائرات التي 
لتقديم  إضافية  المشغلين سنة  أمام  بعد، وسيكون  الهوية عن  تحديد  بتقنية  المزودة  دون طيار 
تقنية تحديد الهوية عن بعد، وهناك قواعد أخرى أكثر تعقيدا تسمح بإجراء العمليات ليال للطائرات 

التي دون طيار األكبر حجما في بعض الحاالت.
لمزيد  الطريق  الجديدة  القواعد  »تفسح  ديكسون:  ستيف  الفيدرالية،  الطيران  إدارة  مدير  وقال 
مضيفا:  واألمن«،  السالمة  مخاوف  معالجة  خالل  من  الجوي  مجالنا  في  المسيرة  الطائرات  دمج  من 
اليوم الذي نرى فيه بشكل روتيني عمليات تسليم الطرود من  إلى  »القواعد الجديدة تجعلنا أقرب 
خالل الطائرات المسيرة«. وتتسابق الشركات إلنشاء أساطيل الطائرات غير المأهولة لتسريع عمليات 
طيار  و203000  طيار  دون  للطائرات  سجل  مليون   1.7 من  أكثر  المتحدة  الواليات  ولدى  التسليم، 
الطيران  إدارة  قالت  الليلية،  للعمليات  وبالنسبة  الفيدرالية،  الطيران  إدارة  من  معتمدين  بعد  عن 

الفيدرالية: »إنه يجب تجهيز الطائرات بأضواء مانعة للتصادم«.
 0.25 تزن  التي  المسيرة  الطائرات  لجميع  بالنسبة  بعد  الهوية عن  تحديد  تقنية  اإلدارة  وتطلب 
الرحالت  الصغيرة في ظل ظروف معينة، مثل  المسيرة  للطائرات  لكنها مطلوبة  أكثر،  أو  كيلوغرام 
الطائرات  توصيل  متطلبات  الجديدة  القواعد  وتلغي  الطلق،  الهواء  في  التجمعات  فوق  الجوية 

المسيرة باإلنترنت لنقل بيانات الموقع.

الطائرات الصغيرة تتجه نحو عمليات التسليم

هاشتاغ »#لن_نفرط_في_هاشتاغ »#لن_نفرط_في_
مقر_إذاعة_بنغازي«مقر_إذاعة_بنغازي«

هاشتاغ  ومثقفون  وصحفيون  إعــالمــيــون  أطــلــق 
فيه  نددوا  »#لن_نفرط_في_مقر_إذاعة_بنغازي« 
اإلذاعــة  مبنى  تخصيص  الموقتة  الحكومة  بقرار 
ليكون  المحلية  بنغازي  إذاعـــة  مقر  والتلفزيون 
الرقابية  الجهات  مطالبين  الــنــواب،  لمجلس  مقرا 
ــا  ودوره بمسؤولياتها  بـــ»االضــطــالع  والقضائية 

إلحقاق الحق واإليقاف هذا القرار التعسفي«.
والمثقفون  والصحفيون  اإلعــالمــيــون  واعتبر 
دور  من  وانتقاصا  تهميشا  يعد  الــقــرار  ــذا  »ه أن 
ليبيا«،  في  اإلذاعــات  ــدة  رائ المحلية  بنغازي  إذاعــة 
مجحفة،  إجـــراءات  هكذا  مثل  »رفضهم  ــدوا  أك كما 
الذي  المحلية(  بنغازي  )إذاعــة  لمقر  األن  حدث  كما 

خصص لها منذ سنة 2008«.

والمثقفون  والصحفيون  اإلعــالمــيــون  ولــفــت 
المقر  أن  لالستغراب  يدعو  ــذي  ال »األمــر  أن  إلــى 
على  يحتوي  ــي  إذاع كمبنى  وهندسيا  فنيا  مصمم 
يكون  أن  يصلح  وال  ومرئية  مسموعة  استوديوهات 

مقرا لمجلس النواب«.
اإلعالمي  المحلية،  بنغازي  إذاعــة  مدير  وتساءل 
دينار  مليون   25 »مصير  عــن  القبائلي  سليمان 
مدينة  في  النواب  مجلس  لتوطين  خصصت  ليبي 
الحكومة  رئيس  يقوم  وكيف  2014؟«،  سنة  بنغازي 
بنغازي  إذاعــة  مقر  بـ»تسليم  قرار  بإصدار  الموقتة 
المقر  ــأن  ب العلم  مــع  ــواب  ــن ال لمجلس  المحلية 
و2  مسموعة  استوديوهات   4 وهندسيا  فنيا  مصمم 

مرئية، وال يصلح حتى لمجلس محلي!!«.
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 األزمة الليبية في 2020:

تحركات إيجابية تكتب نهاية حرب طرابلس
وتمنح أمال في إجراء انتخابات ديسمبر ٢٠٢١

الليبيين  برغم جائحة »كورونا« التي أرقت ماليين 
في  السياسي  الوضع  شهد   ،2020 العام  خالل 
التفاؤل  من  مزيد  إلى  يدفع  إيجابيا،  حراكا  ليبيا 
حرب  وضع  مع  2021؛  الجديد  العام  سيحمله  بما 
النار  إطالق  وقف  اتفاق  وتوقيع  أوزارها،  طرابلس 
ثم  الوفاق،  وحكومة  العامة  القيادة  قوات  بين 
إطالق البعثة األممية خطوات مهمة في المسارات 
برلين  مؤتمر  في  عليها  التأكيد  جرى  التي  الثالثة 
األول  الشهر  في  األلمانية  العاصمة  شهدته  الذي 

من العام، بهدف حل األزمة الليبية.
مشتعلة،  الحرب  ونيران   2020 الليبيون  دخل 
ألمانيا  بعقد  االقتتال،  إلنهاء  دولية  محاوالت  ومع 
لحل  برلين  في  المتحدة  األمــم  برعاية  مؤتمرا 
أواخر  في  سوى  تصمت  لم  البنادق  أن  إال  األزمة؛ 
حكومة  قوات  إعالن  مع  العام،  من  األول  النصف 
من  السادس  في  ترهونة  على  سيطرتها  الوفاق 
يونيو، ثم تأكيد القيادة العامة بأن قواتها تراجعت 
المناقشات  أمام  الباب  فتح  الذي  األمر  سرت،  إلى 
لتحدث  واالقتصادية،  والسياسية  العسكرية 
تحوالت مهمة في األزمة. صحيح أن هذه التحوالت 
حاضرة،  تزال  ال  االنقسام  مظاهر  وأن  كافية،  غير 
مستقبل  أجل  من  عليها  البناء  الممكن  من  أن  إال 
أفضل للبالد. وهذه أبرز المحطات السياسية خالل 

العام 2020:

مؤتمر برلين
بالعاصمة   2020 يناير  من  عشر  التاسع  في  عقد 
ميركل،  أنجيال  المستشارة  من  بدعوة  األلمانية 
وبرعاية أممية، وشارك فيه ممثلون عن الحكومات 
األميركية والروسية والفرنسية والمصرية والتركية 
إلى  للمؤتمر  الختامي  البيان  ودعــا  واإلماراتية. 
إنشاء مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
الفترة  إلنهاء  الطريق  يمهد  »بما  وفعالة  واحدة 
حرة  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  عبر  االنتقالية 
ضرورة  على  شدد  كما  مصداقية«.  ذات  ونزيهة 
في  أو  المسلح،  الصراع  في  التدخل  عن  االمتناع 
توريد  حظر  احترام  كذلك  الليبي،  الداخلي  الشأن 
 1970 رقم  األمن  مجلس  قرار  في  الوارد  األسلحة 
األمن  مجلس  البيان  ودعا  وتنفيذه.   2011 لعام 
انتهاكه  إلى فرض عقوبات مالئمة على من يثبت 

الدول  وإلزام  النار،  إطالق  وقف  ترتيبات  ومخالفته 
األعضاء بتنفيذ هذه الترتيبات.

رحيل غسان سالمة
غسان  األممي  المبعوث  فاجأ  ــارس،  م  2 في 
العام  األمين  إلى  طلبا  بتقديمه  الجميع  سالمة 
من  إلعفائه  أنطونيوغوتيريس  المتحدة  لألمم 
»أقر  قائال:  صحية،  بأسباب  ذلك  مبررا  منصبه، 
من  الوتيرة  بهذه  تسمح  تعد  لم  صحتي  بــأن 
آمال  مهمتي  من  إعفائي  طلبت  لــذا  اإلجــهــاد. 
أن  الحقا  كشف  أنه  غير  واالستقرار«؛  السلم  لليبيا 
عدم  من  واجهها  التي  والعراقيل  المهمة  صعوبة 
المؤتمرات  في  تعلنه  بما  الدولية  األطراف  التزام 
السبب  هو  الدولي«  »النفاق  سماه  ما  أو  الرسمية 
انتقادات  حملة  بعد  جاء  سالمة  رحيل  الرحيل.  في 
بسبب  األممي  للمبعوث  ليبية  أطــراف  وجهتها 
التي  الثالثة  والمسارات  الليبي  الحوار  من  مواقفه 
لتعين  برلين؛  مؤتمر  بعد  فيها  العمل  بدء  أعلن 
قائمة  العام  لألمين  خاصة  ممثلة  المتحدة  األمم 
ستيفاني  األميركية  هي  األممي،  المبعوث  بأعمال 
وليامز، التي ما زالت في منصبها، مع تعرقل تعيين 
خالل  اعتذر  الذي  ميالدينوف،  نيكوالي  البلغاري 
ألسباب  المنصب  قبوله  عدم  عن  الجاري  ديسمبر 

وعائلية. شخصية 

انتهاء حرب طرابلس
قوات  باسم  الناطق  أعلن  يونيو،  من  الخامس  في 
سيطرة  قنونو  محمد  طيار  عقيد  الوفاق،  حكومة 
وجميع  ترهونة،  مدينة  كامل  على  الوفاق«  »قوات 

الحدود اإلدارية للعاصمة طرابلس.
اللواء  العامة،  القيادة  قوات  باسم  الناطق  أما 
أصدرت  العامة  القيادة  إن  فقال  المسماري،  أحمد 
لمسافة  بالتراجع  العمليات  غــرف  لجميع  ــر  أوام
لضغوط  استجابة  طرابلس،  جنوب  كيلومترا   50
األمم  وكذلك  كبرى  دول  من  واتصاالت  وتوصيات 
المتحدة، مضيفا: »بعد تقدير الموقف وحفاًظا على 
قررنا  ترهونة،  وسكان  المدنيين  وعلى  قوتنا  أفراد 
التركي،  الطيران  لهجمات  المدينة  تعريض  عدم 
وأصدرنا األوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة«؛ لتنتهي 
بذلك حرب طرابلس بعد نحو 14 شهرا من االقتتال. 
اندالعها،  منذ  قتيل  ألف  من  أكثر  الحرب  وخلفت 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  المتحدة،  األمم  حسب 
التي قالت إن بين القتلى 100 مدني، وما يزيد على 

5500 شخص أصيبوا، بينهم 289 مدنيا.

تظاهرات في طرابلس وبنغازي
الفساد  ضد  تظاهرات  بــدأت  أغسطس  أواخــر  في 
اعتقال ضد نشطاء، كما  في طرابلس وشنت حملة 
أطلق مسلحون رصاصا حيا على بعض المشاركين. 
وطالب المتظاهرون بإطالق زمالئهم الذين تعرضوا 
المعيشية،  األوضــاع  بتحسين  نــادوا  كما  للخطف. 
ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد؛ بينما أنكرت 
وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خطف المتظاهرين، 
المندسين  األشخاص  »بعض  هناك  أن  معتبرة 
أزمة  لخلق  سعوا  والنظام  القانون  عن  الخارجين 
وفوضى جديدة في البالد، بعد أن شهدت نوعا من 
طرابلس  في  الحرب  انتهاء  عقب  األمني  االستقرار 

والمناطق المحررة«.
سبتمبر   10 في  تظاهرات  خرجت  بنغازي،  وفي 
واستشراء  المعيشية،  األوضاع  احتجاجًا على »تردي 
الفساد  بمحاربة  المحتجون  وطالب  الفساد«. 
ومحاسبة المسؤولين عنه، فيما أضرم بعض الشباب 
النيران في إطارات السيارات، مشددين على ضرورة 
إياها  ومحملين  السياسية،  األجسام  جميع  إسقاط 

مسؤولية سوء األوضاع.

اتفاق وقف إطالق النار
البعثة  أعلنت  أكتوبر،  من  والعشرين  الثالث  في 
األممية توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة 
المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 
»5+5« في جنيف اتفاق وقف إطالق نار دائم في جميع 
أنحاء ليبيا. ووصفت البعثة االتفاق بأنه »إنجاز تاريخي 
ونقطة تحول مهمة نحو تحقيق السالم واالستقرار«. 
وتضمن اتفاق وقف إطالق النار الدائم 12 بندًا، أبرزها 
اتفاق طرفي اللجنة العسكرية المشتركة على إخالء 
ومغادرة  العسكرية  الوحدات  من  التماس  خطوط 
المرتزقة في غضون ثالثة أشهر، إضافة إلى تشكيل 
الكراهية«  »خطاب  وإيقاف  مشتركة،  عسكرية  قوة 
وفتح الطرق في جميع مناطق البالد. وأعلن مجلس 
األمن الدولي ترحيبه باالتفاق، داعيا األطراف الليبية 
البنود بالكامل، مع  إلى االلتزام بتعهداتهم وتنفيذ 
»إبداء التصميم نفسه في التوصل إلى حل سياسي 

من خالل ملتقى الحوار السياسي الليبي«.

الملتقى السياسي الليبي
في أوائل نوفمبر، اتجهت بوصلة األزمة الليبية نحو 

طريق الحل بعد عقد أول اجتماع عسكري بين طرفي 
النزاع في مدينة غدامس، بينما بدأ في تونس ملتقى 
الحوار السياسي إلنهاء األزمة واالتفاق على مستقبل 
ذاته.  الشهر  من  التاسع  في  وذلك  سياسيًا،  البالد 
وفي غدامس جرى االتفاق على تشكيل لجنة عسكرية 
فرعية لإلشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب 
أن  تقرر  كما  التماس،  خطوط  من  األجنبية  القوات 
مجمع  في   »5+5« العسكرية  اللجنة  مقر  يكون 
قاعات واغادوغو في مدينة سرت. لضاحية الشمالية 
من العاصمة التونسية شهدت بداية من صباح يوم 
الليبي  السياسي  الملتقى  أعمال  نوفمبر،   9 اإلثنين، 
والمبعوثة  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  بحضور 
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابة سيتفاني 
وليامز. وخالل الملتقى، جرى االتفاق على تحديد 24 
ديسمبر من العام 2021 موعدا لالنتخابات الوطنية 
في ليبيا، ووضع خارطة الطريق تهدف إلى انتخابات 

رئاسية وبرلمانية تمهيدًا للحل الشامل.
ومن بين أهداف خارطة الطريق، المعلنة رسميا، 
مهمتها  تكون  جديدة  تنفيذية  سلطة  تشكيل 
التهيئة إلجراء االنتخابات، فضال عن بسط السيادة 
الوجود  وإنهاء  الليبية،  األراضي  كامل  على  الوطنية 
األجنبي، وتوفير األمن للمواطن، وإنهاء حالة النزاعات 
المسلحة، وتمكين المؤسسات المحلية والبلديات من 
ممارسة مهامها، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام.
وأكدت الخارطة على أن المرحلة التمهيدية للحل 
كحد  شهرًا   )18( عشر  ثمانية  خالل  تنتهي  الشامل 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  يتولى  فيما  أقصى؛ 
متابعة التقدم في قضايا المرحلة التمهيدية حسب 

المواعيد المحددة.
كما طالبت البعثة األممية بأن تلتزم المؤسسات 
الوصول  على  باالتفاق  الدستورية  بالعملية  المعنية 
إلى إنجاز االستحقاق الدستوري في فترة ال تتجاوز 60 

يومًا من تاريخ بدء المرحلة التمهيدية.
في  التنفيذية  للسلطة  للترشح  شروط  ووضعت 
المرحلة الجديدة، منها أن يكون الشخص ليبيًا غير 
حامل جنسية دولة أخرى، وأال يقل عمره عن 35 سنة 
بالنسبة للمجلس الرئاسي، و30 سنة بالنسبة لرئاسة 
الحكومة، وأال يكون قد سبق إدانته في قضية فساد 
الدولي  القانون  أو  اإلنسان  حقوق  انتهاك  أو  مالي 
الحوار  ملتقى  في  شــارك  قد  يكون  وأال  اإلنساني، 
األمم  بعثة  رعاية  تحت  عقد  الذي  الليبي  السياسي 
لجنة  ديسمبر  في  األممية  البعثة  المتحدة. وشكلت 
قانونية منبثقة عن الملتقى لوضع الترتيبات الالزمة 
التمهيدية  المرحلة  بدء  البعثة  وأكدت  لالنتخابات؛ 
الختيار  آلية  على  االتفاق  عدم  برغم  لالنتخابات 

المشاركين في المرحلة االنتقالية.
عضوا   18 تضم  التي  القانونية،  اللجنة  وتهدف 
اللجنة  مناقشات  متابعة  إلى  الملتقى،  أعضاء  من 
واألعلى  النواب  مجلسي  من  المشكلة  الدستورية 
المساعدة، ومن  التوصيات بغرض  للدولة، وتقديم 
الدستورية  الترتيبات  أو  للقاعدة  مقترحات  بينها 
المناسبة المؤدية لالنتخابات. وتتولى اللجنة إطالع 

الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص 
المتعلقة  المسائل  للملتقى بشأن  المشورة  بتقديم 
 24 في  االنتخابات  لتنفيذ  الالزم  القانوني  باإلطار 

ديسمبر من العام الجديد.
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  وتسلمت 
للتحضير  الوفاق  حكومة  من  دينار  مليون   50 مبلغ 
لالنتخابات المقبلة، حسب وليامز التي وصفت األمر 
بأنه: »خبر ممتاز ومشجع لدعم االنتخابات الوطنية 
المتحدة  األمم  باهتمام كبير من بعثة  التي تحظى 

للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي«.

انقسام مجلس النواب
ما زال مجلس النواب منقسما؛ ففي حين يعقد بعض 
عقيلة  المستشار  برئاسة  بنغازي  في  جلسة  النواب 
صالح، يحاول آخرون توحيد المجلس بمبادرات غير 
مجمع عليها، فقد اجتمع نحو 120 نائبا في غدامس 
طابع  تأخذ  لم  الجلسات  هذه  لكن  مرة  من  أكثر 

الرسمية لعدم موافقة رئاسة المجلس عليها.
ويسعى النواب المجتمعون في غدامس إلى إقرار 
الدورة الرئاسية لمجلس النواب بواقع ستة أشهر لكل 
رئاسة  مكتب  انتخاب  وإعادة  الالئحة،  وتعدل  دورة 
المجلس، فضال عن إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، 
وتشكيل اللجان الفنية الموقتة مثل صنع السياسات، 

والتواصل بشأن المناصب السيادية.

القاهرة–الوسط

 رحيل مفاجئ لغسان سالمة من 
المشهد.. وتظاهرات في طرابلس 

وبنغازي.. ومجلس النواب ما زال منقسماً

الملتقى السياسي لم يصل بعد 
إلى اقتراح أسماء معينة لتولي 

الحقائب الوزارية

العام بدأ مبؤمتر برلني وشهد 
توقيع اتفاق وقف إطالق النار 

وانطالق امللتقى السياسي

<   مدرعات شاركت في حرب العاصمة طرابلس. <  جلسة سابقة لمجلس النواب في طبرق.

<   جانب من توقيع وقف إطالق النار في ليبيا بجنيف

<    جلسة سابقة للمجلس األعلى للدولة

<   جلسة للملتقى السياسي الليبي في تونس

<   غسان سالمة

<   ستيفاني وليامز

معضلة تشكيل »الرئاسي« والحكومة قائمة

االتفاقات الهشة تدخل ليبيا دوامة االنتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
العملية  بهشاشة  مثقال  ليبيا  في   2021 عام  يأتي 
السياسية المتعثرة عند عقبة تشكيل سلطة تنفيذية 
عدة  منذ  دولــي  دبلوماسي  ارتباك  وسط  جديدة 
أزمتي  إلنهاء  الرامية  الجهود  خالله  خفت  أسابيع 
تشكيل الرئاسي وحكومة الوحدة، مع طغيان مسألة 
مما  المشهد  على  القادمة  لالنتخابات  التحضير 
يضاعف من احتمال اإلبقاء على السياسيين الحاليين 

إلى حين إجرائها.
وأمام إصرار البعثة األممية على استكمال المسار 
ملتقى  أعضاء  مع  »زووم«  اجتماعات  عبر  السياسي 
الترشح  آلية  على  التوافق  إشكالية  لحل  الحوار 
المرشحين يسود  أو اختيار األعضاء  العليا  للمناصب 
االنتخابية  للمواعيد  الترتيب  نحو  حماس  بالتوازي 
مما  التمهيدية،  المرحلة  خارطة  في  عليه  المتفق 
يعكس أن اإلخفاق في فك عقدة السلطة التنفيذية 
عبر  لها  التحضير  سيناريو  ليكون  وارد  الموحدة 
المسؤولين الحاليين أيضا شبه مؤكد وهو ما يدور 
األمر  السياسية،  العملية  كواليس  في  أحاديث  من 
داخل  االنقسامات  تجاوز  صعوبة  على  يؤشر  الذي 
لجنة ملتقى الحوار حيث يدافع بعضهم من الموالين 
على تقلد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئاسة 

المجلس الرئاسي.
على  اإلبقاء  بخيار  لهم  مناوئون  يتمسك  بينما 
المشهد  في  السراج  فائز  الوفاق  حكومة  رئيس 
من  وعدد  البعثة  بين  العالقة  أوصل  مما  السياسي 
أعضاء  فإن  ذلك  على  وزيــادة  انسداد،  إلى  النواب 
مجلس النواب فشلوا في عقد جلسة جامعة للبرلمان 
بتجميد  أمرا  النواب  مجلس  وإصــدار  غدامس  في 
بوقت  البالد«  بـ»تقسيم  متهما  نائبا   35 عضوية 
داخليته  ووزير  السراج  بين  الحاد  الخالف  يتصاعد 

فتحي باشاغا.
ال اتفاق على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية

أسماء  اقتراح  إلى  بعد  لم يصل  الملتقى  أن  ومع 
في  التريث  مفضال  الوزارية  الحقائب  لتولي  معينة 
التوافق  حين  إلى  االعضاء  بين  مباشرة  جلسة  عقد 

لجنة  من  داخلية  أطرافا  أن  غير  االختيار،  آلية  على 
الحوار وراء إحداث االنقسام، فضال عن ضغوط الحلفاء 
اإلقليميين الذين لن يخدمهم بديل سياسي آخر قد 
األزمة  يعيد  أمر  وهو  مكاسبهم،  استمرار  ال يضمن 
إلى تكرار تعثر تطبيق اتفاق الصخيرات قبل خمس 
واألعلى  النواب  لمجلسي  قرار  تبعه من  وما  سنوات 
الرئاسي  المجلس  على  تعديالت  ــإدراج  ب للدولة 
عن  بدال  أعضاء  ثالثة  إلى  أعضائه  عدد  بتقليص 
تسعة، مع إعادة تشكيل حكومة مصغرة ذات طبيعة 

خدمية.
وفي هذا السياق تشير أوساط متابعة مسار الحوار 
مهامه  بمواصلة  إشارات  السراج  تقديم  إلى  الليبي 
حيث  االستقالل،  ذكرى  لمناسبة  ألقاها  كلمة  خالل 

تعهد بتمويل وتأمين االنتخابات مع دعوته لإلسراع 
بإيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها عن طريق 
ملتقى الحوار، األمر الذي يوحي باستمراره في منصبه 
مع تعثر تعيين السلطة الموحدة، خصوصا وأنه لم 
يدع إلى ضرورة تسليم الحكم لجهاز تنفيذي جديد، 
قبل  منصبه  من  االستقالة  في  رغبته  أعلن  بعدما 
أسابيع. وباتت في اآلونة األخيرة البيانات الصادرة عن 

عدة مسؤولين تصب في اتجاه الحديث عن ترتيبات 
أمام تراجع االهتمام بمن   2021 استحقاق ديسمبر 
يقود المرحلة التمهيدية المفضية لالنتخابات، ففي 
ثاني اجتماع لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع 
اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي عبر االتصال 
التشريعية  »القواعد  مناقشة  على  تركز  المرئي 

والقانونية الالزمة إلجراء االنتخابات«.

وفيما حضرته الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 
المتحدة باإلنابة، ستيفاني وليامز ورئيس المفوضية 
استعرض  السايح،  عماد  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
كجزء  المفوضية  في  القدرات  بناء  »إجراءات  األخير 
لتنفيذ االستحقاق  الضرورية  الفنية  التحضيرات  من 
 2021 ديسمبر   24 في  إجراؤه  المخطط  االنتخابي 
بناء على التشريعات االنتخابية التي ستُقر في الفترة 

المقبلة«.
 50 مبلغ  استالمها  المفوضية  تأكيد  مقابل  في 
الوطنية  لالنتخابات  للتحضير  ليبي  دينار  مليون 
لدعم  ومشجع  ممتاز  خبر  »هــذا  وليامز،  وقالت 
من  كبير  باهتمام  تحظى  التي  الوطنية  االنتخابات 
المجتمع  ليبيا ومن  للدعم في  المتحدة  األمم  بعثة 

الدولي«.
األحد  اختار  فقد  للدولة،  األعلى  المجلس  أما 
اللجنة  عضوية  في  ممثليه  الختيار  موعدا  المقبل، 
للمسار  القانوني  اإلطار  بوضع  المكلفة  الدستورية 
الدستوري باالتفاق مع مجلس النواب خالل 60 يوما. 
المشري خالل محادثات  خالد  رئيسه  لم يشدد  كما 
إال  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  األميركي  السفير  مع 
على ضرورة أن يؤدي مسار الحوار، الذي تقوده األمم 
المتحدة، في النهاية إلى حالة استقرار دائم وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
االستحقاق  إجــراء  على  األممي  اإلصــرار  ويتكئ 
السياسي  البرنامج  نص  على  موعده  في  االنتخابي 
المسار  االتفاق على  الحوار في حال لم يتم  لملتقى 
الالزمة إلنجاز  اتخاذ اإلجراءات  أو لم يتم  الدستوري 
بداية  من  أشهر  سبعة  خالل  الدستورية  العملية 
ديسمبر   21 في  انطلقت  التي  التمهيدية  المرحلة 
الماضي. ويقول النص إنه »حتى ال يتعطل التحضير 
الليبي  السياسي  الحوار  لملتقى  يعود  لالنتخابات- 
الدستورية  القاعدة  إلنجاز  المالئمة  الصيغة  تقديم 
مع  التشاور  بعد  باالنتخابات  الخاصة  والقوانين 

المؤسسات السياسية والجهات«.
إخفاق  حال  في  أيضا  الخيار  هذا  البعثة  وتطبق 
نقل  صالحياتها  من  يعد  إذ  موحدة،  سلطة  تعيين 
السياسي.  الحوار  ملتقى  إلــى  عليها  المصادقة 
أمام  لالنهيار  اآلخر معرض  السيناريو هو  لكن هذا 

الخالفات العميقة بين أعضاء الحوار الـ74.
الخوف من تصعيد عسكري

االنهيار  شبح  السياسية  العملية  تواجه  وبينما 
في ظل تبادل االتهامات بين حكومة الوفاق وقوات 
عسكري  لتصعيد  بالتحضير  الليبي  الوطني  الجيش 
حول سرت والجفرة، كان لها وقع واضح على حسابات 
راهنت  بعدما  واألمنية  السياسية  اإلقليمية  القوى 
تنفيذي  جهاز  على  التوافق  سيناريوهات  على  دول 
يضم شخصيات موالية لها دفع بعدة حكومات إلى 
الليبي.  مراجعة خارطة تحالفاتها مع طرفي الصراع 
وزار وفد أمني ودبلوماسي مصري، األحد، طرابلس، 
بينما توجه وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، 

إلى موسكو.
أما قبل أيام طرحت تسريبات إيطالية عن تأييد 
حفتر  اختيار  مقابل  بمنصبه  السراج  إبقاء  القتراح 
شخصية موالية له رئيسا للحكومة الجديدة، وهو ما 
نفته الحقا حكومة الوفاق. في حين تدعم قوى دولية 
غرار  على  الرئاسي  حقيبة  صالح  عقيلة  تولي  أخرى 
روسيا وفرنسا ومصر قبل أن تقل حظوظ هذا الخيار، 
وال سيما بعد تحول القاهرة إلى تطبيع العالقات مع 

حكومة الوفاق بعد قطيعة دامت خمس سنوات.
سفيرها  لسان  على  واشنطن  أكدت  وقت  وفي 
في  النار  إطالق  بوقف  تمسكها  نورالند،  ريتشارد 
ليبيا، وإنجاح الحوار السياسي. دعت فرنسا، اإلثنين، 
إلى »االمتناع عن استئناف األعمال العدائية«، وإلى 

»تركيز الجهود« على إيجاد سلطة تنفيذية جديدة.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه »ال 
وقف  اتفاق  لتطبيق  األولوية  ليبيا.  في  حل عسكريا 
أكتوبر،   23 في  إليه  التوصل  تم  الذي  النار  إطالق 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  خــروج  يشمل  والــذي 
األجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف األمم 

المتحدة«.
أشار  السراج  بقاء  في  وضوحا  األكثر  تركيا  أما 
ترحيبها  إلى  أوغلو،  جاويش  مولود  خارجيتها  وزير 
بقرار إجراء االنتخابات في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 
استجابت  أنها  له  تصريحات  في  مضيفا   ،2021
ليبيا  الوطني بدعمها وجنبت  الوفاق  لنداء حكومة 

االنزالق إلى الفوضى.

الوسط–عبدالرحمن أميني
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أصيبت بورم دماغي

رحلة معاناة الجئني سوريني لعالج طفلتهما املريضة
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  سلطت 
معاناة  رحلة  على  الضوء  الالجئين  لشؤون 
إصابة  مع  ليبيا  في  سوريان  الجئان  خاضها 
دماغي.  بــورم  سنوات  ست  البالغة  طفلتهما 
يعيشان  اللذين  الالجئين  إن  المفوضية  وقالت 
إصابة  اكتشفا  الجفرة،  بمنطقة  سوكنة  بلدة  في 
أن  قبل  البولية،  المسالك  في  بمشاكل  ابنتهما 

يتم اكتشاف إصابة الطفلة بورم في الدماغ.
العام  في  ليبيا  في  لإلقامة  األسرة  وانتقلت 
سورية،  فــي  الــصــراع  مــن  الــفــرار  بعد   2013
المعيشة  تكاليف  حيث  الجفرة،  إلى  انتقال  وقد 
الزوج  وكــان  الكبرى  المدن  من  أقل  اليومية 
بأطفالهما  تعتني  زوجته  بينما  مطعم،  في  يعمل 

األربعة.

األب يفقد عمله نتيجة وباء »كورونا«
وعدم  المحليين  األطباء  مساعدة  طلب  بعد 
للحصول  األسرة  سعت  ابنتهما،  صحة  تحسن 
»اضطررنا  الزوج:  ويقول  أخرى،  طبية  آراء  على 
بها  توجد  ال  ألنــه  الجفرة  ــارج  خ السفر  إلــى 

)على  مصراتة  إلى  للذهاب  اضطررنا  مرافق. 
خمس  أو  أربــع  كيلومتر(   500 من  أكثر  بعد 
لدفع  المال  من  الكثير  تكبدنا  لقد  مــرات. 
وما  والتحاليل  واألدوية  والفندق  الرحلة  تكاليف 
يبق  لم  مدخراتي.  كل  أنفقت  لقد  ذلك.  إلى 
جائحة  جاءت  ثم  مفلسا،  كنت  شيء.  أي  لدي 

كورونا«.
إلى  السفر  األسرة  قررت  أشهر،  عدة  وبعد 
دائــرًا،  فيها  الــصــراع  كــان  والــتــي  طرابلس، 
ويقول  لهم.  تزكيته  تم  أخصائي  لمقابلة 
كانت  طفلتنا  حالة  أن  »اكتشفنا  باكيا:  الزوج، 
بصراحة،  المخ.  في  ورمًا  هناك  أن  خطيرة... 
أخبرنا  للغاية.  يائسين  كنا  الموت.  في  فكرنا 
سيكون  أوال،  سيتدهور.  الوضع  أن  الطبيب 
الخمس،  الــحــواس  فقدان  ثم  العمى.  هناك 
تفشل  حتى  سيحدث.  ذلك  كل  والشلل.  والصرع 

الداخلية«. األعضاء 
آمــال  تحطمت  ــمــحــدود،  ال دخلهما  ومــع 
الصغيرة  الطفلة  أن  علما  عندما  أكثر  الوالدين 
ليبيا  في  متاحا  يكن  لم  عاجل  عالج  إلى  بحاجة 
أملهما  كــان  ابنتهما.  حياة  ينقذ  أن  ويمكن 

الوحيد يكمن في الخارج.
في  غارقة  وكانت  تعاني  كانت  األسرة  لكن 

عندما  المطعم  في  وظيفته  الزوج  فقد  الديون. 
يكن  ولم  ليبيا.  في  كورونا  جائحة  وضع  تفاقم 
يوم  بعد  يومًا  أمورهم  تدبر  العائلة  بمقدور 
الذي  المضيف  المجتمع  مساعدات  بفضل  سوى 

قدم لهم الدعم والتبرعات.

مساعدات من أهل سوكنة
الطيبين  سوكنة  أهل  »لوال  الــزوج:  ويضيف 
لست  أنني  يعرفون  إنهم  جــدا.  طيبون  إنهم 
أنا فقط أعمل ولدي أطفال. علموا  مثيرا الشغب. 
ابنتي وتأثروا كثيرا. بدؤوا في مساعدتي  بمرض 

الوقت،  هذا  في  شــيء«.  وأي  والمال  بالطعام 
مفوضية  مع  بالتواصل  الزوج  أصدقاء  أحد  أوصى 
قبل  العائلة من  اطلعت على وضع  التي  الالجئين 
وسُجلت  ليبيا.  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
أسابيع  بعد  ثم  المفوضية،  لدى  بعد  عن  األسرة 
طرابلس  إلى  أخرى  مرة  األسرة  سافرت  قليلة، 
والفحوصات  والمقابالت  الوثائق  أمور  لمتابعة 
مُنحت  الحالة،  إلحاح  مدى  إلى  بالنظر  الطبية. 
مما  كندا،  في  التوطين  إلعادة  األولوية  األسرة 

جدد من تفاؤلها.
استعدنا  لقد  سعيدا.  »كنت  ــزوج:  ال وقــال 
ابنتنا  إلى  ننظر  كنا  واالبتسامة.  األمل  جميعا 
ننظر  صرنا  ذلك  بعد  لكن  نودعها،  كنا  لو  كما 
أخرى  أسابيع  هناك  كانت  لكن  بأمل.  إليها 
مكالمة  تلقوا  أن  إلى  والقلق،  باالنتظار  مليئة 
للمفوضية  التابع  التوطين  إعــادة  فريق  من 
قبولهم  على  وافق  المضيف  البلد  أن  يخبرهم 
أصدق  »ال  ــزوج:  ال وتابع  التوطين«.  إلعــادة 
كل  فقدت  قد  كنت  الخارج،  إلى  ذاهب  أنني 
فيه  تواصلت  الذي  الوقت  بحلول  تقريبا  أمل 
التوطين  إعــادة  نبأ  مع  لكننا  المفوضية،  مع 
تقفز  كانت  زوجتي  أن  أتذكر  جدا؛  سعداء  كنا 

الفرحة«. من 

السعادة باالنتقال إلى كندا
في  ــرة  األسـ الالجئين  مفوضية  ســاعــدت 
األجل  قصيرة  إقامة  ورتبت  لالنتقال،  االستعداد 
في  مساعدتهم  جانب  إلى  طرابلس،  في  لهم 
االنتهاء  يتم  حتى  األساسية  احتياجاتهم  تلبية 
الورقية  المعامالت  الطبية وإتمام  الفحوصات  من 
ابنتها  إن  األم  وتقول  كندا.  إلى  مغادرتهم  قبل 
متحمسة  وهي  كندا  إلى  ذاهبة  أنها  اآلن  تعلم 
خطورة  بمدى  يبلغوها  لــم  لكنهم  للغاية، 
عندما  للغاية  حساسة  »إنها  مضيفة:  مرضها، 
عندما  بالمرض.  شخص  أي  إصابة  عن  تسمع 
فإنها  التلفزيون  على  القبيل  هذا  من  أشياء  ترى 

تبكي«.
حيث  جديد  بلد  في  تكون  أن  إلى  نور  تتطلع 
الثلج  تر  لم  أنها  كما  الخارج.  في  اللعب  يمكنها 
التي  األم،  حسب  ثلج،  رجل  صنع  وتريد  قبل  من 
تؤكد مع زوجها على أنه بمجرد إعادة توطينهما 
لمساعدة  جهودهما  سيكرسان  فإنهما  كندا،  في 
أفتتح  أن  »أود  آماله:  عن  األب  ويكشف  اآلخرين. 
والمحتاجين  الفقراء  أساعد  وأن  ضخما،  مشروعا 
حياتي  أهب  أن  أتمنى  أملي.  هذا  ابنتي.  أمثال 
بتسخير  اهلل  ساعدني  مثلما  الناس.  لخدمة  هلل 

أريد أن أكون هكذا« الناس لي، 

القاهرة - الوسط

● الالجئ السوري مع طفلته

مناشدات أممية ألوروبا بمد يد العون للمهاجرين في ليبيا
واقع مرير وأزمة مستمرة

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: عدد المهاجرين الالجئين الذين تم إجالؤهم من ليبيا خالل العام الجاري بلغ 811 شخصاً

مع إيذان العام 2020 بالرحيل، أعلنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، مساء 
األربعاء، أن عدد المهاجرين الالجئين الذين تم إجالؤهم من ليبيا خالل العام الجاري بلغ 811 

شخصًا. وأفاد مكتب المفوضية السامية في ليبيا، في بيان تلقت وكالة أنباء »شينخوا« نسخة منه، 
»نجح مكتب المفوضية السامية في إجالء مجموعة من 130 من طالبي اللجوء المهاجرين الضعفاء 

من ليبيا إلى رواندا، في رحلة اإلجالء الجوية الرابعة واألخيرة في العام 2020«. وتضم المجموعة 
رجال ونساء وأطفااًل من دول )إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال(. 

وأضاف البيان: »مع رحلة اإلجالء األخيرة، تم إخراج 811 الجئًا وطالب لجوء من الفئات الضعيفة من 
ليبيا هذا العام، بما في ذلك 321 عن طريق إعادة التوطين«. وقال جان بول كافاليري، رئيس بعثة 

المفوضية في ليبيا: »أثبتت عمليات اإلجالء من خالل آلية العبور الطارئ، أنها شريان حياة حاسم 
لالجئين الضعفاء في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي بذل مزيد الجهود لتقديم مزيد الدعم 

لهؤالء السكان«.

لم  ليبيا،  في  لالجئين  »بالنسبة  كافاليري:  تابع 
فقدان  إلى  أدت  قيودًا   19  - كوفيد  جائحة  تفرض 
بل  فحسب؛  الغذائي  األمن  وانعدام  العيش  سبل 
أثر أيضًا ذلك على الوصول إلى المسارات والحلول 
القانونية خارج ليبيا، مما أدى إلى زيادة اليأس بين 
في  المفوضية  بعثة  رئيس  وختم  ضعفًا«.  األكثر 
توفير  على  المستقبلة  البلدان  »نحث  قائاًل:  ليبيا، 
المزيد من فرص إعادة التوطين، من أجل مساعدتنا 
األذى  الضعفاء عن طريق  اللجوء  إبعاد طالبي  على 

في ليبيا«.
العام  رواندا  حكومة  مع  األفريقي  االتحاد  واتفق 
2019، على نقل آالف المهاجرين العالقين في ليبيا، 
ضمن برنامج »آلية العبور الطارئ«، لمنحهم فرصة 
إعادة التوطين إلى بلد ثالث. وتكتظ مراكز اإليواء 
في ليبيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، الذين جرى 
البحر.  إنقاذهم في عرض  أو  البالد  توقيفهم داخل 
بفرصة  المهاجرين  من  بسيطة  أعداد  وتحظى 
المفوضية  توفرها  ثالث،  بلد  في  توطينهم  إلعادة 
بلدانهم  إلى  معظمهم  إعادة  تتم  فيما  السامية، 
عبر  للهجرة  الدولية  المنظمة  طريق  عن  األصلية 

برنامجها »للعودة الطوعية«.
منظمة  أصدرت  الجاري،  العام  من  سبتمبر  وفي 
العفو الدولية تقريرًا قالت فيه إن عشرات اآلالف من 
الالجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة 
مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات 
المفرطة  المعاناة  فبعد  للخروج.  وقانونية  آمنة 
بحياتهم  والمهاجرون  الالجئون  يجازف  ليبيا،  في 
يتم  أوروبا، حتى  في  واألمان  لألمن  البحر طلبًا  في 
لمواجهة  ويسلمونا  ليبيا،  إلى  ويعادوا  اعتراضهم، 

نفس االنتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها.
المفوضية  إعالن  أعقاب  في  التقرير  ذلك  وجاء 
يشكل  الذي  الجديد،  الهجرة«  »ميثاق  األوروبية 
ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون مع بلدان خارج االتحاد 

األوروبي للسيطرة على الهجرة باتجاه أوروبا.
على  موقعها  عبر  المنظمة  نشرته  ما  ووفق 
شبكة اإلنترنت، وثق التقرير المعنون: »بين الحياة 
والموت: الالجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون 
في حلقة مفرغة من االنتهاكات«، الروايات المروعة 
شهدوا  أو  عانوا،  الذين  والمهاجرين  لالجئين 
سلسلة من االنتهاكات في ليبيا، بما في ذلك: القتل 
وغيره  والتعذيب  القسري  واالختفاء  المشروع،  غير 
من ضروب المعاملة السيئة، واالغتصاب وغيره من 
أشكال العنف الجنسي، واالعتقال التعسفي، والعمل 
والجهات  األطراف  أيدي  على  واالستغالل  القسري، 
اإلفالت  من  مناخ  في  الحكومية  وغير  الحكومية 
شبه التام من العقاب. كما تناول التقرير بالتفصيل 
األشخاص،  نقل  ذلك  في  بما  األخيرة،  التطورات 
الذين أنزلوا في ليبيا، إلى أماكن احتجاز غير رسمية 
طرابلس  في  السمعة  سيئ  التبغ  مصنع  مثل  ــ 
الالجئين  آلالف  موجزة  بإجراءات  والترحيل  ــ 

والمهاجرين من المناطق الشرقية من ليبيا.
المكتب  مديرة  نائبة  الطحاوي،  ديانا  وقالت 
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية: »إن ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات 
من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد لالجئين 
الذين يبحثون عن حياة أفضل. فبداًل  والمهاجرين 
يقابلون بمجموعة  فإنهم  لهم،  الحماية  توفير  من 
ويلقى  اإلنسان،  لحقوق  المروعة  االنتهاكات  من 
وباء  انتشار  عن  اآلن  جائر  بشكل  اللوم  عليهم 
فيروس )كوفيد - 19( بناء على آراء عنصرية للغاية 
وكارهة لألجانب. ورغم هذا، فحتى في العام 2020، 
تنفيذ  األعضاء  وبلدانه  األوروبي  االتحاد  يواصل 
الرجال  من  اآلالف  عشرات  تحاصر  التي  السياسات 

والنساء واألطفال في حلقة مفرغة من االنتهاكات، 
الناس  بحياة  صارخًا  استخفافًا  يظهر  الذي  األمر 

وكرامتهم«.
للسلطات  المستمر  للتقاعس  »ونظرًا  وأضافت: 
الليبية عن معالجة أنماط االنتهاكات الطويلة األمد 
قبَل  من  ذلك  في  بما  والمهاجرين،  الالجئين  ضد 
يجب  لها،  التابعة  والميليشيات  الدولة  مسؤولي 
على االتحاد األوروبي، وبلدانه األعضاء، إعادة النظر 
بشكل كامل في تعاونهم مع السلطات الليبية، األمر 
الذي يجعل أي دعم إضافي مشروطًا باتخاذ إجراءات 
فورية لوقف هذا االنتهاكات المروعة ضد الالجئين 
لالحتجاز  حد  وضع  يشمل  وهذا  والمهاجرين. 
وإلى  المهاجرين.  احتجاز  مراكز  وإغالق  التعسفي، 
أو  إنقاذه  تم  شخص  ألي  ينبغي  فال  ذلك،  يتم  أن 
أن  المتوسط  األبيض  البحر  وسط  في  اعتراضه 
يعاد إلى ليبيا؛ بل يجب أن يسمَح له بداًل من ذلك 

بالنزول في مكان آمن«.
في  األعضاء  الدول  تتعاون   ،2016 العام  فمنذ 
االتحاد األوروبي بقيادة إيطاليا مع السلطات الليبية 
والمساعدة  والتدريب  السريعة  القوارب  فتوفر  ــ 
اعتراض  لضمان  ــ  البحر  في  العمليات  تنسيق  في 
األشخاص الذين يحاولون الفرار من البالد بالقوارب 
الفترة،  ليبيا. وخالل هذه  إلى  وإعادتهم  البحر،  في 
قبض على ما يقدر بنحو 60 ألف رجل وامرأة وطفل 
خفر  أيدي  على  ليبيا  في  إنزالهم  تم  ثم  البحر،  في 
األوروبي،  االتحاد  من  المدعوم  الليبي  السواحل 
والذين بلغ عددهم 8435 شخصًا بين 1 يناير و14 
وقف  في  الرغبة  من  فبدافع  فقط.  سبتمبر2020 
وصول المهاجرين والالجئين بأي ثمن، قدمت دول 
االتحاد األوروبي دعمها لليبيا ــ في محاولة للتحايل 
على القوانين الدولية التي تحظر عمليات اإلعادة ــ 
من دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال 

حقوق اإلنسان.

ُأعيدوا إلى ليبيا لمواجهة االنتهاكات
يعاد الالجئون والمهاجرون الذين تم اعتراضهم 
في البحر على أيدي خفر السواحل الليبي إلى ليبيا، 
حيث يتعرضون لالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي 

إلى أجل غير مسمى، والتعذيب، واالبتزاز.
في  والمهاجرين  الالجئين  آالف  إنزال  تم  بعدما 
بوضعهم  المطاف  بهم  انتهى   ،2020 في  ليبيا 
مكافحة  لجهاز  التابعة  الرسمية  االحتجاز  مراكز  في 
الداخلية  وزارة  سلطة  تحت  الشرعية،  غير  الهجرة 
األمم  من  المدعومة  الوطني  الوفاق  حكومة  في 
آالفًا  لكن  ليبيا.  غرب  على  تسيطر  التي  المتحدة، 
بعد   ،2020 في  القسري  لالختفاء  تعرضوا  غيرهم 
إلى أماكن احتجاز غير رسمية، بما في ذلك  نقلهم 
السابقة( تحت  إلى وظيفته  إشارة  )في  التبغ  مصنع 
قيادة ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة 
قلق  بواعث  وسط  طرابلس،  في  الطرابلسي  عماد 

إزاء حياتهم وسالمتهم.
والمهاجرون  الالجئون  فيعيش  البر،  على  أما 
القبض  إلقاء  أيضًا تحت خطر دائم ليس فقط من 
أيضًا  بل  االحتجاز،  مراكز  إلى  وإرسالهم  عليهم 
والجماعات  الميليشيات  أيدي  على  خطفهم  من 
ويتعرض  بالبشر.  االتجار  وعصابات  المسلحة، 
بعضهم للتعذيب أو االغتصاب حتى تدفع عائالتهم 
الفدية لتأمين إطالقهم. ويلقى آخرون حتفهم رهن 
الطعام  أو نقص  التعذيب  أو  للعنف  نتيجة  االحتجاز 

الالجئين  من  العشرات  ووصف  الطبي.  اإلهمال  أو 
بأنهم شهدوا  الدولية  العفو  لمنظمة  والمهاجرين 
موت أحباءهم أثناء احتجازهم في مراكز تابعة لجهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو في أماكن أخرى من 

االحتجاز تديرها عصابات االتجار بالبشر.

جريمة ضد المهاجرين في مزدة
النار  مسلحون  رجال  أطلق   ،2020 مايو   27 في 
عصابات  احتجزتهم  ومهاجر  الجئ   200 نحو  على 
ما  فقتل  مزدة،  بلدة  من  بالقرب  بالبشر  االتجار 
وال  شخصًا.   11 وأصيب  شخصًا،   30 عن  يقل  ال 
وفاتهم  يخشى  أو  مجهواًل  اآلخرين  مصير  يزال 
الليبية  السلطات  وعود  تفض  ولم  خطفهم.  أو 
وغيرها  مزدة،  بلدة  في  القتل  جرائم  في  بالتحقيق 
إجراء  إلى  والمهاجرين  الالجئين  ضد  الجرائم،  من 
صدر  رجالن  فهناك  العكس،  على  بل  المساءلة. 
بحقهما أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة 
فرضتها  التي  العقوبات  قائمة  على  وُأدرجا  الليبية، 
األمم المتحدة لدورهما المزعوم في االتجار بالبشر، 
يحتفظان بعالقات رسمية مع حكومة الوفاق الليبي. 
بلقب  أيضًا  المعروف  الدباشي،  أحمد  شوهد  فقد 
»العمو«، وهو يقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق 
الوطني في أبريل 2020، بينما يعمل عبد الرحمن 
لخفر  آمرًا  »بيدجا«،  بلقب  أيضًا  المعروف  ميالد، 

السواحل الليبي في مصفاة الزاوية للنفط.

عالقون في مرمى النيران
المسلحة  والجماعات  الميليشيات  وارتكبت 
الالجئين  ضد  الدولي  اإلنساني  للقانون  انتهاكات 
القانوني  غير  الحرمان  ذلك  في  بما  والمهاجرين، 
على  العشوائية  والهجمات  والتعذيب  الحرية  من 
من  الدولية  العفو  منظمة  تحققت  ولقد  يبدو.  ما 
والجماعات  الميليشيات  فيها  تظهر  فيديو  أشرطة 
وتسيء  والمهاجرين  بالالجئين  تنكل  المسلحة 
المشاركة  على  المهاجرين  أجبروا  كما  إليهم. 
حياتهم  يعرض  الذي  األمر  عسكرية،  عمليات  في 

وسالمتهم للخطر.
إنه،  الدولية  العفو  لمنظمة  الالجئين  أحد  وقال 
لحكومة  تابعة  ميليشيا  أخذته   ،2020 مايو  في 
الوفاق الوطني، مع الجئين آخرين ومهاجرين آخرين 
غير  الهجرة  مكافحة  لجهاز  تابع  احتجاز  مركز  من 
الشرعية في طرابلس، حيث كانوا محتجزين جميعًا، 
وأجبروهم لساعات على نقل الذخيرة بين موقعين 
القتال محتدمًا  الوقت كان  في طرابلس. وفي ذلك 

في طرابلس.

ال مخرج لنا سوى البحر القاتل
ونظرًا للظروف واالنتهاكات المروعة، فإن برامج 
لتوفير  كافية  غير  القائمة  واإلخالء  التوطين  إعادة 
هم  لمن  ليبيا  من  للخروج  وقانونية  آمنة  مسارات 
في أشد الحاجة إليها، حيث استفاد من هذه البرامج 
فقط 5709 الجئين عرضة للخطر منذ العام 2017، 
حتى 11 سبتمبر 2020. وهذا يعكس العدد الضئيل 
من التعهدات بإعادة التوطين التي قدمتها البلدان 
األعضاء  البلدان  ذلك  في  بما  لالجئين،  المستقبلة 
في االتحاد األوروبي. كما أدت القيود المفروضة على 
 »19  - »كوفيد  فيروس  وباء  لتفشي  نتيجة  السفر 
إلى تفاقم الموقف، حيث تم إجالء 297 الجئًا فقط 
مارس  في  الحدود  إغالق  قبل   ،2020 في  ليبيا  من 

الدولية  العفو  لمنظمة  الالجئين  أحد  وقال   .2020
البحر...  الالجئون  في أغسطس: »واآلن سوف يعبر 
فال )يوجد( إجالء وال إعادة توطين... فالالجئون في 
ليبيا معرضون للخطر. )نحن( بين الحياة والموت«.

اليائسين  والمهاجرين  الالجئين  أن  يعني  وهذا 
من  للخروج  ممكنة  قليلة  سبل  سوى  لديهم  ليس 
المتوسط  األبيض  البحر  بعبور  المجازفة  غير  ليبيا 
ال  المعابر  أن  بيد  لإلبحار.  صالحة  غير  قوارب  على 
اعتراض  بسبب  ذلك  في  بما  الخطورة،  بالغة  تزال 
خفر السواحل، والجماعات اإلجرامية، لها. ففي أحد 
الحوادث الدامية، التي وقعت في منتصف أغسطس، 
الرجال  إن  الدولية  العفو  لمنظمة  الناجون  قال 
السالم  »قبطان  يدعى  قارب  متن  على  المسلحين 
181« قاموا بسرقتهم، ثم أطلقوا النار على قاربهم، 
المحرك،  في  النيران  اشتعال  إلى  أدى  الذي  األمر 
وانقالب القارب. فقتل ما يقدر بنحو 40 شخصًا، بعد 

أن تركوا في محنة في عرض البحر.

االستغالل وظروف المعيشة المزرية والعنف
أن  إلى  الدولية  العفو  منظمة  بحث  وخلص 
الالجئين والمهاجرين كثيرًا ما يستغلون على أيدي 
أصحاب العمل، ويخضعون للعمل القسري من قبل 
العديد  ويعيش  المسلحة.  والجماعات  الميليشيات 
المياه  إلى  الوصول  دون  مزرية  ظروف  في  منهم 
تعرضهم  من  يزيد  مما  الغسل،  ومرافق  النظيفة 
لإلصابة بفيروس »كوفيد – 19« دون عملية التباعد 
يتعذر  التي  الصحية  الوقائية  واإلجراءات  االجتماعي 
الالجئون  يواجه  ذلك،  من  الرغم  وعلى  اتباعها. 
الرعاية  إلى  الوصول  في  عوائق  والمهاجرون 
الصحية، وقد تم استبعادهم إلى حد كبير من جهود 
 – بفيروس»كوفيد  اإلصابة  من  الرسمية  الوقاية 
19«، كما أن الالجئين والمهاجرين هم أيضًا هدف 
بشكل  والفتيات  النساء  وتتعرض  للسرقة.  دائم 
متزايد لخطر العنف الجنسي. ويمتنعن عن االقتراب 
أو  االحتجاز  خشية  العامة،  النيابة  أو  الشرطة  من 

االنتقام من جانب الجناة المزعومين.

العنصرية وكراهية األجانب
انتشار  أيضًا  والمهاجرون  الالجئون  يواجه  كما 
يستخدم  ما  فكثيرًا  األجانب.  وكراهية  العنصرية 
المسؤولون الحكوميون، وأفراد الجماعات المسلحة 
والميليشيات، ووسائل اإلعالم، لغة عنصرية لإلشارة 
إلى األشخاص السود. وقد أدى وباء فيروس »كوفيد 
– 19« إلى زيادة العنصرية، حيث يلقي المسؤولون 
واألفراد باللوم علنًا على الالجئين والمهاجرين على 

تفشي الفيروس، ويطالبون بطردهم.
وكشف بحث منظمة العفو الدولية أن السلطات 
طردت  ليبيا  شرق  في  الواقع،  األمر  بحكم  القائمة، 
 ،2020 في  ومهاجر  الجئ   5000 من  أكثر  قسريًا 
من دون مراعاة األصول القانونية أو فرصة الطعن 
هؤالء  أن  هي  التهمة  وكانت  ترحيلهم.  عملية  في 
من  معدية«  ألمراض  »حاملين  كانوا  المعتقلين 
حادثة  وفي  الترحيل.  عمليات  وراء  األسباب  بين 
اتسمت بالتمييز المجحف الصارخ، ووثقتها منظمة 
من  حافلة  مسلحة  جماعة  منعت  الدولية،  العفو 
دخول مدينة الكفرة جنوب شرق البالد، ما لم ينزل 
ثالثة مواطنين تشاديين من تلك الحافلة. وأمرهم 
 - »كوفيد  فيروس  لفحص  بالخضوع  المسلحون 
وسمح  المدينة.  خارج  الصحراء  في  وتركوهم   »19
الليبيين،  المواطنين  جميع  أي  اآلخرين،  للركاب 
بالمضي قدمًا دون الحاجة إلى إجراء فحوص خاصة 

»كوفيد – 19« أو إجراء أي اختبارات أخرى.
بالقول:  تقريرها  الدولية  العفو  منظمة  وختمت 
تحدث  ليبيا  في  والمهاجرين  الالجئين  محنة  »إن 
على خلفية الصراع المسلح المستمر، وانعدام األمن 

والخروج على القانون«.

● الجئون أعيدوا إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة عبر البحر

● إجالء طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

● مساعدات تنتظر التوزيع على الجئين في ليبيا

طرابلس - بنغازي - وكاالت

منذ العام 2016 يتعاون االتحاد 
األوروبي مع السلطات الليبية لضمان 

اعتراض األشخاص الذين يحاولون 
الفرار من البالد بالقوارب في البحر

»العفو الدولية«: عشرات اآلالف من 
الالجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون 

في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل 
في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج
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بعد عشر سنوات على هجرتهم القسرية

واضحة  تبدو  الجماعي«  »العقاب  آثار  زالت  ما 
سكانها  اتهم  التي  الليبية  تاورغاء  مدينة  في 
القذافي  لمعمر  موالون  بأنهم   2011 في 
وطردوا منها، لكنهم يعودون تدريجيًا لمحاولة 
من  إيالما  األكثر  الصفحات  من  واحدة  طي 

الصراع.
رأسه  إلى مسقط  بالحنين  الشعور  يغادر  ولم 
واليوم  تهجيره.  سنوات  طوال  عمر  عبدالغني 
وفق  مدينته،  إلى  أسرته  مع  وعاد  حلمه  تحقق 
حالقة  صالون  وفي  برس«.  لـ»فرانس  تقرير 
عند  ويقع  تاورغاء  في  الوحيد  هو  متواضع 
طفل  شعر  عبدالغني  يقص  الرئيسي،  مدخلها 
أنغام  على  العمر،  العاشرة من  يتجاوز  لم  صغير 
موسيقى غربية. وقال عبدالغني عمر )35 عاما(: 
بتشجيع  محظوظ  لكنني  صعبة  كانت  »البداية 
بحاجتهم  وإقناعي  المنطقة،  وأهالي  األصدقاء 
»البعض  أن  وأضاف  العمل«.  بهذا  يقوم  لمن 
مصدر  في  مليا  يفكرون  لكنهم  العودة  يريد 
أنهم  معتبرا  أسرهم«،  احتياجات  يؤمن  دخل 
»محقون قطعا في ذلك ولهم مبرراتهم )...( ولو 
أعتقد أن عودتي  العمل، ال  لم تتوافر لي فرص 
أن  وتابع  التهجير«.  مرارة  من  بالرغم  ممكنة 
»الحنين قد ال يكون كافيًا لدى كثير من السكان 

بالعودة«. إلقناعهم 
مصراتة  بين  تاريخي  مصالحة  اتفاق  وأنهى 
العداء   ،2018 منتصف  دولية  برعاية  وتاورغاء 
سنوات.  ثماني  لنحو  استمر  المدينتين  بين 
تاورغاء  لسكان  سمح  االتفاق  وبموجب 
الواقعة  مدينتهم  إلى  بالعودة  المهجرين 
حكومة  وتعهدت  طرابلس.  شرق  كلم   240
بإعادة  المتحدة  األمم  من  المدعومة  الوفاق 
كلتا  في  للمتضررين  تعويضات  ودفع  إعمارها 
المدينتين. وعلى الرغم من مرور عامين ونصف 
مهجري  من  كبير  قسم  يزال  ال  االتفاق،  على 
تاورغاء يرفضون العودة إلى مدينتهم ويقيمون 
معارضو  أجبرهم  بعدما  عشوائية،  مخيمات  في 
بعد  على  الواقعة  مصراتة  مدينة  من  القذافي 
الثورة  عقب  مغادرتها  على  كيلومترا،  أربعين 

الليبية في 2011.

»نزوح قسري«
وخصوصا  تاورغاء  من  كبير  جزء  يزال  وال 
أحياؤها السكنية لم يدخل مرحلة إعادة اإلعمار 
مدمرة  والخاصة  الحكومية  المقار  ومعظم 
الذخائر  خلفتها  التي  والندّوب  جزئيًا،  أو  كليًا 
قبل  مرت  الحرب  آلة  أن  على  تشهد  بأنواعها، 
وبالرغم  طويلة.  سنوات  منذ  وليس  لحظات 
الخدمات  من  جزء  وعودة  األمني  االستقرار  من 
الذي  تاورغاء  سكان  ثلث  سوى  يعد  لم  العامة، 

المدينة. إلى  ألفا،  الخمسين  تجاوز عددهم 
أن  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  وترى 
لسكان  القسري  و»التهجير  الجماعي«  »العقاب 
تاورغاء يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد 

اإلنسانية«.
إلى  التوصل  تم  عندما   ،2018 يونيو  ومنذ 
رعاية  تحت  المعادية  المدن  بين  مصالحة 
قبل  من  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة 
األمم المتحدة، بدأ السكان العودة إلى مدينتهم 

تعويضهم.  التنفيذية  السلطة  التزام  يشجعهم 
ممن  الكثير  »هناك  إن  عمر  عبدالغني  وقال 
على  مشددا  يترددون«،  لكنهم  العودة  يودون 
صعوبة تأمين دخل في مدينة منكوبة. وأضاف 
غير  العودة  فإن  مريرًا،  المنفى  كان  لو  »حتى 

للجميع. ممكنة« 
شيوخ  أحد  عاما(   70( أبوحبل  محمود  وقال 
عقب  مدينته  إلى  عاد  من  وأول  تاورغاء  وحكماء 
لسكانها  مبرر  ال  إن  المصالحة،  اتفاق  توقيع 
باالستمرار في البقاء خارجها. وأوضح أبوحبل من 
الحرب  آثار  من  تأهيلها  أعاد  التي  مزرعته  داخل 
أنه »مؤمن بأن وجودنا على أرضنا هو الصحيح، 
والمطالبة  العودة  بعدم  أهلنا  أمام  عذر  وال 

بحقوقهم«.
وطالب الشيخ محمود بإغالق كافة المخيمات 
أمام  الطريق  لقطع  وبنغازي،  طرابلس  في 
األطراف التي تحاول عرقلة اتفاق المصالحة، على 
لدفع  المخيمات  إغالق  »يجب  وأضاف  قوله.  حد 
المهجرين إلى العودة وطالما المخيمات مفتوحة 

االتفاق  وسيظل  المدينة،  إعمار  إعادة  سيتأخر 
عرضة للتشكيك من قبل مأجورين«.

»فوضى«
المحلي  المجلس  رئيس  فسر  جانبه،  من 
الوضع  هذا  الشكشاك،  عبدالرحمن  لتاورغاء 
الحكومة  »غياب  نتيجة  »طبيعي«  بأنه  القائم، 
وأضاف  واالنقسام«.  بالصراعات  واالنشغال 
اليوم  »نحن  صغير  إداري  مبنى  في  مكتبه  من 
سنوات  بعد  تحقق  وهذا  تاورغاء  أرض  فوق 
في  جيراننا  مع  الوضع  وتسوية  التهجير  من 
الدولة  »غياب  إلى  أشار  لكنه  مصراتة«. 
وتأخر  الكافية  الميزانيات  توفر  وعدم  واالنقسام 

صرف التعويضات وإعادة إعمار«.
الحكومة  من  »طلبنا  المحلي  المسؤول  وتابع 
محل  مكان  في  سكنية  وحدة   1500 توفير 
المدمرة، لكن لم يحدث شيء إلى اآلن«. وأضاف 
»بالرغم من الصعوبات الجمة أعيد تأهيل بعض 
الحياة  بإنعاش  لتساهم  والخدمات،  المدارس 
األشباح  بمدينة  أشبه  لسنوات  كانت  بعدما 
الستعادة  سانحة  فرصة  الجميع  لدى  وصارت 

مستقبلهم«.
سكان  من  وهي  خيري  تهاني  تنوي  وال 
سنوات،  ثماني  منذ  طرابلس  في  وتقيم  تاورغاء 
العودة إلى مدينتها األم ألنها أنشأت حياة الئقة 
التي  األرملة  هذه  وقالت  العاصمة.  في  ألسرتها 
طرابلس  في  جيد  عمل  »لدي  أوالد  أربعة  تعيل 
تسير  واألمور  والجامعات  المدارس  في  وأوالدي 
خيار  أعتقد  ال  األسباب  هذه  لجميع  بخير.  معنا 

العودة مطروحا«.
يعني  ال  العودة  رفضها  أن  إلى  وأشارت 
في  تجد  ال  لكنها  مدينتها  قضية  عن  تخليها 
الوقت الراهن دوافع تقنعها بالعودة بالرغم من 
الحنين المستمر والتفكير فيها. وقالت تهاني إن 
لتعود  أكثر  أو  سنوات  عشر  إلى  تحتاج  »تاورغاء 
ليبيا  وبوضع  استثنائي  بها  مر  الذي  الظرف  ألن 
الحالي لن تطالها يد اإلعمار، بل ستظل مهملة 
قائلة  وختمت  لألسف«.  أحد  لها  يكترث  ولن 
»تاورغاء تمثل انعكاسًا للحالة الليبية المتدهورة 
تستقر  عندما  يأتي  المضطربة  المدن  واستقرار 
أمر  وهو  قوية،  واحدة  دولة  فيها  وتصبح  ليبيا 

مفقود قطعا في الوقت الراهن«.

الحنني ال يكفي إلقناع أهل تاورغاء بالعودة إلى ديارهم
تاورغاء - فرانس برس

● توزيع مساعدات على مخيمات لنازحي تاورغاء              )أ . ف . ب(

على الرغم من مرور عامين ونصف على 
االتفاق ال يزال قسم كبير من مهجري 
تاورغاء يرفضون العودة إلى مدينتهم 

ويقيمون في مخيمات عشوائية

محمود أبوحبل )70 عاما( أحد شيوخ 
وحكماء تاورغاء وأول من عاد إلى مدينته 

عقب توقيع اتفاق المصالحة: »ال عذر أمام 
أهلنا بعدم العودة والمطالبة بحقوقهم«

● الحالق عبد الغني عمر داخل صالونه في تاورغاء                      )أ . ف . ب(

البلديات تحاول التعايش مع الوباء

»كورونا« أصاب نحو 100 ألف ليبي منذ مارس 2020
الطريق الرابط بين أجدابيا والبريقة بمسافة 80 
إضافة  المدينة،  داخل  المتهالكة  والطرق  كلم، 
المياه  ومشكلة  الصحي،  القطاع  عمل  سير  إلى 
إضافة  حلها،  وآليات  بالبلدية  الصحي  والصرف 
إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدًا لعودتها 

للعمل واستقبال الطالب.
بضرورة  »تعليماته  أصدر  الثني  أن  وأضافت 
البريقة  مستشفى  مشروع  إتمام  في  اإلسراع 
كل  حل  على  بـ»العمل  واعدًا  وتجهيزه«، 
بلدية  وفد  أن  إلى  مشيرة  البلدية«،  مختنقات 
ورئيسها  الحكومة  دور  على  »أثنى  البريقة 
لصالح  خدمات  من  يقدمه  وما  الثني،  عبداهلل 
تصل  لم  الخدمات  هذه  أن  وأكد  البلدية. 
الدولة  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  حتى  للمدينة 

مستقرة«.
الموقتة،  الحكومة  رئيس  اطلع  واالثنين، 
سبها  مركزي  احتياجات  على  الثني،  عبداهلل 
عقده  اجتماع  خالل  وذلك  الطبيين،  وبنغازي 
في  الوزراء  مجلس  رئاسة  بديوان  مكتبه  في 
في  العمل  سير  على  لالطمئنان  بنغازي  مدينة 
المركزين، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها 
عام  مدير  االجتماع  وحضر  »فيسبوك«.  على 
العريبي،  فتحية  الدكتورة  الطبي  بنغازي  مركز 
عبدالرحمن  الطبي  سبها  لمركز  العام  والمدير 
الدكتور  الطبي  اإلمداد  جهاز  ورئيس  عريش، 

بورتيمة. أحمد 
ناقش  االجتماع  إن  الموقتة  الحكومة  وقالت 
في  والعالج  بالداخل،  العالج  توطين  »ملف 
والعراقيل  المشاكل  وأبرز  إدارته،  وآليات  الخارج 
والصعوبات التي تواجهه«. وأكدت المدير العام 
العريبي  فتحية  الدكتورة  الطبي،  بنغازي  لمركز 
إيفادهم  تم  ومواطنًا  مواطنة   359 »نحو  أن 

بالخارج«. للعالج 
أصدر  الثني  أن  الموقتة  الحكومة  وأضافت 
في  اإلسراع  بضرورة  »تعليماته  جهته  من 
لتوفيره  آلية  ووضع  لألكسجين،  مصنع  توفير 
المصنع«،  توفير  حين  إلى  الطبي  بنغازي  بمركز 
المشاكل  أبرز  على  أيضًا  اطلع  أنه  إلى  مشيرة 
ضرورة  مؤكدًا  الطبي،  سبها  مركز  تواجه  التي 

معالجتها في أسرع وقت.
وأثنى مديرا مركز بنغازي الطبي ومركز سبها 
توفير  في  الطبي  اإلمداد  جهاز  دور  على  الطبي 
طالبهما  فيما  بالمركزين.  الخاصة  االحتياجات 
التنسيق  بضرورة  الموقتة  الحكومة  رئيس 
لتوفير  الطبي  اإلمداد  جهاز  مع  التام  والتعاون 

استمرارها. وضمان  للمواطنين،  الخدمات 
اإلدارية،  الرقابة  هيئة  خاطبت  آخر،  سياق  في 
لإلفراج  الجمهورية  مصرف  عام  مدير  األربعاء، 
بمركز  الموظفين  بمرتبات  الخاص  الحساب  عن 
الهيئة  ونشرت  واألدوية.  األغذية  على  الرقابة 
أية  عن  اإلفراج  عدم  شمل  الذي  القرار،  نص 

حسابات إال بعد موافقة الهيئة على ذلك.
الرقابة  مركز  عام  مدير  طالب  الثالثاء،  ويوم 
مديري  عمر حسن،  محمد  واألدوية  األغذية  على 
ومديري  الغذائية  والرقابة  الدوائية  الرقابة 
الفروع بعدم التعامل مع أية شركة موردة »ما لم 
تكن مسجلة لدى المركز وفقًا لإلجراءات المتبعة 
إبالغ  بيان،  في  منهم،  طلب  كما  بالخصوص«. 
رؤساء الوحدات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية 
الخارج  من  الموردة  الشحنات  عن  اإلفراج  بعدم 
التسجيل  رسالة  إحضارها  بعد  إال  المنافذ  عبر 
النهائي الصادرة عن اإلدارة العامة بالمركز، التي 

تفيد بقيد الشركة بسجالت المركز.

الفتًا  الدراسية،  المقررات  أهداف  تحديد  لجان 
االختالط  إلى  تؤدي  التي  الدروس  تقليص  إلى 
المؤتمر  الطالب. وذلك في  للحفاظ على سالمة 
تقليص  أن  المهنكر  وأوضح  نفسه.  الصحفي 
المقرر،  من   %  25 يتعدى  ال  الدراسية  المقررات 
في  الفصول  في  الطالب  توزيع  أن  إلى  مشيرًا 
التعليم  لمراقبات  ترَك  التعليمية  المؤسسات 

لها. التابعين  التعليمية  المؤسسات  ومديري 
المهندس  التعليم  وزارة  وكيل  أشار  بدوره، 
الدراسية  الخطة  الوزير  اعتماد  إلى  جمعة،  عادل 
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للصفوف  التمهيدية  الدراسة  عودة  لتكون 
من  الثاني  في  السادس  إلى  األول  من  الدراسة 
23 يناير موعد  يناير المقبل، على أن يكون يوم 
والمراحل  الصفوف  لجميع  الدراسي  العام  بداية 
الدراسية. ولفت جمعة إلى اعتماد اإلطار الوبائي 
التعليم  مؤسسات  في  للدراسة  اآلمنة  للعودة 

العام والتعليم العالي.
مصراتة  مطار  أعلن  للمسافرين،  وبالنسبة 
من  المسافرين  على  سيتوجب  أنه  الدولي 
الكشف  تحليل  إجراء  تركيا  إلى  الليبية  المطارات 
عن فيروس »كورونا المستجد« )PCR( قبل موعد 

السفر، وإظهاره عند الوصول للمطارات التركية.
القرار  دخل  فقد  المطارات،  مصلحة  ووفق 
ديسمبر(،   28( اإلثنين  من  بدءًا  التطبيق  حيز 
يسمح  لكي  سالبة  النتيجة  تكون  أن  ضرورة  مع 
للمسافر بالطيران. وأشار المطار إلى أن صالحية 
الوصول  موعد  قبل  ساعة   72 تتجاوز  ال  التحليل 
القطاع  قدرات  دعم  سبيل  وفي  تركيا.  إلى 
الثالثاء،  الدولي،  معيتيقة  مطار  أعلن  الصحي، 
الطائر،  اإلسعاف  لجهاز  جديدة  طائرة  انضمام 
التتيود«،   680 سايتيشن  »سيسنا  طراز  من 
دون  كيلومتر،  آالف   5 مسافة  قطع  تستطيع 

التزود بالوقود.
الطائرة  ستكون  للمطار،  بيان  وبحسب 
ومساعده  ناجي،  فتحي  الكابتن  بقيادة 
طريق  عن  شراؤها  وتم  الهاللي،  عبدالرزاق 
طائرات  لنوع  م  االٔ الشركة  »تكسترون«،  شركة 
الصنع  سنة  وتكون  كرافت«،  والبتش  »سيسنا 
2020. وأوضح المطار أن الطائرة تحمل سريري 
أسطول  يكون  انضمامها،  وبعد  فائقة.  عناية 
جهاز اإلسعاف الطائر، به ثالث طائرات من نوع 

»سيسنا«.

حتى  النهاية  على   2020 العام  يشرف  يكد  لم 
»كورونا  فيروس  إصابات  إحصاء  مؤشر  اقترب 
إصابة،  ألف  مئة  حاجز  من  البالد  في  المستجد« 
بواقع 99 ألفًا و935 حالة، منها 1459 حالة وفاة، 
الماضي،  مارس  بالبالد  الوباء  انتشار  بدء  منذ 
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  ما  بحسب 

األمراض األربعاء.
وأجهزة  الحكومية  المؤسسات  تزال  وال 
مستجدات  لمواكبة  طاقاتها  تحشد  البلديات 
الوباء، وسط محاوالت باإلبقاء على وتيرة الحياة 

اليومية من دون تعثر في ظل عديد األزمات.
بحكومة  التعليم  وزارة  أعلنت  األحد،  ويوم 
للعام  االستعداد  لمناقشة  اجتماع  عقد  الوفاق 
ظل  في   ،)2021  -  2020( الجديد  الدراسي 
وقالت  المستجد«.  »كورونا  فيروس  وباء  انتشار 
الوزارة في بيان إن وكيل الوزارة لشؤون الديوان 
مراقبي  مع  اجتمع  جمعة،  عادل  العام  والتعليم، 
والمنطقة  الكبرى  طرابلس  بلديات  تعليم 
واالستعداد  الدراسية  الخطة  لمناقشة  الوسطى؛ 

للعام الدراسي الجديد »وفق الظروف الحالية«.
يناير   23 أن  الماضي  الثالثاء  الوزارة  وأعلنت 
الدراسي  العام  لبداية  موعدًا  سيكون  المقبل 
أن  على  الدراسية،  والمراحل  الصفوف  لجميع 
يكون يوم الثاني من يناير موعدًا لعودة الدراسة 
إلى  األول  من  الدراسية  للصفوف  التمهيدية 

السادس.
وفي وقت الحق من األسبوع الجاري، قال مدير 
التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز  العام 
إن  حبيب،  الطاهر  الدكتور  الوفاق  حكومة  في 
جميع المدارس ملتزمة بتوزيع التالميد والطالب 
يضمن  بما  فقط  األسبوع  في  أيام  ثالثة  بنظام 

االلتزام باإلجراءات الوقائية للجميع.
جاء ذلك خالل كلمة حبيب في مؤتمر صحفي 
عن  لإلفصاح  األربعاء،  التعليم،  وزارة  عقدته 
ونقلت   ،2021  -  2020 الدراسي  للعام  خطتها 

وقائعه صفحة الوزارة بموقع »فيسبوك«.
الدراسية  العودة  أن  إلى  حبيب  وأشار 
السادس  إلى  الثاني  من  للصفوف  التمهيدية 
والمقررات  الدروس  مراجعة  لغرض  تخصص 
األول  للصف  الدراسة  أن  إلى  الفتًا  السابقة، 
يناير  من  الثاني  في  تبدأ  األساسي  التعليم  من 
المدرسي  الكتاب  توزيع  عملية  أن  وأكد  المقبل. 

تسير بشكل جيد وتشمل المدارس كافة.
عن  التعليم  لجنة  رئيسة  أكدت  بدورها، 
التعليم  وتطوير  للتدريب  المركز  ومديرة  بعد 
التعلم  اعتماد  أن  األسود،  مسعودة  الدكتورة 
وليس  التقليدي  للتعليم  كدعم  يأتي  بعد  عن 
التعليمية  الدروس  بث  عن  وكشفت  عنه،  بدياًل 
العام  بداية  مع  الليبية  الفضائية  القنوات  عبر 

الدراسي الجديد.
المرافق  مصلحة  مدير  أشار  ذلك،  إلى 
حصر  إلى  قويرح،  علي  المهندس  التعليمية 
الالزمة  المقايسات  وإعداد  المتضررة  المدارس 
وأكد  للتنفيذ،  الوطنية  للشركات  واإلعالن  لها 
المؤسسات  احتياجات  لتوفير  المصلحة  جاهزية 
التعليمية، كاشفًا خطة بديلة وهي توفير فصول 

متنقلة. دراسية 
مصلحة  رئيس  أعلن  نفسه،  السياق  وفي 
في  التعليم  بوزارة  التربوي  والتوجيه  التفتيش 
تشكيل  المهنكر،  علي  الدكتور  الوفاق،  حكومة 

الوسط- إسماعيل األشول

● اجتماع لرئيس الحكومة الموقتة عبد اهلل الثني لبحث االحتياجات الطبية لسبها وبنغازي● اجتماع لمسؤولي وزارة التعليم بحكومة الوفاق ضمن االستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا

● الفتة إلطالق حملة توعوية ببلدية الخمس● عيادة متنقلة للمركز الوطني لمكافحة األمراض

سيتم  التي  مالحظاتها،  فيها  تسجل  استمارة 
إدخال بياناتها ببرنامج الرصد والتقصي لتحليلها 
وتحديد مدى مالءمة المدارس الستقبال الطلبة، 
من خالل تعبئة االستمارات بالمقارنة مع الكثافة 

الطالبية في كل مدرسة.
الموقتة،  الحكومة  رئيس  أصدر  والثالثاء، 
المختصة  الجهات  إلى  تعليماته  الثني،  عبداهلل 
إتمام  في  اإلسراع  بضرورة  للحكومة  التابعة 
على  والعمل  وتجهيزه  البريقة  مستشفى  مشروع 
حل كل المختنقات في البلدية، بحسب ما نشرته 

الحكومة عبر صفحتها على »فيسبوك«.
بديوان  مكتبه  في  الثني،  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
من  وفدًا  بنغازي،  بمدينة  الوزراء  مجلس  رئاسة 
بحضور  البريقة  بلدية  وحكماء  ومشايخ  أعيان 
عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس 
عادل  الدكتور  المحلي  الحكم  ووزير  المغربي، 
عطية،  ناصر  البريقة  بلدية  وعميد  الزايدي، 

ومندوب عن جامعة النجم الساطع.
مع  ناقش  الثني  إن  الموقتة  الحكومة  وقالت 
وفد بلدية البريقة سير عمل المشاريع الحكومية 
صيانة  وأهمها  إنجازها،  ونسب  البلدية  في 

وعلى الصعيد األمني، وضمن مساعي التصدي 
للوباء، أصدر مدير أمن طرابلس، العميد محمود 
ارتداء  على  التشديد  بخصوص  تعليماته  العابد، 
على  والمترددين  المنتسبين  لجميع  الكمامة 
االحترازية  اإلجراءات  كل  واتخاذ  المديرية، 
وأعلن  منه.  بالوقاية  والكفيلة  عليها  المتعارف 
اإلجراءات  هذه  أن  طرابلس  أمن  مدير  مكتب 
تأتي نظرًا لالرتفاع المفرط في معدالت اإلصابة 
على  الحرص  باب  ومن  »كورونا«،  بوباء  اليومية 

سالمة وصحة منتسبي المديرية.

مكتب  احتضن  الحالي  الشهر  منتصف  وفي 
اجتماعًا  طرابلس،  أمن  بمديرية  الجنائي  البحث 
ممثلين  مع  متواصلة  اجتماعات  سلسلة  ضمن 
عن شركة »روز بارنز« للتدريب، وعدد من ضباط 

البحث.
ضمن  يأتي  الذي  االجتماع،  واستعرض 
كفاءة  من  للرفع  الرامي  الداخلية  وزارة  برنامج 
الجنائي،  البحث  مكون  سيما  ال  الشرطة  عناصر 
العمل  وورش  بالدورات  الخاصة  االحتياجات 

التخصصية.
بدوره، وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة 
بالبلديات  والتقصي  الرصد  مديري  عقوب،  سعد 
للتأكد  المدارس؛  لجميع  ميدانية  زيارات  بتنفيذ 
من  للوقاية  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  من 

فيروس »كورونا المستجد«.
إلى  الطالب  عودة  مع  بالتزامن  القرار  جاء 
اإلعالم  إدارة  بيان  حسب  اإلثنين،  المدارس، 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بالوزارة 
االجتماعي »فيسبوك«. وشدد عقوب على ضرورة 
الستقبال  المدارس  جاهزية  إلى  االطمئنان 
للمدارس  الزائرة  الفرق  تعد  أن  على  الطالب، 

مدير أمن طرابلس أصدر تعليماته 
بخصوص التشديد على ارتداء الكمامة 

لجميع المنتسبين والمترددين على 
المديرية واتخاذ كل اإلجراءات االحترازية

لم يكد يشرف العام 2020 على النهاية حتى اقترب مؤشر إحصاء إصابات فيروس »كورونا المستجد« في البالد من حاجز مئة ألف إصابة
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●  جانب من االحتجاجات العراقية خالل 2020.

● فيضان السودان داهم الشوارع وحاصر المواطنين في بيوتهم

● صورة للتوقيع الرسمي بين اإلمارات والبحرين على التطبيع مع إسرائيل برعاية أميركية

● واجهة مجمع السفارة األميركية في بغداد● مروحية تساهم في إخماد النيران بعد االنفجار في مرفأ بيروت

شهد السودان في 2020 فيضانات واسعة وصفتها السلطات 
بأنها »غير مسبوقة« منذ العام 1912 وأسفرت عن »خسائر 

مفجعة وموجعة في األرواح والممتلكات«

 تسجيل تحول جديد في مسار التطبيع العربي مع إسرائيل 
بإعالن اإلمارات ثم البحرين والسودان والمغرب إقامة 

عالقات كاملة مع الدولة العبرية

 لم تكد الشعوب العربية تنهي احتفاالتها ببداية العام حتى 
استفاقت على قيام الواليات المتحدة باغتيال رجل إيران 

القوي قاسم سليماني في غارة جوية بالعراق

عواصم عربية - وكاالت

عندما شارف العام 2020 على البداية 
لم تكن هناك آمال في انطالقة لمرحلة 

مختلفة في المنطقة العربية، وإنما كانت 
اآلمال في أقصاها تتطلع إلى إبقاء األوضاع 

القائمة على حالها. ويبدو أن التطلعات بشأن 
العام المقبل لن تكون أفضل حاال. وحسب 

وكالة األنباء األلمانية، تميز العام 2020 في 
العالم العربي بحصيلة من التوترات التي 

اعتادت المنطقة على أن تتصاعد فيها تارة 
وتهدأ أخرى، فلم تكد الشعوب العربية تنهي 

احتفاالتها ببداية العام حتى استفاقت على 
قيام الواليات المتحدة باغتيال رجل إيران القوي 

قاسم سليماني في غارة جوية بالعراق، لينفتح 
بذلك، ليس حلقة جديدة، وإنما باب واسع 

النطاق لتصاعد التوترات والتهديدات بين إيران 
وحلفائها من جهة، وواشنطن وحلفائها من 

جهة أخرى.

يكن  لم  الذي  إيران،  فعل  لرد  ترقبا  أنفاسه  العالم  فيها  حبس  أيام  بعد 
قصفت  واسعة،  إقليمية  حرب  اندالع  إلى  يقود  أن  اإلطالق  على  مستبعدا 
طهران قاعدتين عسكريتين توجد بهما قوات أميركية في العراق دون أن 
ترد أنباء عن سقوط قتلى في صفوف األميركيين. لتعود األوضاع بعد هذا 
الضغوط  أصبح من مقتضيات  الذي  االعتيادي«،  »التأهب  حالة  إلى  نسبيا 
ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  األميركي  الرئيس  يمارسها  التي  القصوى 

على إيران.
عبر  الرسائل  الطرفان  تبادل  الحادث،  ذلك  ومنذ  كامل،  عام  وطوال 
تقصف  إليران ظلت  الموالية  العراقية  الشعبي  الحشد  فميليشيات  العراق، 
ذلك  في  بما  وأخرى،  فينة  بين  العراق  في  األميركية  والمصالح  السفارة 

القواعد العسكرية األميركية، حتى التي ضمن إقليم كردستان العراق.
القصف  من  متقطعة  جوالت  األميركية  الطائرات  واصلت  المقابل،  في 
على مواقع هذه الميليشيات، وال سيما المتمركزة منها على الحدود العراقية 
الشهور  طوال  العراق  داخل  اإليراني  األميركي  التصعيد  واستمر  السورية. 
التسعة األولى من العام، إلى أن مالت إيران إلى نوع من التهدئة في الربع 
األخير من العام، حتى ال تمنح إدارة الرئيس ترامب حجة للتصعيد ضد إيران 
في العراق، وبالتالي، عدم التأثير في االنتخابات الرئاسية األميركية لصالح 

ترامب، وفق »سكاي نيوز«.

استثمار األزمة
الراعية  السياسية  األحزاب  حاولت  ذلك،  لحدوث  األولى  األسابيع  ومع 
البالد،  في  السياسي  الحدث  جوهر  تحور  أن  الشعبي  الحشد  لميليشيات 
الجنوبية  والمناطق  بغداد  العاصمة  في  اندلعت  قد  ثورة شعبية  كانت  إذ 
من البالد، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ استمرت التظاهرات بزخم أكبر بعد 

أسابيع قليلة من حصار السفارة األميركية في العاصمة بغداد.
من  موجة  مع  الجنوبية  والمدن  بغداد  العاصمة  احتجاجات  ترافقت 
العراقيين  المدنيين  الناشطين  طالت  التي  السياسي،  االغتيال  عمليات 
مصطفى  الحالي  العراقي  الوزراء  رئيس  من  مقربون  ومنهم  البارزين، 
منزله  أمام  اغتيل  الذي  الهاشمي،  هشام  والكاتب  الباحث  مثل  الكاظمي، 
من  الضحايا  أعداد  فوصلت  العام.  هذا  من  يوليو  شهر  من  السادس  في 
العراقية من  الحكومة  العشرات، دون أن تتمكن  إلى  المدنيين  الناشطين 
اعتقال أي من المنفذين، بالرغم من تبعيتهم المعروفة لفصائل من الحشد 

الشعبي العراقية.

اضطرابات سياسية
ودخل العراق عامه الحالي بحكومة مستقيلة، فرئيس الوزراء األسبق، عادل 
عبدالمهدي، الذي كان قد قدم استقالته في األول من شهر ديسمبر من 
العاصمة  اجتاحت  التي  الشعبية  التظاهرات  ضغط  تحت  الماضي،  العام 

بغداد والمناطق الجنوبية.
اإلقليمية  والدول  الداخلية  السياسية  القوى  فشلت  كاملة  أشهر  لستة 
والنفوذ الدولي في االتفاق على مرشح متوافق عليه لشغل منصب رئيس 
تشكيل  في  عالوي  توفيق  محمد  التكنوقراطي  المرشح  فشل  فقد  الوزراء. 
حكومة جديدة، ومن بعده لم يتمكن المحافظ السابق عدنان الزرفي من 
مقاعد  أغلب  التي تشغل  المركزية،  الشيعية  السياسية  القوى  موافقة  نيل 
والدولية على  اإلقليمية  القوى  السياسية ومعها  الكتل  فتوافقت  البرلمان. 
الحكومة  لتشكيل  الكاظمي  مصطفى  االستخبارات  جهاز  رئيس  تكليف 

المركزية.
مصطفى  شكلها  التي  الحكومة  نالت  مايو،  شهر  من  السادس  في 
الكاظمي ثقة البرلمان العراقي، بعدما رشح وزراء شبه مستقلين، إلى جانب 
السياسية  القوى  من  ورضا  ترشيح  مع  لكن  مهنية،  خلفية  ذات  شخصيات 
برنامجها  في  الكاظمي  حكومة  ورتبت  البرلمان.  في  الممثلة  العراقية 
اندالع  عقب  جاءت  موقتة  حكومة  وكونها  أساسية،  مهام  أربع  االنتخابي 
من  بالحد  تعهدت  الكاظمي  فحكومة  البالد.  اجتاحت  شعبية  انتفاضة 
سيطرة الميليشيات المسلحة على المفاصل الحيوية من البالد، من خالل 
لصالحيات  متجاوزة  كقوة  التصرف  من  ومنعها  المنفلت،  سالحها  ضبط 
على  أيضا  الحكومة  وركزت  األمنية.  والقوى  والجيش  المركزية  الحكومة 
الفصائل  النظامية، ألن  غير  الحدودية  المنافذ  السيطرة على بعض  إعادة 
التي  تتجاوز  وقوة  نفوذا  أظهرت  الشعبي  الحشد  ميليشيات  من  المسلحة 
المنطقة  قصف  في  استمرت  أنها  خصوصا  المركزية.  الحكومة  أظهرتها 
الخضراء حيث السفارة األميركية، ولم تلتزم بتوجهات رئيس الوزراء األمنية.
العام،  والنهب  الفساد  مكافحة  موضوع  في  كانت  األخرى  المسألة 
الشعبية أساسا ألجل  الثورة  البالد، وقامت  الذي كان يجتاح جميع مفاصل 
استراتيجية  خطوط  وضع  من  الكاظمي  حكومة  تتمكن  ولم  مناهضته. 
واضحة لمناهضة لذلك، ولم ينجح تحويل أكثر من مئتي ملف واضح للفساد 
إلى المحاكم االختصاصية. كما أن حكومة الكاظمي ورثت إرث السياسات 
من  األخير  الثلث  فمع  السابقة.  العراقية  الحكومات  مارستها  التي  المالية 
هذا العام، صارت الحكومة العراقية تواجه أزمة مالية حقيقية لدفع رواتب 
موظفيها، وصارت مجبرة على خيار واحد من بين اثنين، فإما االستدانة وإما 
تخفيض قيمة العملة المحلية، فلجأت إلى الخيار الثاني، الذي أفرز تضخما 
استثنائيا وتراجعا في القدرات الشرائية للمواطن العراقي. وعلى المستوى 
العالقات  في  توازن  لخلق  ميوال  الكاظمي  حكومة  أظهرت  اإلقليمي، 
من  العربي  العالم  ودول  طرف،  من  وتركيا  إيران  من  كل  بين  اإلقليمية، 

طرف آخر.

سورية.. حرب ووباء واقتصاد منهار
ودخلت سورية العام الجديد على وقع حرب مستعرة كانت تشنها قوات 
النظام السوري وبتغطية عسكرية وسياسية روسية على فصائل المعارضة 
السورية. الحملة العسكرية وقتئذ كانت تذكر بالسنوات األقسى من الحرب 
السورية، حيث إن قرابة نصف مليون نازح هجروا من بلداهم وقراهم، في 

المناطق الشرقية من محافظة إدلب، وتمتنع تركيا عن استقبالهم، ليعيشوا 
إن  يقولون  كانوا  السوري  المشهد  مراقبو  الشتاء.  فصل  خالل  العراء  في 
هدف العملية العسكرية تلك هو سيطرة قوات النظام السوري على طريقي 
الدوليين، حيث يربط األول مدن دمشق وحمص بمدينة   »M4«و »M5«
فصائل  سيطرة  بسبب  كثيرة،  لسنوات  مغلقا  وبقي  االستراتيجية،  حلب 
يربط  بينما  إدلب،  محافظة  شرق  سراقب  بلدة  على  السورية  المعارضة 

الثاني مدينة حلب بمناطق الساحل السوري، عبر محافظة إدلب.
مكسبا  اعتبر  مما  األولى،  هدفه  تحقيق  في  السوري  النظام  نجح 
استراتيجيا له على حساب معارضيه. بينما تدخلت تركيا سياسيا وعسكريا 
بزخم استثنائي لمنع تحقق الهدف الثاني، الذي كان تحقيقه سيعني خروج 
تركيا من الملف السوري تماما. وبعد جوالت من المباحثات المكوكية بين 
قواتها  من  ألفا  عشرين  قرابة  تركيا  وإدخال  والروسي،  التركي  الرئيسين 
المسلحة إلى داخل محافظة إدلب، وحدوث أكثر من مواجهة عسكرية بين 
جيش النظام السوري ونظيره التركي، توصلت األطراف إلى اتفاق سياسي-

عسكري سمي »منطقة إردوغان-بوتن«، توقفت الحرب بموجبه، لكن مع 
احتفاظ النظام السوري بكامل المنطقة التي احتلها خالل األسابيع الثالثة 
االتفاق  فإن  كذلك  إدلب.  محافظة  مساحة  بثلث  قدرت  والتي  الحرب،  من 
نص على أن يكون طريق »M4« الدولي مفتوحا لجميع األطراف، وأن تشرف 

عليه دوريات مشتركة من الجيشين التركي والروسي.

التحليالت الالحقة لتلك الحرب قالت إنها كانت تنفيذا لـ»صفقة مسبقة« 
روسيا  استجابت  بحيث  قليلة.  شهور  قبل  وروسيا  تركيا  من  كل  عقدتها 
للمتطلبات التركية الحتالل الشريط الحدودي بين بلدتي رأس العين وتل 
أبيض السوريتين، خالل الحرب التي خاضتها ضد قوات سورية الديمقراطية 
والسيطرة  السابق،  العام  من  أكتوبر  شهر  في 
الشريط  باقي  على  للطرفين  المشتركة  األمنية 
النظام  وقوات  لروسيا  السماح  مقابل  الحدودي، 
من  والجنوبية  الشرقية  المناطق  باجتياح  السوري 

محافظة إدلب، وهو ما حدث.
كامل  غطت  التي  الحرب،  تلك  انتهاء  بعيد 
الجبهات  هدأت  العام،  من  األولى  الثالثة  الشهور 
حدود  وتتغير  حروب  تخض  ولم  عموما،  السورية 
النفوذ بين القوى المهيمنة على المناطق الجغرافية 
السورية ألكثر من ثمانية أشهر كاملة، وهي المرة 
من  نوعا  السورية  الحرب  فيها  تشهد  التي  األولى 
بعض  تخللتها  التي  المعلنة،  غير  الطويلة  الهدنة 
بين  سواء  المتبادلة،  القصف  وعمليات  المناوشات 
قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في منطقة 
إدلب، أو بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا 

الديمقراطية في منطقة شرق الفرات.
أعلنت  العام،  هذا  من  مارس  شهر  أواخر  في 
السلطات السورية الرسمية تسجيل أول حالة لإلصابة بفيروس »كورونا« 
صارت  حتى  وتضاعفت،  تراكمت  أن  الحاالت  لبثت  ما  لبنان.  من  قادمة 
السلطات  تتمكن  أن  دون  شاملة،  وبائية  حالة  السورية  المناطق  مختلف 
والمؤسسات الصحية السورية من وضع أي تدابير واستراتيجيات للتصدي 
النتشار الوباء، بحيث قدرت أعداد الضحايا باآلالف، دون أن تعلن السلطات 
بؤر  أسوأ  من  تعتبر  سورية  صارت  حتى  الحقيقية.  أعدادهم  عن  السورية 
والمؤسسات  الخدمات  شبكات  النهيار  العالم،  مستوى  على  الوباء  انتشار 

الصحية على مستوى البالد، بسبب الحرب الدائرة في البالد.
في أواسط العام، تحديدا في 17 يونيو، دخل »قانون قيصر« للعقوبات 
األميركية على النظام السوري حيز التنفيذ، مما أنذر بتفاقم تدهور األحوال 
العام في البالد، اقتصاديا بالذات. والقانون الذي تضمن حزمة كبرى من 
السوري  النظام  ومؤسسات  أفراد  على  العقوبات 
وأفراد  شركات  من  يناظرها  قد  وما  االقتصادية، 
أراد  مرتبطين به أو متعاملين معه أو داعمين له، 
عبر  السوري،  النظام  لعصب  المركزية  البنية  هز 
وضع قيود على حركة األموال واألعمال االقتصادية 
لتأمين  السوري  النظام  يتبادلها  أو  ييسرها  التي 

حاجاته االقتصادية خالل الحرب.
الحركي«  »االسم  على  جاء  الذي  القانون 
صورا  سرب  الذي  السوري،  العسكري  للمنشق 
السوري،  النظام  ضحايا  من  اآلالف  عشرات  لجثث 
سجون  في  التعذيب  تحت  تصفيتهم  تم  الذين 
وشهادته  وقدم صوره  السوري،  النظام  ومعتقالت 
ثالث  حقق  »القانون«  األميركي،  الكونغرس  أمام 
طوال  السورية  األحوال  شهدتها  حديثة،  فاعليات 
التنفيذ.  حيز  القرار  لدخول  الالحقة  الستة  الشهور 
من  مزيدا  السورية  المحلية  العملة  خسرت  فقد 
العالمية، حتى صار الدوالر  قيمتها مقابل العمالت 
الواحد يساوي تقريبا 3000 ليرة سورية في أواسط شهر أكتوبر من العام 
التراجع في قيمة  العام. هذا  أوائل  الحالي، بعدما كانت قيمته ضعف ذلك 
النظام  سيطرة  مناطق  في  المعيشة  حالة  على  انعكس  السورية  العملة 
السوري، إذ فقدت الكثير من المواد األولية، وصارت طوابير االنتظار الطويلة 
أمام األفران ومحطات الوقود معبرا عن األحوال المعيشية في مناطق النفوذ 
فيها  المواطنين  60 % من  أكثر من  بأن  اإلحصائيات  قالت  التي  السوري، 

يعيشون تحت خط الفقر.
السيولة  تأمين  على  السوري  النظام  قدرات  على  األمر  انعكس  كذلك 
الكافية لألجهزة األمنية والعسكرية والحكومية، وكان ذلك واضحا من خالل 
االجتماعي، ألفراد من  التواصل  على وسائل  التي ظهرت  االحتجاج  أشكال 
المؤسسات العسكرية أو من ذوي ضحايا النظام السوري من العسكريين، 
العسكريين،  من  النظام  موالي  على  واضحة  النقمة  عالمات  ظهرت  حيث 
جراء ما يقدم لهم. وكانت الميزانية العمومية التي قدمتها حكومة النظام 
السوري تعبيرا عن الضائقة المالية الشديدة التي يعانيها، حيث قاربت فقط 
تاريخ  في  نسبية  عمومية  ميزانية  أضعف  وهي  دوالر،  مليارات  ثالثة  على 

البالد.
بأن  األميركية  اإلدارة  قبل  من  تأكيدا  قيصر«  »قانون  كان  سياسيا، 
استراتيجيتها تجاه الملف السوري لن تقبل بإعادة تعويم النظام السوري، 
القوى  وباقي  روسيا  طرحتها  التي  اإلعمار،  إعادة  بوابة  خالل  من  بالذات 
المفاوضات  عملية  أثناء  تكون  ألن  السوري  للنظام  المساندة  اإلقليمية 
السورية، وليس بعد إنجاز الملف السياسي في البالد. فالقانون كان إشارة 
أميركية واضحة بأن تحوال نوعيا واضحا في سلوك وبنية النظام السوري، 
من  لحزم  بتلقيه  والسماح  معه  التعامل  إلعادة  مفتاحا  وحده  سيكون 
المساعدات الدولية التي ستعيد تشييد البنية التحتية التي دمرتها الحرب 

السورية.
الرئيسية  االستراتيجية  أن  أكدوا  السوري  للملف  ومتابعون  مراقبون 
للنظام السوري خالل هذا العام تمثلت بقبول واستمراء أقصى الضغوط من 

اإلدارة األميركية الحالية، والرهان على تغيرها، بحيث تكون اإلدارة الجديدة 
إمكانية  أمام  مجاال  يفتح  قد  الذي  األمر  اإليراني،  النظام  مع  تساهال  أكثر 
دون  معه،  مساومات  في  والدخول  جديد،  من  السوري  بالنظام  اعترافها 
أن تدفعه لتقديم أية تنازالت سياسية واضحة في الداخل. وال تظهر حتى 
اآلن المالمح األولية التي يمكن أن تسير عليه اإلدارة األميركية المنتخبة 
حديثا تجاه الملف السوري، لكن المؤشرات األولية من قبل فريق السياسات 
الخارجية، بالذات من وزير الخارجية المعين أنطوني بلينكن، تظهر بأنه ال 

أفق للنظام السوري في العام القادم.

الفيروس القاتل فاقم األزمات
»كورونا  فيروس  تداعيات  ضغوط  وتحت  األزمات،  هذه  كل  جوار  إلى 
إصابات  لمنع دخول  إغالق حدودها  إلى  الدول  المستجد«، سارعت مختلف 
ووقف  الدراسة  وتعليق  العبادة  دور  إغالق  إلى  الدول  اضطرت  كما  إليها. 
الفيروس.  التجوال للسيطرة على تفشي  االقتصادية وحتى حظر  األنشطة 
الحكومات  على  هائلة  ضغوطا  العالمية  الجائحة  على  الحرب  تشكل  ولم 
يعد  فلم  عاشوها،  أن  لم يسبق  األفراد ضغوطا  واجه  فقد  واألعمال فقط، 

هناك بيت أو شارع إال وفيه من أصيب أو فقد عزيزا أو ربما فقد عمله.
للبقاء  اضطروا  حيث  الضغوط،  هذه  من  يسلموا  لم  األطفال  وحتى 
ألشهر طويلة بين جدران منازلهم دون أن يذهبوا لمدارسهم أو أن يقوموا 
باألنشطة التي كانوا معتادين عليها. وربما لن تنسى الذاكرة صور المسجد 
في  »صلوا  يقول  وهو  المؤذن  صوت  أو  المصلين  من  فارغ  وهو  الحرام 
رحالكم« أو كيف مر شهر رمضان على المسلمين دون الصالة في المساجد، 
مرور  مع  المسيحيون  استشعرها  التي  اآلالم  الذاكرة  تنسى  لن  كما  تماما 
مناسبات دينية مهمة دون أن يتمكنوا من إحيائها في الكنائس مثل أسبوع 
اآلالم وعيد القيامة وأخيرا أعياد الميالد بالنسبة للكنائس المسيحية التي 

تسير حسب التقويم الغربي.

نوع جديد من التطبيع مع الدولة العبرية
وعلى صعيد مختلف تماما، ولكن ربما ال يقل أهمية، شهدت »قضية 
إعالن  بدايتها مع  ربما كان  العام،  األوسط« تطورات مثيرة هذا  الشرق 
خطة  يناير  في  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  ترامب 
دولة  إقامة  تعرض  والتي  األوسط،  الشرق  في  للسالم  األبيض  البيت 
األخضر إلسرائيل لضم غور  الضوء  الوقت نفسه  فلسطينية، وتعطي في 
الغربية.  الضفة  في  المقامة  اليهودية  المستوطنات  وأراضي  األردن 
وطوال أشهر، ظل نتانياهو يلوح بتنفيذ الضم، إلى أن تم اإلعالن فجأة 
في أغسطس عن اتفاق إسرائيل واإلمارات على مباشرة العالقات الثنائية 
الكاملة بينهما. وأكدت اإلمارات في بيانها الرسمي بهذا الشأن على أنه 
نتيجة لهذا االنفراج الدبلوماسي، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض 
على  اآلن  جهودها  تركز  أن  على  للسالم،  ترامب  لخطة  وفقا  فلسطينية 

توطيد العالقات مع الدول األخرى في العالمين العربي واإلسالمي.
والسودان  البحرين  من  كل  إليه  انضم  التطبيع،  مسار  انطالق  وبعد 
قريبا  يتوقف  لن  المسار  أن  نتانياهو  من  تأكيدات  وسط  والمغرب، 
نموذج  ويختلف  واإلسالمية.  العربية  الدول  من  المزيد  إليه  وستنضم 
باألساس  وتركز  واألردن  مصر  اتبعته  الذي  ذلك  عن  الحديث  التطبيع 
بصورة  الجديد  النموذج  يقوم  إذ  إسرائيل،  مع  العداء  حالة  إنهاء  على 
والرحالت  والسياحة  االستثمار  قطاعات  في  التعاون  توسيع  على  رئيسية 
والرعاية  والطاقة  والتكنولوجيا  واالتصاالت  واألمن  المباشرة  الجوية 

والبيئة. والثقافة  الصحية 

انتقال حكيمين إلى دار البقاء
مشهودا  كان  العرب،  القادة  من  اثنان  توفي  أيضا،  الجاري  العام  خالل 
لهما بالحكمة والسعي للتوسط لحل أزمات المنطقة، فقد توفي السلطان 
لنحو  الحكم  تولى  أن  بعد  عاما   79 عن  عمان  سلطان  سعيد  بن  قابوس 
50 عاما، وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم. كما توفي أمير الكويت 
الشيخ  الحكم  وتولى  عاما،   91 ناهز  الصباح عن عمر  األحمد  الشيخ صباح 
نواف األحمد الجابر الصباح. وقد كان للراحلين جهود ال تنسى في محاولة 
تقريب وجهات النظر بين إيران وجيرانها، وبين دول الخليج العربية بعضها 

البعض.

دمار في بيروت.. وفيضانات في السودان
مرفأ  هز  الذي  االنفجار   2020 في  القلوب  أدمت  التي  األحداث  ومن 
اللبنانية  العاصمة  أنحاء  في  دمار  في  وتسبب  أغسطس  في  بيروت 
عن  الناجمة  الخسائر  تقديرات  وتباينت  200 شخص.  نحو  بحياة  وأودى 
االنفجار. وأشارت تقديرات للبنك الدولي إلى أنها تتجاوز ثمانية مليارات 
األوضاع  على  بثقلها  تلقي  االنفجار  تداعيات  تزال  ال  اليوم  وحتى  دوالر. 

أوضاعا صعبة. بالفعل  يعاني  بلد  والسياسية في  االقتصادية 
2020 أنه شهد فيضانات واسعة في السودان  وسيسجل التاريخ لعام 
وأسفرت   ،1912 العام  منذ  مسبوقة«  »غير  بأنها  السلطات  وصفتها 
العام  شهد  كما  والممتلكات«.  األرواح  في  وموجعة  مفجعة  »خسائر  عن 

الراعية لإلرهاب. القائمة األميركية للدول  البالد من  شطب اسم 
الخليجية،  األزمة  إلنهاء  الرامية  الجهود  العام  خالل  وتواصلت 
في  السعودية  تستضيفها  التي  الخليجية  القمة  حاليا  الجميع  ويترقب 
طويت  الخليجية  »األزمة  أن  أخيرا  الكويت  أعلنت  بعدما  القادم،  يناير 
»سوف  وأنه  الخليجية«،  األطراف  بين  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  وتم 
يترتب على هذا االتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا«. ورغم 
المزمنة  األزمات  إنهاء  محاوالت  فإن  »كورونا«،  بجائحة  العالم  انشغال 
لم تتوقف، تماما كما لم تتوقف محاوالت حل أزمة »سد النهضة« الذي 
على  له  سلبي  تأثير  من  مصر  وتخشى  األزرق  النيل  على  إثيوبيا  تقيمه 
حصتها من مياه نهر النيل. إال أن أيا من هذه الملفات لم يشهد تقدما 
وجعل  ومؤلما،  طويال   2020 العام  مضى  لقد  له.  قريبة  بنهاية  يوحي 
أحبائه  احتضان  الجديد هو  العام  المرء في  أن يحلم به  أقصى ما يمكن 

التمتع بالحياة »دون كمامة«. أو 

توترات متصاعدة.. وموجة تطبيع.. وأزمات متجذرة تبحث عن حلول
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أودى  فقد  فتكًا.  الجوائح  أكثر  ليس   »19  - »كوفيد  أن  إال 
الطاعون في القرن الرابع عشر بحياة ربع سكان العالم. وقضى 
اإلنفلونزا اإلسبانية بين  50 مليون شخص في  ما ال يقل عن 
في  اإليدز  مرض  جراء  مليونًا  و33  و1919   1918 العامين 

غضون أربعين عامًا.

وصلتُ إلى أبواب الجحيم.. وعدتُ
أن  يكفي  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  لإلصابة  لكن 
يتنفس الشخص في المكان والزمان غير المناسبين. ويلخص 
الذي  المرض  مع  تجربته  عامًا(،   44( شونهوي  وان  الصيني، 
الجحيم  أبواب  إلى  »وصلت  يومًا:   17 مدة  المستشفى  أدخله 
وعدت. لقد شاهدت الذين لم يتعافوا وماتوا، وقد ترك في ذلك 
أعلنت  عندما  الكارثة  حجم  ليتصور  أحد  كان  وما  عميقًا«.  أثرًا 
إصابة   27 تسجيل   2019 ديسمبر   31 في  الصينية  السلطات 

بالتهاب رئوي فيروسي في ووهان في وسط الصين.

أول وفاة في ووهان
في  الحية  الحيوانات  سوق  السلطات  أغلقت  ذلك،  غداة 
السابع من  الفيروس. وفي  بارتباطها بظهور  ووهان لالشتباه 
يناير، أعلن المسؤولون الصينيون تحديد فيروس جديد سمي 
»2019 - إن كوف«. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه أبلغت 
الصين عن أول وفاة في ووهان. وفي غضون أيام قليلة بدأت 

تسجل إصابات في آسيا وفرنسا والواليات المتحدة.
وفي نهاية يناير، باشرت الدول إجالء مواطنيها من الصين. 
وبدأت الحدود تغلق، فيما وُضع المقيمون في ووهان في إقليم 
50 مليونًا، في الحجر الصحي.  هوباي الذي يزيد عددهم على 
وتشهد صور التقطتها وكالة »فرانس برس« لرجل ميت على 
رصيف في ووهان والكمامة على فمه وكيس بالستيكي في يده 
على الرعب الذي لفَّ المدينة مع أن أي مسؤول لم يؤكد أبدًا 

السبب المحدد لوفاته.
في  السياحية  برينسيس«  »دايمند  سفينة  رست  وعندما 
اليابان مطلع فبراير تبين أن أكثر من 700 من ركابها ُأصيبوا 
السباق  وبدأ  العالم  الرعب  وعم  منهم.   13 وتوفي  بالفيروس 
إلى تطوير لقاح. ووضعت شركة »بيونتيك« األلمانية الصغيرة 
جانبًا أبحاثها حول مرض السرطان، للتركيز على مشروع جديد 

سمته »سرعة البرق«.
وفي 11 فبراير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اسم الوباء 
هو »كوفيد - 19«. وبعد 4 أيام على ذلك أعلنت فرنسا تسجيل 
شمال  تحول  مع  أوروبا  الرعب  وانتاب  آسيا.  خارج  وفاة  أول 

إيطاليا إلى بؤرة للمرض في القارة القديمة.
وفي مارس، تحدث أورالندو غالدي رئيس بلدية فيرتوفا في 
25 يومًا  36 شخصًا في غضون  منطقة لومبارديا، حيث توفي 
العام  في  نرى  أن  العبث  »من  بقوله:  ينتابه  الذي  اليأس  عن 

2020 جائحة مماثلة أسوأ من الحرب«.
التام.  اإلغالق  وبريطانيا  وفرنسا  وإسبانيا  إيطاليا  وفرضت 
جائحة.   »19  - »كوفيد  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
وأوصدت الواليات المتحدة حدودها المغلقة أساسًا مع الصين، 
السلم  زمن  في  األولى  وللمرة  األوروبية.  الدول  غالبية  أمام 

ُأرجئت األلعاب األولمبية.

إغالق عالمي.. والموت بالمرصاد
وفي منتصف أبريل كان 3.9 مليار شخص، أي نصف البشرية 
إلى  باريس  من  اإلغالق.  أشكال  من  شكل  ظل  في  يعيشون 
نيويورك مرورًا بنيودلهي والغوس ولندن وبوينوس آيريس لم 
تكن تعكر صمت الشوارع المقفرة إال صفارات سيارات اإلسعاف 

مذكرة بأن الموت في المرصاد.
ومنذ عقود كان العلماء يحذرون من احتمال حصول جائحة 
عالمية إال أن مخاوفهم هذه لم تلقَ آذانًا صاغية. ومع هذا الوباء 

منذ  أميركي  جهد  أكبر  ذلك  ترامب  دونالد  الرئيس  واعتبر 
تطوير القنبلة الذرية خالل الحرب العالمية الثانية.

لم يسلم القادة والمشاهير
ضد  مناعة  شراء  يمكنهم  النافذون  وال  األغنياء  ال  لكن 
أكتوبر، وقبله نظيره  بالفيروس في  الفيروس، فُأصيب ترامب 
الوزراء  رئيس  وأمضى  يوليو.  في  بولسونارو  غايير  البرازيلي 
في  المركزة  العناية  في  أيام   3 جونسون  بوريس  البريطاني 
أبريل، وحاليًا يعاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويالت 

اإلصابة بـ»كوفيد - 19«.
ريتا  وزوجته  هانكس  توم  الممثل  بالفيروس  وُأصيب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو  القدم  ويلسون، وأيضًا نجم كرة 
مادونا  والمغنية  ديوكوفيتش  نوفاك  المضرب  كرة  وبطل 

واألمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير موناكو ألبير الثاني.
ومع اقتراب نهاية العام، بدأ أول اللقاحات يطرح في األسواق 
في  انتخابية  هزيمة  من  ترامب  إلنقاذ  متأخرًا  أتى  أنه  مع 
وأعلنت مختبرات  نوفمبر.  بايدن في  الديمقراطي جو  مواجهة 
األلمانية  العمالقة مع شريكتها »بيونتيك«  األميركية  »فايزر« 
تطوير لقاح فعال بنسبة »90 %«. وسارعت الحكومات لضمان 
مخزون من هذه اللقاحات. وبعد أسبوع على ذلك، أعلنت شركة 

»مودرنا« األميركية لقاحًا فعااًل بنسبة 95 %.

حرب اللقاحات
وتستعد الحكومات لتلقيح ماليين األشخاص بدءًا بالمسنين 
أن توسع نطاق  الضعيفة قبل  والفئات  الطبية  الطواقم  وأفراد 
لعودة  الوحيد  السبيل  وهو  كلهم،  السكان  ليشمل  التطعيم 
بلد  أول  بريطانيا  أصبحت  ديسمبر  وفي  طبيعتها.  إلى  لحياة 
روسيا  قبلها  وكانت  »فايزر-بيونتيك«،  للقاح  يرخص  غربي 
منهما.  بكل  خاص  بلقاح  تطعيم  حمالت  باشرتا  والصين 
أوروبا  أعطت  فيما  التلقيح  المتحدة  الواليات  باشرت  وبعدها 
الضوء األخضر للقاح »فايزر-بيونتيك«. ومع تهافت أكثر الدول 
 2021 العام  بداية  تشهد  أن  يتوقع  اللقاحات  شراء  على  ثراء 
منافسة دولية على اللقاحات. فستجهد الصين وروسيا للترويج 

للقاحهما األفضل سعرًا خصوصًا في أفريقيا وأميركا الالتينية.
ومن الصعب راهنًا تقدير األثر الدائم الذي ستتركه الجائحة 
مناعة  إلى  التوصل  أن  يرون  الخبراء  فبعض  المجتمعات.  على 
جماعية يحتاج إلى سنوات فيما يراهن آخرون على عودة الوضع 
قد  الجائحة  أن  البعض  ويرى   .2021 منتصف  في  إلى طبيعته 
تؤدي إلى نهج أكثر مرونة بشأن العمل عن بعد أو حتى إلى نقل 
جزئي لسالسل اإلنتاج. وفي المقابل، يرى آخرون أن الخشية من 
التجمعات الكبيرة سيكون له تبعات عميقة على وسائل النقل 

والسياحة والمناسبات الرياضية والثقافية.

آخر  قلق  مصدر  المدنية  الحريات  على  ذلك  تأثير  ويشكل 
الديمقراطية  بأن  هاوس«  »فريدوم  في  محللون  ويفيد  أيضًا. 
االستجابة  إطار  في  دولة   80 في  تراجعت  اإلنسان  وحقوق 
للفيروس. ويتوقع ستين فيرموند من جامعة »يال« »تغييرات 

عميقة في المجتمعات«.
وإذا أصبح العمل عن بعد القاعدة في قطاع الخدمات فماذا 
عدد  سيتراجع  هل  المدن؟  وسط  في  العقارات  بسوق  سيحل 
فسحات  إلى  كثيرين  انتقال  مع  الحضرية  المراكز  في  السكان 
واسعة مع سعيهم إلى تجنب وسائل النقل المكتظة؟ ويتوقع أن 
يتعرض االقتصاد العالمي لخضات جديدة، فقد أعرب صندوق 
النقد الدولي عن قلقه من حصول ركود أسوأ من ذلك الذي تال 
الجائحة  أن  يعتبرون  كثيرين  أن  إال   .2008 في  المالية  األزمة 

تحمل كارثة أكثر دمارًا واستدامة.
ويسبه لويس دارتنيل، الخبير في علم األحياء الفلكي صاحب 
 - »كوفيد  الصمود«  على  والقدرة  الكوارث  »حول  موسوعة 
19« بموجة عارمة ضربتنا لكن يتراءى خلفها تسونامي التغير 

المناخي واالحترار«.

قصة فيروس  غير العالمقصة فيروس  غير العالم
وأدخل  اإلنسانية وأدخل  اإلنسانية 

في فيلم رعبفي فيلم رعب
من كان ليتصور في األول من يناير الماضي مع مطلع 
عقد جديد ما تخفيه سنة 2020؟.. فقد غيرت العالم كما 

لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية. وفي غضون 12 
شهرًا شل فيروس »كورونا المستجد« االقتصاد، واجتاح 

المجتمعات وحجر نحو 4 مليارات إنسان في منازلهم.
وحصد الوباء أرواح أكثر من 1.7 مليون نسمة. 

وُأصيب نحو 80 مليونًا بفيروس »كورونا المستجد«، 

وهي حصيلة تقل عن العدد الفعلي على األرجح. وفقد 
أطفال أهاليهم وأجدادهم فيما قضى البعض وحيدًا في 
المستشفى مع منع الزيارات بسبب خطر انتقال العدوى، 

بحسب تقرير مطول لـ»فرانس برس«.
واحتفلت عديد العائالت بعيد الميالد في غياب أحباء 
مصابين بالمرض أو ضمن مجموعات صغيرة، في ظل 
إرشادات صارمة بشكل متزايد للصحة والسفر خصوصًا 

بعد تحديد ساللة جديدة من الوباء أشد عدوى، في 
المملكة المتحدة.

ويقول عالم األوبئة المتخصص باألمراض المعدية 
ستين فيرموند، عميد كلية الصحة العامة في جامعة 

»يال«: »تجربة الجائحة هذه فريدة في حياة كل شخص 
على وجه األرض. فبطريقة أو بأخرى تأثر كل واحد منا 

بها«.

عاجزة  ثراًء  الدول  أكثر  باتت 
وفي  الخفي.  العدو  هذا  أمام 

توقف  أدى  المعولم،  االقتصاد 
انقضاض  إلى  اإلمداد  شبكات 

على  المذعورين  المستهلكين 
المتاجر الكبيرة.

النقص  نتائج  جلية  وظهرت 
المنشآت  في  االستثمار  في  المزمن 

من  تكافح  مستشفيات  مع  الصحية 
العناية  أقسام  عمل  استمرار  أجل 

التي تجاوز عدد المرضى  المركزة فيها 
وراحت  االستيعاب.  على  قدرتها  فيها 
األجور،  انخفاض  أصاًل  تعاني  طواقم 
تخوض المعركة من دون وسائل الوقاية 
الضرورية. وقال نيليما فايدا-بامار الطبيب 

في  شهادتي  على  »حصلت  بومباي:  في 
الرسمية  المستشفيات  وكانت   1994 العام 

احتاج  »لما  وتساءل:  الحين«.  ذلك  منذ  مهملة 
الناس إلى جائحة ليستيقظوا؟«

الجائحة  الدول تضررًا من  أكثر  والهند هي ثالث 
بعد الواليات المتحدة والبرازيل.

أصحاب  من  عدد  أكبر  تضم  التي  نيويورك  وفي 
يرتدي  طبية  لطواقم  صور  ُالتقطت  العالم،  في  المليارات 

ُأقيم  وقد  الفيروس.  من  للوقاية  قمامة  أكياس  أفرادها 
مستشفى ميداني في وسط سنترال بارك ومقابر جماعية على 

جزيرة هارت آيالند قبالة حي برونكس في المدينة.

األمر أشبه بفيلم رعب
البرازيل:  في  ماناوس  بلدية  رئيس  نيتو،  فيرجيليو  وقال 
التحدث بعد اآلن عن حالة  »األمر أشبه بفيلم رعب. ال يمكننا 

طوارئ إنها كارثة مطلقة«.
وتكدست الجثث في شاحنات مبردة بانتظار أن تحفر جرافات 

مقابر جماعية ضخمة.
وراحت الشركات تقفل وكذلك المدارس والجامعات. وُألغيت 
المدنية شبه  الجوية  المالحة  الرياضية. وباتت حركة  اللقاءات 

في  أزمة  أسوأ  على  شاهدة  متوقفة، 
والحانات  المتاجر  وأقفلت  تاريخها. 
وفي  أبوابها.  والمطاعم  والنوادي 
صارمة  إغالق  إجراءات  فرضت  إسبانيا 
من  األطفال  حتى  خاللها  منع  جدًا 
الخروج. ووجد الناس أنفسهم عالقين في 

شقق صغيرة جدًا أحيانًا ألسابيع عدة.
لألشخاص  المنزل  من  العمل  وبدأ 
القادرين على ذلك. وحلت مؤتمرات الفيديو 
واالحتفاالت  والسفر  العمل  اجتماعات  مكان 
فيما عرَّض األشخاص الذين يتطلب وظيفتهم 
حضورهم شخصيًا حياتهم أو منصبهم للخطر. 
قد تسببت بخسارة  الجائحة  كانت  مايو  ففي 
الواليات  في  عملهم  شخص  مليون   20

لمتحدة.

عنف وركود وفقر مدقع
ويتوقع البنك الدولي في العام 2021 أن يغرق 
150 مليون شخص في الفقر المدقع بسبب الركود 
المسجل  االجتماعي  التفاوت  تفاقم  وقد  االقتصادي. 
مجرد  والقبالت  والمصافحة  العناق  وبات  سنوات.  منذ 
ذكرى، فيما صار تبادل الحديث يحصل عبر الكمامات وواقيات 

البليكسيغالس.
النفسية.  المشاكل  وكذلك  األسري  العنف  مستوى  وارتفع 
وفيما لجأ سكان المدن الميسورون إلى منازل أخرى يملكونها 
أمام حجم  تتخبط  الحكومات  راحت  الساحل  على  أو  الريف  في 
األزمة فيما الغضب يعتمل لدى األشخاص العالقين في المدن.

وأصبحت الواليات المتحدة التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي 
أكثر  سريعًا  للجميع،  صحية  تغطية  ذلك  يؤمن  أن  دون  من 
الدول تضررًا من الجائحة مع أكثر من 300 ألف حالة وفاة، إال أن 
الرئيس دونالد ترامب خفف بانتظام من تهديد المرض، مروجًا 
كلوروكين«  »الهيدروكسي  مثل  فاعليتها  تثبت  لم  لعالجات 

ومقترحًا أيضًا معالجة اإلصابة ب»ماء الجافيل«.
وفي مايو، أطلقت الحكومة األميركية عملية »وارب سبيد« 
التي خصصت 11 مليار دوالر لتطوير لقاح بحلول السنة الحالية. 

50 صحفيا قتلوا خالل العام غالبيتهم في دول ال تشهد حروبا
سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة لحق اإلعالم مع قتل 50 
صحفيا غالبيتهم في دول ال تشهد نزاعات، فيما يقبع نحو 400 
آخرين في السجون على ما أكدت منظمة »مراسلون بال حدود« 

في تقريرها السنوي.
وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة بـ53 صحفيا قتلوا في 2019، 
رغم انخفاض أعداد التقارير الصحفية بسبب أزمة وباء »كوفيد - 
المدافعة عن الصحافة، مضيفة  المنظمة  19«، على ما أوضحت 
أن الحصيلة تشمل الفترة بين األول من يناير و15 ديسمبر، وفق 

»فرانس برس«.
الذين قتلوا  إلى »انخفاض عدد الصحفيين  المنظمة  وأشارت 
في حروب« مع ازدياد متواصل الغتيال صحفيين في بلدان يعم 
نسبة  وتراجعت   .2016 في  بدأ  كان  منحى  وهو  السالم  فيها 
العام  58 % في  نزاعات من  مناطق  الذين قضوا في  الصحفيين 
العام في بلدان تشهد حروبا مثل سورية  32 % هذا  2016 إلى 
متوسطة  أو  منخفضة  نزاعات  تشهد  »مناطق  في  أو  واليمن 

الحدة« على غرار أفغانستان أو العراق.
34 صحفيا، في  70 % من الصحفيين أي  2020 قتل نحو  في 
بلدان ال تشهد نزاعات. وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها 

أكبر عدد من الصحفيين »8« تليها أفغانستان »5« والهند »4« 
وباكستان »4« والفلبين »3« وهندوراس »3«.

 ،2020 في  قتلوا  الذين  الصحفيين  عدد  إجمالي  بين  ومن 
وأكدت   .2019 في   % بـ63  مقارنة  عمدا،   %  84 استهدف 
»مراسلون بال حدود« أن »عددا منهم )قضى( في ظروف على قدر 
كبير من الوحشية«. وأوردت المنظمة مثال الصحفي المكسيكي 
خوليو فالديفيا رودريغيس من جريدة »إل موندو دي فيراكروز« 
وزميله  البالد،  شرق  في  الرأس  مقطوعة  جثته  على  عثر  الذي 
محلي  إخباري  موقع  تحرير  مدير  تشافيز،  ألفاريز  فرناندو  فيكتور 

عثر على جثته مقطعة في مدينة أكابولكو.
وفي الهند أحرق الصحفي راكيش سينغ »حيا بعدما رشت عليه 
مادة كحولية سريعة االشتعال، فيما قتل الصحفي إسرافيل موزيس 
مراسل محطة تلفزيونية في تاميل نادو، بالسواطير«. وفي إيران 
حكمت السلطات باإلعدام ونفذت الحكم في حق روح اهلل زم الذي 

كان يدير قناة على تطبيق »تلغرام« تحمل اسم »أمد نيوز«.
بال  »مراسلون  لمنظمة  العام  األمين  دولوار،  كريستوف  وقال 
حدود«: »يعتبر جزءا من الرأي العام أن الصحفيين يقعون ضحية 
مخاطر المهنة، في حين أنهم يتعرضون لهجمات متزايدة عندما 
إضعاف  الواقع  في  يتم  حساسة.  مسائل  حول  تحقيقات  يجرون 
الحق في اإلعالم«. وقتل قرابة 20 صحفيا استقصائيا هذا العام: 
واختالس  محلية  فساد  قضايا  في  يحققون  كانوا  منهم  عشرة 

أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة 
بمسائل  مرتبطة  مواضيع  على  يعملون  كانوا  وثالثة  المنظمة، 

بيئية.
يقومون  كانوا  صحفيين  سبعة  مقتل  أيضا  المنظمة  وذكرت 
»واقع  وهو  وكولومبيا،  ونيجيريا  العراق  في  تظاهرات  بتغطية 

جديد«، على ما قالت.
الذي نشر في منتصف  السنوي  تقريرها  األول من  الجزء  وفي 
صحفيا   387 وجود  إلى  حدود«  بال  »مراسلون  أشارت  ديسمبر، 
في السجون، »وهو عدد قياسي«. وشددت المنظمة كذلك على 
تأثير جائحة »كوفيد - 19« مع تسجيل »ذروة في انتهاكات حرية 
الصحافة ال يستهان بها« خالل الربيع »سهلتها قوانين وإجراءات 

الطوارئ المتخذة« في غالبية الدول.
»مرصد  الماضي،  مارس  في  أطلقت،  التي  المنظمة  ورأت 
ومايو.  مارس  بين  مرات«  أربع  زادت  »التوقيف  عمليات  أن   »19
الممارسات  من   %  35 التعسفية  التوقيفات  »شكلت  وأوضحت: 
المسجلة من أصل أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية 
الصحفية لألزمة الصحية«. وحذر االتحاد الدولي للصحفيين من 
جهته في تقريره السنوي من تسجيل »تراجع في حرية الصحافة 
أينما كان« مشيرا إلى مقتل 2658 صحفيا منذ 1990. وشدد على 
أنه في 90 % من االغتياالت »ال تحصل إال مالحقات قليلة إن لم 

تكن معدومة«.

باريس - وكاالت

 الخشية من التجمعات الكبيرة سيكون لها 
تبعات عميقة على وسائل النقل والسياحة 

والمناسبات الرياضية والثقافية

●  مدخل مكاتب منظمة »مراسلون بال حدود« في باريس

●  مسنة إسبانية في دار للرعاية بعد تلقيها اللقاح ضد » كوفيد - 19« ●  أشخاص يقفون في الصف للخضوع الختبار »كوفيد- 19« في بكين

يقبع نحو 400 آخرين في السجون



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
قيمة خطة التحفيز االقتصادي الجديدة 

في الواليات المتحدة

قالوا

08

بحث مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير »الضوابط المتعلقة 
ببيع النقد األجنبي«، في ضوء قرار تعديل سعر صرف الدينار.

الصديق  برئاسة  الماضي  اإلثنين  اجتماعا  المصرف  وعقد 
هذه  لمناقشة  بالمصرف  المعنية  اإلدارات  مديري  بحضور  الكبير 

الضوابط.
المكلفة  الفنية  اللجنة  توصية  المصرف  أقر  ديسمبر،   16 وفي 
سعر  ليصبح  الليبي،  الدينار  صرف  سعر  تعديل  خيارات  بدراسة 
الدوالر  يعادل  أي   ،0.1555 الخاصة  السحب  حقوق  مقابل  الدينار 

4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.
أغراض  جميع  على  الجديد  السعر  يسري  أن  المقرر  ومن 
واستعماالت النقد األجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، حسب 

المصرف.

املصرف املركزي يضع ضوابط لبيع النقد األجنبي

معظم الشركات 
استعدت النتهاء 
الفترة االنتقالية مع 
االتحاد األوروبي

وزير شؤون مجلس 
الوزراء البريطاني 
مايكل جوف

900
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3398دوالر أميركي
1.64يورو

1.8066الجنيه االسترليني
0.357 الريال السعودي
0.3648درهم إماراتي

0.2052االيوان الصيني
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حصاد ليبيا االقتصاديبانوراما األسواق

●  أنابيب في حقل النافورة النفطي

●  الصديق الكبير

●  مقر مصرف ليبيا المركزي.

●  منشآت داخل معمل الغاز بحقل االستقالل النفطي

عام اإلغالقات النفطية وتعديل سعر الصرف
وتوحيد املصرف املركزي

في الثامن عشر من سبتمبر، أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، أحمد معيتيق، التوصل إلى اتفاق الستئناف إنتاج وتصدير 

النفط وتوزيع اإليرادات النفطية، معتبرا أن الهدف منه »تخفيف معاناة 
المواطنين«.

ونص االتفاق على »تشكيل لجنة فنية مشتركة من األطراف تشرف على 
إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، فضال عن تعديل وتوحيد 

سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد األجنبي، بحيث يشمل كل 
المعامالت سواء الحكومية أو األهلية ولكل األغراض وإلغاء تعدد األسعار«.

فيما قال اللواء المسماري إن االتفاق الذي أعلنه معيتيق جرى التوصل 
إليه بمشاركة قوات القيادة العامة في »حوار ليبي-ليبي داخلي«، مضيفا 

أن االجتماعات انتهت إلى ضرورة »توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل 
يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية 
على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخالفات 

والمسائل العالقة بين جميع األطراف«.
تزامنا مع ذلك، أعلن القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة 

حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط »شرط عدم استخدامه في تمويل 
اإلرهاب«.

وأوضح أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط 
والتدابير اإلجرائية الالزمة التي تضمن توزيعا عادال لعائداته المالية، 

وعدم توظيفها لدعم اإلرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، 
كضمانات لمواصلة عمليات اإلنتاج والتصدير، »حريصين على أن يؤدي 

ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين«.
بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة »القوة القاهرة« 
عن موانئ الهالل النفطي، مضيفة أن »الصادرات ستستأنف على الفور 

من ميناءي الزويتينة ورأس النوف، وستتواصل كما كانت سابقا من ميناء 
البريقة«.

في الثامن عشر من يناير أغلق عدد من الحقول النفطية إنتاجه وتوقفت 
موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس النوف عن التصدير، مع 

إعالن حالة »القوة القاهرة« التي استمرت حتى أكتوبر الماضي، وتكبدت 
خاللها الدولة خسائر كبرى، وجاءت خسائر الفرص البيعية بنحو 11 مليار 

دوالر.
وفور إعالن حالة القوة القاهرة انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى 

مستوى له منذ أغسطس 2011، خصوصا بعد توقف إنتاج حقل الشرارة 
الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، وكذلك »الفيل« الذي يعد أكبر حقل 

نفطي يقع في حوض مرزق جنوب غرب البالد، وبه احتياطات كانت تقدر 
بأكثر من 1.2 مليار برميل. وجاء تبرير هذه اإلغالقات بأنها »احتجاجا على 

التدخل العسكري التركي في ليبيا، وذهاب إيرادات النفط إلى مجموعات 
مسلحة تقاتل قوات القيادة العامة«.

وتعد »القوة القاهرة« حماية يوفرها القانون لمؤسسة النفط 
والشركات من أجل مواجهة االلتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن 

توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
واعتبر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن 

إغالق الموانئ النفطية »خطوة جبارة قام بها الشعب، وهي عمل مدني، 
كما أن الجيش استمع إلى نداء الشعب وبالتالي لن يتدخل في إرادته«. 
لتستمر هذه اإلغالقات وتتواصل معها المناشدات الدولية، ال سيما من 
األمم المتحدة وواشنطن من أجل رفع »الحصار« عن الحقول والموانئ.

وخالل فترة اإلغالقات جرت اتفاقات الستئناف اإلنتاج والتصدير، لكن لم 
يستمر التنفيذ سوى يومين، مع جدل كبير حول مصير اإليرادات النفطية؛ 

قبل عودة جميع الحقول والموانئ إلى العمل في أكتوبر.

االضطرابات  كانت  عام  بعد 
عنوانه  واالرتباك  االقتصادية 

يأمل  عدة،  عوامل  نتيجة  األبرز 
العام  يحمل  أن  الليبيون 

اقتصادية  انفراجة  معه   2021 الجديد 
من  وتزيد  المعيشة  مستوى  من  تحسن 

انقشاع  ذلك  وقبل  للبالد،  الوطني  الدخل 
التي  المستجد«  »كورونا  فيروس  أزمة 

غير  خسائر  وألحقت  الماليين  أرواح  حصدت 
العالم. دول  غالب  في  باالقتصاد  مسبوقة 

ليبيا  في  المشهد  على  اإلضرابات  وسيطرت 
بدأ  فقد  الماضية؛  شهرا   12 الـ مدى  على 

البالد  لمستقبل  وضوح  وعدم  بارتباك  العام 
طرابلس،  حرب  استمرار  مع  تزامنا  اقتصاديا، 

التي  النفطية  باإلغالقات  األمر  وتفاقم 
كما  أكتوبر،   26 إلى  يناير   18 من  استمرت 
مؤسسة  بين  كبيرا  خالفا  أيضا  العام  شهد 

حملت  فيما  المركزي؛  والمصرف  النفط 
بالنسبة  انفراجة  العام  من  األخيرة  األيام 

وقرر  موحدا  اجتمع  الذي  المركزي  للمصرف 
الذي  القرار  وهو  الدينار،  صرف  سعر  توحيد 

السوق  على  للقضاء  مقدمة  مسؤولون  اعتبره 
المعيشة.. مستوى  ورفع  للعملة،  السوداء 

العام: أحداث  أبرز   وهذه 

اإلغالقات النفطية

اتفاق توزيع اإليرادات

وقع خالف كبير بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي كانت ذروته 
في نوفمبر، نتيجة تضارب البيانات وتبادل االتهامات بين الجانبين حول 

اإليرادات النفطية ومآالت إنفاقها بشفافية وعدالة.
وامتد الخالف ليصل إلى إعالن مؤسسة النفط بأنها ستبقي إيراداتها 
النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، ولن تحولها إلى حساب 

المصرف المركزي، الذي اتهم المؤسسة بمخالفة التشريعات النافذة، 
وعدم توريدها 3.2 مليار دوالر من اإليرادات النفطية إلى الخزانة العامة.

ولم تهدأ األمور إال باجتماع حضره ودعا إليه رئيس المجلس الرئاسي، 
فائز السراج، وشارك فيه كل من الصديق الكبير وصنع اهلل. وخالل 

االجتماع، جرى االتفاق على البحث في آليات رفع تجميد إيرادات النفط 
في حسابات مؤسسة النفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وكذلك تفعيل 
دور اللجنة المشتركة، التي تضم في عضويتها كال من: ديوان المحاسبة، 
ووزارة المالية بحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن وزارة 

المالية بالمنطقة الشرقية »للتنسيق في المسائل ذات العالقة بالمالية 
العامة تحقيقا للمصالح العليا للبالد«.

كما رحب المجتمعون بـ»عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا 
المركزي، والبحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة األمور إلى 

نصابها الطبيعي، مع ضرورة تأكيد تفعيل آليات الرقابة والتقيد وااللتزام 
بمعايير اإلفصاح والشفافية«؛ وهو االجتماع الذي تم الحقا وجرى خالله 

إعالن قرار توحيد سعر صرف الدينار.

في 16 ديسمبر، أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توحيد 
سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 
0.1555، أي ما يعادل الدوالر 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير 

المقبل؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعماالت النقد 
األجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

القرار جرى اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماعهم 
الموحد، استجابة لتوصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل 

سعر الصرف. وحقوق السحب الخاصة التي يرتبط الدينار الليبي بها 
هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 
1969 ليصبح مكمال لألصول الرسمية للدول األعضاء، ويستخدم 

كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية، وتتحدد قيمة 
حق السحب الخاص وفقا لسلة عمالت هي الدوالر واليورو واالسترليني 

والين الياباني، ثم انضم إليها أخيرا اليوان الصيني.
وقبل اإلعالن عن توحيد سعر صرف الدينار عقدت البعثة األممية 

اجتماعا في جنيف لحل األزمات االقتصادية في ليبيا، وقالت إن 
المشاركين في االجتماع وضعوا توصيات لتوحيد سعر الصرف »بغية 

ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد«. كما رحب 
المشاركون بـ»خطة المصرف المركزي لمعالجة األزمة المصرفية 

بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة 
الحصول على السيولة في عموم البالد«.

وأكدت البعثة األممية أهمية اتخاذ خطوات لتوحيد الميزانية 
الوطنية، ومنها توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص 

التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البالد، واإلدارة 
الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة »كوفيد - 19«.

بدوره، قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، إن 
أسعار السلع والخدمات ستنخفض من 35 إلى 45 % بعد تطبيق السعر 

الموحد للدوالر أمام الدينار، مضيفا أن المواطنين »سترتفع قوتهم 
الشرائية نتيجة انتهاء السوق السوداء«.

وأشار إلى وضع إجراءات وشروط للحصول على الدوالر بصفة 
رسمية، معتبرا أن تحديد سعر 4.48 دينار للدوالر ليس سعرا ثابتا »بل 
سيتغير إلى االنخفاض«. كما توقع أن يكون 2021 »عام انطالق قطار 

التنمية في ليبيا«.

بلغت اإليرادات النفطية والسيادية في ليبيا خالل الفترة من أول يناير 
2020 إلى 30 نوفمبر أربعة مليارات و239 مليون دينار، فيما قدر إجمالي 

اإلنفاق بـ29 مليارا و539 مليون دينار، منها نحو 18 مليار دينار للمرتبات، 
حسب بيان اإليراد واإلنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

اإليرادات النفطية فقط بلغت 2.4 مليار دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات 

يدخل االقتصاد الليبي العام 2021 مثقال بـ»مؤشرات حمراء« ناجمة 
عن مخلفات الحرب وأزمات »كورونا« وتراجع عائدات النفط واالنقسام 

حيال حقيقة »اإليرادات النفطية«، ما يضع البالد أمام خيارات صعبة 
لموازنة العام الجديد، إذ يتحتم مواصلة سياسة التقشف للمحافظة 

على احتياطات النقد األجنبي.
ومع تأخر إعالن تفاصيل مشروع ميزانية 2021، واجه االقتصاد 

الكلي تبعات صعود العجز في الميزانية العامة وفي ميزان المدفوعات، 
مع تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع 

نسب التضخم ومعدالت البطالة، فضال عن تراجع عائدات النفط خالل 
العشرة أشهر األولى من العام، وهي مؤشرات خطيرة وصفتها لجنة 
المسار االقتصادي الذي ترعاه األمم المتحدة في ليبيا بـ»التشوهات 

االقتصادية«.
وتراجعت صادرات ليبيا خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 

بنحو 96 %، التي تعتمد في األساس على مداخيل المحروقات لتفقد 
البالد عشرة مليارات دوالر تقريبا؛ فيما ارتفعت الواردات السلعية بـ35 
% للبضائع بالمقارنة بالفترة ذاتها خالل العام الماضي، حسب بيانات 

رسمية، تؤكد استيراد البالد 85 % من احتياجاتها من الخارج؛ األمر 
الذي يضع أمام مخططي السياسات االقتصادية عقبات يجب حلها 

ليتحسن، ولو قليال، مستوى معيشة الليبيين.

الضرائب 609 ماليين دينار، والجمارك 115 مليون دينار، واالتصاالت 
122 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلية 200 مليون دينار، 

والمخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 250 مليون دينار.
وفيما يخص اإلنفاق، فقد استحوذ بند المرتبات على 18.024 مليار 

دينار، والدعم على 5.100 مليار والنفقات التسييرية 3.042 مليون 
والتنمية 557 مليون، والطوارئ 2.816 مليار، بإجمالي نفقات 29.539 

مليار دينار.
وأكد المصرف استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في »حجب إيرادات 
نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات سابقة، وعدم إحالتها إلى حسابات 

الدولة السيادية«، مشيرا إلى أنه »لم تتم مطابقة اإليرادات النفطية عن 
شهر نوفمبر 2020 بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط 

والمصرف الليبي الخارجي«.
وقدر البيان الخسائر المباشرة إليقاف إنتاج النفط وتصديره خالل 

الفترة بنحو 11 مليار دوالر، الفتا إلى تدني تحصيل اإليرادات السيادية 
غير النفطية، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 48 %، ما دعاه 

إلى مطالبة الجهات ذات العالقة بهذه اإليرادات بالعمل على جبايتها 
وتحصيلها. في 26 أكتوبر الماضي، جرى اإلعالن عن عودة اإلنتاج والتصدير من 

جميع الحقول النفطية، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة 
»القوة القاهرة« عن حقل الفيل النفطي واالنتهاء الشامل لإلغالقات. 

ووجهت التعليمات لشركة مليتة للنفط والغاز بمباشرة اإلنتاج من حقل 
الفيل، وعودة خام مليتة تدريجيا إلى معدالته الطبيعية.

بدوره، دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
صنع اهلل، إلى عدم االلتفات إلى الماضي وما خلفته اإلغالقات النفطية، 
مؤكدا أنه »آن األوان لجلب االستثمار األجنبي في مشاريع زيادة القدرة 
اإلنتاجية«. وقالت المؤسسة إنه مع مباشرة اإلنتاج من حقول شركتي 

»الواحة« و»الهروج«، فإن اإلنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى مليون 
برميل خالل شهر، وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة 

الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي.
وأشارت إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية لسداد 

الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات الالزمة إلجراء عمليات 
الصيانة وإصالح ما سببته عمليات اإلغالقات طوال العام 2020 »يحول 

دون إمكانية المحافظة على معدالت اإلنتاج المأمولة، وال يمكن بأي حال 
من األحوال الوصول باإلنتاج إلى مستويات ما قبل اإلغالقات«.

عودة إنتاج النفط وتصديره

خالف مؤسسة النفط و»المركزي«

توحيد سعر الصرف

اإليرادات والنفقات

عثرات متوقعة في 2021

الوسط - محمود السويفي
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معيتيق  أحمد  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  تابع 
المتخذة  اإلجراءات  الحرير  مفتاح  الوطني،  التخطيط  رئيس مجلس  مع 
مخرجات  توحيد  بشأن  اتخاذه  تم  وما  الحكومية  المؤسسات  لتوحيد 
مشروعات  تنفيد  آليات  لبحث  باإلضافة  للدولة،  العامة  الميزانية 

الالمركزية. وتدعيم  التنمية 
وجرى  طرابلس  العاصمة  في  الوزراء  مجلس  بديوان  االجتماع  عقد 
لممارسة  الوطني  التخطيط  مجلس  دور  تفعيل  على  »التأكيد  خالله 

البلديات«. التخطيط في  اختصاصاته من خالل تفعيل مجالس 
صرف  سعر  توحيد  المركزي  المصرف  قرر  الجاري،  ديسمبر   16 وفي 
الواحد، على أن يبدأ  الدينار، مقدرا بـ4.48 دينار للدوالر  الدوالر أمام 

تطبيق هذا القرار بداية من الثالث من يناير من العام الجديد.

تركيب أجهزة تفتيش أمني بمطار »األبرق«معيتيق يتابع إجراءات توحيد املؤسسات وامليزانية العامة للدولة
السعر بالدوالرنوع الخام

51.41برنت

48.38غرب تكساس

49.81دبي

50.78سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/30/ 2020

شركة »شمال أفريقيا لالستكشاف 
الجيوفيزيائي« تسعى الستئناف نشاطها

تفاؤل داخل »الليبية للحديد 
والصلب« بحل جميع مشاكلها

رئيس  نائب  إن  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  قالت 
»أبدى  معيتيق  أحمد  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
والمطالب«،  لـ»اإلشكاليات  عميقا«  وتفهما  كبيرا،  تجاوبا 
ورئيس  بينه  اجتماع  خالل  وذلك  الشركة،  تواجهها  التي 

الفقيه. الشركة محمد  إدارة  مجلس 
هذه  لحلحلة  العاجلة  التدابير  باتخاذ  وعد  كما 
العالقة  ذات  الجهات  مع  المباشرة  ومتابعتها  اإلشكاليات 
في الداخل والخارج، وفق الشركة، مشيرة إلى أنه »أصدر 
الرئاسي  بالمجلس  المستشارين  إلى  تعليماته  مباشرة 

المذكورة موضع االهتمام واإلجراء«. النقاط  لوضع 
المسؤولين  من  وعدد  الفقيه  مع  معيتيق  واجتمع 
تعيق  التي  »المختنقات«  الستعراض  األحد،  بالشركة، 
مجلس  وخطط  معالجتها  وطرق  اإلنتاج  في  االستمرار 
الحديد  لمصنع  اإلنتاجية  القدرة  لزيادة  الشركة  إدارة 
فيها  العمل  سيبدأ  التي  المشروعات  خالل  من  والصلب 

المقبلة«. الفترة  خالل 
وأوضحت الشركة أن االجتماع ناقش مشاكل العجز في 
وانعكاساتها  والكهرباء،  الطبيعي  الغاز  بعنصريها  الطاقة 
صيانة  وكذلك  الشركة،  نشاط  عمليات  على  السلبية 
الصيانة  إجراء  وضرورة  والصلب،  الحديد  كهرباء  محطة 
الدولة  من  المخصصة  المبالغ  خالل  من  لها  العاجلة 

.2020 بميزانية 
في  الحديد  خامات  في  االستثمار  االجتماع  بحث  كما 
المشروع االستثماري، ودعم  الدولة لهذا  موريتانيا ودعم 
تصدير  عملية  لتسهيل  األوروبي  االتحاد  مع  الشركة 
االتحاد،  من  المفروضة  الرسوم  من  وإعفائها  منتجاتها 
إجراءات  وتسهيل  بالرعاية  اأَلولى  الدولة  اعتبارها  مع 
التصدير  شركات  طريق  عن  الشركة  منتجات  تصدير 

المحلية. واالستيراد 

أفريقيا  شمال  لشركة  العمومية  الجمعية  ناقشت 
رئيس  برئاسة  )ناجيكو(،  الجيوفيزيائي  لالستكشاف 
تفعيل  إعادة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس 
المفقودة  التقنية  المعدات  واقتناء  الشركة  نشاط 

.2021 للعام  المقترحة  والميزانية 
خالل  المختلفة  الشركة  نشاطات  الجمعية  واستعرضت 
 ،2021 لسنة  المقترحة  والميزانية  العمل  وبرامج   ،2020
الشركة  تعتزم  التي  المشاريع  مختلف  إلى  باإلضافة 
القيام بها خالل العام المقبل، كما قدّمت هيئة المراقبة 

الواردة به. تقريرها وقامت بالرد على المالحظات 
إلنتاج  سرت  لشركة  الرئيسي  بالمقر  االجتماع  وعقد 
الماضي،  الجمعة  البريقة،  بمرسى  والغاز  النفط  وتصنيع 
مصطفى  النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بحضور 

صنع اهلل، الذي أوضح
ثنائي  السيزمي  المسح  خدمات  تقدم  الشركة  أن 
ومعالجتها  الحقلية  البيانات  وتحصيل  األبعاد،  وثالثي 
بكل  أعمال  بعدة  قامت  إذ  ليبيا،  في  العاملة  للشركات 
حرفية وبتقنيات عالية من خالل خبرتها الطويلة في هذا 

27 عامًا . المجال والتي امتدت إلى حوالي 
الصعبة  والظروف  الميزانيات  شح  من  وبالرغم 
األمنية  األوضاع  استقرار  عدم  في  المتمثلة  والتحديات 
عامليها  وبجهود  الشركة  أن  إال  كورونا،  جائحة  وانتشار 

تحاول العودة إلى سابق عملها، حسب صنع اهلل.
والسالمة  الصحة  بمعايير  التقيد  ضرورة  على  وشدد 
بخصوص  االحترازية  اإلجراءات  بتطبيق  وااللتزام  والبيئة 
بتطوير  االهتمام  بضرورة  أوصوا  كما  كورونا،  جائحة 
اقتناء  خالل  من  والبشرية  التقنية  الشركة  إمكانات 
العمالة  مع  والتعاقد  تدميرها،  تم  التي  التقنية  المعدات 
أهدافها  تحقيق  من  تتمكن  حتى  الخبرة  ذوي  من 

وحصولها على حصة من السوق.

●  صهاريج داخل الشركة الليبية للحديد والصلب

●  عامل يؤدي وظيفته بشركة »شمال أفريقيا« لالستشكاف الجيوفيزيائي

تعاون ليبي - جزائري إلنتاج ونقل الكهرباء والغاز
اتفاقية جديدة  األحد،  الجزائري،  للكهرباء ومجمع »سونلغاز«  العامة  الشركة  وقَّعت 
لتوسيع التعاون في مجاالت اإلنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة 

والتكوين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، في مؤتمر صحفي 
إطار مواصلة  يندرج »في  الجزائر  التعاون مع  إن  االتفاقية،  بالجزائر عقب توقيعه على 
شهر  لسونلغاز  التقني  الفريق  تدخل  بعد  الشركتين  فرق  بين  جرت  التي  المبادالت 
أكتوبر  الماضي من أجل إصالح وإعادة تشغيل محطة الطاقة الليبية بمنطقة الخمس 
بغية  ليبيا؛  في  لـ»إخوانهم  الجزائرية  الشركة  بدعم   مشيدًا  أيام«،   10 من  أقل  في 

مواجهة العجز الكبير في إنتاج الطاقة«.
وذكر العبدلي أن »الدعم جاء من خالل المساهمة الفعالة لفرق سونلغاز في تشغيل 

500 ميغاوات في الشبكة الليبية عقب أشغال الصيانة«.
من جانبه، قال المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، إن االتفاقية الجديدة »جاءت 
عقب تلك التي ُأبرمت سالًفا بين الشركتين في مجال اإلنتاج«، مبرزًا أنه »تم توسيع 
هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا الطاقات المتجددة والتكوين«.

خبرة  سونلغاز  تمتلك  المتجددة،  الطاقة  »بخصوص  أنه  الجزائري  المسؤول  وأعلن 
اكتسبتها من المشاريع التي تم إنجازها في مجاالت الهندسة وصيانة واستغالل محطات 

توليد الطاقة«.
وأضاف أن ديناميكية التعاون مع ليبيا تندرج »في إطار الشراكة رابح - رابح«، موضحا 
أن »األمر يتعلق بعرض كل الفرص المتاحة والمصالح المشتركة للشركتين«، كاشًفا 

إنشاء مجموعة عمل في غضون أيام لتنشط في مختلف مجاالت التعاون بين البلدين.
وأرسلت السلطات الجزائرية مطلع أكتوبر الماضي فريًقا من 13 تقنيًّا من الشركة 
الجزائرية إلنتاج الكهرباء من أجل المشارَكة في إصالح خلل وقع على مستوى المحطة 
رئيس  به  تقدم  طلب  إثر  المبادرة  وجاءت  طرابلس.  العاصمة  تزود  التي  الكهربائية 

المجلس الرئاسي لحكومة لوفاق فائز السراج إلى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون.

المواصالت  لوزارة  التابعة  المطارات  مصلحة  أعلنت 
أمني جديدة  الوفاق تركيب أجهزة تفتيش  في حكومة 
صيانة  أعمال  وإجراء  الدولي،  »األبرق«  مطار  في 

حاليا. المستخدمة  لألجهزة 
مكلف  عمل  فريق  والتركيب  الصيانة  أعمال  ونفذ 
هذه  وشملت  المطارات،  مصلحة  رئيس  قبل  من 
الدورية  للصيانة  الالزمة  الغيار  قطع  تركيب  األعمال 
المطلوب،  بالشكل  ومعايرتها  تشغيلها  من  والتأكد 
المطارات  مصلحة  صفحة  على  منشور  بيان  حسب 

»فيسبوك«. بموقع 
ومن المقرر أن يقوم الفريق فور االنتهاء من أعمال 
الموظفين  من  لعدد  تدريبي  برنامج  بتنفيذ  الصيانة 
من  للرفع  وذلك  للمطار  التابعة  األمنية  والعناصر 
تشخيص  من  يتمكنوا  وحتى  التشغيلية  كفاءتهم 
على  الالزمة  الدورية  الصيانة  أعمال  وإجراء  األعطال، 
والمنصوص  المطلوبة  »اإلجراءات  وفق  األجهزة 
األمنية  واإلجراءات  التدابير  تعزيز  يضمن  وبما  عليها، 

البيان. حسب  للمصلحة«،  التابعة  بالمطارات 

ليبيا تشهد أعلى إنفاق على الغذاء منذ 3 سنوات

الجنوب يسجل أعلى تكلفة سلة غذائية 
خالل األشهر العشرة األولى من 2020 

وبزيادة 13 % عن المتوسط الوطني

الوسط- عبدالرحمن أميني

طرابلس - الوسط

أكد تقرير أممي حديث أن التأثير المشترك النخفاض 
أسعار النفط ووباء »كورونا« والصراع العسكري في ليبيا 
خالل العام 2020 تسبب في زيادة تكلفة السلة الغذائية 
أعلى  وهي  دينار،   800 لتصبح   %  24 بنسبة  ليبيا  في 

زيادة على مدى السنوات الثالث الماضية.
حول  له  دراسة  في  العالمي  األغذية  برنامج  وأفاد 
بأن سعر سلة  الثالثاء،  ليبيا نشرت  الغذائي في  الوضع 
دينارا  بـ757  قيمتها  قدرت  الجاري  العام  خالل  الطعام 
ليبيا في أكتوبر، ما يمثل 18 % زيادة على يناير »627 

دينارا ليبيا«.
الجنوب  منطقة  واصلت  الوطني،  المستوى  وعلى 
األشهر  خالل  غذائية  سلة  تكلفة  أعلى  تسجيل  الليبي 
من  أعلى   %  13 بزيادة  السنة  من  األولى  العشرة 
كانت  ذلك  من  العكس  وعلى  الوطني،  المتوسط 
المنطقتان الشرقية والغربية أقل من المتوسط الوطني 

بـ2 و5 % على التوالي.
وأرجعت الدراسة األممية السبب إلى تعرض المنطقة 
والصراعات  االستقرار  وعدم  تاريخي،  إلهمال  الجنوبية 
فيها، كما أنها بعيدة جزئيا عن الموانئ، مما يؤدي إلى 

ارتفاع تكاليف النقل.

استهالك طعام غير مكلف
بلديات  ثماني  في  البرنامج  جمعها  بيانات  وأظهرت 
ليبية أن جميع األسر التي شملتها الدراسة تقريبا ضحوا 
استراتيجيات  في  وانخرطوا  الغذائي،  نظامهم  بجودة 
التكيف  استراتيجيات  أكثر  كانت  إذ  السلبية،  التكيف 
تكلفة  أقل  طعام  استهالك  هي  الغذاء  على  المعتمدة 
»81 %«، مما يقلل من عدد الوجبات »73 %«، وتخفيض 

أحجام الوجبات »71 %«.
التي شملتها  50 % من األسر  لجأ ما يقرب من  كما 
المدخرات،  باستخدام  الطعام  شراء  إلى  الدراسة 
الصحة  على  اإلنفاق  إلى خفض  الربع  نحو  اضطر  بينما 
واقتراض  االئتمان  طريق  عن  الطعام  وشراء  والتعليم، 

المال لتلبية االحتياجات.
الليبية  لألسر  الرئيسية  الدوافع  الدراسة  وفسرت 
جائحة  بسبب  العمل،  أماكن  إلى  وصولهم  بضعف 
التي  المدخرات،  ونضوب  الدخل،  وانخفاض  »كورونا«، 
من   %  20 كشف  حين  في  الغذاء،  استهالك  على  تؤثر 
تلك األسر عن اضطراب في استهالك الغذاء، وأكثر من 
70 % يعتمدون على استراتيجيات طارئة لمواجهة سبل 
العيش، وبين أولئك الذين لم يواجهوا أي اضطراب في 

العمل أقل من 29 %.
وتقول الدراسة األممية إن االنخفاض الحاد في أسعار 
األسعار،  على  الضغط  زيادة  إلى  أدى  واإلنتاج  النفط 
الذي يعتمد بشكل كبير  الليبي  وأضر بشدة باالقتصاد 
على قطاع البترول، ليبدأ االنكماش في قطاع النفط قبل 
انتشار الوباء بعد تراجع الطلب العالمي، ومع ذلك أدت 
إلى  العسكري،  الصراع  جانب  إلى   »19  - »كوفيد  أزمة 

أفادوا أنهم واجهوا تحديا واحدا على األقل في  و50 % 
الوصول إلى الرعاية الصحية.

عواقب وخيمة في الجنوب
أما في المناطق النائية مثل جنوب ليبيا، فإن العواقب 
اإلصابة  حاالت  عدد  في  األخير  االرتفاع  فمع  وخيمة، 
اإلجراءات  مما شدد  مدينة سبها،  إغالق  تم  بالفيروس 
للغاية  صعبا  األمر  وجعل  بالفعل،  الموجودة  الصارمة 

مزيد االنخفاض في إنتاج الطاقة.
وبعد رفع الحصار النفطي في 18 سبتمبر زادت ليبيا 
إنتاجها بسرعة، مما أدى إلى انخفاض في أسعار البنزين 
الطهي  وقود  وأسعار   ،»%  -12.5« الموازية  بالسوق 
»16.5- %« في جميع أنحاء ليبيا في أكتوبر الماضي، في 
االرتفاع  ليبيا في  الوقود في جنوب  تكلفة  حين تستمر 

لتكون أعلى من الضعف مقارنة بشهر ديسمبر 2019.
األزمات  رأس  على   »19  - »كوفيد  يأتي  ليبيا  ففي 
العامة،  خدماتها  انقطاع  العائالت  فيها  شهدت  التي 
البالد  في  الصحي  النظام  أما  العمل،  فرص  وتالشي 
فعلى وشك االنهيار، مع ثالثة أرباعه من عيادات الرعاية 
الصحية خارج الخدمة بسبب النقص في الطاقم الطبي 

واإلمدادات واألدوية، والمعدات، بحسب التقرير.
وجعل هذا الوضع من الصعب تقييم التأثير الحقيقي 
لـ»كورونا« على السكان، ونتيجة لذلك تفقد األسر سبل 
الموظفين في كثير  عيشها ودخلها في ظل عدم تلقي 
إذ يظهر استطالع برنامج  من األحيان أجورهم ألشهر، 
األغذية العالمي، أن أكثر من 60 % من األسر لديها أفراد 
لم يتمكنوا من الوصول إلى وظائفهم بعد بداية الوباء، 

بالنسبة للعاملين بأجر يومي وأصحاب األعمال الصغيرة.
أما المهاجرون الذين يكسبون قوتهم باألجر اليومي 
ارتفاع  مع  الدخل  فرص  تبخرت  إذ  تضررا،  األكثر  فهم 

أسعار المواد الغذائية األساسية.
وأوصى البرنامج باالستمرار في مراقبة األمن الغذائي 
والتغذية في ليبيا، باستخدام الهواتف المحمولة لتحديد 
التي  العوامل  ومعالجة  ورصد  الخطر،  حالة  في  السكان 
التغذية  حالة  على  سلبي  تأثير  لها  يكون  أن  يحتمل 

للضعفاء.
كما دعا البرنامج الحكومة الليبية إلى تعديل خطط 
مساعدة  مع  المجتمعية  والبرامج  االجتماعية  الحماية 
فقدوا  الذين  أولئك  عن  فضال  ضعفا،  األكثر  الفئات 
وظائفهم بسبب اإلغالق، ليكونوا قادرين على الحصول 

على أغذية كافية ومغذية.
الدراسة  طالبت  المدرسية،  التغذية  وبخصوص 
إمدادهم بتحويالت نقدية  لها من خالل  بتقديم بديل 
الفقيرة  األسر  لمساعدة  المنازل،  إلى  الطعام  وتوصيل 
إغالق  أثناء  لألطفال  مغذية  وجبات  على  الحصول  في 

المدارس.

المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كثف 
من  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية 
للمؤسسة  التابعة  الشركات  مع  اجتماعاته 
في   ،2020 العام  من  األخيرة  األيام  خالل 
والغاز،  النفط  إنتاج  لزيادة معدالت  محاولة 
من  المزيد  بذل  على  للعاملين  وتحفيزا 

الجهود.
شركة  عن  بالمسؤولين  اجتماعه  وفي 
اإلثنين،  النفطية«،  للعمليات  »نفوسة 
اآلبار  تأمين  على  بالعمل  اهلل  صنع  وجه 
إلى  تحتاج  التي  خاصة  عليها،  والمحافظة 
موظفي  بجهود  وأشاد  سريع«.  »تأمين 
والمساهمة  أدائها  »رفع  أجل  من  الشركة 
رغم  الوطني،  باالقتصاد  النهوض  في 
أن  مؤكدا  الصعبة«،  والتحديات  الظروف 
الصعوبات  تذليل  على  ستعمل  المؤسسة 

مع الشريك األجنبي.
اتحاد  رئيس  مع  اهلل  صنع  اجتمع  كما 
المستخدمين بشركة الخليج العربي للنفط 
يواجهها  التي  الصعوبات  لتناول  )أجوكو(، 
المستخدمون بالشركة. وسبق ذلك تأكيده 
على تبني سياسة وقف حرق الغاز، والتوجه 
الكهرباء  لتوليد  النظيفة  الطاقات  إلى 

بمناطق عمليات الشركة.
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وشارك 
النفط كذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
النفطية  للخدمات  المتوسط  البحر  لشركة 
أن  معتبرا  األحد،  لها،  التابعة  والشركات 
للمحافظة  كبيرة  جهودًا  تبذل  الشركة 
في  بالخارج،  للشركة  وأصول  أمالك  على 
يواجهها  التي  االقتصادية  الصعوبات  ظل 
جائحة  انتشار  ظل  في  المتمثلة  العالم، 

فيروس »كورونا المستجد«.
الشركة  نشاط  عرض  االجتماع  وشهد 
خالل العام 2020، واإلطالع على المصروفات 
إضافة  المعتمدة،  بالميزانية  مقارنة  الفعلية 
إلى مناقشة خطة العمل، والميزانية المقترحة 
للسنة المقبلة. واعتمدت الجمعية العمومية 
ويشمل  للشركة،  المقترح  العمل  برنامج 

تطوير برامجها وأعمالها لزيادة نشاطها.
الجمعية  اجتماع  اهلل  صنع  حضر  كذلك، 
لألعمال  ليبيا  »تقنية  لشركة  العمومية 
ساهمت  أنها  مؤكدا  السبت،  الهندسية«، 
الشركات  خروج  تركه  الذي  الفراغ  سد  في 
االستشارية العالمية نتيجة لألوضاع األمنية 
الظروف  وبرغم  البالد،  بها  مرت  التي 

الصعبة.
واالستشارات  الدراسات  إلى  وأشار 
الهندسية والدعم الفني الذي قدمته »تقنية 
ليبيا« للشركات العاملة بالقطاع، مثنيًا على 
»اهتمامها وعملها بمنظومات إدارة الجودة 

والبيئة ودعمها شركات  والسالمة والصحة 
البرامج  خالل  من  المجال  هذا  في  القطاع 

التدريبية«.
المؤهلين  بالشباب  »الدفع  على  وشدد 
الشركة  بها  تقوم  التي  المشاريع  لتنفيذ 
توطين  على  والعمل  الخبرة،  الكتساب 
كوادر  لبناء  المهندسين  وتدريب  األعمال 
تطويرية  خطة  وفق  متخصصة  وطنية 
شاملة، من خالل تنفيذ األعمال بالمشاركة 
وأكد  المتخصصة«.  العالمية  الشركات  مع 
النفطية،  للشركات  الزيارات  تكثيف  ضرورة 
ديون  لتحصيل  جذرية  لحلول  والتوصل 
الطاقات  استخدام  على  والتركيز  الشركة 

البديلة بالحقول في المستقبل.
أهم  عرض  جرى  االجتماع،  وخالل 
والمشاريع   2020 العام  في  الشركة  أعمال 
المستقبلية والميزانية المالية للعام 2021، 
المراقبة  هيئة  تقرير  الي  االستماع  تم  كما 

وما ورد بها من مالحظات.

مع تشجيع العمال على تحدي الظروف الصعبة

اجتماعات مكثفة لصنع الله مع شركات النفط لزيادة اإلنتاج في العام الجديد

برنامج األغذية العالمي:

● مساعدات غذائية في ليبيا مقدمة من برنامج األغذية العالمي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  صنع اهلل خالل اجتماع شركة »تقنية ليبيا« لألعمال الهندسية

●  مقر الشركة العامة للكهرباء
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القرايا والسرايا!!
سالم الكبتي

الثامن  عامها  تكمل  لم  التي  استقاللها،  فترة  طوال 
عشر، ظلت ليبيا على استقرار وهدوء يكاد يكون ثابتا 
قواعد  التزمت  الجوار.  ودول  العالم  مع  عالقاتها  في 
العربية  الجامعة  ومواثيق  الدولية  واألعراف  القوانين 
تتدخل  لم  العالقات.  تلك  في  تعهداتها  واحترمت 
مصدر  تكن  لم  أحــدا.  تشاكس  لم  أحد.  شؤون  في 
العالم.  قلب  في  الحساس  موقعها  رغم  لآلخرين  قلق 
السياسيين،  الالجئين  بعض  أراضيها  في  آوت  وحين 
أرضها،  دولهم من  يعادي  بأي نشاط  لهم  لم تسمح 
فعلت  فإنها  مأمنها  في  يكونوا  أن  ارتضت  وعندما 
التي  للظروف  ووفقا  إنسانية  معطيات  على  بناء  ذلك 

يحترمها العالم في هذا السياق.
في  وشعبيا  رسميا  تتأخر  لم  آخر  جانب  في  لكنها 
على  دليل  وأبلغ  خوف.  دون  الشعوب  قضايا  مناصرة 
الجزائر  قضية  من  الوطنية  الليبية  المواقف  ذلــك 
إعالن  وحتى   1954 نوفمبر  في  ثورتها  انطالق  منذ 
قويا  سندا  ليبيا  كانت   .1962 يوليو  في  استقاللها 
في  ليبيا  كانت  توقف.  بال  النصر  حتى  الثورة  لهذه 
على  وحافظت  عالقاتها  في  ومستقرة  هادئة  المجمل 
الجميع  مصالح  وراعت  كافة  الدول  مع  تعاملها  ميزان 
مراحل  في  األمور  هذه  تبدلت  لكن  األحــوال.  كل  في 
الحقة تجاوزت فترة االستقالل وأضحت الرائحة الليبية 
ما  وكثيرا  األرض،  وجه  على  المشاكل  كل  في  تفوح 
في  التدخل  بسبب  للقلق  مدعاة  كثير  ليبيا  أضحت 
الداخلية  األمور  والنزاعات.  الحروب  اآلخرين.  شؤون 
صورة  من  شوه  ذلك  كل  وسطها.  األنف  وحشر  للغير 
من  العديد  سمعتها  من  دفعت  وربما  وأبنائها  ليبيا 
وتلطخت  تشوهت  قديمة  صــورة  الحسنة.  الصور 
المواطن  ودفع  الضرورية  غير  والمؤامرات  بالتدخالت 
الليبي الثمن غاليا. وحوصر وأضحت سمعته في العالم 
إلى حد اليطاق. وظلت هذه السيرة تتردد على  سيئة 
والمؤلفات  واالتهامات  التصريحات  مختلف  في  الدوام 
الحماس  من  المزيد  سوى  شافيا  ردا  تجد  أن  دون 
الجارف دفاعا عما تقوم به السلطات دفاعا عن الحرية 

في كل مكان!!
السرية  العمليات  من  الكثير  في  ليبيا  تورطت 
والعلنية. وخلقت القالقل بدون مبرر مقبول. وأصبحت 
سياستها  في  ورصينة  وعاقلة  هادئة  كانت  التي  ليبيا 
اإلرهاب  دعم  إلى  ويشير  الخوف  يثير  عنوانا  الخارجية 
وعدم االستقرار في العالم. وتشوهت الصورة بالمزيد 
هذه  تنظيف  الصعب  من  وصار  السوداء  الظالل  من 
ليبيا  وأصبحت  الدنيا  أقطار  من  الجميع  عند  السمعة 
مع  الثقة  غياب  على  مستمرا  ودليال  للشبهات  مثارا 

أنصارنا  وأن  بالهتافات  نواجهه  وحدنا  أصبحنا  العالم. 
هذا  مصداقية  عدم  واتضحت  البقاع  كل  في  معنا 

الكالم.
وظلت البالد تدفع ثمنه بال توقف دون أن يعالج أو 

يتم إصالحه في كل األوقات.
السرايا  حساب  )مذكراتي..  عنوانه  كتاب  وهــذا 
دار  عن  صدر  رشيد  نذير  لمؤلفه  القرايا(  وحساب 
داخل  التداول  من  ومنع   2006 عام  ببيروت  الساقي 
األيادي في نسخ  تتلقفه  األردن، وظلت  األصلي  وطنه 
كان   .  2009 عام  ثانية  طبعة  في  نشر  ثم  مصورة. 
العمر  من  بلغ  قد  المذكرات  هذه  نشر  حين  المؤلف 
ثمانين حوال. وهي شهادة منه مباشرة حكى فيها عن 
تجربته المهمة المعاصرة في تاريخ وطنه األردن. بدءا 
ثم  هناك  ودراسته   1929 عام  السلط  في  والدته  من 
العسكرية ببغداد. وفيها تخرج ضابطا عام  الكلية  في 
واإلمكانيات  المصادر  ضعيفة  األردن  كانت   .1950
الذاكرة  في  ماثلة   1948 عام  فلسطين  حرب  وظروف 
ومخيمات الالجئين ومساعدات األنورا. والجيش العربي 

يديره غلوب باشا. واألسلحة بسيطة وقليلة العدد.
تركض  الصعبة  وظروفه  الحساس  األردن  موقع 
في  المشاركين  أحد  رشيد.  ونذير  الكتاب.  عبر  بقوة 
تنظيم الضباط األحرار بقيادة اللواء علي أبو نوار عام 
وصفت  كما  االنقالبية  المحاولة  بعد  حوكم   .1957
كانت  روايــتــه.  حسب  كذلك  تكن  لم  أنها  واتضح 
تحت  بها  القيام  الجيش  ينوي  تدريبية  عملية  مجرد 
انقالب ضد  أنها  )مناورة هاشم( وصورت على  مسمى 
عن  ُكتب  وقد  كذلك.  األمر  يكن  ولم  حسين.  الملك 
عديدة  تداخالت  ثمة  لكن  الكثير،  وحركته  نوار  أبو 
قيد  ظلت  التي  الحكايات  سرد  عند  الــراوي  غياب  في 
يؤكد  حقيقي  وفحص  تدقيق  إلــى  وتحتاج  التاريخ 
في  المنفى  وفي  وعنه!!  فيه..  المبالغ  وينفي  الواقع 
سنوات  قضى  القاهرة  ثم  الوحدة  أيام  ولبنان  سوريا 
عبد  تهريب  في  وأسهم  الجامعية.  دراسته  وواصــل 
الحميد السراج من سجن المزه إلى بيروت عام 1962. 
عام  لبنان  أحداث  في  جنبالط  لكمال  مؤيدا  واشترك 
مزارعا  ظل   1965 األردن  إلى  عودته  وبعد   .1958
حسين  الملك  أعــاده  ثم  الغور  مناطق  في  أرضه  في 
إلى  خصومه  مع  معاركه  إدارة  في  ماينجح  كثيرا  الذي 
في  العامة  للمخابرات  مديرا  واختاره  العسكري  السلك 
في  نذير  وتولى   .1967 نكسة  عن  نشأ  صعب  وقت 
هذه المدة تأسيس فرع إسرائيل بالمخابرات األردنية 
المصرية  المخابرات  مذكراته  في  قوله  حد  على  وزود 
بالكثير من المعلومات التي كانت تجهلها عن إسرائيل 

الذي جعل عبدالناصر يقول في  الحد  إلى  النكسة  قبل 
إحدى خطبه أنه فوجئ بحجم القوات اإلسرائيلية وعدم 
كثيرا  تأخرت  العدو  معرفة  المصري.  الجيش  جاهزية 

وكان ما كان.
للداخلية.  وزيرا  وبعدها  بالمغرب  سفيرا  عين  ثم 
من  وألنــه  والتجربة.  الخبرة  األمــن.  إلى  األمــن  من 
االنسحاب  قناعة  عن  اختار  يقال،  كما  القديم،  الحرس 
من العمل العام بعد وفاة الملك حسين، وترك المجال 

لألجيال الجديدة في األردن.
تدريبية  دورة  في  رشيد  نذير  اشترك   1950 عام 
بإشراف  أشهر  ثالث  لمدة  ليبيا  في  صبراتة  بمعسكر 

اإلدارة البريطانية ذلك الوقت.
رشيد  نذير  ويكشف  الكتاب  في  التاريخ  يركض 
واألسرار،  الخفايا  من  الكثير  والمخابرات  األمن  رجل 
يدبرها  كان  اكتشفت  انقالبية  محاولة  أهمها  ومن 
بقيادة   ،1971 عام  ليبيا  تموله  تنظيم عسكري سري 
رافع الهنداوي قائد كتيبة المدرعات األولى الموجودة 
الملكي.  الــديــوان  لحراسة  ــدان  رغ قصر  في  ــذاك  آن
على  المخابرات  وقعت  التنظيم  لنشاط  المتابعة  أثناء 
وزميله  األردن  في  التنظيم  قائد  بين  متبادلة  رسائل 
وتم  الليبية،  السلطات  مع  االتصال  حلقة  كان  الذي 
التحفظ على أموال أرسلت من ليبيا عن طريق دمشق 
التنظيم  في  مشاركة  سيدة  األردن  إلى  وأحضرتها 
وهي زوجة أحد كبار المسؤولين. والعجيب أن الشريك 
المدني في تلك المحاولة هو حزب التحرير اإلسالمي، 
الخارجي  باالتصال  الهنداوي  اعترف  التحقيق  وخالل 

بين ليبيا والحزب!!
التي ينسب  الكثير: معركة الكرامة  المذكرات فيها 
بطوالتها للجيش األردني دون سواه. وأحداث سبتمبر 
1970 . واغتيال وصفي التل في القاهرة آواخر 1971. 
عن  بأسلحتهم  يومها  مصر  دخلوا  قد  القتلة  كان 

طريق مطار القاهرة.
العنوان الفرعي لمذكرات نذير، وهو حساب السرايا 
الشعبي  التراث  من  مثل  على  يستند  القرايا،  وحساب 
األردني ويعني في تفاصيله أن القرايا هم عامة الناس 
خطوط  وبينهما  والسلطة،  الحكم  أهــل  والسرايا 
أن  البد  التي  والتواريخ  واألســرار  األخبار  من  طويلة 
تعرج علينا في ليبيا من قريب أو بعيد وتظل كثير من 
الذين  من  أو  عندنا  األحداث  لصناع  واألطياف  الصور 
وقفوا عليها في الفترة الماضية مجهولة لدى األجيال 
يقال.  فيما  لنا  رأي  ال  تالمسنا.  األحداث  لغيرنا.  نقرأ   .
في  سوى  شي  واليبقى  به.  نقوم  أن  ينبغي  والدور 

أعماق الصدور!!

عام 1950 اشترك 
نذير رشيد في دورة 

تدريبية بمعسكر 
صبراتة في ليبيا 
ملدة ثالث أشهر 

بإشراف اإلدارة 
البريطانية ذلك 

الوقت.

»صفيفيرة«!!

بريطانيا .. 
و.. ما بعد »بريكست«

والفقر  العوز  من  حالة  في  يعيشون  أنهم  الناس  لمعظم  والسائدة  العامة  الحالة  كانت 
بخيره  والبر  بخيره  البحر  خير..  من  الطبيعة  به  تجود  ما  إلى  اللجوء  إال  أمامهم  ليس  ولذا 

إلى صيده سبيال.. والسماء وما فيها من طيور هى ملك مشاع لمن استطاع 
بها..  الطعم  وضع  بعد  صغيرة  حديدية  مصيدة  باستخدام  العصافير  لصيد  أخرج  كنت 
أذيته،  دون  بالعصفور  باإلمساك  تلقائيًا  تقوم  فهي  منها،  عصفور  اقتراب  لحين  واالنتظار 
من  أكثر  صيد  يمكن  ال  أنّه  كما  وصبر،  طويل  وقت  إلى  أحيانا  تحتاج  العملية  هذه  لكن 
على  البهجة  وتدخل  بها،  بأس  ال  الصيد  حصيلة  تكون  أحيانا  مرة،  كل  فى  واحد  عصفور 

الحصيلة صفرية. تكون  أحيانا  ولكن  البيت،  أهل 
اصطياد  فى  نجحت  للصيد  الوقت  انتهاء  وقبل  سلبية  والنتيجة  المرات  إحدى  فى 
وبطن  بصدر  النوع  هذا  ويمتاز  جدا  والهزيل  الصغير  النوع  من  أخرى  واحدة  ثم  عصفورة 
يصطادها  ممن  يسخر  من  وهناك  »صفيفيرة«..  األطفال  ويسميها  فاقع  أصفر  لون  ذات 

فيها.. لحم  ال  تقريبا  ألنها 
سراحهما  أطلق  لي  وقالت  ابتسمت  الصيد  حصيلة  أمي  شاهدت  وعندما  للبيت  رجعت 

االستجابة سريعة.. أجر كبير عند اهلل.. فكانت  ولك 
اهلل  من  ينتظرني  الذي  بالجزاء  وأفكر  سعيد  وأنا  سراحهما  وأطلقت  البيت  أمام  خرجت 

كما قالت أمي.. وألول مرة توارد لعقليى أن الحرية لهذا الطائر أمر فيه رضا من اهلل..
ستصطاد  القادمة  المرة  في  لــي..  ويقول  طيب  بكالم  يدعمني  الجيران  ابن  كان 
الحمام. وأدنى من  للعصافير  بالنسبة  الحجم  كبيرة  »بو بشير«، وهي طيور  أو  »حمراية«، 

بالجزاء  الحلم  أن  رغم  يتحقق  لم  الجيران  ابن  وكالم  شيئا  اصطد  لم  التالى  اليوم  فى 
استمر مسيطرا على تفكيري. أمي  له  أشارت  الذي 

يجب  أنه  منها  مقومات،  إلى  يحتاج  نسبيا  الكبيرة  العصافير  صيد  أن  ذلك  بعد  وعرفت 
الصبر. المزيد من  إلى  األمر  يحتاج  المناسب، كما  المكان  واختيار  مناسبا  الطعم  يكون  أن 
ضعيفة  ألنها  ربما  الفخ،  في  الوقوع  سهلة  إنها  بـ»الصفيفيرة«،حيث  عالقتي  استمرت 
صداقة..  عربون  الطعم  لها  يقدمون  أنهم  وتظن  بالناس  الظن  تحسن  كأنها  أو  الحيلة 
وكلما  األجر،  في  طمعا  فورا  سراحها  بإطالق  أقوم  اصطادها  مرة  كل  في  صرت  ولكني 

حدث لى أمر جيد أحدث نفسي بأن ذلك مرده ألنى أطلقت سراح الكثير منها.
من  تيسر  ما  لها  وأقدم  الطيور  أحب  وصرت  بل  تلك  الصيد  هواية  وتركت  زمن  مضى 

البيت.. طعام في شرفة 
قوة  وال  له  حول  ال  الذي  البسيط  اإلنسان  مثل  عندي  تساوي  أصبحت  والصفيفيرة 

اآلخرين. لمساعدة  ويحتاج 
بل  عابرة  عالقة  مجرد  تكن  لم  والطيور  اإلنسان  بين  العالقة  أن  أؤمن  صرت  اليوم 
من  الكثير  به  الشعبي  فالموروث  ورمزية،  ثقافية  منظومة  من  جزءا  لتكوّن  تجاوزتها 

.. الطيور جزءًا أصيال منها  والحكم حيث تكوّن  واألمثال  والقصص  األغاني 
: إذ يقول  الملوح  ابن  والشاعر قيس  الطيور على أشكالها تقع...  نتذكر  وبشكل عابر 

جَناحَهُ مُعيٍر  مِن  الَقطا هَل  َأسِربَ 
َأطيرُ َقد هَوَيتُ  ِإلى مَن  َلعَّلي 

تكاد  اإلنسانية  المجتمعات  معظم  في  الطيور  على  اإلنسان  يسقطها  التي  والرمزية 
أهمية، الكائنات من  النوع من  ما لهذا  تتفق على 

الذي األسطوري  العنقاء  طائر  فهناك 
األزلي  الهدف  ذلك  والخلود،  التجدد  إلى  ويرمز  وأجمل،  أقوى  النار  من  ليخرج  يحترق 
الخارقة  القوة  إعطاء  من  نوعا  التطيّر  أو  التشاؤم  يعتبر  كما  لإلنسان..  المستحيل 
نفسها  التطيّر  وكلمة  ما،  واقع  من  يغيّر  أن  المتطير  باعتقاد  للطير  يمكن  حيث  للطيور، 
البوم  من  وآخرون  الغراب  من  يتشاءم  من  فهناك  الطير،  من  ُاشتقت  العربية  اللغة  في 
الذي  بالمكان  يتربص  شؤم  نذير  تمثل  البوم  رؤية  يعتبرون  الذين  أقول  أولئك  وإلى 
ومفيد  جميل  طائر  وهى  قطعا  بريئة  البومة  بأن  يتأكدوا  أن  عليهم  البومة  به  تنعق 

فغذاؤه على األغلب هو القوارض الضارة .

القنوات  شاشات  من  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  أطلَّ  الماضي،  الخميس  مساء 
هذه  األوروبي.  واالتحاد  بالده  بين  تجاري  اتفاق  إلى  الوصول  خبر  مواطنيه  إلى  ليزفّ  التلفزية، 
وكأنه  عاليًا،  بها  يلوّح  األوراق،  كبيرة من  يديه كومة  بين  حاماًل  بمالمح مستبشرة،  المرّة، ظهر 
التوقعات.  لكل  عكسًا  للتوّ،  بها  فاز  عالمية،  بطولة  كأس  بفرح  عاليًا  يرفع  وطني،  فريق  »كابتن« 
التجاري  االتفاق  بنود  تحتوي  صفحة،  األلف  تتجاوز  اإلعالمية،  للتقارير  وفقا  تلك،  األوراق  كومة 
التنفيذ. على عكس  2021، سوف يوضع موضع  ابتداء من أول يناير  الموقع بين الطرفين، والذي 
كل االتفاقات التجارية التي تعقد لتمتين العالقات والتعاون بين البلدان، االتفاق التجاري هذا، بين 

لندن وبروكسل، األول من نوعه في التاريخ، صمم لقطع ما بينهما من روابط وأواصر.
فرض  عدم  وأن  االستفتاء.  خالل  جونسون  السيد  أطلقها  التي  الوعود  كل  يحقق  لم  االتفاق 
في  جديدة،  وإدارية  جمركية  حواجز  ظهور  عدم  يعني  ال  البريطانية  والسلع  البضائع  على  ضرائب 
لصالح  شيء  أي  يوفر  لم  االتفاق  أن  كما  الطرفين.  بين  السلع  تنقل  حركة  تربك  الحدود،  مناطق 
يواجهون  سوف  أنفسهم  البريطانيين  المواطنين  أن  جانب  إلى  المهم.  المالية  الخدمات  قطاع 
حقوق  من  وحرمانهم  األوروبــي،  االتحاد  بلدان  في  بتنقلهم  تتعلق  جديدة  تنظيمية  بإجراءات 

اإلقامة والعمل، من دون رخص رسمية.
الذين منّا اهتموا، خالل السنوات األربع الماضية، بمتابعة تطورات قضية »بريكست«، وأتيحت 
لهم فرصة مشاهدة تلك اللقطة التلفزية التاريخية للسيد جونسون، لربما عادت بهم الذاكرة إلى 
الوراء، أو على األقل هذا ما حدث لي. إذ بمجرد مشاهدته، قفزت إلى ذهني صورته في عام 2016، 
وهو في أوج حمّى حملة االستفتاء، متنقاًل مع فريقه بحافلة كبيرة، من مدينة إلى أخرى، محرّضا 
سيادتها  بريطانيا  تستيعد  أن  لقاء  األوربية  القارة  مع  الجسور  وهدم  حرق  أهمية  على  المواطنين 

وسيطرتها على حدودها.
أخيرًا،  أاستعيدتْ،  األوروبي،  لالتحاد  والمناوئين  جونسون  السيد  قبل  من  الموعودة،  السيادة 
وفق زعمه، كاملة. واستعادة السيطرة على الحدود صارت واقعًا فعليًا. وتحقق للمحاكم البريطانية 
تعدّ  فترة  في  تمّ  ذلك  وكل  األوروبية.  المحاكم  وأحكام  أمام قضاة  فقدته من سلطات سابقًا  ما 
10 شهور، وعبر مفاوضات تاريخية، عسيرة ومرهقة. ماال يمكن تجاهله هو  قصيرة نسبيًا، التصل 
حقيقة أن اتفاقًا تجاريًا بهذا الحجم يستحيل، تحت أي ظروف، أن يتم الوصول إليه من دون تقديم 
تفصل  التي  القصيرة  الزمنية  المسافة  أن  ذلك  إلى  أضف  المدعاة.  السيادة  تلك  تنال من  تنازالت 
أسبوعًا،  التتجاوز  الجديد،  العام  وبداية  برلمانيًا،  والمصادقة  سياسيًا،  االتفاق  على  التوقيع  بين 
البعض من  البرلمانية، متجنّبًا أي تمحيص متوقع.  القناة  مما يعني أن االتفاق سيمرّ بسالم عبر 
خبث  من  تخلو  ال  عملية  لحظة،  آخر  حتى  لندن  جانب  من  تنازالت  تقديم  ترك  أن  يرى  المراقبين 
السياسي  والمنهج  تمامًا  يتماشى  ذلك  أن  المراقبون،  أولئك  ويرى  التمحيص.  لتفادي  متعمد، 

لرئيس الوزراء جونسون: ازدراء الرأي المخالف، وخوف من التمحيص.
السؤال : هل الوصول إلى اتفاق نهائي مع بروكسل كفيل بتضميد الجراح الموجعة التي سببها 

االنقسام الهائل في المجتمع البريطاني، الذي أحدثه الخروج من االتحاد األوروبي؟.
الشائع هو أن أغلبية المناوئين لوجود بريطانيا في االتحاد األوروبي هم من حزب المحافظين. 
ومن المتقدمين في العمر. وهو صحيح إلى حد ما، على اعتبار أن غالة المناوئين لبروكسل كانوا 
من  فقط  وليسوا  وحدهم،  يكونوا  لم  لكنهم  المحافظين،  حزب  في  والمخضرمين  اليمينيين  من 
يمنيين  من  خليطًا  كانوا  الخروج،  معركة  حملة  في  القيادة،  غرفة  في  جلسوا  الذين  السن.  كبار 
لصالح  صوتوا  الذين  والمواطنون  الجنسين.  ومن  وشبابًا،  شيبًا  وعماال،  محافظين  ويساريين، 
مختلف  ومن  البريطاني،  المجتمع  فئات  مختلف  من  مزيجًا  أيضًا،  كانوا،   ،2016 صيف  في  الخروج 
الخروج.  لصالح  بأغلبية  صوتت  العمال،  لحزب  بوالئها  تاريخيًا  عُرفت  ومناطق  مدنًا  وأن  األعمار. 
االنقسام نفسه، كان يمكن رصد خطوطه بوضوح، حتى بين كبار رجال األعمال، والمثقفين،  وأن 
قارب  متن  على   - ومناصرين  مناوئين  الجميع-  سيكون   ،2020 العام  بانتهاء  لكن،  واإلعالميين. 
التي  الجائزة  بأهمية  يتعلق  سؤاال  نطرح  سيجعلنا  وهذا  محافظة.  قيادة  أيادي  بين  وبدفة  واحد، 

ربحها السيد جونسون والمناوئون ألوروبا من االتفاق، وهل بإمكانها، حقًا، رأب الصدع؟.
في  المحلية  الحكومة  ورئيسة  القومي،  اسكتلنده  حزب  زعيمة  ستورجن،  نيكوال  السيدة 
اتفاق  إلى  الوصول  نبأ  الوزراء جونسون  رئيس  فيه  أعلن  الذي  المساء  نفس  في  قالت،  اسكتلنده، 

»إن الوقت قد حان لتصبح اسكتلنده »دولة أوروبية مستقلة.«
استبيانات الرأي العام تشير نتائجها نحو تزايد شعبية حزب اسكتلنده القومي، وتفاقم في نسبة 
المطالبين باستقالل اسكتلنده. فهل االنفكاك من أوروبا سيكون بداية تفكك االتحاد البريطاني، 

وإعالن استقالل اسكتلنده؟.

صالح الحاراتي

جمعة بوكليب
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الفصل بني الدين والدنيا »2-1«

كنت  حــوار  الليبية«  »الوسط  موقع  على  انطلق 
قبل  انطلق،  أنه  لو  تمنيت  أو  ينطلق،  أن  أتوقع 
الوقت إذن؛  الحوار لبعض  2011 »1«. تأخر  نهاية 
لكنه انطلق على كل حال، وبإمكان كل ذي رغبة، أو 

كل ذي قدرة، المشاركة فيه.
العنوان  باب  من  ستكون  الحوار  في  ومشاركتي 
العنوان  لهذا  واختياري  المقالة.  لهذه  اخترته  الذي 
ابتعادا عن عناوين تثير من اإلشكاليات أكثر  ليس 
مما تسوي مثل »العلمانية«، و»الفصل بين الدين 
والدولة«،  الدين  بين  »الفصل  أو  والسياسة«، 
معروف  والدنيا«  الدين  بين  »الفصل  ألن  وإنما 
عند المسلمين وعند غير المسلمين »األوروبيين«، 
بفعالية  الفصل  هذا  يعالجون  المسلمين  أن  غير 
بين  الفصل  التالي:  للسبب  غيرهم  عند  توجد  ال 
الدين والدنيا، عند المسلمين، يتم في فضاء ليس 
فيه إله إال اهلل؛ ويتم عند غير المسلمين في فضاء 
متعدد اآللهة »2«. ومن هنا كان االختالف، والبون 
على  المسلمين  وغير  المسلمين  بين  الشاسع، 

مستويي النظر والممارسة، الدينية والدنيوية.
أوال: الفصل بين الدين والدنيا عند المسلمين:

منهج  يكون  أن  قبل  تفكير  منهج  اإلســـالم 
تشريع؛ ومن هنا يكون البدء بالتشريع قبل التفكير 
مجرد مضيعة للوقت والجهد، ألن محاولة التشريع 
بلبلة  في  ستضيع  إسالميا«  التفكير  »دون  إسالميا 
القانون  التعامل مع الشريعة بمنطق  أحد تجلياتها 
االسترشاد  محاولة  تعقيدا  األمور  ويزيد  الوضعي. 
أو االستشهاد بتجارب تمت في عالم تعدد اآللهة، 
آخر.  إلها  اهلل  مع  يجعلون  ال  بقوم  أبدا  تليق  وال 
الفصل  بتحديد  إلى نصابها  األمور  إعادة  لذا وجب 
اإلسالمي  التفكير  منهج  في  والدنيا  الدين  بين 
في  اإلسالمي  بالمنهج  والمقصود  »المفقود«. 
المشرع  الشارع »أو  باعتباره  الرسول  التفكير منهج 
وانطالقا  والدنيا.  الدين  لشؤون  األيام«  هذه  بلغة 
الضوء  التفكير سألقي بعض  الشارع في  من منهج 
العبادات  يضبط  الذي  العام  الشريعة  نظام  على 

»وهي الدين« والمعامالت »وهي الدنيا«.

1 - منهج الشارع في التفكير:
حديث  والسالم  الصالة  عليه  النبي  عن  مشهور 
»أنتم أعلم بشؤون دنياكم«، وهذا الحديث يمكن 
بشؤون  أعلم  ــا  »أن تقول  مقدمة  له  نتصور  أن 
أنا  صورة:  في  الحديث  سيكون  وعندها  دينكم«، 
دنياكم.  بشؤون  أعلم  وأنتم  دينكم  بشؤون  أعلم 
وتصوري هذا ال غاية له إال تثبيت التصور اإلسالمي 
للفصل بين الدين والدنيا، ومن هو األعلم بهذه أو 
تعني،  أن  يمكن  دنياكم  بشؤون  أعلم  فأنتم  ذاك. 
في مفهوم المخالفة، أنا أعلم بشؤون دينكم. وبذا 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تصرفات  بين  التمييز  الضروري  من  يكون 
الدينية والدنيوية، حتى يتبين الرشد من الغي في 

باب الدين والدنيا.
يتصرف  الميدان  هذا  وفي  المرسل:  النبي  أ- 
لرسالته  المبين  ربه،  المبلغ عن  باعتباره  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
التشريع-  مستوى  -على  تليه  الذي  القرآن،  وهي 

ومن  العام.  وتخصص  المجمل  تفصل  التي  السنة 
اإلجابة  به  ويقصد  اإلفــتــاء؛  التبليغ  مشموالت 
أو  عبادات  من  الدين  شــؤون  عن  ســؤال  كل  عن 
إفتاء  يكون  كلها  الحاالت  مثل هذه  وفي  معامالت. 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تشريعا للمسلمين.
في  يفصل  الــذي  ــو  وه الــقــاضــي:  النبي  ب- 
غيرهم  وبين  وبينهم  المسلمين  بين  الخصومات 
والمشركين«.  الكتاب  »أهل  المدينة  سكان  من 
من  القاضي  بــه  يقوم  بما  النبي  يقوم  وهنا 
الصلح،  وعــرض  اليمين،  وحلف  الشهادة  سماع 
كان  ما  وإبطال  الخصوم،  عليه  اتفق  ما  وإمضاء 
االتفاقيات  من  العام«  »النظام  للشريعة  مخالفا 
قررها  التي  اإلجرائية  القواعد  ومن  والممارسات. 
ادعى  من  على  »البينة  الباب  هذا  في  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

واليمين على من أنكر«!
»أو  الحاكم  اآلن  ويسمى  اإلمـــام:  النبي  ج- 
الحكومة«، وبهذا الوصف تكون تصرفاته سياسية، 
الحرب والسلم وجباية  وتشمل كل ما يتعلق بأمور 
والسالم  الصالة  عليه  وتصرفاته  وإنفاقها.  األموال 
ينزل  لم  ما  حدود  وفي  اجتهادية،  الباب  هذا  في 
فيه وحي؛ ولذا كان الصحابة يسألون أكان تصرف 
كان  أم  وحي،  على  بناء  بعينها  واقعة  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

مجرد رأي رآه فيما يتعلق بالحرب والمكيدة؟»3«
ففيهما  والحرب  الرأي  أما  فيه،  نقاش  ال  الوحي 
المسلمين  نزول  عند  مثلما حصل  ومشورة،  نقاش 
تبعا  الموقع  وتغيير  للمعركة  استعدادا  بدر  آبار 
إلشارة أحد الصحابة بذلك على النبي عليه الصالة 
والسالم. ولم يقاتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في بدر إال بعد موافقة 
األنصار، ألن البيعة، وهي العقد الذي تأسست عليه 
الدعوة  عن  الدفاع  يكون  أن  على  نص  المدينة، 
فاقتضى  خارجها،  وليس  المدينة  في  وصاحبها 
على  المهاجرين،  وليس  األنصار،  موافقة  األمــر 
األنصار  مع  كانت  البيعة  ألن  المدينة،  خارج  القتال 
وليس المهاجرين. وقد حصل مثل ذلك بخصوص 
من  ينسحبوا  أن  على  غطفان  مع  النبي  تفاوض 
ثمار  ثلث  مقابل  في  المدينة  تحاصر  التي  األحزاب 
رضي  األنصار  رفضه  ما  وهو  السنة،  لتلك  المدينة 
اهلل عنهم، وبذلك انتهت المفاوضات إلى ال شيء، 
بشريا  اجتهادا  كانت  أنها  من  تعلمناه  ما  سوى 
سقط بشورى أهل الحل والعقد في المدينة »سعد 

بن معاذ وسعد بن عبادة، رضي اهلل عنهما«.

2 - نظام الشريعة العام:
يتضمن  ــعــام  ال الشريعة  نــظــام  عــن  الــحــديــث 
تقسيمات الشريعة من جانب »أ«، وثوابت الشريعة 

من الجانب اآلخر »ب«.
إلى  الشريعة  تقسم  الشريعة:  تقسيمات  أ- 
أن  التقسيم  هذا  في  والسر  ومعامالت.  عبادات 
في  و»األصـــل  التحريم«  العبادات  في  »األصــل 
المعامالت اإلباحة«. القاعدتان من كليات الشريعة؛ 
بمعنى أن كال منهما حاكمة في مجالها »عبادات أو 
ما  عند  العبادات  في  المسلم  يقف  ولذا  معامالت«، 
يتوقف  بينما ال  التحريم،  فيها  له، ألن األصل  شرع 

في المعامالت إال عند ما حرم عليه ألن األصل فيها 
اإلباحة.

ب- ثوابت الشريعة: هذه الثوابت ضمها حديث 
اهلل  »إن  ــرة:  آم بلغة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  فيه  يقول  واحــد 
تعالى فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال 
عن  وسكت  تنتهكوها،  فال  أشياء  وحرم  تعتدوها، 

أشياء رحمة لكم غير نسيان فال تبحثوا عنها«.
هذا الحديث يجعل الثوابت ثالثة رابعها منطقة 
فثوابت  النص،  في  عنه  المسكوت  أو  االجتهاد، 
ال  حدود  و-2  تضيع،  ال  فرائض   1- هي:  الشريعة 
والمنطقة  تنتهك.  ال  حرمات  و-3  عليها،  يتعدى 
بكلمات  أو  عنه؛  المسكوت  منطقة  هي  الرابعة 
منها،  والسياسة  المعامالت،  منطقة  هي  أخــرى 
من  السياسة  تكون  وبذا  االجتهاد.  منطقة  وهي 
اإلباحة  لكن  اإلباحة،  فيها  األصل  التي  المعامالت 
أو  فريضة  تضيع  التي  فالسياسة  مطلقة؛  ليست 
تنتهك حرمة أو تتعدى حدا تسمى فسوقا وعصيانا 
وليس اجتهادا، ألن االجتهاد مقيد بثوابت الشريعة 

وال يكون إال في حدودها.
من  بد  وال  التشريع،  جوامع  من  الحديث  ونص 
سلطة  أي  -وليس  اهلل  أن  عبارة  عند  فيه  التوقف 
أخرى- هو الذي فرض الفرائض وحد الحدود وحرم 
محمدا  أن  كذلك  التشريع  جوامع  ومن  الحرمات. 
المبلغ  فهو  الوقت،  ذات  في  ورسوله  اهلل  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص 
غيره،  إله  ال  فاهلل  لها،  الخاضعين  وأول  للشريعة 
ذلك  في  بمن  عباده  كل  على  تسري  وشريعته 

الرسل.
الجزيرة  أن  لو  يكون  أن  المنجز  لهذا  كان  وما 
العربية بقيت فضاء لتعدد اآللهة، ألن تعدد اآللهة 
الجاهلية  أساس  وهو  األولى،  الجاهلية  أساس  هو 
األولى  الجاهلية  أصنام  أن  غير  »الحداثة«،  الثانية 
ما  هو  وهذا  أفكار.  الثانية  الجاهلية  وأصنام  أحجار 
هذه  من  الثاني  الجزء  في  التفصيل  محل  سيكون 
الدين  بين  الفصل  من  فيه  ننتقل  الــذي  الورقة 
والدنيا في عالم اإلله الواحد »اإلسالم« إلى الفصل 

بينهما في عالم تعدد اآللهة »الحداثة«!
1. أطلق الحوار الدكتور الهادي بوحمرة. وشارك 
عمر  األستاذان  الموقع،  هذا  وعلى  اآلن،  حتى  فيه 

الككلي وسالم العوكلي.
2. ال زلنا نتجاهل، أو ربما نجهل، أن أم الحضارة 
وقد  اآللهة،  لتعدد  شاسع  فضاء  »أوروبــا«  الغربية 
العالمي  النظام  فأصبح  الغربية  القيم  عولمة  تمت 

نظاما متعدد اآللهة!
3. اعتمدت في التقسيم السالف بيانه على كتاب 
الشريعة  »مقاصد  عاشور  بن  الطاهر  محمد  الشيخ 
القرافي  تقسيمات  فيه  اعتمد  الذي  اإلسالمية«، 
كتابه  في  جــاءت  كما  وتصرفاته  النبي  ألعمال 
»الفروق..«. لغة الشيخ الطاهر بن عاشور في غاية 
مباشر،  بشكل  منها  أستشهد  لم  ولذا  الصعوبة، 
عندي  من  ميسرة  بصياغة  ذلك  عن  واستعضت 

دون الخروج عن النص معنى وروحا.

انطلق على موقع 
»الوسط الليبية« 

حوار كنت أتوقع أن 
ينطلق، أو تمنيت 
لو أنه انطلق، قبل 

نهاية 2011 »1«. 
تأخر الحوار لبعض 

الوقت إذن؛ لكنه 
انطلق على كل 

حال، وبإمكان كل 
ذي رغبة، أو كل ذي 

قدرة، املشاركة فيه.

محمد خليفة
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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مشروع الدستور الليبي والفصل بني املستقبل 

ما من أحد ينكر أنه يطلب الحقيقة ويقف إلى جانبها، وما من أحد، أيضًا، يقول 
إنه يخفي الحقيقة وال يجاهر بها، إال في ظروف استثنائية.

وحتى األنظمة القمعية الشمولية، التي تمارس التزييف والكذب على شعوبها، 
وال تعلن من الحقائق سوى ما يتفق مع مصالحها، ما تنفك تعلن حبها للحقيقة.

الصحف  منع  العالم من خالل  عزل شعوبها عن  تحاول  القمعية  األنظمة  هذه 
أن  يمكن  التي  األجنبية  الكتب  وكذلك  المأجورة،  تلك  عدا  األجنبية،  والمجالت 
تكشف بعض الحقائق التي ال توافق هواها، أو توجه التفكير وجهة تعتبرها هذه 
الداخل  في  األفواه  تكميم  على  وتعمل  عليها،  ومغضوبًا  ضاللة  وجهة  األنظمة 
لتسرب أضواء  المضادة  والحجب  الستر  والتعبير كي ال تتشقق  الرأي  ومنع حرية 

الوعي والفكر.
ابتدأت حقبة  القذافي، أسطع مثال على ذلك. وقد  الليبية، فترة حكم  التجربة 
»اإلظالم« فعليًا بما سمي »الثورة الثقافية« التي أعلنت في خطاب رسمي لمعمر 
مصادرة  جرت  حيث  التاريخي«،  زوارة  بـ»خطاب  عرف   1973 أبريل  في  القذافي 
إال  والمجالت،  الصحف  دخول  ومنع  المكتبات  من  عليها«  »المغضوب  الكتب 
باستثناءات قليلة، وأصبحت الكتب تدخل مفلية ومنخولة. قبل ذلك بحوالي سنة 
أوقفت الصحف الخاصة. عُززت هذه الممارسة بما يعرف بـ »قانون أمن الثورة« 
الصادر سنة 1975، عقب انكشاف اإلعداد لمحاولة انقالبية أركانها بعض أعضاء 
مجلس قيادة الثورة، على رأسهم الرائد عمر المحيشي. إحدى مواد هذا القانون 
تعتبر وقوف أكثر من ثالثة أشخاص معًا تجمعًا يعاقب عليه القانون. »كون هذا 
لم يطبق، ألنه مستحيل التطبيق فعليًا، مسألة أخرى«. لقد حاول معمر القذافي 
الليبي وتجهيله إلى درجة أنه ألغى تدريس  ضرب طوق من العزلة على الشعب 
اللغات األجنبية في المدارس، وأوقف لفترة طويلة إيفاد مستحقي الدراسات العليا 

إلى الخارج.
األخضر  الكتاب  في  واردة  القذافي  لمعمر  مشهورة  مقولة  هناك  ذلك،  ومع 
حافلة  عبارة  وهي  حقيقته«،  على  قدم كل شيء  إذا  الجهل سينتهي  »إن  تقول: 
يجهر  لها مضمرة، ال  تكملة  ثمة  أن  أعتقد  أنني  إال  ريب.  أدنى  بالحكمة، دونما 

بها.
ما  في  بذاتها  واضحة  بديهة  اعتبره  ما  إن  يقولون  ديكارت  منتقدي  أن  فكما 
قياس  الواقع  في  هو  موجود«  أنا  إذن  أفكر،  »أنا  القائل:  »الكوغيتو«  بـ  يعرف 
الصغرى  المقدمة  على  فيه  وأبقي  الكبرى  مقدمته  حذفت  مبرهن  منطقي 

والنتيجة، وليس بديهة واضحة بذاتها. وأصل القياس:
أنا أفكر، »مقدمة صغرى«.

كل مفكر موجود، »مقدمة كبرى«.
إذن، أنا موجود. »نتيجة«.

مقولة معمر القذافي، هي األخرى، لها عالقة بالقياس المنطقي المبتور، حيث 
بناؤه  ويمكن  والنتيجة،  الكبرى  المقدمة  وحذفت  الصغرى  المقدمة  على  ُأبقي 

كالتالي:
الجهل ينتهي إذا قدم كل شيء على حقيقته، »مقدمة أولى«.

نحن ال نريد أن ينتهي الجهل، »مقدمة ثانية«
إذن، لن نقدم كل شيء على حقيقته. »نتيجة«.

الوزراء »ونستون تشرشل«: »أنت غبي وأحمق«  هتف مواطن بريطاني غاضب في وجه رئيس 
فاقتيد للسجن، ولكن البرلمان اعتبر اعتقاله تَعديا على حرية الرأي، فاستدعي تشرشل وبيّن له 
نائب غاضب تعديه على حرية الرأي. تبسم تشرشل وقال له: »إن الشرطة لم تعتقله ألنه تطاول 

عليّ، بل ألنه أفشى سرًا من أسرار بريطانيا العظمى!«.
وعلى الرغم من سخريته المقنعة المضحكة، من برلمانه، إاّل أنه هو من قال: »إذا أردت أن 
تعرف أي شعب في العالم، انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه، وبعدها سوف تعرف أي الشعوب 

يستحق رمي الورود عليه أو ضربه باألحذية«.
ويعد »تشرشل« من أشهر القادة السياسيين في العالم، بدأ حياته ضابًطا، ثم كاتبًا ومؤرخًا 

وفنانًا، ويعدّ رئيس الوزراء الوحيد الذي نال جائزة نوبل في مجال األدب.
في مقال كتبه الرئيس األميركي »دوايت أيزنهاور« من 20- يناير 1953 إلى 20 يناير 1961 
– كان أول قائد أعلى للحلفاء في أوروبا، وهو الذي قاد جيوشهم في الحرب الثانية إلى النصر، قال 
عن تشرشل: »لما ودعه العالم بإعجاب وحب دافق لم يكن ذلك إاّل شهادة صادقة متألقة تبرز ما 

يتعين أن تكون عليه الزعامة لقيادة البالد..«.
ثم تناول أبرز معلومة مفادها بأن علماء النفس يقولون إن فضائل الذكاء، والنزاهة، والشجاعة 
أنه  وبين   »X »العامل  تسميته:  على  اصطلحوا  غامض  عنصر  يصنعه  ولكن  زعيما  تصنع  ال 
يستحيل معرفته بالوسائل التشريحية أو غيرها ولكن يستطيع المهتم أن يكون فكرة ولو قريبة 

من شخصية الزعيم، إن رأى فيه صفات واضحة، لخصها في النقاط التالية:
- أول هذه الصفات »اإلخالص وإنكار الذات«: وتظهر بوضوح عندما نرى قائدا ينظر إلى عمله 
بجدية، وال ينظر إلى نفسه. وجاء بالجنرال شارل ديجول مثاال، وقال عنه: »لم يلن عزمه في إعادة 
فرنسا إلى هيبتها وعظمتها، وخلت شخصيته من التفاهة واألنانية، وهو الذي أنقذ فرنسا من 

كارثة داخلية والتي حققها بدعوته في الجزائر في أكتوبر 1958 إلى سالم الشجعان«.
النكسات، والتعلم من األخطاء، والنهوض من  الروح، ومواجهة  - ثاني هذه الصفات »ثبات 

كبوة الهزيمة، وأورد الرئيس جورج واشنطن« مثاال لذلك.
يشكر  وهو  عينيه  تنساب من  والدموع  تشرشل  بالحديث عن  وأبرزها  »التواضع«  وثالثها   -

عامة الشعب على مساعدتهم إلنجلترا.
عسكريا،  يكن  لم  الذي  روزفلت،  الرئيس  في  وأبرزها  الدقيقة«  »الدراسة  هي  والرابعة،   -
ولكنه كان يناقش العسكريين أثناء الحرب العالمية الثانية في دقائق األمور وجغرافية المواقع 
العسكرية، كما لو أنه يعرفها حق المعرفة. وكان يطلب من قواد جيشه التأكد من معلوماتهم 

وكثيرا ما أقنعهم بضرورة مراجعتها، وعندما يقنعونه يقبل األمر بمنتهى السهولة.
- والخامسة، هي »قوة اإلقناع« والفكرة أن القائد بمقدوره أن ينفذ الفكرة من دون الرجوع 
ألحد، ولكن كلما أمكن من إقناع من يقودهم، بدال من إصدار اآلوامر فقط يتفانون في التنفيذ 
ويؤدون أعمالهم بحماسة، ألنهم ساهموا في إعداد خطة العمل، وأصبحوا جزءا منه. فالزعامة 

هي فن اإلقناع، ووسيلة اإلقناع هي الديمقراطية.
من  زعامة  إلى  تحتاج  ونسائها،  برجالها  كلها،  الحياة  مناحي  أن  خالصتها  السادسة،  أما   -
منحهم اهلل التفكير الصائب والمُثل العليا والقناعات بأن الخير يعم على الجميع عندما تحققه 
قيادة صائبة، وأن الديمقراطية في اتخاذ القرار تعني مجموعة عقول بدال من عقل واحد، فمن 
يعم  الخير  أن  تماما  يعي  اآلخرين،  أخطاء  أو  االستفادة من صواب،  وموهبة  الحكمة  اهلل  وهبه 
عليه وعلى من يوفر لهم الحياة الكريمة. وأنه من الديمقراطية، ومن صفوف القادة الصغار يأتي 

القادة الكبار.
ولقد أضاف أيزنهاور إلى نقاطه السابقة أمرا في غاية األهمية، فلقد ذكر أن أحد رجاله كان 
من الصف الثاني، وكان على درجة عالية من الكفاءة والشخصية المتميزة، قد استدعاه إلسناد 
عمل قيادي له، مبينا فرصته في تحسين وضعه المادي والمعنوي، وبين له أنه سيكون معتمدا 
بالكامل على نفسه ومسؤوال عن قراراته. ولقد فكر هذا الذي عرض عليه العمل القيادي كثيرا، 
األول  أما  الثاني،  الرجل  لوظيفة  أصلح  إنني  الوظيفة،  لهذه  أصلح  أنا ال  ال.   ..« قائال:  أجابه  ثم 

فلست كفؤا لها..«.
عقب أيزنهاور أن اإلجابة قد أذهلته، صدقه وأمانته، ولكنني احترمت قناعته. فالحقيقة هي 
أن أهمية الرجل الثاني، والثالث والرابع هي أيضا، وظائف مهمة للغاية. إن أي رجل يؤدي مهمته 
ويتمسك بالقناعات المثالية الصائبة هو في جوهره زعيم، وغالبا ما يبلغ حالة من التناغم والراحة 
النفسية. وما أحوجنا إلى من يعرف حدوده ويقف عندها، ألن سر النجاح أن يعرف المرء حدوده 
ويقف عندها، وما نجاح القيادة إاّل بالتفاف مثل هؤالء المثاليين الذين عرفوا حدودهم فكانوا خير 

عون لخير قيادة!

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

جامع املختلف عليه!
• أحمد الفيتوري

كنت في مقتبل العمر لما أصبح الكاتب نجما، وكان هذا 
نجم  آنــذاك  كان  بحق  من  النيهوم،  الصادق  هو  الكاتب 
النجوم، فهو أكثر شهرة، في أوساط عامة، من العب الكرة 
والمطرب. فمقاله ما حينها ينشر، بالعدد الخاص كل سبت 
من جريدة الحقيقة الليبية، يجعل من يريد نسخة يقف في 
طابور، وكنت إن لم أحضر باكرا ال أحصل على نسخة. ومن 
يتباهى بحمل  كان  البعض  أن  بنغازي،  الغرابة في مدينتي 
متباهيا،  إبطه  تحت  النيهوم  فيه  كتب  ما  الجريدة،  عدد 
األكثر  أما  الكتابة،  وال  بالقراءة  له  عالقة  ال  من  اأُلمي  وهو 
وهو  النيهوم،  الصادق  شخصية  أنتحل  أحدهم  فإن  غرابة، 
الصادق  فتاة، كان يحبها وهي تحب كتابات  يتقدم لخطبة 

النيهوم.
الظاهرة  هذه  عن  أكتب  أن  ذهني،  في  كان  ذاك  منذ 
من  أكثر  كتبت  وإن  اآلن،  حتى  ذلك  لي  يتسنّ  لم  كتابا، 
ولهذا  بالذات،  كمبدع  بنتاجه  شغلت  ولقد  ودراسة،  مقال 
فهو  النثري،  ومقاله  سرده  يخص  فيما  عنه  بالكتابة  عنيت 
العربية،  اللغة  في  إضافة  ولغته  األسلوب،  فيما يخص  بارع 
وهذا جعلني من أكثر المهتمين بفنه، حيث تركز االهتمام 

بفكره.
وأخيرا لقد تسن لي إصدار كتاب كمحرر، بحث عما ُكتب 
كتاب:  فكان  ما كتبت،  إلى  باإلضافة  النيهوم،  الصادق  عن 
»الصادق النيهوم جامع المختلف عليه«، وهو بحق كتب في 
المُختلف عليه، وكان هو أيضا الكاتب المُختلف عليه، وكما 

كتب عن الجامع، كان الجامع المختلف عليه.
والعشرين  الخامسة  الذكرى  مع  يجيء،  الكتاب  أن  وقبل 
تم  حيث  1994م(،  نوفمبر   15( النيهوم  الصادق  لرحيل 

وفي  العربي،  المستوى  على  قبل،  يحدث  لم  كما  إحياؤها 
وإصدار  ــات،  ودراس مقاالت  بكتابة  الخصوص،  على  ليبيا 
محبيه.  بعض  من  شخصي  احتفاء  وحتى  بالصحف،  ملفات 
النيهوم،  أطروحات  أهمية  وكد  والرحيل،  الزمن  أن  بين  ما 
كما  بهذا،  الصادق  أن  حتى  جدل،  من  تثيره  بما  خاصة 
جامع للمختلفين حوله، فأطروحاته مع الزمن، كما الحجر ما 
يُرمى في بركةٍ راكدة، وأنها نبيٌذ معتق، ما رائحتهُ، تكثفُ 

شهية النقاش والحوار الدائمين.
عن  نتج،  كثير  زاد  من  مختارات،  الكتاب  فإن  بعد،  أما 
المختار،  فيها  مختارات،  كل  وكما  أطروحاته،  وعن  النيهوم 
وبما  ــدرات،  ق من  لديها  بما  كينونته،  إطــار  في  محصور 
ينقصها أكثر، وعليه يكون الكتاب بقدر رحابته، ضيق بإطار 
كينونة معد مادته، خاصة وأن ما ُكتب غزير ومتنوع، ما ال 
يمكن أن يضمه كتاب، وال بمقدرة فرد اإللمام به، لذا فإنه 

كما عتبة في مجال النيهوم.
أما عن المبررات، التي منحها معد مادة الكتاب، لنفسه، 
والمنطلقات التي أسس عليها محتواه، فهي ليست بالكبيرة 
في  األول  الكتاب  أنه  إلى  إضافة  تنحصر،  الكثيرة، حيث  وال 

مضماره، في:
يمنح  اختزال،  أو  خلفية،  كما  الكتاب  مختارات  أن  أوال: 
قارئه شيئا من المعرفة بالكاتب الصادق النيهوم، وما أثاره 
يسلط  وحتى  وحوار،  نقاش  من  والفكر،  األدب  مجالي  في 
ومبدع  كمفكر  له  اآلخرين  ــة  ورؤي شخصه،  على  الضوء 

وكشخص، فشخصية النيهوم أيضا شخصية متميزة.
ثانيا: الصادق النيهوم، الصحفي المثابر، فالناشر المميز، 
بقى  والمبدع،  المفكر  لكونه  إضافة  الموسوعات،  صاحب 

مختارات  في  اهتممنا  لهذا  أكثر،  رحيله  بعد  يمكن  فاعال 
المقاالت  بعض  فاخترنا  أيضا،  الجوانب  بهذه  الكتاب، 
الصحفية المثيرة، ما تُذكر بمقاالته الصحفية، التي نُشرت 

في ذكرى رحيله، وفي غير مناسبة.
ثالثا: يدرك القارئ الحصيف، من يتصفح الكتاب فقط، ما 
يضم الباب المسمى بالوثائق، أن الكتاب كما وثيقة عامة، 
أنه  إلى  وتؤشر،  النيهوم،  الصادق  على  تدل  وثائق  تجمع 
مبدع ومفكر إشكالي، مثير لالختالف حوله وأطروحاته، كما 
يمس ما ال يمس، وشغل بالمختلف عليه، منذ نعومة فكره، 

وبدء إبداعه.
كتاب  عنوان،  كما  أنه  غير  شيئا،  الكتاب  يزعم  ال  إذا 
مجموعة  عن  صــدر  وقــد  وبــعــد(،  طيبة  النيهوم:)تحية 
المسؤول  المحرر  أني  ما  الوسط«،  »كتاب  ضمن  الوسط، 
كورونا  سنة  في  ــى  األول طبعته  ــدرت  وص إصـــداره،  على 
المتوسط،  القطع  من  صفحة   500 من  أكثر  في  2020م، 
أول  وكــذا  عربيا،  كاتبا  ثالثين  من  ألكثر  كتابات  وضم 
من  بعض  أيضا  له  نشر  ما  النيهوم،  للصادق  مقال  وآخر 
أجراها  وكان  معه،  أجريت  صحفية  مقابلة  أول  و  رسوماته، 

الكاتب إبراهيم الكوني.
الشك أن مفكر ومبدع كهذا يمكن نشر كتب عدة، كما 
يحتاج إلى الدراسة والبحث، خاصة من قبل المراكز البحثية 
والجامعات، وقد أعدت حوله العديد من الدراسات والرسائل 
الجامعية في أكثر من جامعة عربية، كذلك ترجم شيء مما 
كتاباته،  وطرق  أطروحاته  أهمية  يؤكد  ذلك  لكن  كتب، 

وهذا ما جعل منه جامع المختلف عليه.

الفصل  حول  النقاش  بشأن  السابقة  المقالة  على  عطفا 
تنظيم  بها  المنوط  الدساتير  وطبائع  والدولة  الدين  بين 
هذه العالقة، أتمنى أن يأخذ هذا النقاش حقه فيما يتعلق 
المضطربة  الفترة  هذه  وفي  به،  المعنيين  الليبي  بالشأن 
التوافق  بمدى  رهن  تجاوزها  في  نجاحنا  أن  نعتقد  التي 
االجتماعية  خصائصنا  يلبي  ما  بقدر  دستور  على  الشعبي 
الحقوق  من  اإلنساني  المشترك  قيم  يضمن  والثقافية 
فوق  المجتهدة  الحضارات  كل  أسهمت  التي  اإلنسانية 

األرض في الوصول إليها.
بمجرد انتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي 
عكف   ،2014 أبريل   21 بتاريخ  اجتماعاتها  في  والشروع 
المحجوب  نجيب  المغيربي،  بشير  زاهي  األساتذة:  من  كل 
اختصاصات  من  إبراهيم،  محمد  سليمان  الحصادي، 
)مشروع  والتحليلي  اإلحصائي  العمل  ترجمة  على  مختلفة، 
الذي أعده  الوطنية(  الدساتير  المقارن: خصائص  الدساتير 

كل من زكاري إلكن، توم كونزبرج، جيمس ملتون.
من  دستورا   184 على  المقارنة  الدراسة  هذه  وتستند 
عينة  تحديد  وقت  حتى  سارية  ظلت  دستورا   190 مجمل 
سريع  بشكل  جاءت  خطوة  وهي   .)2006( الدراسة  هذه 
لطبيعة  كوني  منظور  بتقديم  الدستور  صياغة  هياة  لدعم 
دساتير  بين  مقارنة  من  ينطلق  قاعدة  الدستورية  الوثائق 
العالم، وكما يرد في مقدمة المترجمين »كنا نصبو منذ أن 
خطرت لنا فكرة ترجمة هذا العمل إلى أن نتمكن من إنجاز 
صياغة  لمشروع  التأسيسية  الهيئة  انتهاء  قبل  الترجمة 
الدستور من عملها بوقت كاف، إدراكا منا للفائدة العظيمة 
الفترة  هذه  في  منه،  أعضاؤها  يجنيها  أن  يمكن  التي 
مستقبل  فيها  يرتهن  قد  التي  ليبيا،  تاريخ  من  الحاسمة 
شعب بأكمله ووطن بأسره لنجاح تلك الهيئة في مهمتها. 
المحلي،  المستوى  على  حال  بأي  يقتصر  ال  نفعه  أن  غير 
يناط  بل يطال كل هيئة تكلف بمهمة مماثلة، وكل لجنة 
بالمسائل  المهتمين  وكل  دستورية،  تعديالت  إجراء  بها 
الدستورية على وجه عمومهم، أكانوا بحاثا أكاديميين، أم 

نشطاء يدافعون عن حقوق شرائح وفئات مجتمعية«.
جزؤه  وطبع  المشروع،  موقع  على  كامال  العمل  نُشر 
المتعلق بالمسح االستطالعي الشامل للمسائل والتفاصيل 
وزِّع  كتاب  في  الدساتير،  عليها  تشتمل  أن  يمكن  التي 
مقرها  في  الهيئة  أعضاء  على  إلكترونية  بنسخة  مرفوقا 
قبل  من  بهم  لالجتماع  يوم  وخُصص  البيضاء،  بمدينة 
أعضاء  معظم  تفاعل  أن  ورغــم  ترجمته،  على  القائمين 
الهيئة مع هذا العمل لم يكن جادا، إال أن هذه المؤسسات 
من  انطالقا  بدورها  قامت  مهما  خبرة  وعاء  تشكل  التي 

حس المسؤولية الوطنية والمسؤولية العلمية.
بشأن  متفائلين  المشروع  هــذا  على  القائمون  كــان 
ألعضاء  مهما  مرجعا  وتوفيره  ترجمته  في  استعجالهم 
صياغتها  تصدر  لم  الهيئة  لكن  قياسية،  بسرعة  الهيئة 
بعد   ،2017 يوليو   25 بتاريخ  إال  المشروع  لهذا  النهائية 
عقد  تاريخ  من  أيــام  وثالثة  أشهر  وثالثة  سنوات  ثالث 
بدأت  النهائية  الصياغة  صدور  وبمجرد  األول.  اجتماعها 
مؤيد  بين  عنها  الحديث  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
ناسف  وبين  طريقة،  بأية  تنتهي  أن  لألزمة  يريد  عمياني 
التي  أو منتقد لألبواب  األزمة،  للمشروع مستفيد من هذه 
يلبيها،  ما  يجد  ولم  الشخصية  مصالحه  عن  فيه  يبحث 
عادت  ما  ألنها  صمتها  على  الصامتة  األغلبية  وظلت 
تؤمن بشيء، وما عادت تثق في شيء، بعد سنوات عجاف 

أوصلتها إلى حضيض المطالب المتعلقة باألمن والقوت.
بعيدا عن هذا الصخب جلس خمسة أكاديميين ممثلين 
د.  شعيتير،  جازية  ــد.  والمجتمع  القانون  دراسات  لمركز 
الحصادي،  نجيب  د.  إبراهيم،  سليمان  د.  المغيربي،  زاهي 
علمي  بشكل  المشروع  هذا  لمعايرة  األطرشــ  هالة  د. 
انطالقا من المسح االستطالعي الشامل للدساتير العالمية 
المعايرة  هذه  توطئة  في  ويُذكر  ترجمته.  سبق  الــذي 
قدر  ومحايدة  موضوعية  معايير  إلى  »تحتكم  أنها  العلمية 
عنها  أسفر  التي  »النتائج  توظف  الدراسة  وأن  اإلمكان«، 
الذي  العالمية(  للدساتير  الشامل  االستطالعي  )المسح 

مدى  تحديد  في  المقارن(،  الدساتير  )مشروع  تضمنه 
المختلفة  المسائل  من  المشروع  مواقف  واختالف  اتفاق 
هناك  العالم. وألن  أغلب دساتير  في  المتخذة  المواقف  مع 
تشمل  أهمية،  تقل  ال  اإلنساني  للمشترك  تمظهرات 
المواطنة  بحقوق  الخاصة  الدولية  والمواثيق  العهود 
واالقتصادية  السياسية  والتوجهات  اإلنــســان،  وحقوق 
قدرا  إيالؤها  التقويم  يلزم في عملية  العالم،  والثقافية في 

مناسبا من االهتمام«.
بمؤشرات  كمي  تقويم  إلى  النهاية  في  الدراسة  تصل 
وإذ  بموجبها،  م  ُقــوِّ التي  المعايير  وفق  للمشروع  عددية 
يؤكد الدارسون نأيهم عن أي انحياز أو عواطف أو ضغوط 
تخل بالموضوعية بما فيها »الوطنية« التي قد تكون وراء 
الخاضعة  معايرته  آليات  في  متدخلة  وليست  العمل  هذا 
لمؤشرات محايدة، فإنهم من ناحية أخرى يفسرون حصول 
برمته،  المشروع  ثم  ومن  عالية  نسب  على  األبواب  بعض 
بكون »معظم المواد التي حصلت على درجات عالية ليست 
خالفية، وأن معظم المواد التي حصلت على درجات متدنية 
التي حصلت على  المواد  خالفية. وأسوأ من هذا أن بعض 
بنية  يطال  تأثيرها  أن  بمعنى  حاكمة،  مواد  متدنية  درجة 

الدولة أو حقوقا أساسية«.
المشروع  هذا  بها  اتسم  التي  الثرثرة  تعود  وربما 
والضياع  الرئيسية  المبادئ  على  بالتشويش  تتعلق  لغاية 
مدى  المهمة  المالحظة  هذه  من  ويتضح  التفاصيل،  في 
المشروع،  داخل  تسربت  التي  األيديولوجية  الضغوط 
كل  تأخره  وفي  حياله  التوافق  عدم  في  تسببت  والتي 
التي  بالتفاصيل  واكتظاظه  ارتباكه  وفي  المدة،  هذه 
وركاكة  لسوء  إضــافــة  الدساتير،  طبيعة  مــن  ليست 
السياق  هذا  في  وألني  ثغرات.  من  تحمله  وما  الصياغة 
مصدر  اإلسالمية  »الشريعة  بكون  الخاصة  بالمادة  معني 
التشريع«. وحسب رأيي الشخصي، هذه النقطة في نهاية 
عند  الدستور  توقف  لكنها  فقط  الجملة  توقف  ال  الجملة 
الوطنية  التربية  منهج  يشبه  بعدها  سيأتي  وما  الحد  هذا 
تنسخ  ومحصنة  حاكمة  مادة  فهي  السياسية.  الثقافة  أو 
ونظام  والحريات  بالحقوق  تتعلق  كثيرة  مواد  وتنسف 
له،  معنى  ال  عليه  حصلت  الذي  التقويم  وتجعل  الدولة، 
من  الموقف  هذا  اتخذت  التي  الدول  نسبة  أن  العلم  مع 
في  ورد  )كما   1.1% تعادل  دستورا   184 في  الشريعة 
العالمية«،  بالدساتير  مقارنا  الدستور  »مشروع  ملحق 
لهذه  ليبيا  تنضم  للدستور  النهائية  الصياغة  ووفــق 
طبيعة  ضغط  مدى  على  يدل  وهــذا  الضئيلة،  النسبة 
اإلسالم  تيار  وضغط  الدستور،  فيها  ُكتب  التي  المرحلة 
باقي  مع  طبيعتهــ  غير  ــعلى  تساهل  الــذي  السياسي 
المحصنة  الحاكمة  المادة  هذه  أن  يعرف  التي  التفاصيل 

تفرغها من محتواها.
ويتضح هذا التالعب في مالحظة د. صالح السنوسي في 
المادة  ظل  في  الليبي  الدستور  »مشروع  المهمة  مقالته 
صدد  وفي   .  2020 نوفمبر   1 الوسط،  بوابة  السادسة« 
حديثه عن الفقرة األخيرة في المادة 193 التي تنص على 
مجموعة  عليه  تقوم  الذى  بالمبدأ  المساس  يجوز  »ال  أنه 
من المواد منها المادة الثانية والسادسة وكذلك المتعلقة 
ووحدة  للسلطة  السلمي  والتداول  السياسية  بالتعددية 
األرض الليبية. غير أن هذا التحصين في المسودة السابقة 
التي تم تعديلها كان مقصورا على المادة الثامنة المتعلقة 
تحصين  فإن  وبالتالي  التشريعات،  لكل  مصدرا  بالشريعة 
مواد أخرى في التعديل الثاني هو في حقيقة األمر تحصين 
وسط  ولكن  فقط،  بالشريعة  المتعلقة  السادسة  للمادة 
النص  المقصودة، فمثل هذا  ليست هي  أخرى  زحمة مواد 
يعد أوال مصادرة لعقول األجيال القادمة وحجرا على العقل 

البشري وحرمانه من خاصيتي التفكير والتطور.

الزعامة

الحقيقة الغائبة



مشاكل  المغاربية  الــدول  فــي  النشر  قطاع  يعاني 
»كــورونــا«،  جائحة  فاقمتها  تحديات،  ويــواجــه  عــدة 
جــديــدة  استرتيجية  إلـــى  الــحــاجــة  يستدعي  مــمــا 

األزمة. لمواجهة 
في  كثيرة  أدبية  فعاليات  العام  هذا  الوباء  وأطــاح 
للكتاب«  الدولي  تونس  »معرض  منها   ،2020 العام 
المغرب  في  والكتاب«  للنشر  الــدولــي  و»المعرض 
حرم  مــا  بــالــجــزائــر،  للكتاب«  ــي  ــدول ال و»الــصــالــون 
رواد  مــع  هامة  مواعيد  مــن  والموزعين  الناشرين 
ملحوظ،  بشكل  المالية  مداخيلهم  وقلص  المطالعة 

حسب »فرانس برس«.
الجزائرية  النشر  لــدار  المؤسس  الشريك  ويقول 
مباغتة  بصورة  الــوبــاء  ــى  »أت حجاج  سفيان  »بــرزخ« 
معرض  أن  موضحا  كليا«،  النشاط  ليوقف  للغاية 

السنوية. إيراداته  ربع  الجزائر يوفر 
الخسائر  حجم  على  المنطقة  في  الناشرون  ويجمع 
تعليق  بسبب  العام  هذا  بهم  لحقت  التي  الفادحة، 
فترات  خالل  المكتبات  وإغــالق  والمعارض  الفعاليات 

بالسوق. ألحقت كسادا  التي  الطويلة  الحجر 
الــجــزائــر  فــي  ــرزخ«  ــ »بـ مــثــل  نــشــر  دور  وتــقــدر 
و»دار  المغرب  فــي  ــطــرق«  ال ملتقى  و»مــنــشــورات 
المبيعات  ــام  أرق تراجع  تونس،  في  ديمبتر«  النشر 

.2020 60 و70 في المئة للعام  بنسبة تراوح بين 
تخفيف  في  المحلية  المبادرات  بعض  وساهمت 
مــبــادرة  مــثــال  مكنت  إذ  ــة.  ــادي ــم ال الــخــســائــر  ــار  آثـ
خاللها  عـــرض  ــي  ــت وال ــاومــة«  مــق فــعــل  ــراءة،  ــقـ »الـ
في  المحلية  الكتب  المغرب  في  المكتبات  أصحاب 

البالد.  في  النشر  قطاع  دعم  في  الواجهات،  مقدمة 
قامت  التي  الكتب  وجمع  التخفيضات  حملة  كذلك 

المالية. »برزخ« إلنعاش مداخيلها  بها 
في  الــدولــة  قدمتها  التي  المساعدات  تكن  لــم 
في  كليا  غــابــت  بينما  كــافــيــة،  ــس  ــون وت الــمــغــرب 

المهنيين. حسب  الجزائر، 
دول  لتشمل  تنفتح  أن  الكتب  لــســوق  ويمكن 
القطاع  هــذا  تنشيط  شأنه  من  ما  العربي،  المغرب 
اقتصاد  على  للجائحة  الوخيمة  التداعيات  بمواجهة 

المنطقة.
بتأسيس  طويلة  مدة  منذ  القطاع  مهنيو  ويطالب 
لتوسيع  أفريقيا  شمال  في  للكتاب  مشتركة  ســوق 
في  والوضع  تتماشى  بأثمان  العرض  وتنويع  الطلب 

المنطقة. دول هذه 
النقد  في  والمتخصصة  المغربية  الناشرة  وتقول 
ــادة  اإلف اإلمــكــان  فــي  ــه  إن الصفريوي  كنزه  األدبـــي 
كل  »جمع  لمحاولة  الثقافي  والقرب  اللغة  عامل  من 

لنا إنشاء سوق مغاربية«. التي تخول  العناصر 
التنوع  »تقديم  ضــرورة  ناحيته  من  حجاج  ويؤكد 

للقراء«.
بصعوبات  الــواقــع  في  يصطدم  االنفتاح  أن  غير 
المغرب  بــيــن  الــســيــاســي  الــتــوتــر  منها  ومــشــاكــل 
مما  عقود،  منذ  المشتركة  حدودهما  وغلق  والجزائر 
الحدود  عبر  بسهولة  للتنقل  للكتاب  عائقا  يمثل 

البرية.
بين  الــحــدود  غلق  مــع  السياسي  الــخــالف  ويشتد 
دون  يحول  ان  شأنه  مــن  مــا  عــقــود،  منذ  البلدين 

مجال  فــي  والــنــاشــريــن  المهنيين  بين  التنسيق 
الكتب. صناعة 

المغرب  منطقة  فــإن  الــدولــي،  الــبــنــك  وحــســب 
العالم. اندماجا في  المناطق  أقل  العربي تعتبر من 

واللوجستية  التقنية  العراقيل  تضاف  ــك،  ذل إلــى 
معقدة  وإجـــراءات  العملة  واختالف  النقل  ومصاريف 

والتصدير. االستيراد  عمليات  في 
في  االندماج  عدم  ثمن  »ندفع  الصفريوي  وتقول 

منشورات  »دار  مديرة  تعتبر  العربي«.  المغرب  دول 
ــدول، أن هــذه  ــ الــيــزابــيــت دل ــي تــونــس  الـــيـــزاد« ف
تنقل  من  للحد  سياسية  رغبة  وجــود  تؤكد  العراقيل 

الكتب بين هذه الدول.
لمكافحة  الكتب  نشر  دعــم  المهم  مــن  أنــه  غير 
بتعزيز  يسمح  مما  الحكومي«،  التعليم  »انــهــيــار 
تقدير  في  المجتمعات،  في  والنقد«  النقاش  »ظهور 

الصفريوي.
طرق  مفترق  فــي  العربي  المغرب  »دول  وتتابع 
نفسه  يعتبر  ــذي  ال والــمــشــرق  الفرنكوفونية  بين 
نقدم  بأن  هذا  مواجهة  يمكن  العربي.  النشر  مركز 

آخر«. أدبيا  قطبا  اإلقليمي  باندماجنا 
الثقافي،  المستوى  وعلى  أنه  الناشرون  يعتبر  كما 
في  أدبــيــة  مهن  إنــعــاش  مــن  يمكن  الــتــعــاون  ــإن  ف
اللغوي  ــراء  ــث ال بتوظيف  الترجمة  مثل  المنطقة، 

الموجود.
الوطني  اإلنــتــاج  جعل  ــك  ذل مــن  الــهــدف  أن  كما 
أدب  وإنــتــاج  المحلي  على  فقط  مركز  وغير  منفتحا 

الغرب. متحرر عن 
ــن بــالــمــغــرب  ــري ــاش ــن ــس اتـــحـــاد ال ــي ويـــقـــول رئ
لنا  الحكومية  السلطات  تفتح  »لن  رتناني  عبدالقادر 
الحدود«،  نكسر  أن  علينا  الناشرون  نحن  األبـــواب، 

المغاربي. المشترك  بالنشر  مثال  وذلك 
جــرأة  هــنــاك  تــكــون  أن  »يــجــب  رتــنــانــي  ويفصح 
كتاب  إعـــداد  فــي  يأمل  ــذي  ال حجاج  بينما  القلم«، 
بين  مشترك  بإنتاج  العربي  المغرب  دول  تاريخ  حول 

ثالث دول، من المهم »سرد تاريخنا«.

يجدر  والذي   2020 العام  مودعين  جديدة،  سنة  وتبدأ  أيام 
سدوله  أرخى  الذي  الوباء  ذلك  كورونا«،  »عام  تسميته  بنا 
الثقافية  الحركة  بينها  ومن  البشرية،  األنشطة  مختلف  على 
من  الكثير  فعلقت  الفيروس،  تفشي  منذ  كثيرا  تعطلت  التي 
غيرها  في  كما  ليبيا  في  الكبرى  الثقافية  واألحداث  الفعاليات 
الثقافة  أروقة  شهدته  مما  بعضا  نستعرض  وهنا  الدول،  من 

خالل العام المنصرم.

يناير
تعد مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أبرز أحداث 
شهر يناير 2020 الثقافية، والذي انطلق في 22 يناير واختتم في 
الرابع من فبرير، بمشاركة ست دور نشر ليبية المشاركة، فيما 
ضم الجناح الليبي 106 كتب من اإلصدارات، معظمها جديدة 
لمجموعة من الكتاب الليبيين، وتمثلت المشاركة الرسمية في 
مجلس النواب والحكومة الموقتة وهيئة الثقافة، وشهد الجناح 

نشاطا ملحوظا بحضور عدد من الناشرين واألدباء والكتاب.

فبراير
بحكومة  للثقافة  الهيئة  شكلت  فبراير،  في 
شؤون  مستشار  برئاسة  لجنة  الوطني،  الوفاق 
تضم  بوسالم،  عبدالمطلب  بالهيئة  التراث 
عشرة خبراء مختصين في هذا المجال، إلعداد 
والتاريخية  التراثية  المواقع  أبرز  ترشيح  ملفات 
الليبية  المواقع  اإليسيسكو لوضع  لدى  الليبية 

على الئحة التراث العالمي.
أحمد  والفنية  الثقافية  األوساط  فقدت  كما 
والذي  المرض،  بعد صراع طويل مع  السيفاو، 
في  عرف  الليبيين،  المصورين  أبرز  أحد  يعد 
بداياته بحبه لتصوير العناصر باللونين األبيض 
واألسود، نظم العديد من المعارض الشخصية 
المحلية  الفنية  المحافل  من  بالعديد  وشارك 

والعربية، وحازت بعض صوره جوائز عالمية.
الغزال،  عبداهلل  الليبي  الكاتب  فاز  وكذلك 

الشيخ  مسابقة  في  األول  بالمركز 
فرع  لإلبداع،  الشرقي  حمد  بن  راشد 
الرواية للكبار، عن رواية »أضحية الماء 

والطين«.

مارس
بعض  اســتــمــرت  ــارس  مـ شهر  فــي 
الثقافية كاألمسيات األدبية  الفعاليات 
والبيوت  المراكز  ببعض  والمحاضرات 
الثقافية، إضافة إلى مشاركة ليبيا في 
ملتقى برشلونة حول تطوير التعاون مع 
مؤسسات المجتمع المدني في سبيل 
حماية اإلرث الثقافي أثناء االضطرابات 
أعلنت  الشهر،  ومنتصف  والــحــروب. 
الهيئة العامة للثقافة توقيف األنشطة 
الثقافية والفنية التي تحتضنها، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة لمنع تسلل 

فيروس »كورونا المستجد« إلى ليبيا.

أبريل
في شهر أبريل، تنوعت األنشطة الثقافية الليبية ما بين مشاركة 
بعض الفنانين واألدباء في فعاليات عبر الفضاء اإللكتروني، مثل 
مشاركة رسام الكاريكاتير عبدالحليم القماطي في مبادرة مؤسسة 

روز اليوسف المصرية »الريشة في مواجهة كورونا«.
أيضا، سلطت بعض الموقع ووسائل اإلعالم الضوء على الكتاب 
الصادر عن مجموعة »الوسط« لإلعالم، تحت عنوان: »مختارات 
من وثائق اإلدارتين البريطانيتين في برقة وطرابلس الغرب«، في 
الفترة من 1940، وحتى 1951، من جمع وترتيب وترجمة الباحث 
الليبي، محمد علي حمامة، على مدى ثماني سنوات.. وكذلك 
المنظمة  عقدته  الذي  االفتراضي  االجتماع  في  ليبيا  شاركت 

العربية للتربية والثقافة والعلوم، في 20 أبريل 2020.

مايو
في شهر مايو دشنت مكتبة الكون الليبية، في القاهرة، تقليدا 
جديدا تمثل في منح بعض الشخصيات الثقافية البارزة »قالدة 
الكون«، والتي ذهبت في إصدارها األول للكاتب الشاعر، رامز 
رمضان النويصري »تقديرا لدوره التطوعي وجهده المميز لدعم 
حركة النشر واإلبداع الثقافي في ليبيا من خالل تأسيسه وإدارته 
موقع )بلد الطيوب(«، ثم توالت التكريمات. وفي 12 مايو، أعلن 
المسرح الوطني في الخمس، وفاة الممثل والمخرج المسرحي 
مصطفى المصراتي، الذي كان يعاني من المرض لفترة طويلة.
كما أعلن الكاتب الليبي إبراهيم اإلمام، فوز قصته »أغرب 
مباراة في التاريخ« بمسابقة دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع 

في القاهرة، للقصص التاريخية.
وبمشاركة ليبية، عقد بدعوة من المنظمة العربية للتربية 
لمديري  بعد  عن  االستثنائي  االجتماع  والعلوم،  والثقافة 
تأثيرات جائحة فيروس  العربية حول  الدول  واآلثار في  التراث 

»كوفيد19-« على العمل األثري والمتحفي في الدول العربية.
واإلعالم  للثقافة  العامة  الهيئة  أعلنت  مايو،  نهاية  وقبل 

والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة 
ومؤسسة برنيق للصحافة واإلعالم، 

بوزيد  مفتاح  جائزة  من   ،2020 للعام  الرابعة  الــدورة  نتائج 
اللجنة  ومنحت  والتشجيعية«.  »التقديرية  بفرعيها  للصحافة، 
للكاتب  مناصفة  للصحافة  »التقديرية«  بوزيد  مفتاح  جائزة 

الصحفي سالم العبار والكاتب الصحفي علي شعيب.

يونيو
كان شهر يونيو فقيرا على الصعيد الثقافي، ولم يشهد أحداثا 
سوى استئناف بعض المراكز والبيوت الثقافية أنشطتها، من 
خالل فعاليات افتراضية عبر اإلنترنت. في حين منحت مكتبة 
البوسيفي،  أبوالقاسم  فوزية  للسيدة  الثانية  قالدتها  الكون 
على  حافظت  البوسيفي  أن  لها،  بيان  في  المكتبة  وأوضحت 
في  الكتاب  وتوزيع  لبيع  الوحيدة  الخاصة  المكتبة  استمرار 
الجنوب الليبي طيلة نصف قرن وأكثر، وأطلقت مكتبة الكون 
على السيدة البوسيفي لقب )سيدة الكتاب(. كما أعلنت مكتبة 
الكون صدور رواية »خليفة النمروذ« للروائي الليبي محمد فتحي 
مسعود، في طبعتها األولى. ثم كان الحدث األبرز بإطالق شبكة 
طيوب الثقافية بالشراكة مع منتديات تطوير القطاعات، جائزة 

أحمد إبراهيم الفقيه للرواية، لتكون سنوية.

يوليو
في يوليو، شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني 
في أعمال اجتماع ضم الجهات ذات العالقة بالملكية الفكرية 
في ليبيا، بمقر وزارة االقتصاد والصناعة. ومنحت مكتبة الكون 
قالدتها الثالثة لمؤسسة »تاناروت« التي عملت على تعزيز قيم 
التنوير داخل المجتمع الليبي من خالل العمل على إحياء إعادة 

القراءة وتنظيم أنشطة فنية وثقافية بجهود ذاتية شبابية.
الثالث،  البحر«  »عــروس  منتدى  فعاليات  أولى  وانطلقت 
بإدارة وإشراف الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، 
زمن  في  )القراءة  بعنوان  النويصري،  رمضان  لرامز  بمحاضرة 

اإلنترنت( بالقبة الفلكية، بمدينة طرابلس.

الليبي  للكاتب  ــدر  وصـ
في  السنوسي،  صالح  الدكتور 
يوليو، كتاب »التطرف الديني.. 
األمومة الثقافية وتغذية الواقع«، 
وفي  بالقاهرة.  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عن 
فعالية ليست افتراضية، نظم »منتدى عروس البحر« الثقافي، 
وتوقيع  شعرية،  أصبوحة  طرابلس  بمدينة  الفلكية  القبة  في 
ديوان »بذار الروح« للشاعر عمر عبدالدائم، بحضور لفيف من 
الشعراء، واألدباء والمثقفين والمهتمين. ونهاية الشهر، أعلنت 
مصلحة اآلثار الليبية، قبول ملف ترشيحات مواقع أثرية ليبية من 

قبل منظمة اليونسكو.

أغسطس
في أغسطس، أعلنت منظمة »أركنو« للفنون، بمدينة بنغازي، 
تنظيمها ورش عمل للشباب الذين لديهم الموهبة والرغبة 
المسرح« بمشاركة  التمثيل بالمسرح، تحت عنوان »نحو  في 
المسرحيين أصحاب  والكتاب  والمخرجين  الممثلين  عدد من 

الخبرة. 
بيت  في  »تجلي«  معرض  للفنون«  »دواية  ونظمت مؤسسة 
إسكندر للفنون بمدينة طرابلس، برعاية السفارة األلمانية في 
للنشر  الليبية، ودار »البيان«  ليبيا. وشاركت مكتبة »الكون« 
الذي تنظمه  للكتاب«  الساقية  والتوزيع، في ملتقى »معرض 
في  األهلية  الثقافية  المؤسسات  أهم  أحد  الصاوي،  ساقية 
جمهورية مصر. واحتضنت دار حسن الفقيه بالمدينة القديمة، 
ونظمتها  عليها  أشرفت  التي  العربي«،  الخط  »أيام  فعالية 
التعليمية،  الضياء  مدرسة  ورعاية  للخطاطين  العامة  النقابة 

تحت عنوان »ن والقلم وما يسطرون«.

سبتمبر
شهد قصر »الخلد« بطرابلس انطالق فعاليات اليوم الوطني 
للثقافة التباوية في نسخته الرابعة، الذي يتزامن مع احتفاالت 

أخرى في عدد من المدن الليبية بذات المناسبة.
إعداد  من  الليبيون  الخبراء  انتهى  الشهر،  انتهاء  وقبيل 
على  لتسجيلها  موقعا   16 لترشيح  الالزمة  والوثائق  الملفات 
استكمالها  بعد  اإلسالمية،  التراثية  للمواقع  الدائمة  القائمة 

الشروط والمعايير الفنية والعلمية.

أكتوبر
في أكتوبر، أقيمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان العجيالت 
للفروسية والشعر الشعبي، الذي نظم بشعار »لمة األجواد«، في 
مدرسة الفريخ للفروسية ببلدية الجديدة، برعاية الهيئة العامة 
أكتوبر،  من  السادس  وفي  الوطني.  الوفاق  بحكومة  للثقافة 
توفي الشاعر الغنائي الكبير فرج المذبل، عن عمر ناهز 76 عاما 

بمركز بنغازي الطبي، إثر إصابته بأزمة صحية.
وأقيمت كذلك فعاليات مهرجان أيام سبها الثقافية في بيت 
الثقافة بالمدينة، والذي عقد هذا العام بشعار »بكل األلوان«، 

وبإشراف منظمة شغف للحوار والعمل اإلنساني.
كما شهد أكتوبر فعاليات مهرجان السالم للفروسية والشعر 
الشعبي، في نادي سيلين بمدينة الخمس، برعاية الهيئة العامة 
الفروسية  وجمهور  ليبيا  فرسان  كبير  عدد  بمشاركة  للثقافة، 

والشعر الشعبي.
تشكيلية«  »فضاءات  كتاب  وصدر 
فتحي  المبدع  المصور  الراحل  للفنان 
العريبي، في طبعته األولى عن منشورات 
خالله  من  سعى  الذي  الكون،  مكتبة 
الراحل أن يكون تذوق الفنون الجميلة 
مشاعا، واالنتشاء بما توحيه اإلبداعات 
التشكيلية متاحا، واالرتواء من معينها 

مباحا، وفقا لمعد الكتاب.
انطالق  قبل  أكتوبر،  يرحل  ولــم 
للفروسية  السالم  مهرجان  فعاليات 
بمدينة  الشعبي  والشعر  الشعبية 
أصالتنا  »الخيل  شعار  تحت  طرابلس، 
الهيئة  من  بمبادرة  المنظم  وتراثنا« 

العامة للثقافة.

نوفمبر

الكاتب  ــاة  وف نوفمبر،  وشهد 
والفنان التشكيلي والشاعر صالح 
بن دردف في مدينة بنغازي عن 
معاناة  بعد  عاما   87 يناهز  عمر 

مع المرض.
مهرجان  فعاليات  وأقيمت 
مدح سيد  في  السالم  »مصراتة 
والموشحات  للمالوف  االٔنـــام 
بوصالت  حفلت  التي  الدينية«، 
إنشادية في مديح الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم، قدمتها عدة فرق 
المحجوب«  »شهداء  بينها  من 
للمدايح  وطرابلس  مصراتة، 
والسلميات  والمالوف  النبوية 

والموسيقى.
منتدى  قــاعــة  شــهــدت  كما 
الشاعرة،  توقيع  حفل  السعداوي 
ليست  و»قصيدة  حنان«  »عرجين  ديوانيها  محفوظ،  حنان 
لي«. فيما توفي في طرابلس، الشاعر الليبي عبدالمولى محمد 
فيروس  مع  معاناة  بعد  عاما،  الـ82  ناهز  عمر  عن  البغدادي، 
»كورونا المستجد«، لم تمهله طويال، وأعلن أبناء الراحل نبأ 
عزف  وقع  على  للفنون  إسكندر  بيت  قاعات  واحتضنت  وفاته. 
نخبة من  »إصرار« بمشاركة  والكمان، معرض  القانون  آللتي 
الفنانين التشكيليين، بأعمال سلطت الضوء على الواقع الحياتي 

الذي تغلغلت في تفاصيله جائحة »كورونا«.

ديسمبر
وفي ختام العام تنوعت الحصيلة الثقافية ما بين إقامة بعض 
الهيئة  رئيس  التقى  إذ  القرارات،  من  عدد  واتخاذ  الفعاليات 
اإلدارية،  الرقابة  هيئة  بوكيل  أونيس،  حسن  للثقافة،  العامة 
عبداهلل قادربوه، لبحث العراقيل التي تواجه الهيئة واإلجراءات 
المتخذة حيال ترشيح الملحقين الثقافيين في الخارج، وكيفية 

تذليل المعوقات التي تحول دون ذلك.
بينما شهدت قاعة بيت إسكندر للثقافة والفنون، فعاليات 
وهي  المغبوب  محمد  للكاتب  مؤلفات  ثالثة  توقيع  حفل 
مجموعتان قصصيتان بعنوان »خلف الباب« و»لعبة المكعبات«، 
خاص،  إصدار  والثانية  الكون،  مكتبة  منشورات  من  األولى 
والثالثة رواية »بين قوسين« من مطبوعات دار األدهم. وشهد 
اإلصدارات  للثقافة بعض  العامة  الهيئة  استالم  أيضا،  الشهر 
الجديدة، الخاصة بالهيئة التي طبعت في لبنان، وشملت 67 
والثقافة. وكشفت  واآلداب  المعرفة  فروع  أغلب  عنوانا تشمل 
جائزة ليبيا الدولية لإلبداع والتميز 2020 قائمة الفائزين في 
في  المشاركين  عدد  ووصل  التشكيلية،  والفنون  الخط  مجال 
مختلف  ومن  مدينة،   31 من  مشاركين   106 إلى  الفئة  هذه 

الفئات العمرية.
»حوش  الثقافي  المدينة  بيت  بنغازي  بلدية  وافتتحت 
الدائم  الممثل   - اإلنترنت  عبر  االفتتاح  في  وشارك  الكيخيا«، 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا جيراردو نيتو.
لتسعة عشر  تشكيليا  معرضا  الفقيه،  دار حسن  واحتضنت 
مجموعة  نظمته  ــداع«،  إب فن..  »ابتكار..  عنوان  تحت  فنانا 
المنحى  بين  لوحاته  مضامين  تنوعت  ــوان«،  األل »بانوراما 
الذات، وأخرى تتناول  أو مبحرة في شواغل  الخالص،  الجمالي 

قضايا الواقع المعيش. 

بل  تشكيلي،  منه  أكثر  نحات  الواقع  في  هو  مــور(  )هنري 
ما.  لعمل  »إسكتشات«  األساس  هي  رسوماته  معظم  حتى 
منتصبة  منحوتاته  الحديث،  العصر  نحاتي  أهم  أحد  يعد 

في ميادين ومرافق العالم األوربي وأيضا األميركيين.
عشرة  من  السابع  وهو   1898 سنة  بريطانيا  في  ولد 
وأراد  التدريس،  مهنة  في  إخوته  من  اثنان  سبقه  أخــوة، 
»كن  ــال:  وق مهنتهم،  يمتهن  أن  مــور(  )ريموند  ــده  وال
الفن  إلى  تحول  ثم  أخويك،  مثل  معلما  تصبح  أن  مؤهال 

كما تريد. احرص على أن تملك بعض المال«.
ومنها  أنجلو(  )مايكل  أعمال  على  تعرف   1909 سنة 
لدراسته  منحة  على   1911 تحصل  بالنحت.  مهتما  أصبح 
بإشراف  والخزف  الفخار  صناعة  تعلم  في  وبــدأ  الثانوية، 

معلمته )أليس جوستيك(.
الخدمة  إلــى  وينضم  األولــى،  العالمية  الحرب  وتقوم 
جراء  بتسمم  ويصاب  سنة   19 سن  في  وهو  العسكرية، 
رياضي.  كمدرب  ويكلف  ويعالج  الــخــردل،  غــاز  استنشاق 
تلك  ببيئة  متأثرا  ــه  رأس مسقط  )يوركشاير(  إلــى  ــاد  وع
وبمساعده  ثم  والفخار،  الخزف  إلــى  يعود  ثم  المنطقة، 
عزمه  وبسبب  للفنون،  ليدز  بمدرسة  التحق  المانحين  أحد 
فكان  للنحت،  قسما  المدرسة  له  فتحت  هدفه،  تحقيق  على 
)باربرا  دربه  بصديقة  ويلتقي  القسم.  في  الوحيد  الطالب 
الملكية  الكلية  في  للدراسة  منحة  على  ويحصل  هيبورث( 

في لندن .
استكمل   1921 ــة  ســن
ومــارس  الجامعية،  دراســتــه 
الحجر  فــي  مباشرة  النحت 
وسنة  ــل،  ــيـ وأزمـ بــمــطــرقــة 
)األم  األول  عمل  نفذ   1922
سنة  وأعــقــبــهــا  ــل(.  ــف ــط وال
آخر  من  نسخه  بتمثال   1922

قديم، ولكن نفذه برؤيته.
مهم  ــام  عـ  1928 ســنــة 
حياته  ــي  ف بـــارز  ومــنــحــنــى 
أول  خــالل  أقــام  إذ  المهنية، 
الناقد  على  وتعرف  معارضه، 
الذي  ــد«  ري »هــربــرت  الفني 
الصخر،  في  المباشر  بالنحت  واهتم  عمره.  صديق  أصبح 
وعليك  بالكتلة  تبدأ  أنــك  بحقيقة  أعجبت  »لقد  وقــال: 
تتغلب  أن  وعليك  بداخلها.  التي  المنحوتة  تكتشف  أن 
سنة  الجاد«.  والعمل  الشديد  بالعزم  المادة  مقاومة  على 
من  عددا  لها  وصور  راديتسكى«  »إرينا  من  تزوج   1929

االسكتشات.
انتقى  ولكنه  زمنه،  في  انتشرت  التي  بالسريالية  تأثر 
بهم.  تماما  يرتبط  ولم  فكرة  مع  يتوافق  أنه  رأى  ما  منها 
حاالتهم  للجميع  تحدد  عامة  أشكال  »هناك  حينها:  وقال 
في  الناس  إليها  يستجيب  التي  وهي  الباطن،  العقل  في 

حال سماع العقل الواعي بذلك«.
مهاجمة  بسبب  الملكية  الكلية  من  استقال   1931 سنة 
إلنشاء  تشيلسي  بكلية  تعين  ما  سريعا  ولكن  أعماله، 
التجريدية  أن  يعتقدون  »هم  أقواله:  ومن  للنحت.  قسم 
العكس  تعني  ما  كثيرا  ولكنها  الواقع،  عنه  االبتعاد  تعني 
التفاهم  ــى  إل أقـــرب  إنــهــا  مــنــه؛  تقترب  فــأنــت  تــمــامــا، 
له  تسمح  لم  الثانية،  العالمية  الحرب  وبقيام  العاطفي«. 
الفنان  يكون  أن  رفــض  أنــه  كما  فيها،  بالمشاركة  سنه 
الرسمية  األلقاب  من  التحرر  أن  يرى  ألنه  للحرب،  الرسمي 
آرائــه  غيرت  الظروف  ولكن  لــإلبــداع،  أكبر  مساحة  يمنح 
لوحة  رسم  الفترة  تلك  في  الفترة.  تلك  عن  لوحات  ورسم 
بجيش  تسمت  التي  الفحم،  مناجم  ورســم  المالجئ،  عن 

األنفاق.
في  منفردا  معرضا  يقيم   1948 سنة  الــحــرب،  بعد 
ويعرض  للنحت.  العالمية  بالجائزة  ويفوز  فينسيا  مهرجان 
سنة  وفي  وهولندا.  أفريقيا،  وجنوب  السويد  في  أعماله 
)ساوبالو  مهرجان  في  للنحت،  الدولية  الجائزة  يمنح   1953
الملكة  عليه  وتطلق  العالمية،  شهرته  ــزداد  وت الثاني(. 
أمينا  ويصبح  شرفيا«  رفيقا  »مــور  لقب:  الثانية  إليزابيث 
من  العديد  على  يتحصل   1959 سنة  الوطني.  للمعرض 
من  عــددا  وينفذ  العالم،  حــول  معارض  ويقيم  الجوائز، 
من  لعدد  البرونز  من  والمصنوعة  الضخمة  المنحوتات 
االستحقاق  وســام  يمنح   1963 سنة  األلمانية.  البلديات 
أعماله  أحد  يضع   1953 سنة  الثانية.  إليزابيث  الملكة  من 
معرض  يقيم   1968 سنة  بنيويورك.  )لينكلين(  بميدان 
الدكتوراه  ويمنح  حياته،  مشاور  خالل  أعماله  يضم  »تات« 
 1974 سنة  السبعين.  ميالده  ذكــرى  مع  تزامنا  الفخرية 
عليه سنة  وتسيطر  كندا.  في  للنحت  مور  هنري  مركز  يفتتح 
أيامه  أواخر  في  يعاني  كان  فيما  والطفل،  األم  فكرة   1979
 1982 سنة  اإلنتاج،  قليل  وأصبح  المفاصل،  التهاب  من 
تزامنا  )ليدز(  في  النحت  لدراسة  مور  هنري  مركز  يفتتح 
نفذها  علني،  مــزاد  في  متكئ«  »شكل  منحوتة  بيعه  مع 
المفاصل  التهاب  تماما  حد  دوالر.  بمليون   1946 سنة 
يوم  وتوفي  الــرســم.  عن  يتوقف  لم  ولكنه  أعماله،  من 
المذكرات  من  األوراق  مئات  تاركا   ،1986 أغسطس   31
تتضمن  األفكار  من  الكثير  تحوى  الفن،  عن  والمقاالت 
وأيضا  عمله،  تقدم  في  ساعدته  مالحظات  األولى  بالدرجة 

حوالي 1200 منحوتة، وحوالي 5500 لوحة.
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يرى أن التحرر 
من األلقاب 

الرسمية يمنح 
مساحة أكبر 

لإلبداع

مستقبل قطاع النشر في بلدان املغرب أمام تحدي االندماج اإلقليمي

الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
الوباء نقل الفعاليات من الواقع للعالم االفتراضي

الوسط – محمود الغول

● زوار مكتبة للكتب المستعملة معروفة باسم "كهف علي بابا" في تونس العاصمة 

● بيع آثار ليبية عبر اإلنترنت

● مكتبة وقاعة الدكتور علي فهمي خشيم

● اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيالت

● مشروع مكتبة الملك إدريس بقصر الزهور في درنة

● مهرجان مصراتة السالم للموشحات والمديح النبوي

ثقافة



الفضائح  بسبب   2020 في  ــود  أس عاما  بوليوود  شهدت 
جائحة  ظروف  إلى  إضافة  نجومها،  من  عدد  ووفاة  هزتها  التي 
رقصاتها  تتيح  التي  الهندية  السينما  لكن  »كــوفــيــد19-«، 
إلى  تسعى  اليومي،  واقعهم  من  الهروب  للهنود  وأغنيتها 

استعادة بريقها في السنة الجديدة.
وهي  الهندية،  السينما  صناعة  السنة  هذه  واجهته  ما  فأول 
أبريل  في  المأساوي  الرحيل  كــان  العالم،  في  ــزارة  غ األكثر 
الكبير  والممثل  خان  عرفان  النجم  هما  عمالقتها،  من  الثنين 
وفق  فحسب،  ساعة   36 بفارق  الوفاتان  وحصلت  كابور،  ريشي 

»فرانس برس«.
عاما   42 عن  خان  واجد  الملحن  غياب  مع  الوفيات  وتوالت 
شاترجي،  باسو  والمخرج  »كورونا«،  فيروس  مضاعفات  بسبب 
والمغني  خــان  ســـاروج  بوليوود  فــي  رقــصــات  مصممة  وأول 
أغنية  ألف   40 رصيده  في  كان  الذي  باالسوبرامانيان  بي  إس 

سينمائية.
الممثل  انتحار  أحدثها  التي  تلك  هي  األكبر  الضجة  لكن 
وخصوصا  والثالثين،  الرابعة  في  وهو  راجبوت  سينغ  شوشانت 
التي  شاكرابورتي  ريــا  الممثلة  السابقة  حبيبته  توقيف  بعد 

اتهمت بأنها اشترت له المخدرات.
 28 البالغة  النجمة  على  حملة  اإلعالم  وسائل  بعض  وشنت 
السحر  وإلــى  القنب  حشيشة  إلى  لجأت  بأنها  واتهمتها  عاما 

األسود لدفع حبيبها السابق إلى االنتحار.
من  عددا  التحقيق  ألغراض  سبتمبر  في  الشرطة  واستجوبت 
ريا  تخلية  قبل  بادوكوني،  ديبيكا  النجمة  بينهم  من  النجوم 
االحتجاز.  من  أشهر  بضعة  بعد  أكتوبر  في  بكفالة  شاكرابورتي 
الوسط  عــن  البعض  ــدى  ل صـــورة  تكوين  ــى  إل ــك  ذل وأدى 
جراء  وفاسد  والمساواة،  العدالة  إلى  يفتقر  بأنه  البوليوودي 

انتشار تعاطي المخدرات.
»فرانس  لوكالة  تصريح  في  باسكر  سوارا  الممثلة  والحظت 
اإلعالم  وسائل  بعض  شنتها  التي  التشهير  »حملة  أن  برس« 

ضد صناعة السينما كانت مروعة«.
األفالم  منتجي  »كــورونــا«  فيروس  أجبر  نفسه،  الوقت  في 
صناعة  قلب  بوليوود،  في  التصوير  من  استراحة  أخــذ  على 

السينما الهندية، أو في أي معاقل أخرى للسينما الهندية.
ذوي  والعمال  والكومبارس  السعاة  من  كبيرا  عــددا  أن  إال 

األجور المنخفضة يكونون عادة موجودين في مواقع التصوير.
ومداخيلهم  وظائفهم  هؤالء  خسارة  أن  باسكر  سوارا  ورأت 

المشاريع  مــعــاودة  ــم  ورغ منهم«.  للكثير  بالضرر  »تسبب 
مكافحة  إطــار  في  المعتمدة  القيود  تــزال  ال  موقتا،  اإلنتاجية 
التي  الموسيقية  المشاهد  تصوير  من  تمنعهم  »كوفيد19-« 

تميز السينما الهندية.
أغلقت  كانت  التي  السينما  دور  فتح  أكتوبر  فــي  وأعــيــد 
بفيروس  اإلصابة  يخشون  الذين  المشاهدين  لكن  ألشهر، 

»كورونا« لم يعودوا بعد إلى مقاعد الصاالت.
وارتــأوا  الصاالت،  في  أفالمهم  طرح  تعليق  المنتجون  وآثــر 

في  اآلخــذة  التدفقي  البث  منصات  على  ذلك  من  بدال  عرضها 
عبر  أطلق  الذي  »لــودو«  البوليسي  الفيلم  حال  وهي  ــار،  االزده
باششان.  ابهيشيك  فيه  ويمثل  الفائت،  الشهر  »نتفليكس« 
المظلمة  الصاالت  في  فيلم  مشاهدة  تجربة  أن  رأى  األخير  لكن 

»ال يمكن استبدالها«.
أفالمنا  ومــشــاهــدة  السينما  ــى  إل ــاب  ــذه ال »نــحــب  وقـــال 
والسمبوسة  بالفشار  نستمتع  بينما  الكبيرة  الشاشة  على 

والمشروبات الباردة برفقة األصدقاء والعائلة«.
وآمل  ستعود،  السينما  دور  بأن  تماما  أؤمــن  »أنــا  ــاف  وأض
حتى  مؤكد  غير  يزال  ال  االحتمال  هذا  بأن  معترفا  حقا«،  ذلك 

اليوم. وسأل »ماذا سيكون الوضع الطبيعي الجديد؟«.
المنصات  وعلى  الصاالت  في  األفــالم  عرض  فكرة  كانت  إذا 
تخطط  ما  وهو  هوليوود،  في  طرحت  واحد  وقت  في  الرقمية 
التي  األفالم  بكل  يتعلق  ما  في  العتماده  براذرز«  »وورنر  شركة 
من  شيء  أي  تعلن  لم  بوليوود  فإن   ،2021 سنة  ستطرحها 

هذا القبيل.
الكوميدي  والممثل  المخرج  ورأى 
البطولة  دور  يؤدي  الذي  كاشياب  أنوراغ 
كي  »إيــه  الــســوداء  الكوميديا  فيلم  في 
األسبوع  هذا  سيتوافر  الذي  كيه«  إي  ضد 
»يجب  أفالما  ثمة  أن  »نتفليكس«،  على 

عرضها على الشاشة الكبيرة«.
ــصــورون  ي الــمــخــرجــيــن  أن  ــح  ــ وأوض
مع  يكيفونها  ظـــروف  ــي  ف أفــالمــهــم 
عليها  يتفقون  الــتــي  الــعــرض  طريقة 
»ينبغي  ولــذلــك  المنتجة،  الجهة  مــع 
الوفاء  والموزعين  االستوديوهات  على 

بوعودهم«.
كومال  السينما  سوق  في  الخبير  وقال 
أقفل  السينما  دور  من  ــددا  ع إن  ناهتا 
تتجه  فيما  المتراكمة،  الخسائر  بفعل 
وأضاف  مماثلة.  قرارات  إلى  أخرى  صاالت 

»سيكون ذلك كارثيا«.
في  التقدم  أن  ــرون  ي المتفائلين  المراقبين  بعض  لكن 

عملية التلقيح سيسمح للسينما الهندية بتحقيق عودة قوية.
العودة  هذه  ستستغرقه  الذي  الوقت  بأن  ناهتا  كومال  وأقر 

غير معروف »لكنه سيكون أشبه بانفجار كبير جدا«.
معقل  بنغالور،  من  مخرج  وهــو  جايانا،  براساد  هــاري  أمــا 
اآلخر،  هو  فأبدى،  كارناتاكا،  واليــة  بلغة  تصور  التي  األفــالم 

اقتناعه بأن »صناعة السينما أبدية«.

تأثر  مثلما   2020 العام  خــال  ليبيا  في  الفن  تأثر 
يكن  ولــم  ــا«،  »كــورون جائحة  جــراء  من  كله  العالم 
كما  المنتهية،  السنة  خــال  كبيرة  إنتاجات  هناك 
الرموز،  من  عددا  أخيرا  الليبية  الفنية  الساحة  ودعت 
التي  الخارجية  الــمــشــاركــات  بعض  يبقى  ولــكــن 
تستحق  ليبية  مواهب  ــود  وج على  الضوء  سلطت 

مكانة كبيرة في الخريطة الفنية العربية.
أبرز  أحــد  »الزعيمان«  الليبي  المسلسل  ــان  وك
الماضي،  الــعــام  ــال  خ نجاحا  المحلية  اإلنــتــاجــات 
الليبية  المحلية  الساحة  على  واسعا  صــدى  وحقق 
درامي  مسلسل  هو  و»الزعيمان«  العربية،  وكذلك 
بالشراكة  اإلعامية  ســام  شبكة  نفذته  تاريخي، 
شخصيات  يــتــنــاول  للثقافة،  الــعــامــة  الهيئة  مــع 
بشير  الزعيم  هما  الليبي  التاريخ  في  مهمة  تاريخية 

السعداوي والزعيم سليمان الباروني.
نجوم  أهــم  مــن  مجموعة  المسلسل  فــي  ــارك  ش
ممثا   250 من  أكثر  إلى  باإلضافة  الليبية،  الدراما 
بينهم  من  مختلفة،  عربية  جنسيات  من  وممثلة 
المجاهد  دور  فــي  القاطي،  ربيع  المغربي  النجم 
الباروني،  باشا  سليمان  الليبي  السياسي  والمناضل 
أسامة  وإخـــراج  الــافــي،  وليد  إنتاج  من  المسلسل 

رزق، وسيناريو وحوار عزة شلبي وأحمد نبيل.
قــرفــال  حــســن  الليبي  للفنان  كـــان  حــيــن  ــي  ف
الطبيعة«،  وراء  »ما  مسلسل  في  المهمة  مشاركته 

الذي تصدر بطولته الفنان المصري أحمد أمين.
ملحوظا  نجاحا  الطبيعة«  وراء  »ما  مسلسل  وحقق 

وجاءت  العام،  هذا  عرضه  بعد  العربية  الساحة  على 
»زنقة  مسلسل  فــي  تألقه  بعد  قــرفــال  مــشــاركــة 
العام  من  رمضان  شهر  خال  عرض  الــذي  الريح«، 
العمل  وهو  »شمعون«،  اليهودي  دور  في  الماضي، 
حقيق،  عبدالرحمن  وكتبه  رزق  أسامة  أخرجه  الــذي 
الساحة  مستوى  على  يتألق  كي  جديد  من  عاد  حيث 

الفنية.
من  المستوحى  الطبيعة«  وراء  »ما  مسلسل  ويعد 
توفيق،  خالد  أحمد  الكبير  الكاتب  ــات  رواي سلسلة 
في  نسخة  مليون   15 تجاوزت  مبيعات  حققت  التي 
»نتفليكس«  إنتاج  من  عمل  أول  العالم،  أنحاء  جميع 

في الدراما المصرية.
تنتوش  سند  الشاب  الليبي  الفنان  ــارك  ش كما 
في  عرض  الــذي  »االختيار«  المصري  المسلسل  في 
المسلسل  في  تنتوش  وظهر  الماضي.  رمضان  شهر 
الليبي  بالجيش  ضابط  دور  لعب  إذ  ــرف،  ش ضيف 
عشماوي  هشام  المصري  اإلرهــابــي  إقــنــاع  يــحــاول 

باالستسام بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا.
المصري  الضابط  حياة  يتناول  »االختيار«  مسلسل 
صاعقة،   103 الكتيبة  قائد  المنسي  صابر  أحمد 
رفح  بمدينة  البرث  مربع  كمين  في  استشهد  الــذي 
إرهابي  لهجوم  التصدي  أثناء   2017 العام  المصرية 

ميمي  بيتر  إخراج  ــن  م والمسلسل  ســيــنــاء.  ــي  ف
كــرارة  أمــيــر  بطولة  ومــن  دويــــدار،  بــاهــر  وتأليف 

وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل.
والعشرين  السابع  في  الليبية  الساحة  وفقدت 
عبدالرحمن  الليبي  الــفــنــان   ،2020 مـــارس  مــن 
طويلة  معاناة  بعد  عاما  الـــ78  ناهز  عمر  عن  قنيوة، 
الملحنين  مــن  الــراحــل  الفنان  ويعد  الــمــرض.  مــع 
على  الليبية،  الغنائية  المكتبة  أثروا  الذين  البارزين، 
أصــوات  مــع  وتعامل  الــقــرن،  نصف  مــن  أكثر  مــدى 
كالفنانة  طويلة  لفترة  األغنية  مسار  تصدرت  كبيرة 
وأصـــوات  محمود  كـــارم  والــفــنــان  الصغيرة  نــجــاة 
من  ــرى  أخ أللــوان  موهبته  واتسعت  أخــرى،  عربية 
عبر  كثيرا  قدمه  الذي  كالمونولوج  الغنائية  األعمال 
عبر  »قزقيزة«  الغرياني  يوسف  مثل  الليبيين  رواده 
فترة  منذ  الجمهور  أذهــان  في  عالقة  زالت  ال  أعمال 
التصويرية  الموسيقى  تأليف  وكذلك  السبعينات، 
منها  المميزة،  التلفزيونية  المسلسات  من  لعدد 

»فندق البخاء« و»الفال«.
عشر  السادس  في  الليبي  الفن  ساحة  فقدت  كما 
عبدالحميد  الكمان  وعازف  الفنان   2020 فبراير  من 
في  الكمان  عازفي  أهــم  كأحد  عــرف  ــذي  ال قشوط، 
اإلذاعــة  فرقة  الستينات  ــر  أواخ خــال  وتصدر  ليبيا، 
من  فنانين  أعضائها  معظم  كان  التي  للموسيقى 
الحفناوي  أحمد  الشهير  الفنان  رأسهم  وعلى  مصر، 
قشوط،  مــرة  خاطب  ــذي  ال كلثوم،  أم  فرقة  عضو 
الفنان  وتميز  أصدقائه،  وفق  خليفتي«،  »أنت  قائا: 
وقاد  الموسيقي،  والتوزيع  النوتة  كتابة  بــإجــادة 
مغادرة  بعد  للحفناوي  خلفا  الموسيقية  الفرقة 

األخير ليبيا.
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بوليوود تتمنى نسيان 2020 واستعادة بريقها مجددا

قائمة أعلى األفالم األجنبية تحقيقا لإليرادات في العام 2020

»الزعيمان« أبرز األعمال ومشاركات مميزة عربيا ورحيل النجوم

كان مليئا بالفضائح والوفيات

الفن الليبي في 2020

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

القاهرة - محمد علوش

وفي  المتحدة،  بالواليات   2020 العام  في  التذاكر  شباك  تأثر 
شباك  وانخفض  »كورونا«.  فيروس  جائحة  جراء  أجمع،  العالم 
عندما   ،2019 بالعام  مقارنة  دوالر  مليار   1.5 من  بأكثر  التذاكر 
وصل فيلم »Avengers: Endgame« إلى دور السينما مع أكبر 
وفقا  وذلك  اإلطالق،  على  افتتاحية  محلية  أسبوع  نهاية  عطلة 

.»Comscore«لـ
بحلول  دوالر  مليار   3.37 المحلي  التذاكر  شباك  حجم  وبلغ 
هذا  دوالر  مليار   1.816 بـ  مقارنة   ،2019 العام  في  الوقت  هذا 

وسيظل   ،%  46.2 بانخفاض  العام 
بجانبه   2020 للعام  التذاكر  شباك 
من  الرغم  على  النجمة،  عالمة  دائما 
منتصف  في  السينمات  معظم  إغالق 
إبطاء  في  للمساعدة  مارس  شهر 

انتشار فيروس »كورونا«.
في  ربحا  األكثر  الفيلم  وكان 
قبل  العام،  هذا  المتحدة  الواليات 
 ،»Bad Boys for Life« هو  اإلغالق، 
وكان  دوالر،  ماليين   204 حقق  حيث 
الفيلم األكثر ربحا في هذا الوقت من 
 Captain« فيلم  هو  الماضي  العام 
مارس  في  افتتح  الذي   »Marvel
دوالر.  مليون   413 بمبلغ   ،2019

مليون   357 بلغت  أرباحا   Avengers: Endgame فيلم  وحقق 
دوالر  مليون   858 كسب  في  واستمر  له  ظهور  أول  في  دوالر 
على  ربحا  األعلى  الفيلم  ليصبح  عالميا  دوالر  مليار   2.8 و  محليا 

اإلطالق، وفق موقع »السينما دوت كوم«.
أكبر  ثاني  الصين، وهي  السينمائية في  الصناعة  كما تضررت 
فيروس  من  بشدة  المتحدة،  الواليات  بعد  العالم  في  صناعة 
دوالر  ملياري  بنحو  الصيني  التذاكر  شباك  وانخفض  »كورونا«. 
من  الزمنية  الفترة  بنفس  مقارنة  العام  من  شهرين  أول  في 
يناير  أواخر  منذ  الصين  في  السينما  إغالق  تم  الماضي.  العام 

أكثر  تكون  ما  عادة  التي  الجديدة،  الصينية  السنة  ذلك  في  بما 
أوقات السينما ازدحاما في المنطقة.

وفي  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في  السينمات  إغالق  مع 
اإلصدارات  األفالم  استوديوهات  أخرت  العالم،  من  أخرى  أجزاء 
الكاملة،  القائمة  غيرت  المثال،  سبيل  على  ديزني،  الرئيسية. 
السينما  دور  في  أفالمها  من  العديد  عرض  يتم  لم  و»مارفل« 
تحطيم  على  القدرة  بالفعل  لديها  كان  التي   ،2021 العام  حتى 
 Jurassic World:« ومنها  التذاكر،  شباك  في  القياسية  األرقام 

.»Avatar 2« و »Dominion
 The Eight« فيلم  فيعتبر   »boxofficemojo« ووفق 
فمع  العام،  هذا  لإليرادات  تحقيقا  األفالم  أكثر  من   ،»Hundred
 80.000.000 لـ  وصلت  ميزانية 
استطاع  أميركي،  دوالر  مليون 
يليه   ،461.292.123 تحقيق 
 Bad Boys« فيلم  القائمة  في 
قاربت  دولية  بأرباح   ،»for Life
فيلم  كان  ثم  الـ426.505.244، 
نوالن،  كريستوفر  العبقري  المخرج 
بشباك  إيرادات  محققا   ،»Tenet«
 ،361.400.000 العالمي  التذاكر 

وفي أميركا فقط 57.800.000.
المرتبة  في  جاء  حين  في 
 »Sonic the Hedgehog« الرابعة
عالميا،   310.545.149 بمبلغ 
في  محققا   »Dolittle« فيلم  ثم 
المركز  وفي   ،246.073.367 مبلغا وصل  العالمي  التذاكر  شباك 
قاربت  عالمية  بأرباح   »Legend of Deificatio« السادس 

الـ240.647.155.
المركز  على   »Birds of Prey« روبي،  مارجوت  فيلم  وحصل 
 The« بعده  وجاء   ،201.858.461 محققا  عالميا  السابع 
 »Onward«و  ،142.803.000 دولي  بإيراد   ،»Invisible Man
التذاكر  بشباك   141.477.370 بمبلغ  التاسع  المركز  في 
وحقق   »The Call of the Wild« العاشر  المركز  وفي  العالمي، 

.110.939.029

من  كبير  عدد  فارقنا  حيث  بقوة،  الفنانين  عالم  واألزمات  الوباء  عام  ضرب 
بوسيمان  شادويك  لرحيل  ومثل  والكبار،  منهم  الشباب  العالميين  الفنانين 
الفني، حيث عانى في صمت شديد ولم  صدمة كبرى لمحبيه ونجوم الوسط 
 28 في  سريعا  األميركي  الممثل  رحلة  فانتهت  وتألمه،  أنينه  أحدهم  يسمع 
2020، ولكنها لم تنته خالية الوفاض، وكان من أشهر أعماله  من أغسطس 

فيلم »بالك بانثر«، الذي جسد من خالله شخصية الملك تشاال.
تاريخ  في  الممثلين  أشهر  من  واحد  وهو  دوغالس  كيرك  أيضا  رحل  كما 
وفائز  قبل  من  األوسكار  بجوائز  ترشيحات  ثالثة  على  حصل  الذي  أميركا، 
دوغالس.  مايكل  الشهير  الممثل  والد  وهو  مرتين،  غلوب«  »غولدن  بجائزة 
2020، محاطا بأسرته عن عمر  العام  ورحل دوغالس في الخامس من فبراير 
بحديقة  ودفن  لرحيله  الرئيسي  السبب  العائلة  تعلن  ولم  أعوام،   103 ناهز 

ويستوود ميموريال.
وتوفيت في العام 2020 وتحديدا في 16 مايو الماضي، الفنانة لين 
ومؤلفة،  ومنتجة  كمخرجة  السينما  مجال  في  عملت  التي  شيلتون، 
تقديمها  قبل  قصيرة  أعمال  عدة  في  كمونتيرة  المسيرة  وبدأت 
األعمال  عديد  خالل  من  واشتهرت  الطويلة،  الروائية  األفالم  عديد 
 ،»Sword of Trust«و  »Your Sister's Sister« مثل  الدرامية 
 ،»Little Fires Everywhere« الدراما أعمالها بمسلسل  أخر  وكان 

الذي حصل على عديد اإلشادات النقدية.
ومنهم  أيضا  والشباب  الكبار  رحيل  العام  هذا  شهد  أشرنا،  وكما 
من  الثامن  في  أعلن  التي  ريفيرا،  نايا  الشابة  والمطربة  الممثلة 
ابنها  رفقة  غامضة  ظروف  في  اختفاؤها   ،2020 العام  من  يوليو 
ابنها  وعن  عنها  البحث  رحلة من  وبعد  أعوام،   4 العمر  البالغ من 
والدته  بغرق  أخبرهم  الذي  الطفل  على  السلطات  عثرت  جوسي، 

خالل محاوالتها إنقاذه.
2020 واحد من أشهر  الرابع والعشرين من مارس  ورحل في 
تيرينس  الفنان  المتحدة  الواليات  في  والمسرح  الفن  نجوم 
الكبرى  »توني  جائزة  على  مرات  أربع  حصل  الذي  ماكنالي، 
المميزة،  األعمال  والتلفزيون عديد  للسينما  للمسرح«، وقدم 

ورحل بعد إصابته بفيروس »كورونا« عن عمر 81 عاما.
باسم  المعروفة  ريغ  ديانا  العالمية  الفنانة  رحلت  كما 
وذلك  ثرونز«  أوف  »غايم  مسلسل  في  تايرل«  أولينا  »الليدي 

في العاشر من سبتمبر 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.
أحد  معها  تأخذ  أن  دون  ترحل  أن   2020 سنة  ترض  ولم 
كونري،  شون  الكبير  الممثل  وهو  العالم  في  الفن  عمالقة 
وتوفي  حافلة،  لمسيرة  تحقيقا  النجوم  أكثر  من  واحد  وهو 
عمر  عن   2020 العام  أكتوبر  من  والثالثين  الحادي  في 

ناهز 90 عاما.

قائمة أبرز نجوم الفن 
األجانب الراحلني في 2020

منهم شون كونري وكيرك دوغالس

● مشهد من فيلم »باد بويز فور اليف«

● بوستر فيلم »تينيت«

● الفنان الراحل شوشانت سينغ راجبوت وحبيبته ريا شاكرابورتي

● عرفان خان

● مسلسل »الزعيمان«

● عبدالحميد قشوط ● حسن قرفال



● فريق النصر بعد تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية

فيفي
املرمىاملرمى

قائمة  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أصدر 
بطولة  في  سيشاركون  الذين  الالعبين 
ستقام  التي  المحليين،  لالعبين  أفريقيا 
 .2021 القادم  يناير   17 في  بالكاميرون 
المحليين  منتخب  يدخل  أن  المقرر  ومن 
في معسكر إعداد في مصر، قبل السفر إلى 
الكاميرون، وذلك ابتداًء من الرابع من يناير 

.2021
أحمد  المدينة  نادي  من  القائمة  وضمت 
عالء  أبوسليم  نادي  ومن  عزاقة،  عبداهلل 
رمضان  معاذ  الهالل  ومن  القجدار،  مسعود 
النصر  ومن  حامد،  فوزي  وأنس  العمامي، 
صابر  وفتحي  فكرون  أحمد  الدين  صالح 
الالفي  يونس  معاذ  االتحاد  ومن  عبداهلل، 

محمد  وعلي  علي  بن  نصر  وعبدالعزيز 
محمد  والمهدي  صالح  سالم  وعمران  علي 

الهوني.
كما ضمت القائمة؛ مراد أبوبكر الوحشي 
احميده  وعبداهلل  عبدالقادر  فرج  وحامد 
وطاهر  بودبوس  وإبراهيم مسعود  الشريف 
عبدالسالم بن عامر وشامخ فرج حامد وأحمد 
محمد رمضان، ومحمد علي سالم، من نادي 
ربيع  طرابلس  أهلي  ومن  بنغازي،  األهلي 
مختار أبوبكر الالفي ومنصور رمضان مكاري 
وامحمد مفتاح ميالد والمعتز المهدي حسن 
جذور  ناصر  ومحمد  المريمي  مجدي  وخالد 
وعبداهلل فتحي عبدالرحمن وزكريا الهريش 

ومحمد رمضان مكاري.

مالعب 14

منتخب الشباب.. وخارطة 
طريق املستقبل

الحدث

زين العابدين بركان

لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  غادر 
بطولة  منافسات  عاما   20 دون  القدم 
األخيرة  مباراته  وخسر  أفريقيا  شمال 
أمام المنتخب التونسي في آخر دقائقها، 
المشوار  آخر  في  التأهل  بطاقة  وفقد 
ظهر  الذي  المتميز  المستوى  رغم 
في  خاضها  التي  المباريات  طوال  به 
البطولة التي استهلها بفوز على منتخب 
الجزائر وتعادل مع المغرب وخسارة أمام 

المستضيف تونس.
وتفريطه  فقدانه  عن  النظر  وبغض 
كنا  الذي  الشباب  لكن  الترشح  ورقة  في 
نطمح في أن يتواجد منتخبنا به ويسجل 
حضوره ألول مرة في مالعبه مطلع العام 
قيمة  من  يقلل  ال  ذلك  أن  إال  الجديد، 
والذي  البطولة،  خالل  شبابنا  قدمه  ما 
االهتمام  ويستمر  يتواصل  أن  نطمح 
من  فخروجنا  البطولة،  بعد  حتى  به 
الشباب  حلم  نهاية  تعني  ال  المنافسة 
إعداد  مشروع  بداية  هي  بل  الواعد 
طريق  خارطة  ووضع  للمستقبل،  فريق 
للمنتخب  األول  الداعم  ليكون  طويل 
األول الذي في حاجة دائما لضخه بدماء 

جديدة شابة.
المنتخب  هذا  مسيرة  ستتوقف  فهل 
الشاب عند هده المحطة بعد تعثره في 
عودته  ونترقب  ننتظر  أم  االختبار؟، 
ومناسبة  استحقاق  أول  مع  للظهور 
مصيره  سيكون  وهل  قادمة؟ 
كغيره من المنتخبات التي سبقته 
من األجيال السابقة التي أصبحت 
أن  بعد  للمناسبات  منتخبات 
النسيان؟  وطواها  اإلهمال  طالها 
من  ونستفيد  الصفحة  سنطوي  أم 
تحت  ونضعها  التجربة  هده  أخطاء 
ونبني  الرصيد،  إلى  ونضيفها  المجهر 
ودعمه  استمراريته  على  ونحافظ  عليها 
جاهزية  حالة  في  ليكون  واستقراره 
واالستحقاقات  المواعيد  لكافة  دائمة 

القادمة رغم كل التحديات.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

ا في قائمة منتخب املحليني املشاركني في بطولة أفريقيا
ً
28 العب

فاز العب نادي »يوفنتوس« اإليطالي، 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الحادي  القرن  العب  بجائزة 
جوائز  من  المقدمة  والعشرين، 
بالشراكة  سوكر«،  »جلوب  دبي 
الدولي.  الرياضي  دبي  مؤتمر  مع 
الحالي  »يوفنتوس«  نجم  وتفوق 
و»ريال مدريد« و»مانشستر يونايتد« 
ليونيل  »برشلونة«  نجم  على  األسبق، 
ميسي، والبرازيلي رونالدينيو، إلى جانب 
المصري  اإلنجليزي،  »ليفربول«  جناح 
رونالدو  كريستيانو  وقدم  صالح.  محمد 
التي مرت  الـ20 عامًا  مسيرة مميزة على مدى 
حيث  اآلن،  حتى  والعشرين  الحادي  القرن  من 

بدأت مسيرته االحترافية في 2003.
رونالدو لعب بقميص »مانشستر يونايتد« 
بخمس  وفاز  و»يوفنتوس«  مدريد«  و»ريال 
بطوالت لدوري أبطال أوروبا، وكذلك خمس 

كرات ذهبية أفضل العب في العالم.
الشكر  رونالدو  الجائزة قدم  وعقب تسلمه 
والعائلة  وزمالءه  دعموه  من  وكل  للجميع 
واألصدقاء وجميع الحضور وكل من ساعده خالل 
سنوات تألقه ومنحه الثقة والدعم، مضيفًا: »شيء 
هؤالء  مع  الحدث  ذلك  من  جزءًا  أكون  أن  عظيم 
الالعبين، وآمل أن أكون هنا العام المقبل وأكون قادرًا 
الحضور  هؤالء  مع  القدم  بكرة  أكثر  االستمتاع  على 
وهذا  وسعيد  جدًا  فخور  أنا  األسماء..  وهذه 
يعطيني الحماس لكي أكمل رحلتي مع كرة 
ألمنح  قادمة  لسنوات  اللعب  وأود  القدم، 

المتعة للناس«.

قال الدراج الدولي السابق علي المزوغي، إنه تقدم باستقالته من منصب نائب 
رئيس الجمعية الليبية للدراجات، ولكنه تفاجأ بعدم وجود تفاعل من زمالئه 

بالجمعية مع ما يطرحه من آراء، وكذلك استقالته. وقال في تصريح لـ»الوسط« 
إن له تاريخًا في اللعبة، ومن حقه إبداء اآلراء في الجمعية، وكذلك اتحاد اللعبة، 

وأنه »ال أحد وصي عليهم، والجمعية وُجدت لمساندة اللعبة في ظل عدم 
اهتمام اتحاد اللعبة بالرياضيين القدامى«.

اختارت الجمعية العمومية لنادي الوحدة، عماد التركي رئيسًا للنادي ◆
للسنوات القادمة، خلفا لعبداهلل الطبيب، وذلك ضمن القائمة التي 

ترشحت لرئاسة النادي، في الفترة الماضية. وعلمت »جريدة الوسط« 
أن القائمة تضم سبع شخصيات رياضية ستشكل مجلس إدارة النادي 
الجديد. ويذكر أن عماد التركي، هو ابن رئيس نادي المدينة السابق 

عبدالسالم التركي.
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● منتخب المحليين

جولة حراس املرمى على الواجهة األفريقية.. أبطالها الوحيشي والالفي

اجتمع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
بشير القنطري، اإلثنين، مع عميد بلدية 

مصراتة، المُنتخب محمود السقوطري، في 
مقر الهيئة بطرابلس، حيث ناقشا وضع 

المنشآت الرياضية بمصراتة. وتركز االجتماع، 
الذي حضره عدد من أعضاء بلدية مصراتة، 

على بحث متطلبات البلدية لتطوير قطاع 
الشباب والرياضة، وتحديد القصور في 

استكمال تنفيذ بعض المشروعات الرياضية 
هناك. وأكد القنطري أنه تابع التقدم في 
بعض المشروعات الرياضية على مستوى 

البلدية وأنديتها، وأنه سيُعالج المشكالت 
التي تُواجه بعضها في استكمال تنفيذها. 

وكشف رئيس الهيئة أنه سيطلق بعض 
المشروعات الجديدة، من بينها إنشاء مالعب 

وساحات لتشجيع المواطنين على ممارسة 
الرياضة بالفضاءت المفتوحة، إضافة إلى دعم 

احتياجات بيوت الشباب ومفوّضية الكشاف 
والمرشدات ببلدية مصراتة.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، بشير القنطري، كان استقبل في 
وقت سابق المدير الفني للمنتخب الوطني 
الجديد زوران فيليبوفيتش، والطاقم الفني 
المرافق له، وعلمت »الوسط« أن القنطري 
يهدف للتعرف على البرنامج العام للمدرب 
الصربي الذي سيقدمه للنهوض بأداء كرة 

القدم الليبية.
وتناول اللقاء رؤية وجدية الهيئة لتطوير 

قطاع الشباب والرياضة بليبيا، كما تم الحديث 
بشكل عام على مستوى أداء الالعبين ورؤية 

المدرب لتطوير أدائهم. وخالل اللقاء أشار 
رئيس الهيئة إلى إمكانية أن يكون المدرب 

مسؤوال عن كل الفئات السنية والطاقم 
التدريبي، وأن يكون هناك دورات تدريبية 

تستهدف المدربين للرفع من كفاءتهم.

»الشباب والرياضة« تِعد 
بدعم المشروعات إلنعاش 

الرياضة بمصراتة

القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  وعانى  اشتكى  فيما 
تصفيات  منافسات  ضمن  األخيرة  الدولية  مبارياته  خالل 
مستوى  فى  واضح  ضعف  من  )الكان(  أفريقيا  أمم  بطولة 
كان  مهمة  مباريات  وخسارته  لتعثره  أدت  المرمى  حراسة 
ظهر  حيث  االستوائية،  غينيا  منتخب  مواجهتي  آخرها 
وتراجع  عزاقة  وأحمد  الطلحي  فتحي  جاهزية  عدم  واضحا 
ابتعادهما  نتيجة  والفني  البدني  ومستواهما  مردودهما 
التنافسية  المواجهات  وأجواء  المالعب  عن  طويلة  لفترة 

وغياب رتم المباريات.
خالل  التفاؤل  فينا  بعثت  كبيرة،  أمل  بارقة  وظهرت 
اآلونة األخيرة من خالل بروز حراس مرمى من جيل الشباب 
أبطالها  كان  بالدنا،  في  المرمى  حراسة  مستقبل  يمثلون 
الحارس الواعد معاذ الالفي، الذي تألق في مباراة الذهاب 
أن حل  بعد  المصري،  وبيراميدز  االتحاد  فريق  بين  األولى 
وقدم  له،  أفريقي  ظهور  أول  في  الفرجاني،  لمحمد  بديال 

مباراة بطولية في مواجهة وصيف بطل الكونفدرالية.
وشهدت مباراة األهلي ببنغازي والترجي التونسي عودة 
الحارس الشاب مراد الوحيشي، إلى الواجهة من خالل دوره 
الالفت في مواجهة بطل تونس وحفاظه  البطولي وتألقه 

على بقاء شباكه نظيفة طيلة دقائق المباراة المثيرة.
هذه  بعد  اآلن  الواجهة  إلى  يقفز  الذي  والسؤال 
هل  الثالثة  مرمانا  لحراس  والناجحة  الصعبة  االختبارات 
الوقت  في  ظهرا  اللذين  الحارسين  هذين  تألق  سيستمر 
الزاد  لهذا  منتخبنا  فيه  يحتاج  الذى  الوقت  في  المناسب 
المتميزين؟، وهل سنشهد أحد هذين  المرمى  من حراس 
الصربي  المدرب  بثقة  ويفوز  يحظى  المتميزين  الحارسين 
الجديد في الدفاع عن عرين وشباك المنتخب الوطني لكرة 
أفريقيا  أمم  بطولة  في  المرتقبة  مشاركته  خالل  القدم، 
الكاميرون  بمالعب  ستقام  التي  الشان  المحليين  لالعبين 
انطالقة  نقطة  البطولة  هذه  لتمثل  الجديد،  العام  مطلع 
الشابين،  الحارسين  هذين  مسيرة  في  كبيرا  وتحوال 
ومسيرة المنتخب الوطني خالل المرحلة المقبلة على كافة 

الواجهات والمواعيد.

الوسط - زين العابدين بركان

● مراد الوحيشي

● رونالدو

استثنائيًا  عامًا   ،2020 المنقضي،  العام  كان 
جمد  أن  بعد  عاديًا  عامًا  يكن  ولم  مختلفًا، 
كل  في  الرياضية  الحركة  وشل  تمامًا  الحياة 
مكان، ولم يكن هذا العام في أحسن حاالته، 
النشاط  يتوقف  فتارة  حمل،  بما  رحل  فقد 
متأخرًا  نشاطه  يستأنف  أخرى  وتارة  ويتعثر 
مدرجات  أمام  استحياء  وعن  وبطء  بخجل 
اضطرارية  وتوقفات  موصدة،  وأبواب  خاوية 
فاجأت  التي  »كورونا«،  فيروس  جائحة  بسبب 

كل العالم، وغيرت كل شىء.
2020 عام مرت أشهره طويلة وثقيلة، وقد 
العجاف،  والمواسم  األعوام  أسوأ  من  يكون 
وتوقفًا  تعطاًل  شهد  الذي  الموسم  وهو 
للنشاط الرياضي لفترة غير قصيرة، ولم يكن 
ولم  والطموحات،  اآلمال  مستوى  في  الحصاد 
يلِب ولو القليل منها في ظل ظروف استثنائية 
ومنتخباتنا  المحلية  فرقنا  عاشتها  صعبة 

الكروية فكان عام اإلخفاقات وخيبات األمل.

عام الفقد والرحيل
لم يكتفِ هذا العام الثقيل بتوقف النشاط، 
رحيل  شهد  حيث  والوجع،  الفقد  عام  كان  بل 
العديد من نجوم الكرة والمبدعين، ورغم قلة 
كان  فقد  الرياضي،  العام  نشاط  حجم  وشح 

عام اإلخفاقات وخيبات األمل أيضًا.
في  الليبية،  الرياضة  فقدتهم  ما  وأبرز 
الكرة  ونجم  الغنائي  الشاعر   ،2020 العام 
الوطني  المنتخب  والعب  المدبل،  فرج  الليبية 
وأحمد  الفرجاني،  الرازق  عبد  و»المدينة« 
ليبيا،  تاريخ  في  للرياضة  وزير  أول  صويدق 
حارس  بـ»الدوة«،  الشهير  القاضي  ومحمد 
مرمى فريق »المدينة«، والشيخ ميلود عريبي 
السابق  القدم  لكرة  الليبى  االتحاد  رئيس 
وبشير  دوال  وفرج  الوطني،  المنتخب  ونجم 
لكرة  الليبي  المنتخب  مرمى  حارسا  غريبة 
والمنتخب  »التحدي«  ونجم  سابقًا،  القدم 
السابق الراحل عيسى مخلوف، والمرحوم عبد 
»المدينة«  نادي  رئيس  موسى،  بن  الكريم 
الشباب  وزير  قويدر،  وإبراهيم  السابق، 

السابق. والرياضة 

عام بدون موسم كروي
لم يشهد هذا العام إقامة الموسم الكروي 
الثاني  للموسم  يقم  أن  له  يكتب  لم  الذي 
ليضيع  والرياضات  األلعاب  كل  وفي  تواليًا، 
موسم كروي آخر من عمر ورصيد هذا الجيل، 
عودة  يعلن  ولم  الكروي،  النشاط  يعد  ولم 
األشهر  خالل  متأخرًا،  إال  نشاطه  واستئناف 
المنتخب  عودة  شهد  الذي  العام  من  األخيرة 
الوطني األول لكرة القدم لإلعداد واالستعداد 
ُأسندت  حيث  جديدة،  فنية  بقيادة  جديد  من 
مهمة تدريبه للمدرب الوطني علي المرجيني 
فوزي  التونسي  للمدرب  بدياًل  حل  الذي 

البنزرتي.
أول  في  الوطني  المنتخب  المرجينى  وقاد 
أمام  خسرها  بتونس  ودية  وتجربة  مباراة 
مباراتيه  ليفقد  عاد  ثم  مدعشقر،  منتخب 
تصفيات  االستوائية ضمن  غينيا  منتخب  أمام 
ليتم  برحيله  عجل  ما  وإيابًا،  ذهابًا  الكان 
وتكليف  الجديد،  الصربي  المدرب  مع  التعاقد 
له،  مساعدًا  الككلي،  محمد  الوطني  المدرب 
وهو  واختبار  استحقاق،  أول  أمام  وسيكون 

لالعبين  أفريقيا  بطولة  نهائيات  في  الظهور 
يناير،  مطلع  بالكاميرون  )الشان(  المحليين 
يحقق  أن  دون  ويمر  العام  وينتهي  ليمضى 

خالله منتخبنا الوطني أي انتصار كروي.

»النصر« في ربع نهائي »الكونفدرالية«
وعلى صعيد مشاركات فرق أنديتنا المحلية، 
المحلية  فرقنا  أفضل  »النصر«  فريق  كان 
في  نجح  حين  األفريقية  الواجهة  على  حضورًا 
الكونفدرالية  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  بلوغ 

التي غادرها أمام »حسنية أغادير« المغربي.
ظهور مخيب لكرة اليد والطائرة والصاالت
الماضي عودة  العام  يناير من  وشهد شهر 
الواجهة  إلى  اليد  لكرة  الليبي  المنتخب 
في  تواجده  سجل  حيث  غياب،  بعد  الدولية 
اليد،  لكرة  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات 
عودة  المغرب  العيون  مدينة  وشهدت 
الصاالت،  داخل  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب 
بطولة  منافسات  في  شارك  حيث  نشاطه  إلى 
العالم،  كأس  لنهائيات  المؤهلة  أفريقيا  أمم 
تواجدها من خالل  الطائرة  الكرة  كما سجلت 
أنديتها، حيث مثل فريقا »الهالل« و»أساريا« 

بطولة  منافسات  في  الليبية  الطائرة  الكرة 
بالقاهرة. العربية  األندية 

البطل القرقني نجم العام
القرقني  كمال  العالمي  الليبي  البطل  وتوج 
ُأقيمت  التي  أولمبيا«  »مستر  بطولة  بفضية 
أقوى  وهي  األميركية  فيغاس  الس  بوالية 
ليكون  األجسام،  للمحترفين في كمال  بطولة 
صاحب اإلنجاز الوحيد وبطل ونجم العام األول 

دون منازع.

أبواب االحتراف
الماضي  العام  الكروي  الموسم  غياب  وفي 
المحليين لخوض  تحول عدد كبير من العبينا 
العربية  الجوار  بمالعب  احترافية  تجارب 
وتألق  الكروي  مستقبلهم  إلنقاد  المختلفة 

البعض منهم مع فرقهم الجديدة.

مغادرة منتخب الشباب
وشهد ختام العام مشاركة للمنتخب الليبي 
شمال  بطولة  تصفيات  منافسات  في  للشباب 
أفريقيا  بطولة  لنهائيات  المؤهلة  أفريقيا 

آخر  في  غادرها  التي  بموريتانيا، 
المستضيف،  أمام  بخسارته  المشوار 

تونس. منتخب 

األبطال  دوري  في  أفريقي  رباعى 
والكونفدرالية

 4 مشاركة  العام  هذا  شهد  كما 
الليبية  الكرة  لتمثيل  محلية  فرق 

األندية  بطولتي  منافسات  في 
غادر  الذي  »النصر«  وهي  األفريقية، 

أمام بطل  أفريقيا  أبطال  تمهيدي دوري 
»األهلي  وفريق  بلوزداد«،  »شباب  الجزائر 

»الترجي«  لمواجهة  يستعد  الذى  ببنغازي« 
األبطال،  لدوري  الثاني  الدور  إياب  ضمن 

و»االتحاد الذي سيواجه »بيراميدز« المصري 
لـ»الكونفدرالية«،  الثاني  الدور  إياب  لقاء  في 
مجددًا  سيلتقى  الذي  طرابلس«،  و»األهلي 
فريق »االتحاد المنستيري«، ضمن إياب الدور 

لـ»الكونفدرالية«. الثاني 

عام جديد حافل بالمواعيد
الكروي هذا  النشاط  وفي ظل توقف وتعثر 
ماراثونيًا  عامًا  الجديد  العام  سيكون  العام 
والتحديات  واالستحقاقات  بالمواعيد  حافاًل 
الذي  القدم،  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب 
نهائيات  في  بالمشاركة  عامه  سيستهل 

حضوره  يسجل  التي  الـ»شان«  بطولة 
تاريخه،  في  الرابعة  للمرة  بمالعبها 

منتخبات  مواجهة  في  القرعة  وأوقعته 
بطولة  حامل  الديمقراطية  الكونغو 
والكونغو  مناسبتين  في  الـ»شان« 
سيشارك  كما  والنيجر.  برازافيل 
كأس  بطولة  في  الوطني  المنتخب 
العرب، التي نتمنى أن يحالفه النجاح 
فيها، وتستمر مسيرته الدولية على 
يفتح ويدشن  الواجهات، وهو  كافة 
العام الجديد الذي نتمنى أن تكون 
سنته سعيدة خالية من »كورونا« 

ومن الفقد والوجع واإلخفاقات 
رغم كل التحديات.

 عام استثنائي للنسيان.. وموسم بال حصاد

● أحمد صويدق أول وزير للرياضة في تاريخ ليبيا

القرقني بطل ونجم العام.. وعودة منتخبنا للواجهة بقيادة فنية صربية جديدة.. ورباعي أفريقي يمثل الكرة الليبية
الوسط - زين العابدين بركان

● المزوغي

● القرقني
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فرق في اإلدارة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

عن  الحديث  فيها  يخُل  لم  أمسية  في 
األستاذ  مع  جمعتني  الرياضي  الشأن 
اللقاءات  أكثر  وما  كعبور،  أبوبكر 
الرياضة  قيادات  من  باعتباره  الشيقة 
وحكايات  الرياضي  فكره  وله  الليبية، 
التوقف  تستحق  ومواقف  وقصص 

عندها.
مواقع  تولى  الذي  أبوبكر  األستاذ 
المواصالت  بهيئة  الدولة  في  عديدة 
والقوى العاملة وشركة الموانئ مديرًا 
وتقلد  وطني،  استثمار  وشركات  لها 
نادي  رئاسة  ومنها  رياضية،  مناصب 
الكبيرة  األندية  أحد  وهو  المدينة، 
لرئيس  ونائب  الجزيرة  نادي  ورئاسة 
وعضو  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد 
وهو  مرات،  عدة  االتحاد  إدارة  مجلس 

شخصية رياضية محترمة ومعروفة.
الرياضية  األندية  إدارة  إن  لي  قال 
أصعب  الرياضية  االتحادات  وعضوية 
إن  حيث  الدولة،  مؤسسات  إدارة  من 
األندية تنظم كل الشرائح االجتماعية 
اتحاد  ورئاسة  وعضوية  بالمجتمع، 
والتعامل  رياضي  اتحاد  أي  أو  الكرة 
من  بكثير  وأصعب  صعب،  معهم 
يحكمها  التي  الدولة  مؤسسات 
قانون، وإيقاف ورسائل خصم في حالة 
األندية  في  بينما  بالوظيفة،  اإلخالل 
وتحكم  يغيب  والقانون  مختلف  األمر 
الرياضية،  والنتائج  األهواء  األندية 
أو  لرئاسة  يتقدم  أن من  ولذلك يجب 
عضوية ناد أو اتحاد رياضي، أن يكون 
ومثقفا  وواعيا  وفاهما  لذلك  أهال 
وليس  الرياضي،  للجمهور  ومقنعا 
له  تكون  أن  دون  نادي  إدارة  مجرد 
على  غريب  تدافع  ظل  في  خبرة  رؤية 
واالتحادات  األندية  وعضوية  رئاسة 

الرياضية.

النهائية بتشكيل  المباراة  المنتخب  الثالث. ودخل 
مكون من أيمن التيهار، في حراسة المرمى، وسند 
يوسف،  علي  ميمون،  علي  خليل،  محمد  الكوري، 
طقطق،  حسين  الوسط  خط  وفي  الدفاع(،  )في 
محمد الشلوي، نور الدين لقليب، وفي الهجوم جاء 

أنس الشبلي، إسالم الغناي، فرج غيضان.
وكشفت تقارير صحفية، األسباب، التي أدت إلى 
سقوط منتخب الشباب في الدقائق األخيرة، وضياع 
أفريقيا  ألمم  التأهل  في  المتوسط  فرسان  حلم 
في  الرياضي  النشاط  توقف  أولها  وكان   ،2021
بالسلب  أثر  ما  بالتالي  وهو  المباريات  وقلة  ليبيا، 
على الالعبين وخبرتهم، حيث إنه إذا كان النشاط 
المنتخب  لكان  طبيعي  بشكل  مستمرًا  الرياضي 
قدم مستويات مميزة أكثر من التي ظهروا عليها 

في البطولة.
لها  كان  التحكيمية  األخطاء  بعض  أن  كما 
مع  المتوسط  فرسان  حلم  ضياع  في  كبير  دور 

نهائية العام 2020، بعدما برزت هذه األخطاء في 
المباراة  في  المغرب  أمام  الوطني  المنتخب  مباراة 
التي  الجزاء  ركلة  لقطة  في  وتحديدًا  الماضية، 
المباراة  في  الغندور  أحمد  الحكم  عنها  تغاضى 
ولو  جزاء،  ركلة  أنها  إلى  أشار  مساعده  أن  رغم 
لتأهل فرسان  احتسبها وتم تسجيلها  الحكم  كان 
المتوسط من المباراة الماضية ولم ينتظر المباراة 

األخيرة أمام تونس.
من  األخيرة  الدقائق  في  التركيز  عدم  ولعب 
جانب  من  تونس،  أمام  الوطني  المنتخب  مباراة 
في  إن  حيث  أيضًا،  كبيرًا  دورًا  الفرسان،  العبي 
الفوز  على  الوطني  المنتخب  لعب  المباراة  بداية 
التونسي بكل قوة، ولكن مع  وضغط على نظيره 
مرور الوقت تراجع المنتخب للدفاع، ولكنه بدأ يفقد 
تركيزه ومع الضغط حتى استقبل في شباكه هدفًا 
قاتاًل في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ضاعت به 

أحالمه في التأهل ألمم أفريقيا 2021.

أفريقيا  شمال  بطولة  تصفيات  على  الستار  ُأسدل 
المقرر  للشباب،   2021 أفريقيا  ألمم  المؤهلة 
شارك  التي  الماضي،  األحد  موريتانيا،  في  إقامتها 
األراضي  على  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  فيها 
المغربي  المنتخب  من  كل  ونجح  التونسية. 
الترشح  بطاقتي  خطف  في  التونسي  والمنتخب 
ودع  بينما  موريتانيا،  في  البطولة  إلى  والتأهل 
قبل  البطولة،  الجزائري  الوطني وشقيقه  المنتخب 
أن ينسحب المنتخب المصري منها، بسبب تفشي 

فيروس »كورونا« بين العبيه.
التونسي  نظيره  أمام  الوطني  المنتخب  وخسر 
حيث  بالبطولة،  مباراته  آخر  في  رد،  دون  بهدف 
لمنتخب  قاتل  بهدف  المتوسط«  »فرسان  سقط 
تونس في الدقيقة 84 عن طريق شهاب لعبيدي، 

منتخب  وحاول  الصغار.  الفرسان  حسابات  أربك 
ليبيا الوصول أكثر من مرة إلي الشباك التونسية، 
حاال  التونسي  الحارس  وبراعة  التوفيق  سوء  لكن 
اعتمد  ولكن  القوي،  الفرسان  أداء  رغم  دون ذلك، 
وسط  الدفاعي،  اللعب  على  الوطني  المنتخب 
زمن  طيلة  التونسي  المنتخب  من  محكم  ضغط 
تسجيل  من  تونس  تمكنت  حيث  الثاني،  الشوط 
 2021 أفريقيا  لنهائيات  والتأهل  الفوز،  هدف 

بموريتانيا.
وقدم شباب ليبيا مستوى قويًا خالل منافسات 
البطولة، حيث تمكنوا من جمع 4 نقاط بعد الفوز 
قاب  وكان  المغرب،  أمام  والتعادل  الجزائر  على 
 2021 أفريقيا  ألمم  التأهل  من  أدنى  أو  قوسين 
للشباب، حيث إنه كان فقط يحتاج لنتيجة التعادل 
أن  إال  األخيرة،  المباراة  في  التونسي  نظيره  أمام 
األخيرة  بالدقائق  شباكه  في  تلقاه  الذي  الهدف 
من عمر المباراة أضاع أحالمه بعدما احتل المركز 

املنتخب الوطني للشباب يحطم أحالم الجماهير مع نهاية 2020

● المنتخب الوطني للشباب

الوسط - القاهرة

توقف النشاط وعدم تركيز الالعبين أبرز أسباب عدم تأهل »الفرسان« ألمم أفريقيا بموريتانيا 2021

الغموض يسود املشهد األوملبي بعد انعقاد الجمعية العمومية
الموافقة على إسقاط عضوية نائب الرئيس محسن السباعي »لما ارتكبه من أفعال جسيمة«

رغم قرار هيئة الرقابة اإلدارية إيقاف رئيس 
الزرق،  جمال  الدكتور  األولمبية،  اللجنة 
فندق  بقاعة  السبت  ظهر  اختتم  احتياطًا، 
الجمعية  »الماسة« بمدينة مصراتة اجتماع 
العادي  الليبية  األولمبية  للجنة  العمومية 
بحضور 56 عضوًا من أصل 70 عضوًا، وهو 
لعقد  المطلوب  القانوني  النصاب  حقق  ما 
أبو  أحمد  المهندس  وبحضور  االجتماع، 
القاسم هاشم كمراقب عبر تطبيق »زووم« 
)zoom( بصفته األمين العام التحاد اللجان 

األولمبية األفريقية.
وافتتح الجلسة رئيس الجمعية العمومية 
للجنة األولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، 
مجهودات  على  فيها  أثنى  ترحيبية  بكلمة 
انطلق  وبعدها  العمومية،  الجمعية  أعضاء 
الجدول  حسب  األعمال  جدول  بنود  نقاش 
الرسمية للجنة  المعد سلًفا، حسب الصفحة 
قبول  األول  البند  تضمن  الذي  األولمبية، 
عضوية االتحادات المنتخبة حديثًا بالجمعية 
بعد  الليبية،  األولمبية  للجنة  العمومية 
شروط  استفائها  من  اإلدارة  مجلس  تأكد 
االتحاد  هي  االتحادات  وهذه  العضوية، 
للمالكمة  الليبي  واالتحاد  للتجديف  الليبي 
الليبي  واالتحاد  لإلسكواش  الليبي  واالتحاد 
الليبي  واالتحاد  اإللكترونية  للرياضات 

للترايثلون واالتحاد الليبي للريشة الطائرة.
مجلس  قرار  عرض  تم  الثاني  البند  وفي 
لرئيس  األول  النائب  موضوع  إحالة  اإلدارة 
إلى  الليبية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 
أفعال  من  ارتكبه  لما  العمومية،  الجمعية 
الليبية،  األولمبية  باللجنة  أضرت  جسيمة، 
أعضاء  من  المقدمة  الشكاوى  وكذلك 
بشأنه  يلزم  ما  التخاذ  العمومية  بالجمعية 

من قرار.
وبعد اطالع الجمعية العمومية على كافة 

ثلثي  من  بأكثر  قررت  الموضوع  مستندات 
فقرة   )36( المادة  تطبيق  األعضاء  أصوات 
األولمبية  للجنة  األساسي  النظام  من   )6(
السباعي،  محمد  محسن  عضوية  بإسقاط 
الليبية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  من 
وكذلك  للرئيس،  األول  النائب  بصفته 
العمومية  الجمعية  من  عضويته  إسقاط 
للجنة األولمبية الليبية ليصبح مكانه شاغرًا، 
اجتماع  أول  في  البديل  انتخاب  وسيتم 

للجمعية العمومية.
كما تم عرض قرار مجلس اإلدارة بإحالة 
إلى  للرماية  الليبي  االتحاد  رئيس  موضوع 
أفعال  من  ارتكبه  لما  العمومية  الجمعية 
الليبية  األولمبية  باللجنة  أضرت  جسيمة 
ما  التخاذ  وذلك  للمبارزة،  الليبي  واالتحاد 

يلزم بشأنه من قرار.
على  العمومية  الجمعية  اطالع  وبعد 

عادل  ارتكاب  على  الدالة  المستندات  كافة 
إبراهيم قريش أفعااًل جسيمة أضرت باللجنة 
للمبارزة،  الليبي  واالتحاد  الليبية  األولمبية 
ثلثي  من  بأكثر  العمومية  الجمعية  أقرت 
فقرة   )36( المادة  تطبيق  األعضاء  أصوات 
األولمبية  للجنة  األساسي  النظام  من   )6(
الليبية، وهي إسقاط عضوية، عادل إبراهيم 
من  للرماية  الليبي  االتحاد  رئيس  قريش 
األولمبية  للجنة  العمومية  الجمعية  عضوية 

الليبية.
المالي  التقرير  مراجعة  االجتماع  وتناول 
والحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية 
 2019  -  2018  -  2017  /12/31 في 
المراجع  قبل  من  والمراجعة  الفحص  بعد 
اعتماد  العمومية  الجمعية  وقررت  الخارجي، 
واعتماد  السنوات،  لهذه  المالي  التقرير 
وتأجيل   ،2021 للعام  التقديرية  الميزانية 

اللجنة  شعار  على  تسمية  إضافة  اعتماد 
المقترح  اعتماد  ويتم  الليبية،  األولمبية 
كافٍ  بوقت  إحالته  بعد  بالتمرير  الجديد 
إلبداء  العمومية  الجمعية  أعضاء  كامل  إلى 
المالحظات ومناقشة عرض أعمال المكاتب 
 - القانوني   - المشروعات   - )االستثمار 

التضامن األولمبي( للعام 2019/ 2020.
وتم االرتياح لما قامت وتقوم به مكاتب 
الالئحة  واعتماد  الليبية  األولمبية  اللجنة 
والهيكل  الموظفين  شوؤن  والئحة  المالية 
التنظيمي للجنة األولمبية الليبية، مع إضافة 
اعتماد  وتأجيل  العام،  األمين  مكتب  مدير 
النظام األساسي للجنة األولمبية الليبية إلى 
من  مالحظات  أية  استالم  بعد  أخرى  جلسة 

أعضاء الجمعية العمومية.
البندين  في  العمومية  الجمعية  وقررت 
التاسع والعاشر من جدول األعمال تفويض 
رئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية 
بتشكيل لجنة تتولى النظر في طلبات البيع 
في  تتمثل  منقولة  أصول  عن  التنازل  أو 
مركبات آلية، والتي تجاوزت مدة استعمالها 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  سنوات،  خمس 
مجلس  وتفويض  بذلك  المتعلقة  القانونية 
المجلس  ومخاطبة  لجنة  بتشكيل  اإلدارة 
لالتحادات  الدعم  تقديم  بشأن  الرئاسي 
الرياضية عن طريق اللجنة األولمبية الليبية، 
مشكلة  بحل  المجلس  رئيس  وتفويض 
األولمبية  اللجنة  موظفي  حصول  عدم 

الليبية على مرتباتهم من األشهر ) أكتوبر، 
تسيل  لم  التي   ،)2016 ديسمبر  نوفمبر، 
الشباب  وزارة  من  الليبية  األولمبية  للجنة 
الطب  الليبي  االتحاد  وتولي  والرياضة، 
الرياضيين  على  الطبي  اإلشراف  الرياضي 
 »2021 طوكيو  لـ»أولمبياد  المترشحين 

بالتنسيق مع اتحاداتهم الرياضية.
الوسط  في  التخوف  من  حالة  تسود 
الرياضي الليبي، على إثر الخالفات األولمبية 
جمال  األولمبية  اللجنة  رئيس  بين  العميقة 
الزروق ونائبه األول محسن السباعي. ويأتي 
العمومية  الجمعية  قرار  خلفية  على  ذلك 
محسن  أسقطت  التي  األولمبية  للجنة 
لرئيس  األول  النائب  منصب  من  السباعي 
األولمبية ومن منصب رئيس االتحاد الليبي 

أللعاب القوى.
محسن  يتشبث  نفسه،  الوقت  وفي 
أوقف  الذي  اإلدارية  الرقابة  بقرار  السباعي 
رئيس األولمبية جمال الزروق احتياطيًا عن 
واللوائح  للتشريعات  مخالفا  واعتبره  العمل، 
ومنها  اإلجراءات،  ببعض  القيام  بسبب 
تشكيل اتحادات رياضية جديدة بل ويطالب 

بتولي منصب رئيس اللجنة.
ونائب  الرقابة  من  موقوف  رئيس  وبين 
رئيس موقوف من الجمعية العمومية، يبدو 
الضبابية،  نحو  يسير  األولمبي  المشهد 
خاصة وأن األولمبية الدولية على علم ودراية 
وراسلها محسن  يحدث، حيث سبق  ما  بكل 
الذين  السباعي من قبل. والمفارقة أن أحد 
األول  للنائب  األخير  اإلسقاط  في  شاركوا 
االتحاد  ورئيس  السابق  الصندوق  أمين  هو 
الليبي الصديق الفوناس، الذي تم إسقاطه 
في ظروف مختلفة قبل عام ونصف وبإجماع 
لكنه  الصندوق،  أمين  منصب  من  أولمبي 
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  بقي في منصب 
اليد وكأنه يوجه رسالة أن األدوار تتبدل وإن 
أراد أن يشرب النائب األول من نفس الكأس 

الذي شرب منه قبل عام ونصف.

الوسط - الصديق قواس وصالح بلعيد

هذا  الثالثة،  الليبية  القدم  كرة  ممثلو  يعود 
األسبوع إلى الواجهة األفريقية من جديد، حيث 
مباريات  في  مواجهاته  األفريقي  الثالثي  يجدد 
جولة اإلياب والعودة بعد تعثرها في منافسات 
الجولة األولى التى استهلها الفريق األول لكرة 
لصفر  بهدف  بخسارة  »االتحاد«،  بنادي  القدم 
أحرزه  المصري  »بيراميدز«  فريق  نظيره  أمام 
محترفه الغاني جون أنطوي ضمن ذهاب الدور 
حيث  الكونفدرالية،  لبطولة  والثالثين  الثاني 
شهدت المباراة سيطرة متبادلة بين الفريقين 
السلبي  التعادل  بنتيجة  األول  الشوط  وانتهى 
فريق  تمكن  الثاني  الشوط  وفي  أهداف،  دون 
»بيراميدز« من خطف هدف في الدقيقة 55 عن 
طريق مهاجمه جون أنطوي بعد رأسية تصدى 
ألنطوي  مجددًا  لتعود  الالفي  الحارس  لها 
أكثر  وسنحت  الوحيد.  المباراة  هدف  ويسجل 
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  حالة  هناك  أن  صحفية  تقارير  وكشفت 
االرتياح بين صفوف بعثة »االتحاد« في مصر، 
أمام  ليبيا  ممثل  قدمه  الذي  األداء  خلفية  على 
من  الرغم  فعلى  المصري،  »بيراميدز«  نظيره 
أرضه،  على  األولى  المباراة  »االتحاد« خسر  أن 
أن  إال  ضعيفة؛  تأهله  مسألة  باتت  وبالتالي 
الفريق، الذي شارك أغلب العبيه ألول مرة في 
عبر  معنويًا  دعمًا  نال  قد  األفريقي،  المعترك 

وسائل اإلعالم المحلية المختلفة.
الفريق  ومدير  السابق  الدولي  الالعب  وقال 
ما  قدموا  الالعبين  إن  أرحومة،  علي  حاليًا، 
االستعداد،  ودرجة  الفنية  الفوارق  رغم  عليهم، 
كان  »االتحاد«  أن  مضيفًا  الفريقين،  بين 
يحرز  أن  قبل  بالمباراة  هدف  تسجيل  بإمكانه 

»بيراميدز« هدفه الوحيد.
البسكري،  يونس  التلفزيوني  المعلق  وكتب 
أفريقية  مباريات  في  »االتحاد«  رافق  الذي 
الفريقين،  مباراة  أفرزته  ما  أهم  أن  عديدة، 

تقديمه  بعد  وذلك  المتأخر،  لهدفه  والتدارك 
بطل  لوصيف  ندًا  خاللها  كان  متميزة  مباراة 

الكونفدرالية.
وكان فريق »بيراميدز« سجل أول انتصار له 
في بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة 
»سيراميكا«  فريق  على  تفوق  حين  الماضية 
»االتحاد  أمام  خسارة  بعد  لصفر  بهدف 

السكندري« وتعادل أمام »الزمالك«.
بينما سيتحول »األهلي بنغازي«، إلى ملعب 
ممثل  مع  المواجهة  ليجدد  بتونس  رادس 
انتهاء  بعد  »الترجي«  وبطلها  التونسية  الكرة 
نتيجة اللقاء األول سلبية، ما يبقى على حظوظ 
بطاقة  على  المنافسة  في  الليبية  الكرة  ممثل 
الترجي  ويتصدر  المجموعات.  لدور  التأهل 
انتصارات  التونسية منفردًا بعد ثالثة  البطولة 
و»بن  و»تطاوين«  المنستيري«  »االتحاد  على 

قردان«، فيما تعادل أمام »مستقبل سليمان«.
وكان فريق »األهلي بنغازي« قدم أداًء جيدًا 
في  يسجل  كاد  حتى  المباراة،  شوطي  خالل 
»الترجي«  مرمى  خاللها  هدد  مناسبات  ثالث 
لتنتهي  بالفشل،  باءت  ولكنها  التونسي، 

المباراة بالتعادل السلبي.
مساء  طرابلس«،  »األهلي  سيكون  بينما 
المقبل، على موعد مع مواجهة صعبة  األربعاء 
بالقاهرة،  المنستيري«  »االتحاد  مع  ومعقدة 
الذي حسم لقاء الذهاب األول لصالحه بهدفين 
أحرزهما خالل دقائق الشوط األول، ولم يقدم 
»األهلي طرابلس« المستوى والمردود المنتظر 
لقاء  في  ويتطلع  مخيبًا  األداء  جاء  حيث  منه، 
الحسم بالقاهرة لمصالحة جماهيره، وتعويض 

فارق الهدفين والتأهل لدور المجموعات.
ومنذ خوضها لقاءات الذهاب واصلت الفرق 
برنامج  تدريباتها، وكثفت من  الثالثة  المحلية 
وأعاد  تحضيراتها،  وتيرة  من  ورفعت  إعدادها، 
مدربو ممثلي الكرة الليبية الثالثة قراءة شريط 
المباريات األولى بهدف تفادي وتالفي األخطاء 
وتدارك تكرار سيناريوات المباريات األولى؛ من 
الحسم  جولة  في  األفضل  النتائج  تحقيق  أجل 
على  وهي  تخوضها  التي  الثانية،  األفريقية 
على  المجموعات  دور  بلوغ  وأعتاب  مشارف 
واجهتي الكونفدرالية ودوري األبطال األفريقي.

ممثلو الكرة الليبية الثالثة في مهمة صعبة بالبطوالت األفريقية

الوسط - زين العابدين بركان

تحٍد جديد في جولة الحسم والتعويض لمصالحة الجماهير على واجهتي دوري األبطال والكونفدرالية

له  سيكون  شابًا  فريقًا  »االتحاد«  اكتساب  هو 
شأن كبير، وأرى ضرورة منح المدرب البرتغالي 
الفريق  غادر  لو  حتى  أطول  لزمن  البقاء  فرصة 
»الكونفدرالية«، متوقعًا أن تكون مباراة اإلياب 

قوية مثل مباراة الذهاب.
أمام  طرابلس«  »األهلي  فريق  خسر  فيما 
التونسي  المنستيري«  »االتحاد  مضيفه 
الثاني  الدور  ذهاب  ضمن  لصفر  بهدفين 
الفوز  وهو  الكونفدرالية،  لبطولة  والثالثين 
الموسم  هذا  التونسية  الكرة  لممثل  األول 
التونسية  البطولة  مستوى  على  إخفاقه  بعد 
طعم  يتذوق  لم  حيث  القدم،  لكرة  المحترفة 
الفوز محليًا بعد خسارته في ثالث مباريات أمام 
الساحلي«،  و»النجم  و»الترجي«  »الصفاقسي« 
واكتفائه بنقطة تعادل وحيدة أمام »اتحاد بن 
قردان«، جعلته في المرتبة ما قبل األخيرة على 
لكرة  األول  الفريق  حقق  بينما  الترتيب.  الئحة 
الثالثي  نتائج  أفضل  بنغازي«  بـ»األهلي  القدم 
السلبي  التعادل  نتيجة  فرض  حين  األفريقي، 
التونسي  »الترجي«  ضيفه  على  أهداف  دون 
ضمن ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، 

األول  نجمها  كان  وجريئة  بطولية  مباراة  بعد 
حارس مرماه الجديد مراد الوحيشي.

للظهورمن  الثالثة  المحلية  الفرق  وتعود 

جديد بداية من يوم الثالثاء المقبل، بمواجهة 
»االتحاد« وفريق »بيراميدز« المصري، بملعب 
التعويض  شعار  رافعًا  بالقاهرة،  الجوي  الدفاع 

● تدريبات فريق االتحاد باإلسكندرية استعداًدا لبيراميدز

● تدريبات فريق األهلي بنغازي

بعد تعثرهم في جولة الذهاب

● اجتماع اللجنة األولمبية الليبية

● محسن السباعي

أكثر من ثلثي األصوات يجتمعون 
على إطاحة رئيس االتحاد الليبي 

للرماية عادل قريش
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ماذا: يدفع البعض إلى اللجوء إليها؟
من: يقف وراء هذه العمليات المتكررة؟

أين: دور أجهزة األمن؟

متى: يتعافى منها المجتمع؟
كيف: يطمئن المواطنون على أمنهم؟

لماذا: يتكرر اختفاء المسؤولين؟

الخطف

++HH55

 كل شيء كل شيء  

في مثل هذا اليوم رحل عنا محمد عثمان الصيد رئيس وزراء ليبيا 
السابق، حين اتحدت البالد وانتهت الفيدرالية، بناء على رغبة 

الملك، الذي كان »يعتبر أن النظام االتحادي ليس سوى خطوة 
أولى نحصل بها على االستقالل.. وأن هدفه منذ البداية ليبيا 

الواحدة الموحّدة!!«.
وهو ضمن سبعة مّثلوا إقليم فزان في لجنة )الواحد والعشرين(، 

ثم في لجنة الستين. تولى وزارة الصحة في أول وزارة التي 
ترأسها محمود المنتصر، ثم منصبا وزاريا في الحكومات الالحقة، 
إلى أن تولى رئاسة الوزارة سنة 1960. ولد في 17 / 10 / 1924 

في براك الشاطئ بـإقليم فزان. درس الفقه والمنطق والحساب 
والعلوم الشرعية على أيدي فقهاء وشيوخ موطنه. أسهم في 

تأسيس )جمعية فزان( وسجن مع رفاقه بسببها سنة 1948.
ومن بعد سقوط الملكية، اختار المغرب منفى اختياريا، معارضا، 
وظل بها إلى أن وافته المنية يوم 31 /12 / 2007 في الرباط، 

ووسد ثراها في اليوم نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

الوطني: المشروع 
في  االستعمار  حقب  انتهاء  بعد  ما  جيل  تبناها  التي  للحدود،  العابرة  المشاريع  كل 
كما  قادتها،  التي  النخب  ورحلت  وأناشيدها،  وشعاراتها  بخطاباتها  سقطت،  منطقتنا، 

المنطقة تحت عناوينها. رحل من حكموا شعوب 
بعد  ليلحقه  المؤسسين،  أباءه  القومي وخلخلته وشتت  المشروع   1967 هزت هزيمة 
االشتراكية،  المنظومة  عباءة  السوفياتي،  االتحاد  بزوال  االشتراكي  المشروع  سنة   20
فقد  المشروعين،  أنقاض  على  المشهد  تصدر  الذي  السياسي  اإلسالم  مشروع  أما 
التطرف،  بخطاب  ارتبطت  أسماء،  قيادة  تحت  جامع،  غير  ومفرقًا  ومفككًا  مربكًا  ظهر 
عن  بعيدين  المعتدلون  بقي  بينما  أجندته،  لتحقيق  اإلرهاب  مسلك  بعضها  وانتهج 
الصدارة، ويبدو أن المشروع الوحيد الذي كتب له أن يثمر وينتصر، هو مشروع مقاومة 
المستعمر وتحقيق االستقالل، وهو مشروع وطني في األساس، وأرى أن غياب المشروع 
إليها  آلت  التي  البائسة  الحالة  عن  المسؤول  هو  االستقالل،  بعد  ما  فترة  في  الوطني 

وجمودها  عجزها  تبرر  ظلت  التي  وشعوبها،  المنطقة  بلدان 
أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  منذ  انتهى  استعمار  بسبب  وتخلفها 
القرن، فيما تتجاوزها بلدان العالم من حولها، وتتقدم وتحرق 
وأعتقد  بينهما..  الحضارية  الهوة  يوم  كل  وتعمق  المراحل، 
أننا لن نخرج من هذه الحالة البائسة في غياب مشروع وطني 

واضح، وجامع، ومحدد، ومؤطر.
الخارطة  هذه  في  لنا  غياب  هو  الوطني  المشروع  غياب  إن 
وتنتج  تتشكل  التي  االجتماعية  واالقتصادية، وحتى  السياسية 
متغيرات كبيرة، قد تهدد على المدى البعيد كياناتنا بالذوبان 
هذه  تفرضها  جديدة  ومصطلحات  ومسميات  حدود  ضمن 
بكل  معنيون  المنطقة  من  كجزء  الليبيين  ونحن  المتغيرات، 
بهوية  وطني  على مشروع  التوافق  دون  منه  نخرج  ولن  هذا، 
الذي  للواقع  جديدة  قراءة  أولوياته  رأس  على  وتفكير  ليبية، 
ومتغيرات  تحوالت  من  يجري  ما  وفي  الداخل،  في  نعيشه 
وعبر  العصر  معطيات  وفق  أنفسنا  تأهيل  وإعادة  حولنا،  من 
مصالحة بناءة بين األصالة والمعاصرة، وإطالق العنان للخيال 
والجغرافيا  األرض  لنا  منحته  ما  اكتشاف  إعادة  مع  واإلبداع، 
أفريقيا  بوابة  ويشكل  العالم،  يتوسط  موقع  إمكانات،  من 
الـ2000 كلم،  يقارب  المتوسط، بساحل  البحر  المفتوحة على 
مؤهاًل ألن يكون مقصد السياح القادمين من الشمال، وإنشاء 
السفن،  وصناعة  بناء  وأحواض  األغراض  متعددة  المواني 
الصيادين  مطمع  جعلها  هائلة  سمكية  ثروة  يحوي  وبحر 
أخرى  معدنية  وثروات  وغاز،  نفط  اتجاه،  كل  من  الوافدين 
تكتنزها صحراء مؤهلة أيضًا لتكون مزارًا للسياحة الصحراوية 
القابلة  الرومانية  بمسارحها  متكاملة،  أثرية  مدن  العالمية، 
على  ممتدة  زراعية  رقع  الدولية،  للمهرجانات  أمكنة  لتكون 
والزيتون،  النخيل  أشجار  من  اآلالف  بمئات  تكتظ  الساحل 
واحات  والشعير،  للقمح  حقواًل  فورًا  تحويلها  يمكن  وسهول 
إمكانات  كل  للتصدير،  القابلة  التمور  أنــواع  بأجود  تزخر 

الغذاء متوفرة. الذاتي من  االكتفاء 
رزقهم  الليبيين ومصدر  ثروة  النفط وحده هو  إن  قال  من 

الوحيد؟!
األبوية  الهيمنة  من  متحررًا  قويًا  اقتصادًا  نبني  أن  بيدنا 
فلنفكر  والمنافسة،  الفرص  توزيع  عدالة  على  يقوم  للدولة، 
في  واالستثمار  الذات،  اكتشاف  بإعادة  الوطني  مشروعنا  في 
بناء وتأهيل  إعادة  إلى أقصى حد، وفي  المعرفة والعلم  مجال 
أولها  شروط،  شك  ال  له  هذا  وكل  مستنير،  معاصر  مجتمع 
المؤسسات  دولــة  الديمقراطية،  المدنية  الدولة  تحقيق 
واحترام  المواطن،  وحماية  السلطات،  بين  والفصل  والقانون، 

حقوق اإلنسان.. دولة تأخذ كل هذه المعطيات أساسًا في بناء عالقاتها مع اإلقليم، ومع 
العالم، سنكون خالل أقل من ثالثة عقود جزيرة صغيرة وسط محيط بشري يقترب من 
الـ400 مليون من البشر يعيش أغلبهم في بيئات طاردة، وعلينا أن نعد لهذا المستقبل 
بأقصى  يركض  العالم  والفرص،  للوقت  هدرًا  يكفي  أواًل«،  ملخصه:»ليبيا  وطني  بدافع 

ينتظرنا. ولن  سرعة، 
مشروعنا  نحو  انطالق  نقطة  ونحدده  بيننا  المشترك  على  نبني  ال  لماذا  إذن 
خيار  رفض  على  نتفق  أال  مكوناتنا؟  بكل  يجمعنا  واحد  وطن  على  نتفق  أال  الوطني؟! 
السلمي  التداول  على  المرتكزة  الديمقراطية  المدنية  الدولة  خيار  تبني  وعلى  الحرب، 
للسلطة؟! أال نتفق على أن الليبيين قادرون على بناء وقيادة هذه الدولة؟! أال يشكل كل 

الوطني«؟! لـ»المشروع  التأسيس  في  عليه  البناء  يمكن  هذا»مشتركًا« 
التفكير - على األقل - في هذا المشروع، الذي أرى فيه حاًل  2021 عام  العام  فليكن 

المستقبل. أسئلة  عن  وإجابة  الحاضر،  لمشكلة 

بشير زعبيه

 2021
عام  »املشروع الوطني«

غياب املشروع 
الوطني هو 
غياب لنا في 

هذه الخارطة 
السياسية 

واالقتصادية، 
وحتى 

االجتماعية 
التي تتشكل 

وتنتج متغيرات 
كبيرة

بيدنا أن نبني 
اقتصادًا قويًا 

متحررًا من 
الهيمنة األبوية 

للدولة، يقوم 
على عدالة 

توزيع الفرص 
واملنافسة، 

فلنفكر في 
مشروعنا 

الوطني بإعادة 
اكتشاف الذات

محمد 
عثمان
 الصيد

موعد زوال 
»كورونا«

في الوقت الذي يزداد فيه انتشار 
فيروس »كورونا« مجددًا، رأى فاديم 

بوكروفسكي، رئيس مركز الوقاية 
من اإليدز والسيطرة عليه في المعهد 

المركزي الروسي لعلم األوبئة، أن معدل 
انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يتباطأ 

ثم يبدأ في الزوال بشكل تام.
وافترض األكاديمي، العضو في 

أكاديمية العلوم الروسية، أن الوباء 
يمكن أن يتباطأ انتشارة في عام 2021، 

وسيبدأ في مثل هذه الحالة في »الزوال«.
وقال رئيس المركز الفدرالي 

للوقاية من اإليدز ومكافحته التابع 
للمعهد المركزي لبحوث األوبئة في 

الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق 
المستهلك ورفاهية المواطن: »سنشهد 

العام المقبل زوال وباء فيروس كورونا، 
وسيتنفس الجميع الصعداء«.

يشار إلى أن نحو 79.9 مليون شخص 
في العالم، ُأصيبوا بعدوى فيروس 

»كورونا« منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر 
من 1.7 مليون شخص.

يسرا اللوزي.. 
فن الرد

تسبب تنمر أحد متابعي الممثلة المصرية يسرا اللوزي وطفلتها التي تعاني 
ضعفا في السمع، في موجة من الغضب المصحوب بدعم النجمة وابنتها.

وصف المتنمر يسرا، وهو أحد متابعيها على »إنستغرام« بـ»أم الطرشة« 
بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، فيما ردت عليه: »شكرًا على ذوق حضرتك.. 

أنا قررت أستغل كالمك اللطيف عشان أقدم شوية توعية 
بخصوص هذا المصطلح، أواًل، المصطلح الصحيح 

والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس 
الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري 

بكوني والدة طفلة صماء ألنها علمتني حاجات 
كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، 

وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة 
ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق 

أحالمها«.
وفي الرد أيضا قالت يسرا: 

»ثالًثا، البنت الصماء دي هي اللي 
ألهمتني إني أتكلم في البرامج 

وأطالب بالكشف المبكر للمواليد 
اللي على أساسه كل المصريين 

هيتعملهم كشف سمع عند 
الوالدة، وده المفروض يساهم 
بشكل إيجابي في حياة عائالت 

كتير، وهيسمح لألطفال 
الصم وضعاف السمع 

إنهم يالقوا الدعم 
منذ الصغر عشان 

يقدروا يتعلموا 
كويس وما 

يبقوش عبء 
على حد، بل 

بالعكس هيكونوا 
قادرين يندمجوا في 

المجتمع المريض 
لألسف، فبالتالي 

الطفلة الصماء 
دي ليها 

يعود تاريخ القصر الهيلينستي »قصر األعمدة« 
في طلميثة إلى القرن األول قبل الميالد، فيما 

أدخلت عليه تعديالت تعود للقرنين األول 
والثاني للميالد، وأخيرا أعلنت مصلحة اآلثار 

تأهبها لترميم القصر.
ويعتقد بالنظر إلى حجم القصر والثراء الفني 

الذي يتمتع به من حيث األعمدة المزخرفة 
والقاعات المزينة بالفسيفساء، أنه يخص بعض 

كبار الشخصيات في المدينة. وكان مكونا في 
بعض أجزائه من طابقين، كما أن داخله عدة 
منحوتات وتماثيل يعرض بعضها في متحف 

طلميثة األثري.
وقالت صفحة المصلحة في »فيسبوك«: 

»قام فريق من مراقبة آثار توكرة بتقييم حالة 
المبنى ورفع المقاسات المطلوبة لترميم 

األعمدة، مع ترميم وتنظيف وردم ولوحات 
الفسيفساء وإعداد تقرير بذلك«.

 قصر األعمدة يستعيد شبابه

 وداعا بيير كاردان
أعلنت العائلة وفاة مصمم األزياء الفرنسي 

بيير كاردان، أحد األسماء الطليعية في 
عالم األلبسة الجاهزة، عن 98 عاما. وفارق 

المصمم المولود لمهاجرين إيطاليين 
ورجل األعمال المعروف عالميا، الحياة 

صباح الثالثاء، في المستشفى األميركي 
في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية. 

وكتبت أسرته في بيان: »إنه يوم حزين 
للغاية لعائلتنا جميعا، بيير كاردان رحل. 

لقد عبر المصمم الكبير القرن تاركا 
لفرنسا والعالم إرثا فنيا فريدا لم يقتصر 

على الموضة«. وسبق بيير كاردان كثيرين 
في فتح »زاوية« لتصاميمه داخل متجر 
كبير وتقديم عروض أزياء رجالية. كما 

اعتمد على نطاق واسع نظاما للتراخيص 
كان يوفر له قدرة على االنتشار في أنحاء 
العالم، واضعا اسمه على منتجات متنوعة 

تشمل ربطات العنق والسجائر والعطور 
والمياه المعدنية. كما أظهر المصمم 

الفرنسي قدرات استشرافية، إذ كان من 
أوائل المتجهين شرقا نحو آسيا، حيث 

كان يحظى بشهرة كبيرة. وهو قصد سنة 
1957 اليابان في أوج مرحلة إعادة اإلعمار 

بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك نّظم 
عروض أزياء في الصين بدءا من 1979.

أقوالهمأقوالهم

 »التدريبات العسكرية التي تقدمها 
تركيا لحكومة الوفاق جزء من االتفاق 
األمني لمساعدة الليبيين على إنشاء 

جيش نظامي«.

وزير الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو

 »تونس مستعدة لمؤازرة الجهود 
الرامية إلى إعادة االستقرار واألمن 

والرفاه لألشقاء الليبيين«.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج

 عثمان الجرندي

 »حريصون على إنجاح مسار الحوار 
السياسي وتثبيت وقف إطالق النار 

في ليبيا«.

سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا، 
ريتشارد نورالند

»زيارة الوفد المصري إلى طرابلس 
خطوة جدية لدعم االستقرار في 

ليبيا«.

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري
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