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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»الجد يونس« أقدم موظفي اآلثار في ليبيا
ص16

تفاؤل حذر

فضاء

تتوقع منظمة »أوبك« أن تتعافى أسواق 
النفط خالل العام الجاري 2021، بعد حالة 

الضبابية التي سادت خالل 2020 بسبب 
جائحة »كورونا«. وعبر أمين عام »أوبك« 
عن تفاؤله بحذر حيال تعافي سوق النفط 

هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن 
الوباء. وأضاف محمد باركيندو في منتدى 
عن بعد أن االجتماعات الشهرية لمنظمة 

البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها 
بقيادة روسيا، في إطار مجموعة »أوبك+«، 

تستهدف منع عودة ظهور اختالل بين 
العرض والطلب في السوق. 

مليون 270
شخص

يواجهون شبح الجوع حول العالم
) برنامج األغذية العالمي(

نفط

كل شيء

طالء »كورونا«
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العالقي لـ »الوسط«: »املحاصصة« خطر يهدد ليبيا.. والثورة تعثرت لعدم وجود إرادة سياسية

البرغوثي
معطيات قوية تؤشر نحو ترشح المناضل 
مروان البرغوثي األسير بسجون االحتالل 

لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، 
ليطرح تحديا كبيرا أمام جميع أطراف 

اللعبة السياسية، أولهم الرئيس محمود 
عباس الذي بات يعيش مرحلة سياسية 

صعبة في تاريخه.  المحامية فدوى 
البرغوثي، زوجة مروان، تقول إن القيادي 
بحركة فتح متمسك بالترشح على عكس 
العام 2005، مدعوما من قطاع 

عريض من تنظيم حركة 
فتح، ومن جماهير الشعب 

الفلسطيني.
الفلسطينيون باختالف 

أطيافهم يبحثون عن 
قيادة شابة مناضلة، 
موضع ثقة وإجماع 

وطني، حتى 
لحركتي حماس 

وفتح، في المقابل 
فإن هذا االختيار شبح 

مرعب لمعظم قيادات 
حركة فتح التقليدية.

هل يكون 
البرغوثي رئيسا 

بـ»صفقة محتملة« تعيد 
نماذج مانديال وعرفات؟ 
أم يتكرر سيناريو 2005 
ويتبخر هذا الحلم تحت 
ضغوط محلية ودولية؟

يجري رواد الفضاء على محطة الفضاء 
الدولية تجارب لطالء مضاد لفيروس 

»كورونا« والميكروبات، طورته شركة 
»بوينغ« وجامعة كوينزالند. صمم 

ول مرة؛ للحفاظ على المحطات  الطالء أ
ية من البكتيريا الموجودة بين  الفضائ

الكواكب، وخضع للتعديل بعد تفشي 
ن البشر يخططون  »كورونا«. ونظرًا الٔ

لى القمر واكتشاف كواكب  للعودة إ
جرى الباحثون تطويرًا على الطالء  أخرى، أ

الستهداف الفيروس. 

من المحاصصة إلى الرضا اإلقليمي والدعم الدولي

في الذكرى العاشرة.. الليبيون يجددون العهد مع ثورة السابع عشر من فبراير

وليامز: هذه أسباب إخراج الثورة الليبية عن مسارها.. وعلى املقاتلني األجانب املغادرة فورًا

تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة

ليبيا تطمح ٕالى ٕانهاء »عشرية« األزمات االقتصادية
في ذكرى ثورة فبراير وانتظارا لالنتخابات:

 17 ــورة  ث ــدالع  ان من  سنوات  عشر  بعد 
أكبر  تملك  التي  ليبيا  تحولت  فبراير، 
احتياطات نفطية في أفريقيا، من بلد ينعم 
بالوفرة إلى اقتصاد منهار يعاني مواطنوه 
ظهر  فيما  المعيشية،  المختنقات  من 
العشرية  االٔزمــة  نفق  لعبور  أمل  بصيص 
تحت  الموقتة  التنفيذية  السلطة  باختيار 

إشراف االٔمم المتحدة.
وإلى أن يجري اعتماد السلطة الجديدة 
من مجلس النواب، يبقى االقتصاد الليبي 
العميقة«  السياسية  االنقسامات  »رهينة 
»السيطرة  على  الليبية  ــراف  االٔط وتنازع 
على الهالل النفطي«، في مشهد »تعقده« 
التدخالت االٔجنبية دعما لطرف ضد االٓخر، 
االٔخيرة  السياسية  التطورات  وصف  لكنه 
اقتصاد  إنعاش  في  االٓمــال  »أحيت  بأنها 
يقول  الــدولــي  للبنك  تقرير  ــالد«..  ــب ال
والحصار  طرابلس  العاصمة  »حــرب  إن 
النفطي تسببا في أخطر االٔزمات السياسية 
واالقتصادية واالٕنسانية في ليبيا منذ العام 
2011«. في حين هجر المستثمرون البالد 

التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في 
تصنيف ممارسة االٔعمال التجارية، وخسرت 
الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي 
كان عليها تعويض المجموعات المتضررة 

بعد أن لجأت إلى مقاضاتها.

ــى كل ذلــك »أزمــة نقدية  إل وإضــافــة 
المصرف  إدارة  انقسام  بسبب  كبيرة« 
المركزي، االٔمر الذي »يعيق السيطرة على 
سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار«، 
احتياجاتهم  »توفير  عن  الليبيون  يعجز 
السيولة  في  حاد  نقص  ظل  في  اليومية 

والبنزين والكهرباء والتضخم المتسارع«.
حكومة  في  االقتصاد  وزارة  وحسب 
االٔساسية  الضروريات  غالبية  فإن  الوفاق 
ارتفعت أسعارها بأكثر من 50 % في العام 
2020. ويعزى االٔمر إلى القيود التي فرضها 
وكذلك  طرابلس  في  المركزي  المصرف 
التي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جائحة 

أدت إلى تفاقم االٔزمة.
الباحث في الشؤون االقتصادية  ويقول 
بتراجع  تمر  »ليبيا  إن  المنصوري  كمال 
اقتصادي غير مسبوق، خصوصا مع االٔضرار 
وهو  النفط،  بقطاع  تزال  وال  لحقت  التي 
االٕغالقات  جــراء  للبالد،  الوحيد  المورد 
ــرادات  إي على  سلبا  أثــرت  التي  المتكررة 
الحكومة من النفط«، فيما »االٔمل معقود 
واالتفاق  السياسي،  الحوار  استئناف  بعد 
نهاية  في  رئاسية  انتخابات  تنظيم  على 

السنة، وهو استحقاق مهم جدا«.

طرابلس: الوسط

فبراير   17 لثورة  األولى  بالعشرية  االحتفال  يأتي 
سلطة  ستقودها  انتقالية  مرحلة  ليبيا  دخول  مع 
الحوار  مــاراثــون  نتاج  ــاءت  ج جــديــدة،  تنفيذية 
أسبوعين،  قبل  جنيف  في  انتهى  الليبي  السياسي 
)رئيس+نائبين(  جديد  رئاسي  مجلس  باختيار 
في  عنه  نقل  ما  وفق  بدأ  الذي  للحكومة،  ورئيس 
الكثير  يلفه  وزاري  فريق  لتشكيل  مشاورات  إجراء 
من الغموض لم يفصح عن تركيبته أمام مطبات 
المحاصصة القبلية والجهوية التي ينتظر أن تلقي 
إذا  ما  التساؤل  مع  اختياره،  عملية  على  بظلها 

ستكون الحكومة الجديدة ضيقة أم موسعة؟.
ليبيا  في  الجديدة  السلطة  انتخاب  واستقطب 
الدولي،  المجتمع  وترحيب  اهتمام  سريع  بشكل 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وعلى 
في  ليبيا  بزيارة  ووعد  هنأهما،  الذي  غوتيريس، 
أقرب فرصة، واألطراف اإلقليمية والدولية المؤثرة 
في الحالة الليبية، مما يشير إلى توافر مناخ مشجع 
ألداء هذه السلطة مهمتها وأولويتها قيادة البالد 
إلى االستحقاق االنتخابي المحد بـ24 ديسمبر من 
أنتجها  الذي  الطريق  خارطة  وفق  الجاري،  العام 

الحوار السياسي الليبي.
يان  ليبيا  إلى  الخاص  األممي  المبعوث  وبدأ 
كوبيش اإلثنين والثالثاء أول زيارة له لليبيا، حيث 
محورها  كان  المحلية،  باألطراف  لقاءاته  باشر 
ومنحها  الحكومة  تشكيل  »صعوبات  مناقشة 
الثقة وضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية 
الموحدة وضرورة المضي قدمًا في التنفيذ الكامل 

لخارطة الطريق«.
على  إجماع  إلحــداث  األممية  البعثة  وتتحرك 
ستجد  أنها  إلدراكها  الموقتة  التنفيذية  السلطة 
صعوبة كبيرة في ممارسة نفوذها كامال في شرق 
على  القوة  من  القليل  وامتالكها  وغربها،  البالد 
أزمة إذا فشل نواب  األرض، فيما يتوقع أن تواجه 
من  الرغم  على  للحكومة،  الثقة  منح  في  البرلمان 
إحالة  لذلك، وهو  البديل  أقرت  الطريق  أن خارطة 
الحوار  لجنة  إلى  الجديدة  للسلطة  الثقة  منح  أمر 

السياسي الـ75..
حكومة  بتشكيل  كثيرة  ليبية  أصوات  وتطالب 
أزمة مصغرة تعتمد على الكفاءات وبرنامج سياسة 
عامة يمتثل لتنفيذ أولويات ذات طبيعة اقتصادية 

االنتخابات  إلجراء  اإلعداد  مع  محددة،  وسياسية 
المرتقبة آخر العام، ومن جهته أكد رئيس الحكومة 
الجديد، عبدالحميد دبيبة أنه سيجري اختيار أسماء 
أعضاء حكومته، استنادا إلى معايير الكفاءة والتنوع 
يتريث  أنه  إال  الواسعة،  والمشاركة  الجغرافي 
دعوة  تلقي  حين  إلى  تشكيلته  عن  للكشف  حاليا 
مكتملة  جلسة  في  لتقديمها،  النواب  مجلس  من 

النصاب القانوني.
ويواكب مشاورات تشكيل الحكومة جدل بشأن 
دور مجلس النواب، الذي يشترط عدد من أعضائه 
للمشاركة  شرطا  للمجلس  جديدة  رئاسة  انتخاب 
أقرّ  التي  الجديدة،  للحكومة  الثقة  منح  في جلسة 
 15 عقيلة صالح  برئاسة  اجتمعوا في طبرق  نواب 
بينما  طبرق،  مدينة  في  تعقد  أن  الحالي،  الشهر 
اتفق أكثر من 90 نائبا اجتمعوا في مدينة صبراتة 
في التاريخ نفسه على انتخاب رئيس جديد األسبوع 
فيها  تناقش  سرت  بمدينة  جلسة  خالل  القادم 
اللجنة  داعين  الجديدة،  للحكومة  الثقة  منح  آليات 

العسكرية 5+5 إلى تيسير عقد الجلسة.
أشهر  خمسة  من  أكثر  مضي  من  الرغم  وعلى 
على وقف إطالق النار لم يفتح الطريق الساحلي الذي 
يربط شرق البالد بغربها، مع أن اللجنة العسكرية 
منذ  الطريق  فتح  على  اتفقت  سرت  في  المنعقدة 
حددت  التي  األجنبية  القوات  أما  الماضي،  نوفمبر 
الليبية،  األراضي  لمغادرتها  يوما   90 اللجنة مهلة 
وشرق  غرب  العسكرية  قواعد  في  مرابطة  تزال  ال 

ووسط البالد.
لألمم  الــعــام  األمــيــن  باسم  الناطق  ونفى 
صحفي  مؤتمر  في  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة، 
والمرتزقة،  األجنبية  القوات  خروج  الثالثاء  مساء 
والذين بلغ عددهم نحو 20 ألفًا، مضيفا: بـ»الطبع 
نريد أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن«، مما 
الليبية  السلطة  ممثلي  لقاء  خالل  غوتيريس  دعا 
تأكيده مجددا ضرورة خروج القوات األجنبية كافة 

من ليبيا.
األوروبي  لالتحاد  العسكرية  اللجنة  رئيس  وأثار 

السيناريو  تطور  من  مخاوفه  غرازيانو،  كالوديو 
جريدة  إلــى  تصريحات  في  قــال  عندما  الليبي، 
وموسكو  »أنقرة  إن  اإليطالية  »الريبوبليكا« 

تعمالن خارج إطار العالقات الدولية في ليبيا«،
سابقته  نجاح  من  لالستفادة  مساعيه  وضمن 
األميركية ستيفاني وليامز يعمل يان كوبيش على 
تنفيذ  في  للمساهمة  الجوار،  دول  جهود  حشد 
المصالحة  وتحقيق  السياسي  االتفاق  مخرجات 

الوطنية الشاملة.
لقاءاته  لعقد  له  محطة  أول  تونس  وكانت 
قيس  الرئيس  استقبله  حيث  المستوى،  رفيعة 
سفراء  مع  لقاءات  جملة  له  كانت  أن  بعد  سعيد، 
دول عدة معتمدين في ليبيا يباشرون عملهم من 
العاصمة التونسية، ومن بينهم السفير األميركي 

ريتشارد نورالند.
وعلق الرئيس التونسي قائاًل: »ليبيا مقبلة على 
مرحلة جديدة من تاريخها إثر االتفاقات السياسية 
شرعية  من  االنتقال  مسار  في  والشروع  األخيرة 

دولية موقتة إلى شرعية داخلية دائمة«.
اتصال  في  األممي  المبعوث  تطرق  جانبه  من 
بوقادوم،  صبري  الجزائري  الخارجية  بوزير  هاتفي 
لحل  األممي  السياسي  بالمسار  الدفع  سبل  إلى 
دعم  في  الجوار  ودول  الجزائر  ودور  الليبية  األزمة 
البلد  هذا  وسيادة  وحدة  يحفظ  بما  الجهود  هذه 
الشقيق بعيدًا عن التدخالت األجنبية. وفي اتصال 
الخارجية  الشؤون  ــر  ووزي كوبيش  بين  مماثل 
بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  األفريقي  والتعاون 
الرباط  دور  عن  الطرفان  تحدث  بوريطة،  ناصر 
إلى  ليبيا.  في  السياسي  الحل  مسارات  في  المهم 
مصر  خارجية  وزراء  بين  االتصاالت  توالي  جانب 
وتونس وليبيا والجزائر في سياق التعاون المشترك 

لتكريس الثقة بين األطراف الليبية.
الليبي  الشأن  متابعون  يراها  األجواء  هذه  كل 
من شأنها أن تخلق مناخا مالئما للمضي قدما في 
تجسيد الحل السياسي لألزمة الليبية، وعلى رأسها 
مخرجات  وتنفيذ  الجديدة،  للسلطة  الثقة  منح 
سياسيا  البالد  وإعداد  العسكرية،   )5+5( اجتماع 
الرابع  في  العامة  لالنتخابات  واقتصاديا  وأمنيا 
هذا  وكل  الجاري،  ديسمبر  شهر  من  والعشرين 
مشروط أيضا بدعم دولي قوي، والتقيد بالقرارات 
ليبيا،  إلى  السالح  توريد  بحظر  الخاصة  الدولية 
المطالبة  والدولية  الليبية  ــإرادة  ل واالستجابة 

بخروج كل القوات األجنبية من ليبيا.

• دبيبة لدى استقباله المنفي في طرابلس

في  فصولها  ُكتبت  إنسانية  مــأســاة 
اهتمامًا  ولقيت  أخيرًا،  الليبية  الصحراء 
ومنصات  اإلعـــالم  وســائــل  مــن  كبيرًا 
عثرت  حــيــن  االجــتــمــاعــي،  ــواصــل  ــت ال
عائلة  جثث  على  الليبية  السلطات 
سودانية في الصحراء، بعد أن فارق جميع 
وجوعًا.  عطشًا  الحياة  الثمانية  أفرادها 
عندما  أشهر،  خمسة  منذ  ُفقدت  العائلة 
ضلوا طريقهم في الصحراء القاحلة، على 
الكفرة،  مدينة  من  كليومتر   400 بعد 
ولم يتمكنوا من الخروج منها. والمفارقة 
أثار  الــذي  الحادث،  هذا  في  اإلنسانية 
رسالة  على  العثور  هو  الكثيرين  تعاطف 
فيها:  مكتوب  اليد  بخط  »وصية«  أو 
رقم  هــذا  الــورقــة،  هــذه  يجد  »إلــى من 
أني  وسامحوني  اهلل،  استودعتكم  أخي، 
لم أوصل أمي إليكم، بابا وناصر بحبكم، 
ــرآن،  ق ــا  وأهــدون بالرحمة  لينا  ادعـــوا 
وتداول  هنا«.  موته  سبيل  لينا  واعملوا 

صور  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
كتبتها  التي  ووصيتها  العائلة،  متعلقات 
واحدة من أفراد العائلة عندما تيقنوا أنه 

ال سبيل لهم للنجاة.
إلى  ــالغ  ب ورود  مــع  كانت  البداية 
فبراير   10 بتاريخ  الكفرة  شرطة  مركز 
على  مروري  حادث  بوقوع  يفيد  الجاري، 

مدينة  شرق  جنوب  كيلومتر   400 بعد 
ــدة أشــخــاص داخــل  الــكــفــرة، ووفـــاة ع
مركبتهم. وفي موقع الحادث جرى العثور 
بيضاء  سيكويا«  »تويوتا  المركبة  على 
من  عدد  وداخلها  جانبها  وإلــى  اللون 
نقل  وجرى  والحقائب.  والمالبس  الجثث 
الجثامين إلى مدينة الكفرة، وهم 3 نساء 

و5 رجال. ومن خالل التحقيقات تبين أن 
المركبة كانت متجهة من مدينة الفاشر 
الكفرة في السابع  السودانية إلى مدينة 
من يوليو الماضي، وكان على متنها 21 
شخصًا ما بين رجال ونساء وأطفال، وتم 
العثور على 8 جثث فقط، ولم يتم العثور 

على البقية.
الجثامين  بنقل  أمرت  العامة  النيابة 
إلى مدينة الكفرة، ومن خالل التحقيقات 
من  متجهة  كانت  المركبة  أن  تبين 
مدينة الفاشر بدولة السودان إلى مدينة 
ثبوتية  أوراق  متنها  على  وكان  الكفرة، 
لـ21 شخصًا ما بين رجال ونساء وأطفال، 
قبل  مــن  منهم   8 على  التعرف  ــم  وت
ذويهم، فيما لم يجر العثور على الباقين.
لم  أنه  إلى  العامة  النيابة  ــارت  وأش
األشخاص  فقدان  بالغ عن  أي  إليها  يرد 
جارية  التحقيقات  والزالت  المذكورين، 

لمعرفة مالبسات الحادثة المأساوية.

متابعون للشأن الليبي يرون أن األجواء 
مواتية لمنح الثقة للسلطة الجديدة 

والتجهيز النتخابات نهاية العام

أصوات ليبية عديدة تطالب بتشكيل 
حكومة أزمة مصغرة تعتمد على 

الكفاءات وبرنامج سياسي محدد
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نور الكاديكي: أدعو الله 
أن يعم األمن واألمان 

كل األراضي الليبية

تحٍد فاصل ينتظر »األهلي 
بنغازي« أمام »موتيما«

في كينشاسا.. األحد

القضاء اإليطالي ينصف 
دولة ليبيا في قضية 

»إس سي تي«
قالت وزارة الخارجية بحكومة 

الوفاق إن محكمة استئناف 
فينيسيا اإليطالية حكمت لصالح 

القنصلية العامة لدولة ليبيا 
بميالنو في القضية المرفوعة 

ضدها من شركة »إس سي تي« 
للمقاوالت. وحسب بيان صحفي 

صادر عن الخارجية الثالثاء، 
فإن »الشركة الدولة الليبية 

تطالب بالتعويض بقيمة 
سبعة ماليين دوالر على خسائر 

ادعت الشركة أنها لحقت بها 
وخلفت أضرارا عليها«. ونقل 

البيان عن القنصل المكلف 
بميالنو سالم جموم القول إن 

»الدعوى المقامة ضد الدولة 
الليبية ترمي إلى وضع اليد على 

أمالك الدولة الليبية وحسابات 
القنصلية العامة بميالنو 

وإيداعات مصرفية باسم الدولة 
الليبية أو تحت تصرفها لدى 

مؤسسة مصرفية في إيطاليا«. 
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 »الوصية الحزينة«.. مأساة أسرة سودانية في صحراء الكفرة

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

العشرية العشرية 
األولىاألولى



تواصـل 02

الراحل  لسيرة  يوثق  والذي   ،»75 »نداء  فيلم  تصوير  من  االنتهاء  الكواش،  بهاء  اإلعالمي،  أعلن 
بهاء  وقال  بنغازي.  في  اإلرهاب  على  والحرب  17فبراير،  ثورة  أبطال  أحد  بوخمادة،  ونيس  الفريق 
وبعزيمة  متواصل  عمل  شهرين  من  لـ»أكثر  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته  على  الكواش 
قصة  يروي  والذي   ،)  75 )نداء  الوثائقي  الفلم  قريبا  لكم  اقدم  أن  يسعدني  الرائع  العمل  فريق 

الراحل الفريق ونيس ابوخمادة منذ والدتة العام 1960 حتى وفاته 1 نوڤمبر 2020«.
بهاء  ــراج  إخ ومــن  الفالح،  عزالدين  الكاتب   »75 ــداء  »ن الوثائقي  الفيلم  السيناريو  وضــع 
من  واحد  هو  بوخمادة  ونيس  الفريق  الشتيوي.  إسماعيل  األعمال  رجل  إنتاج  ومن  الكواش، 
بالجبهة  عدة  محاور  على  الميدان  في  العمل  وقاد   ،2011 فبراير  لثوار  العسكرية  القيادات 
بنظام  اإلطاحة  أعقاب  في  البالد  غرب  جنوب  سبها  عمليات  آمر  منصب  تولى  ثم  الشرقية، 

معمر القذافي.
مع  مواجهات  فــي  الجيش  ــوات  ق إلقــحــام  المناهض  بموقفه  الــراحــل  الفريق  عــرف 
أخالقنا  من  وال  أهلنا  عوائد  من  »ليس  الليبيون:  يحفظها  التي  عباراته  ومن  المدنيين، 

أن نقصف بيوت الناس بحجة مطاردة المارقين«.

أعمالها  لشراء  جديد  شريك  عن  تبحث  أنها   »Sennheiser« شركة  أعلنت 
الصوت،  ومكبرات  الرأس  سماعات  من  تتكون  التي  االستهالكية،  الصوتية 
ذلك  في  بما  االحترافي،  الصوت  مجال  إلى  بالكامل  تركيزها  الشركة  وتحول 
وفي  األعمال،  اتصاالت  الشركة  تسميه  وما   »Neumann« الميكروفون  قسم 
»الشركة  إن  للشركة:  التنفيذي  الرئيس  سنهايزر،  دانيال  قال  صحفي،  بيان 
التنافسية«،  الصوت  ومكبرات  الرأس  أسواق سماعات  في  الرؤية  زيادة  تريد 
الضغوط  وسط  بشعبية  تحظى  أن  يمكن  منتجاتها  أن  الشركة  وتعتقد 
البيان  إلى مستثمر لتحقيق ذلك، وجاء في  القوية، لكنها تحتاج  التنافسية 
من  كل  في  اإلمكانات  استغالل  على  قدرة  أكثر  نكون  »لكي  الصحفي: 
الثالثة  العمل  مجاالت  على  الخاصة  مواردنا  نركز  فإننا  األسواق،  هذه 
أعمال  في  لالستثمار  قوي  شريك  عن  ونبحث  االحترافي  القسم  في 

المستهلكين لدينا، وتبدأ المحادثات مع الشركاء المحتملين قريبا«.
مع  مقابلة  حديثا  »هاندلسبالت«  األلمانية  المجلة  ونشرت 
في  الشقيقان  وأشار  سنهايزر،  وأندرياس  دانيال  الشقيقين 
الشركة  تجعل  التي  المحتملة  األسباب  من  عدد  إلى  المقابلة 

تستكشف اآلن بيع أعمالها االستهالكية.

هواتف الجيل الخامس خطر
 يهدد طائرات الركاب

 »نداء  »نداء 7575« وثائقي لتكريم « وثائقي لتكريم 
اللواء بوخمادةاللواء بوخمادة

شركة »شركة »SennheiserSennheiser« تريد بيع أنشطتها الصوتية« تريد بيع أنشطتها الصوتية

سماعة  عن  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت 

لعالمة  التابعة  الجديدة  الالسلكية  الــرأس 

ومن  دوالرا،   99 بسعر  التجارية   »Xbox«

وهي  المقبل،  الشهر  في  وصولها  المفترض 

لعالمة  تابعة  السلكية  رأس  سماعة  أول 

 ،»Xbox 360« أيام  منذ  التجارية   »Xbox«

عبر  لالتصال  الجديدة  السماعة  وصممت 

 Xbox Series« األلعاب  بمنصات  البلوتوث 

 »Xbox One«و  »Xbox Series S«و  »X

وأجهزة الحواسيب واألجهزة المحمولة.

ويعمل تصميم السماعة على تحسين كل 

 Xbox« الــرأس  سماعات  من  تقريبا  جانب 

السلكية  الدردشة  وسماعات   »One Stereo

واعتمدت  حــالــيــا،  الــمــتــوافــرة  األســاســيــة 

سماعات  مع  عملها  على  »مايكروسوفت« 

أذن  ــراص  أق إضافة  أجــل  من   »Surface«

مستوى  ضبط  لــك  تتيح  مماثلة  دوارة 

الصوت وتوازن اللعبة أو الدردشة الصوتية.

 »Xbox« ســمــاعــة  تــصــمــيــم  ــرى  ــ وج

لتتناسب  أيضا  هــذه  الجديدة  الالسلكية 

 Xbox«و  »Xbox Series X« تصميم  مع 

الــوزن  خفيف  إطــار  خــالل  من   ،»Series S

كبيرة  جلدية  أذن  ــراص  أقـ على  يحتوي 

كما  للتعديل،  قابلة  مبطنة  رأس  وربطة 

المكاني  الصوت  تقنيات  السماعة  تدعم 

 »Dolby Atmos«و  »Windows Sonic«

وعملت   ،»DTS Headphone: X«و

جودة  تحسين  على  أيضا  »مايكروسوفت« 

الجماعية  الدردشات  وضع  مع  في االعتبار.الميكروفون، 

عن سماعات السلكية »مايكروسوفت« تعلن 

بنظام  العاملة  الهواتف  أن  من  فرنسا  في  المدني  الطيران  سلطات  حذرت 
الطائرات،  في  االرتفاع  قياس  أجهزة  عمل  تعّطل  قد  الخامس  الجيل  اتصاالت 

بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة.
هذه  بإطفاء  الفرنسية  السلطات  أوصت  الهواتف،  هذه  شر  اتقاء  أجل  ومن 
للطيران  العامة  المديرية  باسم  ناطق  الجوية. وأوضح  الرحالت  األجهزة خالل 
المدني أن: »استخدام أجهزة الجيل الخامس على متن الطائرات قد يؤدي إلى 

مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء في قياس االرتفاع«.
تردد  موجة  من  اإلشارة  في  »تشويش  عن  الناجمة  المحتملة  الظاهرة  هذه 
قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس االرتفاع الراداري«، 
األجهزة«،  على  الهبوط  مرحلة  خالل  خاصة  بحراجة  »تتسم  أخطاء  تسبب  قد 
نشرة  الماضي  األسبوع  أصدرت  المديرية  وكانت  الفرنسية.  المديرية  وفق 
في  المشغلة  الشركات  إلى  موجهة  الموضوع  بهذا  خاصة  معلومات  تتضمن 

قطاع الطيران.
وتلحظ هذه الوثيقة تدابير وقائية عدة، أبرزها »إطفاء كل األجهزة اإللكترونية 

العاملة بنظام الجيل الخامس أو تشغيلها في وضع الطيران«.
مشغل  إعالم  الطائرات  طواقم  على  اضطرابات،  حصول  حال  »في  وتابعت: 
سلطة  وتخطر  الالزمة  العملية  الخطوات  تتخذ  كي  الجوية  المالحة  خدمات 

العامة  المديرية  وأشارت  المطار«.  إدارة  وهيئة  المراقبة 
نشر  لشروط  أطــرا  »وضعت  أنها  إلى  المدني  للطيران 

مخاطر  لضبط  األراضــي  على  الخامس  الجيل  هوائيات 
في  الهبوط  مرحلة  خالل  الطيران  أنظمة  على  التشويش 

الفرنسية«. المطارات 
الجيل  هوائيات  إرســال  قوة  مستوى  من  بالحد  ذلك  وترجم 

 17 »قرب  الفرنسية،  األراضي  على  حاليا  تُنشر  التي  الخامس 
مطارا يحمل ترخيصا لعمليات هبوط دائمة«، وفق المديرية التي 

»التأكد  بهدف  تكميلية«  تقنية  »تحليالت  عن  نوفمبر  في  أعلنت 
من تناسب هذه المحطات مع حاجات الطيران المدني«.

»فيجري  الفرنسية،  األراضي  على  الباقية  الـ123  المطارات  في  أما 
مع  وثيق  بتنسيق  الجوار  في  الموضوعة  للهوائيات  بمراقبة  العمل 

الوكالة الوطنية للترددات مع وسائل عمل معززة تتيح التحرك سريعا« 
في حال ورود إنذارات بشأن أي اضطراب جوي.

لشبكة  موقع   8600 من  أكثر  تضم  فرنسا  كانت  ديسمبر،  نهاية  وفي 
وفق  االتصاالت،  مشغلي  من  التجاري  لالستخدام  متاح  الخامس  الجيل 

بيانات نشرتها الهيئة الناظمة لالتصاالت في منتصف الشهر الفائت.

CINEMA
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البث  جهاز  بتصنيع  تبدأ  إنها  اإلنترنت  عبر  بالتجزئة  للبيع  العمالقة  األميركية  أمازون  قالت شركة 
للعقود،  المصنعة  التايوانية  فوكسكون  لشركة  تابعة  وحدة  عبر  العام  هذا  الهند  في  التلفزيوني 
إنشاء  أمازون  بقرار  »نرحب  الهند  في  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  اإللكترونيات  وزير  وقال 
خط تصنيع في تشيناي، ألنه يعزز قدرات اإلنتاج المحلي، ويوجد فرص عمل أيضا«، وأضاف: »تعد 
في  العالمية  التوريد  سلسلة  في  رئيسيا  العبا  تصبح  ألن  وتستعد  جذابة  استثمارية  وجهة  الهند 

صناعة اإللكترونيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات«.
التابعة   »Cloud Network Technology« شركة  بواسطة   »Fire TV Stick« تصنيع  ويجري 
لشركة  دخول  أول  يمثل  مما  الشرقية،  الجنوبية  الساحلية  تشيناي  مدينة  خارج  فوكسكون  لشركة 
 Fire TV« أمازون في تصنيع أحد أجهزتها في الهند، وقالت »أمازون«: إن مئات اآلالف من أجهزة
المرة األولى  الهنود، وهي  العمالء  إنتاجها سنويا، مما يساعدها في تلبية متطلبات  Stick« سيتم 
التي تصنع فيها أي أجهزة في البالد، وأضافت الشركة في تدوينة: تقوم أمازون باستمرار بتقييم 
مشروع  إطالق  وبدأ  المحلي،  الطلب  على  اعتمادا  اإلضافية  والمدن  األسواق  في  التوسع  قدرة 
االتصاالت »Jio« التابع لمجموعة »Reliance« في العام 2016 حقبة من رسوم البيانات الرخيصة 
 ،»Netflix و   Prime Video« مثل:  والصوت،  الفيديو  بث  خدمات  نمو  على  ساعد  مما  الهند،  في 

.»Fire TV Stick« وأدى ذلك إلى إنشاء سوق ألجهزة البث، مثل
مودي،  ناريندرا  الوزراء  رئيس  سياسة  مع  الهند  في  الجهاز  لصنع  »أمازون«  تحرك  ويتزامن 
الكبيرة لجعل البالد مركزا لتصنيع اإللكترونيات للتنافس مع الدول اآلسيوية األخرى، مثل: الصين 
وتايوان، وإيجاد فرص عمل، واجتذبت جهود التصنيع المحلية في نيودلهي مصنعي »فوكسكون« 
و»ويسترون« للتوسع في الهند، كما أنشأت شركة بيغاترون المصنعة للعقود الرئيسية قاعدة في 
البالد، وساعدت هذه السياسة الهند في أن تصبح ثاني أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، 

وزادت من قدرتها التصنيعية.

شعر الحكمة
ه***ومآ أتغرني دنيآ قصير زهاها خذيت من خطآ خلرين درس أوعبرَّ
انى أدروب أوقال ما أتخطاها ه***ورَّ أوفهمني انسان كبير صآاحب خبـرَّ

ه*** ورآ النفس وين أحتطها تلقاها ـوب صــبر ونــال أبصبـرَّ وقـالي أيُّ
ه *** اال املوجعه صاعب انك تنساها وكل جرح تلقاله طبيب أويبـرَّ

في الهند.. »أمازون« تصنع 
كلمة1000أجهزة البث التلفزيوني

●    شيخ ليبي في طريقه إلى ميدان الشهداء للمشاركة في االحتفال بالعيد العاشر لثورة 17 فبراير.

التكولوجيا  مــن  األخــطــر  الجانب  يعد 

عرضة  نــكــون  قــد  أنــنــا  لها  واستخدامنا 

التحكم  يمكنهم  من  فهناك  للتجسس، 

الذكية مثال دون أن ندري، وتوضح  بهواتفنا 

في  والباحثة  المحللة  ناسيبولينا،  الفينا 

الرقمية  الوقاية  »تشمل  الرقمية:  المنتجات 

ألنها  أيضا،  والهواتف  الكمبيوتر  استخدام 

التجسس«،  وبرامج  للفيروسات  تتعرض  قد 

الضارة  البرامج  تساعد  أن  »يمكن  وتقول: 

معلوماتنا  على  الحصول  في  المحتالين، 

يجب  كما  الــدفــع.  ومعلومات  الشخصية 

يمكنها  التي  التجسس  برامج  ننسى  أال 

الصور  والتقاط  الهاتف  مالك  على  التجسس 

البيانات  وجمع  والفيديو  الصوت  وتسجيل 

األخرى«. لذلك، قبل إعطاء اإلذن ألي تطبيق، 

يجب دراسة المعلومات المتعلقة به بعناية.

الهواتف  أصحاب  تهدد  المخاطر  ومعظم 

 ،»Android OS« بنظام  العاملة  الذكية 

علم  دون  اإلعــدادات  في  تغيير  حصل  فإذا 

تضعف  أصبحت  والبطارية  الهاتف،  صاحب 

ببطء،  ويعمل  يسخن  والهاتف  بسرعة، 
ويعيد التحميل ذاتيا.

بهاتفك الذكي دون من يمكنه التحكم 
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»ملفت األنظار« لـ »الجسمي« تحقق أكثر من مليون مشاهدة
من  أكثر  األنظار«  »ملفت  الجديدة  الجسمي  حسين  المطرب،  أغنية  حققت 

مليون مشاهدة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب«.
وألحان  نهيان،  آل  زايد  بن  نهيان  كلمات  من  األنظار«  »ملفت  أغنية 
محمد،  جاسم  وماستر  ومكساج  عــادل  زيد  توزيع  ومن  نفسه،  الجسمي 
اآلالت  بها  وامتزجت  الحساس،  »الكرد«  مقام  في  األغنية  الجسمي  ولحن 
أغنية  لتكون  الخليجية،  واإليقاعات  العود  آلة  مع  والبيانو  والغيتارات  الغربية 

العصري،  الموسيقي  والتوزيع  واألداء  اللحن  في  وراقية  جميلة 
القطان  سمير  واإليقاعات  جعفر  صــادق  العود  بعزف  قــام  حيث 

والغيتارات شريف فهمي، وبيز غيتار أحمد نظمي.
الجسمي  حسين  قناة  خالل  من  األنظار«  »ملفت  أغنية  وطرحت 

الخليجية  ــات  اإلذاعـ جميع  جانب  إلــى  »يوتيوب«  على  الرسمية 
والعربية وجميع المكتبات الموسيقية اإللكترونية.

اتفاقات  عقد  من  و»فيسبوك«  »غوغل«  شركتا  اقتربت 
محتوياتها  استخدام  شأن  في  أسترالية،  إعالم  وسائل  مع 
جوش  األسترالي،  الخزانة  وزير  وقال  مالي،  مقابل  لقاء 
التنفيذي  الرئيس  مع  المحادثات  إن  فرايدنبرغ، 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  زاكربرغ،  مارك  لـ»فيسبوك« 
في  كبيرا«  »تقدما  حققت  بيتشاي  سوندار  »غوغل« 
»مدونة  على  األسترالية  الحكومة  وتعمل  النزاع،  حل 
وسائل  بين  العالقات  إلدارة  ملزمة«  سلوكية  قواعد 
كبرى  مالية  صعوبات  تعاني  التي  التقليدية  اإلعالم 
على  اإلنترنت،  على  المهيمنة  العمالقة  والمجموعات 
على  تستحوذان  اللتان  و»فيسبوك«  »غوغل«  رأسها 
كل  وهددت  اإلعالنية،  العائدات  من  كبيرة  حصة 
أقر  إذا  خدماتهما  بتعليق  و»فيسبوك«  »غوغل«  من 
الوقت  في  البرلمان  يدرسه  الذي  األسترالي  المشروع 
سي«  بي  »إيه  محطة  عبر  كشف  فرايدنبرغ  لكن  الراهن، 
»أحرزت  المجموعتين  مع  المفاوضات  أن  الحكومية 

تقدما كبيرا خالل عطلة نهاية األسبوع«.
»أعتقد  فرايدنبرغ:  األسترالي  الخزانة  وزير  وقال 
البالغة  التجارية  االتفاقات  بعض  من  جدا  قريبون  أننا 
المشهد  بـ»تغيير  كفيل  ذلك  أن  معتبرا  األهمية«، 
التي  القواعد  مدونة  وتنص  األسترالي«،  اإلعالمي 
»غوغل«  تتفاوض  أن  على  األسترالية  الحكومة  وضعتها 
األموال  قيمة  على  إعالمية  وسيلة  كل  مع  و»فيسبوك« 
وفي  مضامينها.  استخدام  مقابل  في  دفعها  الواجب 
جهة  إلى  االحتكام  يجري  اتفاق،  إلى  التوصل  عدم  حال 
المجموعات  كبرى  واعتبرت  الخالف،  لحسم  تحكيمية 
إنترتينمنت«،  و»ناين  كورب«  »نيوز  األسترالية،  الصحفية 
الدوالرات  ماليين  مئات  إلى  تصل  التعويضات  هذه  أن 
تحظيان  اللتان  و»فيسبوك«  »غوغل«  وأكدت  سنويا، 
المشروع  هذا  أن  الملف،  هذا  في  أميركي  حكومي  بدعم 
عمل  طريقة  يضرب  كما  عليه،  قامتا  الذي  النموذج  ينسف 

اإلنترنت نفسها.

اتفاق قريب بني »غوغل« و»فيسبوك« مع وسائل إعالم أسترالية #باقي_320_يوم_على_اإلنتخابات_الرئاسية_الليبية
أطلق ناشطون ومدونون هشتاغ »#باقي_320_يوم_على_اإلنتخابات_

الرئاسية_الليبية«، كتذكير للسلطات الجديدة في ليبيا بموعد االنتخابات في 
24 ديسمبر 2021.

وطالب الناشطون الليبيون بنشر الهشتاغ وتحديثه كل يوم والتمسك 
بموعد االنتخابات كأولوية للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة يجب 

إنجازه في التاريخ المحدد وعدم تأجيله، حيث يتخوف الكثير من الليبيين أن 
يتم تأجيل موعد االنتخابات إلى أجل غير مسمى، وأن تبقى السلطة الجديدة 

الموقتة لسنوات كما حدث مع المجلس الرئاسي السابق الذي جاء وحددت مدته 
لسنة واحة وبقى قرابة 6 سنوات.

وحدد المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي خالل اجتماعهم في 
نوفمبر العام الماضي، موعد االنتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 

ديسمبر 2021.

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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بعضها غريب وآخر صادم..

ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
للثورة  العاشرة  السنوية  الذكرى  فبراير   17 يصادف 
في ليبيا التي أطاحت بمعمر القذافي، لتتجدد معها 
األسئلة حول هويتها وظروفها، وهو ما تثيره اعترافات 
فالرئيس  الغرابة،  من  بعضها  يخل  لم  دول  قادة 
يصفه  بما  يعترف  أوباما  بــاراك  السابق  األميركي 
خالل  األوسط  الشرق  منطقة  في  ارتكبه  خطأ  أكبر 
واليته وبالتحديد في ليبيا، ففي كتابه الجديد »أرض 
الميعاد« الصادر أواخر العام الماضي تطرق بإسهاب 
التدخل  مع  ذكرياته  فبراير مستحضرا   17 ثورة  إلى 

العسكري في ليبيا. 
األطوار  غريب  بـ»الشخص  القذافي  وصف  وبعدما 
وغير المتوازن« قال أوباما في كتابه إن أميركا دعته 
إلى التنحي من السلطة، عندما بدأت األحداث تشتد 
جرائم  ارتكابه  بسبب  الشرعية  فقد  ألنّه  ليبيا،  في 
كثيرة في حق المدنيين. موضحا أّن خيار بالده األوّل 
لم يكن التدخل العسكري في ليبيا، حيث تم االكتفاء 
تجميد  إلــى  إضافة  اقتصادية،  عقوبات  بتسليط 
في  وعائلته  للقذافي  التابعة  ــدوالرات«  ال »مليارات 
التدخّل  بشأن  كبير  تردد  وجود  مؤّكدا  بنوك،  عدّة 
العسكري في هذا البلد. وأرجع أوباما هذا التردد إلى 
يمثل  يكن  لم  ليبيا  في  الوضع  أّن  أوّلهما  سببين، 
تهديدا لمصالح الواليات المتحدّة األميركية، وثانيهما 
هو توّرط أميركا في الحرب في أفغانستان وفي العراق 
وبالتالي فإّن الدخول في حرب جديدة غير ممكن. وذكر 
أّن نائبه »جو بايدن«، وهو الرئيس الحالي كان أيضا 
ضدّ التدخل األميركي في ليبيا ونصحه بأّن التدخل 
يعتبر »نوعا من الجنون«، واعتبر أّن خطاب القذافي في 
22 فبراير 2011، الذي ردّد فيه عبارته الشهيرة »زنقة 
زنقة.. دار دار«، كان نقطة مفصلية تجاه الثوار الليبيين. 
وأكد الرئيس السابق تعرضه إلى عدة ضغوط تتعلق 
بالتدخل العسكري في ليبيا، وبعد جملة من المشاورات 
الواليات  وهي  أطراف   3 بين  اتفاق  إلى  التوصل  تم 
االتفاق  العربية. ووفقا لهذا  المتحدة وأوروبا والدول 
الثالثي تولت الواليات المتحدة قصف الدفاعات الجوّية 
للقذافي كي ال يتمكن من ردّ الفعل، فيما قامت الدول 
األوروبية بقصف قوات القذافي على األرض لمنعه من 
التقدم نحو بنغازي، فيما كانت مهمة الدول العربية 
تتمثل في تقديم الدعم اللوجستي. وأشار أوباما بغرابة 
إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي قائال 

تجاه  المفاجئ  ساركوزي  حب  هو  استغرابي  أثار  »ما 
الشعب الليبي ودفاعه عنه«. 

مضيفا »لقد كانت ردة فعل ساركوزي بسبب النقد 
الكبير الذي وُجه له إثر دعمه الرئيس التونسي السابق 
أراد  لذلك  رمق...  آخر  إلى  علي،  بن  العابدين  »زين 
أن يصلح خطأه في تونس بالتصعيد في ليبيا«. وفي 
مقابلة سابقة مع قناة »فوكس نيوز« األميركية في 
2018 اعترف الرئيس األميركي السابق بأسوأ خطأ تم 
ارتكابه »ربما يكون الفشل في التخطيط ليوم ما بعد 
التدخل في ليبيا«، لكنه أكد أن »التدخل كان الشيء 

الصحيح الذي يجب فعله«.

شهادة غريبة من ساركوزي
يونيو   11 يوم  ساركوزي  نيكوال  اعترافات  وحملت 
2017 مفاجأة صادمة بعدما نفى أي دور ليبي في ثورة 
17 فبراير بقوله »ال توجد ثورة في ليبيا والليبيون لم 
يقوموا بأي ثورة على اإلطالق«. وقال في تصريحات 
إلى قناة »فرانس 2« الفرنسية أن ما حدث في ليبيا 
ساركوزي  وزعــم  فقط.  فرنسا  بها  قامت  ثــورة  هو 
»نحن من حدد تاريخ 17 فبراير كتاريخ لالنطالق بل 
إن االستخبارات الفرنسية هي من حددت هذا اليوم 
لم  ساركوزي  ليبيا«.  في  عسكريا  التدخل  لتسهيل 
يتوقف عند هذا الحد، بل راح يسرد تفاصيل العملية 
العسكرية التي قادتها بالده قائال »نحن من أوقف رتل 
الليبي تجاه بنغازي، وطائرات فرنسا دافعت  الجيش 
عن مصراتة 8 أشهر«، مضيفا في هذا السياق »كان 
من  مصراتة  على  السيطرة  الليبي  الجيش  بإمكان 

الشهر األول«.
الطائرات  أن  إلى  أشار  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
للنظام  العسكرية  القوة  من   90% دمرت  الفرنسية 
وألقت  بسرت،  القذافي  رتل  قصفت  حيث  السابق، 
القبض عليه عندما اختفى عن كتائب مصراتة، وبعد 
تخديره سُّلم لهم. كما أضاف أن دور »الثوار« كان 
بعد  التقدم  على  عملهم  واقتصر  لوجستيا،  فقط 

عمليات المسح التي أجراها الطيران الفرنسي.
في  عسكريا  للتدخل  ساركوزي  تلهف  ويعكس 
من  رشوة  على  حصوله  فضيحة  لدفن  سعيه  ليبيا 
القذافي تقدّر بحوالي خمسين مليون يورو لتمويل 
العام  فيها  فاز  التي  الرئاسية  االنتخابية  حملته 
2007، لكن الحقيقة ظهرت بعد سنوات لتجره إلى 
وتتقاطع  أشرار«.  جماعة  »تكوين  بتهمة  المحاكم 

مع تسريبات من البريد اإللكتروني لوزيرة الخارجية 
األميركية السابقة هيالري كلينتون بأن الدافع وراء 
القذافي  استخدام  الخوف من  كان  تحرك ساركوزي 
مليارات  بسبعة  قيمتها  تقدر  الذهب  طنا من   143
دوالر نقلها إلى سبها إلضعاف النفوذ الفرنسي في 
أفريقيا. كما نشر سيدني بلومنتال مستشار كلينتون 
خفايا أخرى عبر مراسالت في بريدها اإللكتروني حول 
دعم المخابرات الفرنسية أطرافا ليبية في بنغازي في 
أوائل 2011 ومدهم باألموال مقابل تعهد األخيرين 
صفقات  مختلف  في  الفرنسية  الشراكات  بتفضيل 
الدولة الليبية مستقبال. فيما كان برنار هنري ليفي 
في  مساهما  الصهيونية  للنظرية  بتبنيه  المعروف 
خطط ساركوزي لتشريع التدخل العسكري في ليبيا.

كاميرون يدافع عن »نجاح« بريطاني في ليبيا
آنذاك  الرئيسي  ساركوزي  حليف  يكشف  بــدوره 

رئيس الوزراء البريطاني األسبق ديفيد كاميرون الذي 
تولى منصبه منذ 11 مايو 2010 حتى استقالته في 13 
يوليو 2016، الكثير من كواليس الثورة في ليبيا عبر 
كتابه »للتاريخ« صدر في 2019 الذي يدافع من خالله 
على »نجاح« بريطانيا مع فرنسا وأميركا في منع قوات 
الليبية  الثورة  أثناء  إلى بنغازي  الدخول  القذافي من 
سربرنيتشا،  مذبحة  مثل  مروعة  مذبحة  وتجنيبها 
مثلما  النفسي  لالرتياح  طعمًا  يذق  لم  أنه  مضيفًا 
2011 عندما كان يخطط  20 مارس  حدث في يوم 
كاميرون  وأوضح  بنغازي.  في  الثوار  إلبادة  القذافي 
أنهم كانوا بحاجة إلى القوة العسكرية األميركية من 
القوة الجوية إلى االستخبارات، وهذا يعني إقناع باراك 
أوباما بالمشاركة، فقد تم انتخاب أوباما على تعهده 
بدء  عن  بداًل  الخارجية،  النزاعات  عن  ببالده  بالنأي 
نزاعات جديدة، مضيفا أنه كان يخشى أن يفي أوباما 
في ليبيا بما التزم به في االنتخابات، وكان لديه -أي 

كاميرون- شعور واضح بأن القوة العظمى في العالم 
كانت مترددة بينما كانت بنغازي على وشك االحتراق.

وبعد معركة بمجلس األمن انتهت بإصدار البيان 
في  الليبيين  المدنيين  بحماية   1973 رقم  األممي 
واشنطن  بأن  أوباما  رد  كاميرون  لقي  اليوم  ذلك 
واحد  -أسبوع  فقط  األول  األسبوع  خالل  ستساعد 
من الدعم العسكري الكثيف لتدمير الدفاعات الجوية 
التابعة للقذافي- وبعد ذلك ستصبح بريطانيا وفرنسا 
يكن  لم  بأنه  أوباما  كاميرون  ووصــف  وحدهما، 

متحمسًا لكن رده كان واضحًا وحاسمًا.
لكن تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمان البريطاني في سبتمبر 2016 قال إن التدخل 
بأمر   2011 العام  ليبيا  في  البريطاني  العسكري 
مخابرات  معلومات  إلى  استند  كاميرون  ديفيد  من 
خاطئة وعجّل بانهيار البلد داعيا إلى تحمل كاميرون 
وقالت  ليبيا.  أزمة  في  بريطانيا  دور  عن  المسؤولية 

قرار  اتخاذ  عملية  اعترت  عديدة  أخطاء  إن  اللجنة 
عسكريا  التدخل  في  فرنسا  إلى  بريطانيا  انضمام 
الراحل  العقيد  الليبيين من نظام  المدنيين  لحماية 

معمر القذافي في 2011.

شهادة بيرلسكوني تورط ساركوزي
ومازالت قضية استعجال فرنسا محل اتهامات وجهها 
الوزراء اإليطالي األسبق سيلفيو بيرلسكوني  رئيس 
إلى ساركوزي »الذي كان يلح على التدخل العسكري 
ضد ليبيا«، قائال إن حكومته وقفت بحزم ضد ذلك 
لكنها فشلت. ورأى بيرلسكوني، خالل حوار مع قناة 
تلفزيون »سكاي نيوز 24« في 08 فبراير 2018 حول 
اإلعداد لحملة الغزو العسكري التي شنها حلف شمال 
في  الحكم  ونظام  والمجتمع  الدولة  ضد  األطلسي 
ليبيا، إن »رئيس الدولةـ  لذي كان جورجيو نابوليتانو، 
كال  تضم  نيابية  لجنة  من  طلب  الذي  هو  حينذاكـ 
غرفتي البرلمان، التصويت على إعطاء طائرات حلف 
شمال األطلسي المتجهة لقصف ليبيا، حق استخدام 

القواعد العسكرية للجيش اإليطالي«.
وأكد برلسكوني »أنه بينما كنا نناقش في اجتماع 
باريس مع الواليات المتحدة إمكانية تشكيل تحالف 
الغارات  شن  إلى  فرنسا  عمدت  ليبيا،  ضد  عسكري 
الجوية وقامت بقصف« المؤسسات والمنشآت العامة 
في طرابلس الغرب وبقية أنحاء الجماهيرية الليبية، 
بهدف  ضدها،  األطلسية  الغزو  حملة  بإطالق  إيذانًا 

إزالتها من الخارطة الجيوسياسية.
وفي مواجهة انتقادات من روسيا والصين ودول 
المتحدة  األمم  تفويض  بتجاوز  الحلف  تتهم  أخرى 
له بحماية المدنيين في ليبيا دافع في خالل األعوام 
بان  السابق  المتحدة  لألمم  العام  األمين  السابقة 
الذي   1973 رقم  األمن  مجلس  قرار  عن  مون  كي 

رأى أنه »طبق بشكل صارم في نطاق التفويض«.
أما ديميتري ميدفيدف الذي كان رئيسا لفيدرالية 
لدى  الروسي  الفيتو  استعمال  رفض  وقتها  روسيا 
األمن،  مجلس  في   1973 القرار  على  التصويت 
حلف  ــام  أم العسكري  التدخل  بــاب  فتح  والــذي 
المسألة  شكلت  وقد  ليبيا.  في  األطلسي  شمال 
التعبير  إلى  أدت  التي  النادرة  الملفات  أحد  الليبية 
العلني عن خالفات بين الرئيس ميدفيدف ورئيس 
الوزراء فالديمير بوتين آنذاك الذي كان يحث على 

استعمال حق الفيتو.

ال أفهم سبب استمرار مجلس النواب 
حتى اآلن.. ومجلس الدولة نقطة 

سوداء في حق السياسة الليبية

الفوضى قد تعم االنتخابات المقبلة 
ما لم نحدد لها قاعدة دستورية.. وال 

يحق للقضاة أو العسكريين الترشح

الوسط - عبدالرحمن أميني

باراك أوباما اعترف بأسوأ خطأ تم ارتكابه.. »الفشل في التخطيط ليوم ما بعد التدخل في ليبيا«
ساركوزي: »االستخبارات الفرنسية هي من حددت اليوم )17 فبراير( لتسهيل التدخل عسكريا في ليبيا«

العشرية العشرية 
األولىاألولى

< برلسكوني< ديمتري ميدفيدف < ساركوزي< أوباما

  وزير العدل األسبق محمد العالقي:

»املحاصصة« خطر يهدد ليبيا..
والثورة تعثرت لعدم وجود إرادة سياسية

اعتبر وزير العدل خالل فترة 
االنتقالي،  الوطني  المجلس 
أخطر  أن  العالقي،  محمد 
احتفالها  مــع  ليبيا  يــواجــه  مــا 
بــالــذكــرى الــعــاشــرة لــثــورة 17 
ترسيخ  محاولة  هو   2011 فبراير 
أو  لتعيين  كمبدأ  »المحاصصة« 
المناصب  في  المسؤولين  اختيار 
خطورة  على  مشددًا  المختلفة، 
المناصب  على  الــفــكــرة  ــذه  ه

القضائية بشكل خاص.
ــذي شغل  الـ ــعــالقــي،  ال ــذر  وحـ
منصب نقيب المحامين الليبيين 
»الوسط«،  إلى  حوار  في  سابقًا، 
الفوضى  تسود  أن  احتمال  من 
عملية االنتخابات العامة المقبلة، 
المقررة في 24 ديسمبر من العام 
دون  إجرائها  حال  وذلك  الجاري، 
واضح،  قانوني  أو  دستوري  سند 
تعثرت  الــثــورة  أن  إلــى  مشيرًا 
اآلن  حتى  أهدافها  تحقيق  في 
نتيجة فشل الساسة، ال سيما في 

مجلسي النواب واألعلى للدولة.
وإلى نص الحوار:

سنوات  عشر  مرور  بعد  للثورة  تقييمك  ما   •
عليها؟

أهدافها،  الثورة في تحقيق  اآلن، تعثرت   - حتى 
األحالم  أن  صحيح  النجاح.  إلى  تسعى  تزال  وال 
اآلن،  الواقع حتى  ترَ  لم  نتمنى تحققها  التي كنا 
ساهم  من  هناك  أن  غير  واسعة،  أحالمًا  وكانت 
في إفشال هذه األحالم. فعندما توليت مسؤولية 
وزارة العدل في المجلس االنتقالي قدمت مشروعًا 
للعدالة االنتقالية يعتمد على ركائز واضحة منها 
المجلس  لم يتمكن  الضرر، لكن  المحاسبة وجبر 
من تحقيق أهدافه أو تطبيق القانون، لذلك غابت 
العدالة االنتقالية حتى اآلن، وهي مهمة من أجل 

مستقبل أفضل للبالد.
السياسي  العزل  قانون  ُأقر  الفترة  تلك  وفي 
الذي كان نقطة سوداء وسيئة ألنه أبعد الكفاءات 
وهو ما يتحقق اآلن بمبدأ المحاصصة الذي تريد 

على  خطير  أمر  وهو  تطبيقه،  السياسية  الطبقة 
القضاة تحديدًا. ولكي تنجح ثورة فبراير  مناصب 

يجب أن نرصد السلبيات ونعدلها.
سياسية  شخصيات  ترشح  عن  أنباء  هناك   •
من النظام السابق مثل سيف اإلسالم القذافي 

لالنتخابات المقبلة.. كيف ترى قانونية ذلك؟
الواقع  بحكم  يترشح  أن  يمكن  اإلسالم  سيف 
يرفض  حاليًا  الدولي  والمجتمع  القانون.  وليس 
ترشحه ألنه مطلوب قانونًا، لكن ال فرصة له في 
االنتخابات إذا نظرنا إلى األمر من واقع الشعبية، 
فقد كان فردًا في أسرة القذافي ولم يكن له نجاح 
الشعب  كبيرة من  فئة  هناك  أن  أعتقد  وال  يذكر، 
الليبي تريده أن يأتي رئيسًا للبالد أو مسؤواًل عنها.
المقبلة  االنتخابات  تكون  أن  يمكن  هل   •
إجرائها  إلى  االحتكام  يتم  لم  حال  في  مهددة 
التصويت  قبل  أو  معينة  دستورية  بقاعدة 
الهيئة  أعدتها  التي  الدستور  مسودة  على 

التأسيسية؟
هناك  ستكون  ضوابط  هناك  تكن  لم  إذا  نعم، 
القانونية  الضوابط  تتحدد  أن  يجب  فوضى، 
والدستورية، فيجب كذلك منع من يحمل مناصب 
ما  الترشح  من  برلمانية  أو  عسكرية  أو  قضائية 

لم يستقل من منصبه. وهناك أمر آخر قد يكون 
الدستورية  الدائرة  أن  هو  االنتخابات  أمام  أزمة 
حال  في  أنه  أعتقد  وال  معطلة.  العليا  بالمحكمة 
بها  تقبل  أن  االنتخابات  هذه  على  طعون  هناك 

محاكم دولية.
• ماذا عن االتفاقات السياسية لحل األزمة الليبية؟

نرحب باختيار حكومة جديدة ونتمنى لها التوفيق 
برغم قصر المدة، لكن هناك كارثة حقيقية تتمثل 
في المحاصصة، وهو مبدأ مرفوض، فاالجتماعات 
خاللها  وتم  المغرب،  في  بوزنيقة  في  جرت  التي 
االتفاق على أن يتولى إقليم برقة منصبي مصرف 
ويتولى  اإلداريــة،  الرقابة  وهيئة  المركزي  ليبيا 
إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة 
منصبي  الغربية  المنطقة  إقليم  ويتولى  الفساد، 
مرفوضة،  كلها  المحاسبة،  وديوان  العام  النائب 
فهي تبعد الكفاءات عن تولي المناصب، التي يتم 
إليها  ينتمي  التي  المنطقة  على  بناء  هنا  منحها 

الشخص أواًل.
• ما رأيك في االنقسام البرلماني؟

لم  الذي  النواب  بقاء مجلس  مبرر  ما هو  أعلم  ال 
مجلس  وكذلك  تقريبًا،  سنوات   6 منذ  يجتمع 
الدولة الذي أعتبره نقطة سوداء في حق السلطة 

جميع  عن  يعبر  ال  أنه  كما  ليبيا،  في  السياسية 
ولو  لوجوده،  داٍع  أو  مبرر  أي  يوجد  وال  الليبيين، 

كانت لدينا إرداة أو موضوعية أللغيناه.
• كيف أثرت التدخالت الدولية على ليبيا؟

- لقد تسببت في إخفاق الثورة حتى اآلن، إذ ركز 
يهتم  ولم  الخارج  يدعمه من  كل طرف على من 
االنقسام  عمق  الذي  األمر  الداخلية،  بالقضايا 
حكومتين  من  اآلن  حتى  ســائــدًا  ــازال  م ــذي  ال
إلى  تحتاج  مؤسسات  من  ذلك  وغير  ومصرفين، 

الوحدة.
•  كيف تنظر إلى وجود المجموعات المسلحة؟

هذه  ــج  دم حـــاول  جبريل  محمود  ــل  ــراح ال  -
المجموعات ولم يتمكن، لكن ال بد من استيعاب 
قانوني  بشكل  والشرطة  الجيش  في  أفرادها 
السيطرة  مع  المتحدة  األمــم  من  وبمساعدة 
لهذه  الحالي  الشكل  يكون  وربــمــا  عليهم، 
برأيي  لكن  الثورة،  إخفاق  في  سببًا  المجموعات 
األساسي  السبب  كانت  السياسية  اإلرادة  أن 
في  بالدنا  تتجنبه  أن  أتمنى  الذي  اإلخفاق،  في 

المقبلة. الفترات 
في  واألجانب  الليبيين  خطف  جرائم  انتشار   •

البالد.. من يمكنه وقفه؟
غياب األمن سبب أساسي في انتشار جرائم الخطف 
والقتل، وهذه أعمال هدف بعضها أنه يريد فدية، 
أو الخطف السياسي الذي هدفه االبتزاز، وستكون 
إلغاء أو التقليل من هذه الجرائم مهمة الحكومة 
الجديدة، فعليها أن تثبت نفسها في ملف إحكام 
يتم  بأن  طالبت  فقد  وللعلم  األمنية.  القبضة 
حبسهم  مدد  تجاوزت  ممن  السجناء  عن  اإلفراج 
السابق،  النظام  من  خاصة  القانونية،  الفترات 
إجراءات  كانت  أو  لمحاكمة  يتعرض  لم  فبعضهم 
يجب  ولذا  البداية،  من  للغاية  بطيئة  محاكمته 

تسريع إصدار أحكام بحقهم.
• البعض يرفض المصالحة في الدم، هل يؤثر 

ذلك على مشروع المصالحة الوطنية؟
لكن  الدم فهذا حقه،  أن يصالح في  من يرفض 
المصالحة الوطنية ال تعني اختراع العجلة، فهناك 
واألرجنتين،  ورواندا  المغرب  مثل  ناجحة  تجارب 
عن  والعفو  بالسماح  للمصالحة  نماذج  وهي 
من  للمصالحة  االستعداد  ويجب  المخطئين. 
من  ومحاكمة  الضرر  وجبر  التعويض  خــالل 
يجب  االنتقالية  العدالة  فقانون  أيضًا.  يستحق 
يجب  المؤسسات  وكل  الجميع.  به  يرضى  أن 
أما  المصالحة.  من  جزء  وهذا  واحدة،  تكون  أن 
ويجب  خطير،  موضوع  فهو  االنقسام  استمرار 
على الجميع اتخاذ العبرة من أن المجلس األعلى 
للغاية  القليلة  الكيانات  بين  من  الوحيد  للقضاء 

التي بقيت موحدة.

الوسط–محمود السويفي
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ليبيون يرسمون مسار الثورة والسلطة والطريق إلى االنتخابات املقبلة
في استطالع لـ»الوسط«..

هل أخفقت الثورة الليبية؟ سؤال يردده بعض الليبيين 
بأسى في ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير العاشرة. 

ومن سؤال الثورة إلى أسئلة السلطة الموقتة، والطريق 
إلى االنتخابات المقبلة يتواصل الجدل الراهن بين 

المهمومين بالشأن العام، وهم يتابعون احتفاالت الليبيين 
بمناسبة اإلطاحة بنظام معمر القذافي.

بنبرة فيها مزيج من األمل واألسف، يقول أستاذ االقتصاد 
والعلوم السياسية، امبارك الفقهي، إن البالد عانت على 
مدار عشر سنوات ويالت الحروب واالنقسامات، مما أثر 

سلبًا على االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي، 

ناهيك عن تفشي الجريمة والعنف والفساد والتهريب، 
وهذه الظروف أثرت على المواطن بشكل مباشر في حياتة 

اليومية وأمنه الغدائي والدوائي. ويضيف أن الخروج 
من األزمة طبعًا ليس سهاًل في ظل ظروف يعانيها 

العالم والدول المجاورة من عدم االستقرار أيضًا، لكنه 
ليس مستحياًل، ولكن البد من دستور وحكومة موحدة 

وانتخابات. وتابع: هذا االستقرار يولد نمو االقتصاد 
واستقرارًا في الموارد، وأهمها النفط، ويعلم الجميع أن 

الدخل األساسي فى ليبيا هو البترول، لذلك فبتعزيز تلك 
المؤسسة ودعمها سيكون المستقبل أفضل بعون اهلل. 

انطالقا من هذه الرؤية التي ال تنكر الواقع وال تتغافل عن 
فرص المستقبل.. أجرينا االستطالع التالي بحثا عن إجابات 

لما يدور في أذهان الليبيين من عالمات استفهام.

الوسط - رمضان كرنفوده والصغير الحداد

● د. امبارك الفقهي

● األعالم.. عنوان الوحدة في الثورة الليبية

● مسعود باكاكو● عبد القادر احويلي

● أحمد الرواتي

● أسعد زهيو

الطاهر عريفه: الثورة فشلت.. وليبيا 
في حاجة إلى مزيد الدعم األممي

انتشار السالح والفساد املستشري 
أبرز تحديات الحكومة الجديدة

املصالحة الوطنية ممكنة.. والبد من 
حل امليليشيات في كل مناطق ليبيا

كل الثورات العاملية أخذت زمنا طويال 
حتى وصلت إلى أهدافها املنشودة

أسعد زهيو: املناورة السياسية 
ال تدفع بالحل إلى األمام

القادر  عبد  للدولة،  األعلى  المجلس  عضو  قال 
احويلي، إن الثورة انتهت منذ يوم انتخابات يوليو 
2012، وتسليم السلطة إلى خيارات الشعب مبكرًا 
لألسف.  بقوة  وأهدافها  مبادئها  تترسخ  أن  قبل 
وأضاف: الثورة حققت هدفها الرئيسي وهو إسقاط 
الدولة  وبناء  تأسيس  ولكن  االستبداد،  حكم 
الثورة،  مسؤولية  من  ليس  وهو  تعثر  الذي  هو 
العام،  الوطني  المؤتمر  هو  األول  والمسؤول 
المشاركة  الوزراء، والثالث األحزاب  والثاني رئيس 
المدني  المجتمع  مؤسسات  والرابع  الحكومة،  في 
القصور  الكتشاف  المستوى  في  تكن  لم  التي 

والضغط لتصحيحه.
السياسي  الملتقى  عضو  وهو  احويلي،  وتابع 
الثورة  أثناء  جيدًا  كان  الخارجي  الدور  أن  الليبي، 
دخل  ذلك  وبعد  االستبداد،  نظام  سقوط  حتى 
اإلقليمية  الدول  لبعض  المصالح  على  الصراع 
وذوي  النفوس  ضعاف  بعض  وبتجنيد  والدولية 
المصالح الضيقة من الليبيين لألسف، فكل طرف 
إلى  أدى  مما  محليًا،  طرفًا  يدعم  ودولي  إقليمي 

تأجيج هذا الصراع وبدأ يهدد كيان الدولة.
ال  فقال:  المتحدة،  األمم  جهود  عن  وتحدث 
بعثة  بسبب  وذلك  تعثرت،  بل  أخفقت  إنها  نقول 
األمم المتحدة الواقعة تحت سيطرة بعض الدول 
فضيحة  ورأينا  الليبي،  الشأن  في  سلبًا  المتدخلة 
أطراف  أحد  إلى  وانحيازه  ليون،  الرابع،  المبعوث 
الصراع، وأيضًا عدم مشاورة الخبراء الليبيين تحت 
مظلة مجلس التخطيط الوطني الذين لهم القدرة 
مبادرات  عدة  وقدموا  الوطني،  الحل  إيجاد  على 
لحل األزمة الليبية ولكن البعثة لم تلتفت إليهم. 
المتحدة،  األمم  على  التعويل  إال  اآلن  لنا  وليس 
وتشكيل  جنيف  في  األخيرة  الحوار  جولة  خاصة 

سلطة تنفيذية جديدة.
المزمع  االنتخابي  احويلي عن االستحقاق  وقال 
ليست  المرتقبة  االنتخابات  الجاري:  العام  نهاية 
هناك  وحدها،  التنفيذية  السلطة  مسؤولية 
إلعداد  التشريعية  للسلطة  أخرى  مسؤوليات 
لالنتخابات،  والقانوني  الدستوري  األساس 
الحكومة  وتستطيع  محدودة  الحكومة  ومسؤولية 
الدولة  مؤسسات  توحيد  وهي:  بمهامها  اإليفاء 
الحياتية  المختنقات  وحل  والمدنية.  العسكرية 
مرتاح  وهو  االنتخابات  إلى  يذهب  لكي  للشعب 
ومطمئن، والبدء في تهدئة الخواطر، وجبر الضرر 
بتهيئة الشعب للمصالحة، والسيطرة على اإلعالم 
باالنتخابات،  والتوعية  المضلل  الخطاب  إليقاف 
بالميزانيات  لالنتخابات  العليا  المفوضية  ودعم 

المحاضر بكلية اآلداب جامعة سبها، مسعود  قال 
إلى  يحتاج  الليبيين  بين  الصدع  رأب  إن  باكاكو، 
خطة معالجة طويلة األمد، يمكن أن تؤتى ثمارها 
في مدى السنوات القادمة، وتنتهى بالتئام الجراح 
والتشرذم.  واالنقسام  التشتت  حالة  من  والشفاء 
عالج  وصفة  هي  الرؤى  توحيد  وصفة  أن  وأضاف 
صالحة لتحقيق الوحدة والتأم جراح الجسد الليبي 
بتوحيد  إال  ذلك  إلى  والسبيل  التشتت،  داء  من 
من  إال  يتأتى  أن  اليمكن  وهذا  واألفكار،  الرؤى 
خالل اجتماع النخبة الوطنية – السياسية والثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والفكرية - الحقيقية في 
ليبيا، عبر ملتقيات وطنية جامعة وبصورة متتالية 
في مختلف أنحاء البالد، بحيث يتم بلورة رأي عام 
وطني ليبي حول األهداف الوطنية العليا والكبرى 

التي يتطلع إليها الليبيون.
قال  الليبية،  المسألة  في  الخارج  دور  وعن 
القوى األجنبية لعبت دورا واضحا فيما  باكاكو إن 
أن  ويمكن   ،2011 بعد  ما  ليبيا  في  ويجري  جرى 
نصف هذا الدور هو الذي أفسد مخرجات األحدات 
وواصل  الفترة.  تلك  خالل  البالد  في  جرت  التي 
أنها  ترى  أطرافا  دعمت  الخارجية  القوى  الحديث: 
تخدم مصالحها دون أن تراعي في ذلك إن كانت 
تلك األطراف مؤمنة وقادرة فى الوقت نفسه على 
تحقيق اآلمال والتطلعات الوطنية لغالبية الشعب 
الليبي. كما رأى أن بعثة األمم المتحدة للدعم في 
الليبية  النجاح فى حل األزمة  ليبيا لم تتمكن من 

بصورة ناجزة.
المجلس  قدرة  مدى  حول  سؤال  على  وردا 
الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي والحكومة 
برئاسة عبدالحميد دبيبة في تهيئة البالد وإنجاز 
والرئاسية  البرلمانية  االنتخابية  االستحقاقات 
تصوري،  في  بالقول:  أجاب   ،2021 ديسمبر  في 
والحكومة  الرئاسي  المجلس  ينجح  سوف  نعم 
خاصة:  وبصورة  المرحلة  أهداف  تحقيق  فى 
للمواطن  األساسية  المعيشية  األحوال  تحسين 
والبرلمانية،  الرئاسية  االنتخابات  وإنجاز  الليبي، 
الدولي،  المجتمع  من  واضح  دعم  لوجود  وذلك 
األميركية،  المتحدة  الواليات  خاصة  وبصورة 
لمخرجات اجتماعات جنيف، ورغبة األطراف الليبية 
االنتقالي،  المرحلة  أهداف  تحقيق  في  المتصارعة 
رئيسيين  هدفين  في  أساسية  بصورة  والمتمتلة 
البالد  وتهيئة  المعيشية،  األحوال  تحسين  هما: 
ونزيهة  حرة  ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إلجراء 
نحو  البالد  تقود  جديدة  قيادات  إفراز  إلى  تؤدي 
االستقرار واالزدهار، وتتجاوز هذه العشرية البائسة 

الرواتي  أحمد  السياسي  والمحلل  الكاتب  اعتبر 
أمر  سنوات  عشر  خالل  الثورة  به  مرت  ما  أن 
لشعب  ممنهج  تجهيل  واقع  أمام  طبيعي 
أكثر  طيلة  للدولة  الحقيقية  الهيكلة  وانعدام 
كان  الذي  السالح  النتشار  إضافة  سنة،   30 من 
قامرت  والتي  أيضا،  السابقة  المنظومة  سببه 
بعض  ومازال  الثورة،  هذه  لصد  محاولتها  فى 
مشروع  في  العاملين  ضمن  تعمل  أذرعها 
ودون  الساعة،  حتى  ليبيا  في  القائم  الالستقرار 

السلبي أيضا. الدولي  العامل  أن ننسى 
زمنا  أخذت  العالمية  الثورات  كل  ويضيف: 
المنشودة.  أهدافها  إلى  وصلت  حتى  طويال 
هو  أيضا  الثورة  أهداف  تحقيق  تأخر  من  ومازاد 
كل  من  والمال  السلطة  على  المحموم  الصراع 
وغيرها،  الثورة  على  المحسوبة  سواء  القوى 
ألهدافهم  للوصول  الوسائل  لكل  واستباحتهم 
التي  والضوابط  واألعراف  القوانين  انعدام  أمام 
الثقة التي يمكن أن  أو  إليها  يمكن أن يحتكموا 
فالمسؤولية  وبالتالي  صراعهم،  حدة  من  تخفف 
وجزء  وإعالم  ونخب  قيادات  الجميع؛  على  تقع 

الدولي. والمجتمع  الشعب  كبير من 
وتابع: كل ما حصل وسيحصل أمر متوقع فى 
االستراتيجية،  أهميتها  بكل  الليبية  الحالة  مثل 
أن توحيد  وأمنيا وجيوسياسيا، وأعتقد  اقتصاديا 
األطراف  لكل  الكاملة  القناعة  من  يبدأ  الرؤى 
لن  وأنه  والشر،  الخير  في  واحد  المصير  بأن 
تجاذب  أي  في  واحد،  أو خاسر  رابح  يكون هناك 
يتحقق  لن  هذا  أن  أعتقد  كنت  وإن  صراع،  أو 
الكاملة لمحاولة اختزال  المرور بالتجربة  إال بعد 
على  مفاهيم  أو  قيادات  أو  تيار  أي  سيطرة  أو 
تقسيماتها  بكل  ليبيا  المسماة  الكبرى  القيمة 
وأعتقد  المستويات.  كافة  وعلى  وتشعباتها 
المصير،  هذا  من  كبيرا  شوطا  خضنا  أننا  اليوم 
القبول  وقناعة  فكرة  أكثر  تترسخ  وأصبحت 
العامل  يظل  وأوضح:  اآلخر.  مع  والشراكة 
المتقلب  الدولي  العامل  هو  واألهم  األخطر 
ثابتة  عوامل  أية  تضبطه  ال  والذي  والمتغير، 
أكبر  الشديد هي  لألسف  والتي  المصلحة،  سوى 
بحجم  مقارنة  الليبية  الحالة  تستوعبها  أن  من 
وبالتالي  بها،  الدولي  التدخل  وهدف  ونوع 
األخطر  هو  العامل  هذا  إن  أقول  أن  أستطيع 
األخيرة  المؤشرات  بعض  كانت  وإن  اآلن، 
وتفاهمات  توافقات  بحصول  توحي  قد  ربما 
تظل  ولكنها  الليبي،  الملف  حول  ومقاسمات 
على  جديدة  دولية  متغيرات  ألية  ورهينة  هشة 

العليا  المفوضية  مقرات  وتأمين  الالزمة، 
االقتراع  ومراكز  والفرعية  الرئيسية  لالنتخابات 

والحمالت االنتخابية وعمليات الدعاية االنتخابية.
السلطة  تواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  وعن 
انقسام  ومنها:  جدًا،  كثيرة  أنها  أوضح  الجديدة، 
المؤسسات وعملية توحيدها، وكل طرف سيتشبث 
بما سيطر عليه، وانتشار السالح وجمعه بما يجعل 
المؤسسة  توحيد  إلى  تحتاج  الجديدة  الحكومة 
العسكرية وزرع الثقة بعد توفير الضمانات الالزمة 
على  يستحوذون  الذين  واألفراد  الجهات  لكل 
الوظيفي  والتضخم  منه،  الثقيل  خاصة  السالح، 
المؤسسات  كل  في  المستشري  والفساد  العام، 

ومكافحته.
وتابع احويلي: ما لم ينفذ الدستور، فنعتبر أننا 
المنشودة، ولألسف  المدنية  الدولة  إلى  لم نصل 
تم تعطيل الدستور في عدة مراحل منها: اعتصام 
الوادي األحمر يوم 05/07/2012 والذي أدى إلى 
الهيئة  الدستوري بداًل عن تعيين  تعديل اإلعالن 
المؤتمر  قبل  من  الدستور  لصياغة  التأسيسية 
إلى االنتخاب ونحن نعرف مخرجات  العام  الوطني 
االنتخاب، ومجموعات داخل المؤتمر الوطني العام 
وبقيادة خارجه ترفض أن ينجز الدستور في والية 
المؤتمر، وبعض رجال األعمال ومزدوجي الجنسية 
المشروع  يرفضون  والحقوقيين  والفدراليين 
الدستوري الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدستور، وبعض بقايا حكم االستبداد وما يسمى 
بالفكر الجماهري أيضًا يرفضون مشروع الدستور 

الحالي.
المسلحة،  المجموعات  أزمة  كيفية حل  أما عن 
بالحكمة  حلها  يجب  المسلحة  التشكيالت  فقال: 
الدولة  ضد  تتوحد  ألنها  معها  التصادم  وعدم 
إعادة  في  ومشاركتهم  الثقة  زرع  ويجب  الضعيفة 
بناء المؤسسات العسكرية واألمنية فرادى، وحتى 
المتعاقبة من  الحكومات  لم تتمكن  اللحظة  هذه 
احتواء هذه المجموعات، واآلن أصبحت قوية بعد 

توحدها أثناء الهجوم على العاصمة.

أن  فالمهم  وعذاباتها،  وآالمها  شخوصها  بكل 
تولد ليبيا جديدة وديمقراطية.

السلطة  تواجه  التي  الصعوبات  أبرز  وعن 
تفكيك  في:  تتمثل  أنها  أوضح  الجديدة، 
الميليشيات المسلحة وبصورة خاصة فى العاصمة 
خاصة  وبصورة  المؤسسات  وتوحيد  طرابلس، 
ليبيا  ومصرف  واألمنية  العسكرية  المؤسسة 
الدولي  المجتمع  دعم  أن  أظن  قائال:  المركزي، 
وتوافق القوى السياسية والوطنية في ليبيا كفيل 

بتخطي هذه الصعوبات وتجاوزها.
قال  المسلحة،  المجموعات  حل  كيفية  وعن 
هذا  في  عديدة  تجارب  وهناك  فنية،  مسألة  إنها 
وحكومة  برلمان شرعي  وجود  حالة  وفي  المجال، 
شرعية يتوفر لهما الحد األدنى من الدعم الدولي 
الحلول  بين  االختيار  يمكن  والوطني  واإلقليمي 
أي  مقدور  في  يكون  وال  والمناسبة  المالئمة 
مجموعة مسلحة أن تتمرد على السلطة الشرعية، 
توحيد  السلطة  هذه  استطاعت  ما  إذا  وخاصة 
التامة  والسيطرة  واألمنية،  العسكرية  المؤسسة 
الحال،  وبطبيعة  والمالية.  النفطية  الموارد  على 
على  يقتصر  أن  ينبغى  ال  الميليشيات  حل  فإن 
العاصمة بل البد وأن يشمل كل المناطق والمدن 

الليبية.
أما فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، فقال: 
فالمجتمع  تأكيد،  بكل  الوطنية ممكنة  المصالحة 
نسيجه  في  ومتماسك  مترابط  مجتمع  الليبي 
االجتماعي والتاريخي رغم الجغرافيا، وبالتالي فهو 
قوة  بفضل  جراحه،  مداواة  على  القدرة  يمتلك 
النسيج االجتماعى وقوة الموروث التقافي والديني، 
وهناك روشتة واضحة لذلك، تتطلب دعما وإسنادا 
تقديم  على  االجتماعية  القيادات  يساعد  حكوميا 
الدواء والرعاية حتى يتماثل الجسد الليبي للشفاء 
في أقرب اآلجال، وأفضل وسيلة لتحقيق المصالحة 
وجامعة  وازنة  اجتماعية  قيادة  في تشكيل  تتمثل 
الدعم  بتقديم  الدولة  وتتعهد  عمل  خطة  تبلور 

المادي والمعنوي لها.

أو  الدولة  لهذه  الحكم  وإدارات  أنظمة  مستوى 
العالم  في  أخرى  ساخنة  ملفات  ومتغيرات  تلك 
الدول  نفس  وأطماع  مصالح  فيها  تتقاطع 

ليبيا. في  المتداخلة 
أن  الرواتي  رأى  الدستور،  من  الموقف  وعن 
ووسيلة  المعضالت  معضلة  هو  سيظل  الدستور 
الوصول  تعطيل  في  األطراف  لكل  الوسائل 
وأضاف:  المستقرة.  والسلطة  الدولة  لمرحلة 
في  يستعمل  اليزال  اليوم  الدستور  أن  أعتقد 
وشخصيا  الظهور،  له  يراد  وال  المناكفات، 
ألن  صدر،  لو  حتى  ناجعا  يكون  لن  أنه  أعتقد 
ترسم  التي  التوافقية  الوثيقة  هو  الدستور 
العالقات  كل  والتزامات  حقوق  وتبين  وتحمي 
بيئة  فى  يصدر  لم  وإذا  والدولة،  المجتمع  في 
وبمشاركة  كامل  ووعي  ناضجة  وعقلية  مستقرة 
واألفراد،  التقسيمات  كل  مستوى  على  كبيرة 
من  لمزيد  وسيؤدي  جدوى،  ذا  يكون  فلن 
فئات  رفض  وأمام  وبالتالي  والفوضى،  الصراع 
كثيرة لهذا المشروع األخير، والذي يراد تمريره 
فإنني  القادمة،  لالنتخابات  دستورية  كقاعدة 
البعض ومغالبة من  مزايدة من  أمام  أننا  أعتقد 
ومقامرة  اآلخر،  البعض  من  ومناورة  البعض، 
حسبان  ودون  لألمام  للهروب  لكثيرين  خطيرة 
للنتائج التي قد تكون عكسية وأكثر خطورة مما 

اليوم. نعيشه 
فقال:  الميليشيات،  وضع  عن  تحدث  وختاما، 
مكان  كل  في  منتشرة  المسلحة  المجموعات 
أو  وحلها  متفاوتة،  بنسب  وجنوبا  وغربا  شرقا 
الدولية  باإلرادة  منوط  استيعابها  أو  دمجها 
يتم  مشروعا  هناك  أن  وأعتقد  الليبية،  وقبل 
المتحدة  الواليات  بين  بالخصوص  عليه  العمل 
تم  الوفاق،  حكومة  داخلية  ووزارة  األميركية 
العام  بدايات  فى  برلين  مؤتمر  إبان  إطالقه 
الحكومة  مع  سيستمر  أنه  وأعتقد  الماضي، 
تبنتها  التي  الملفات  أهم  من  ألنه  الجديدة 

األزمة عموما. لحل  أميريكا 

للمجلس  والمترشح  السياسي  الناشط  قال 
السياسية  المناورة  إن  زهيو،  أسعد  الرئاسي، 
الصراع،  في  الرئيسية  األطراف  تنتهجها  التي 
وهي  األمام،  إلى  الحل  بقطار  تدفع  أن  يمكن  ال 
كذلك تضرب الثقة في نوايا العمل من أجل إقامة 
الشعب  إرادة  احترام  على  يقوم  ديمقراطي  حكم 
وهذا  الدولة،  ومدنية  للسلطة  السلمي  واالنتقال 
السلوك السياسي غير الحكيم الذي تقوم به هذه 
لبعضهم  واضحًا  تطلعًا  يؤكد  والذي  األطراف، 
والسلمي،  الدولي  الحل  جهود  خارج  للسلطة 
يُبقي احتماالت نشوء مزيد المشاكل قائمة، وهو 
مهم  مسار  أمام  للطريق  قطعٌ  ذلك،  عن  فضاًل 
المؤسسة  رأسها  وعلى  الموسسات،  توحيد  هو 
من  األدنى  الحد  وتحقيق  وحياديتها،  العسكرية 
االستقرار المطلوب لتحسين ظروف حياة الليبيين، 
وللمضي في تنفيذ االستحقاق االنتخابي الموعود 
في ديسمبر 2021 حسب ما نصت عليه مخرجات 

الحوار السياسي.
تنتاب  الترقب  من  حالة  إلى  كذلك  وأشار 
االنتخابي  االستحقاق  بإنجاز  اإليفاء  حيال  الجميع 
من  يسبقه  وما  العام،  هذا  نهاية  إجراؤه  المقرر 
خطوات من مجلسي النواب والدولة من ترتيبات، 
أهمها اعتماد مخرجات لجنة الحوار ومنح السلطة 
التنفيذية الجديدة الثقة من مجلس النواب، وهو 
االستقرار،  نحو  فاصلة  نقطة  الكثيرون  يعتبره  ما 
وما نالحظه من تقاعس ومناكفات ترمي بالكثير 
فال  الحلحلة..  مساعي  على  التشاؤم  ظالل  من 
يمكن ونحن نتطلع لمرحلة جديدة، إال أن نتفاءل 
ليبيا،  إنقاذ  إلى  معنا  يتطلع  من  كل  ونشكر  خيرًا 
باألفكار  اإلسهام  من  يمنعنا  ال  تفاؤلنا  أن  غير 

والرؤى إلنجاز جملة االستحقاقات المهمة.
الجديدة  التنفيذية  السلطة  على  زهيو:  وتابع 

المسار  أنتجها  التي  الطريق  بخارطة  االلتزام 
كل  مع  بالتعاون  العمل  وضرورة  السياسي، 
األطراف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي 
نتطلع  التي  االستقرار  مرحلة  تسبق  أن  ينبغي 
للوصول إليها نهاية هذا العام، وعلى كل األطراف 
شأنها  من  التي  رؤاها  تقديم  السياسية  والقوى 
حد  ووضع  الليبيين  مأساة  إنهاء  في  اإلسهام 
ألعوام  دامت  التي  والصراعات  المواجهات  لهذه 
طويلة والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة 
السلمي  التعايش  على  واالتفاق  العليا،  الوطن 
السلطة  العادل. كما دعا  السالم  لنا  الذي يضمن 
المؤسسة  توحيد  في  الشروع  إلى:  الجديدة 
العسكرية واألمنية وإعادة بنائها بطريقة احترافية 
السالح واستخدامه  امتالك  ومهنية بحيث يقتصر 
المسلحة  المجموعات  بتفكيك  ذلك  ويتم  عليها، 
الشروط  فيه  تتوافر  من  ودمج  السالح  وجمع 
العسكرية  المؤسسة  في  المسلحة  العناصر  من 
وكتائبها النظامية وبأرقام عسكرية، ويوضع وعاء 
زمني لذلك. وفي كل ذلك يتم تجنيب المؤسستين 
األمنية والعسكرية التدخل في الخالفات السياسية، 
إال بما يضمن حماية الوطن من أي اعتداء خارجي 

والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

● الطاهر عريفه

السابق  الليبي  والدبلوماسي  الكاتب  اعتبر 
تحقيق  في  فشلت  الثورة  أن  عريفه،  الطاهر 
أجلها،  من  قامت  التي  األساسية  أهدافها 
جانب  إلى  الداخلية،  الصراعات  نتيجة 

تغذيها. التي  األجنبية  التدخالت 
وأجاب عن سؤال حول كيفية توحيد الرؤى 
سلطة  بقيام  قائال:  التشتت،  هذا  كل  بعد 
ضرورة  مع  العامة،  المصلحة  وتغليب  قوية 
أجل  من  الليبيين  الدولي  المجتمع  يساعد  أن 

الخروج من األزمة.
إن  المتحدة  األمم  لموقف  تقييمه  وعن 
أجاب:  مهمتها،  في  أخفقت  أو  نجحت  كانت 
التعويل  ويمكن  تخفق،  لم  المتحدة  األمم 
عليها، وهي مستمرة في أداء دورها، والدليل 
على ذلك مخرجات جنيف األخيرة. ورأى عريف 
الدول  يد  في  الليبية  األزمة  حل  مفاتيح  أن 

ثانيا. والليبيين  أوال  الكبرى 
جنيف،  اجتماع  لمخرجات  رؤيته  وحول 
في  ليبيا  إن  قائال  جدا،  بالجيدة  وصفها 
أن  وتابع  األممي.  الدعم  من  مزيد  إلى  حاجة 
في  ستنجح  للبالد  الجديدة  التنفيذية  السلطة 
البرلمانية  االنتخابات  إلى  بالبالد  الوصول 
الدعم  واستمر  النوايا،  خلصت  إذا  والرئاسية، 

الليبية. األزمة  لحل  الدولي، 
الصعوبات  أهم  إن  بالقول  حديثه  وواصل 
ليبيا،  في  الجديدة  السلطة  تواجه  التي 
والطموحات  السياسي  االنقسام  في  تتمثل 
الشخصية، معربا عن اعتقاده بإمكانية تأجيل 
االستفتاء على الدستور إلى ما بعد االنتخابات 

والرئاسية. البرلمانية 

أن  للبالد،  األفضل  من  أنه  عريفه  رأى  كما 
يعمل الليبيون على إعداد دستور جديد للبالد 
بمختلف  المواطنين،  كل  من  عليه  متفق 
إلى  كذلك  ودعا  حقوقهم.  ويضمن  فئاتهم، 
دمجها  خالل  من  المسلحة  المجموعات  حل 
ملف  ووصف  المختلفة.  الدولة  أجهزة  في 

بأنه ضرورة ملحة. المؤسسات  توحيد 
ما  أن  السابق  الليبي  الدبلوماسي  واعتبر 
مساعيها  ضمن   )5+5( لجنة  إليه  وصلت 
بداية  بمثابة  العسكرية،  المؤسسة  لتوحيد 
سبل  وعن  الصحيح.  الطريق  في  جيدة 
يلزمها  إنه  قال  الوطنية،  المصالحة  تحقيق 
أن  على  مشددا  قوية.  مركزية  سلطة  وجود 
الفترة  في  الوطني  العمل  أولويات  قائمة 
المؤسسات،  توحيد  مسألة  تتصدرها  الحالية 
السلطات  الحالي  البرلمان  يدعم  أن  مستبعدا 
تطرق  وختاما،  البالد.  في  الجديدة  االنتقالية 
نهاية  المقررة  االنتخابات  ملف  إلى  عريفه 
العام الجاري، حيث اعتبرها خطوة في الطريق 
تقدم  أن  نفسه  الوقت  في  مستبعدا  الصحيح، 

الليبية. لألزمة  نهاية 

الوسط - رمضان كرنفوده

سبها - رمضان كرنفودهالوسط - رمضان كرنفوده

الوسط - رمضان كرنفوده

الوسط - الصغير الحداد

المحاضر بجامعة سبها مسعود باكاكو:عبد القادر احويلي:

المحلل السياسي أحمد الرواتي:

● جانب من ثورة الليبيين في 17 فبراير 2011

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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في الشوارع والميادين

ستيفاني وليامز في حوار مع »واشنطن بوست«:

الليبيون يجددون العهد مع ثورة السابع عشر من فبراير

»كوكتيل قاتل« أخرج الثورة الليبية عن مسارها.. والطريق إلى األمام »محفوفة باملخاطر«

لثورة  العاشرة  بالذكرى  األربعاء،  الليبيون،  احتفل 
المدن  عديد  فبراير، حيث شهدت  السابع عشر من 
الليبية مسيرات وتجمعات شعبية رُفعت فيها أعالم 
االستقالل، وارتفعت الهتافات واألهازيج المعبرة عن 

االبتهاج بهذه المناسبة.
الرئاسي لحكومة  المجلس  وفي وقت سابق، قرر 
الوفاق اعتبار يومي األربعاء والخميس، من األسبوع 
والمرافق  المؤسسات  لكل  رسمية  عطلة  الجاري، 
السابع عشر  لثورة  العاشرة  الذكرى  لمناسبة  العامة 
 ،2021 لسنة   »164« رقم  القرار  ونص  فبراير.  من 
للمجلس  اإلعالمي  المكتب  صفحة  على  المنشور 
 : األولى  مادته  في  »فيسبوك«،  بموقع  الرئاسي 
ذات  والمرافق  المؤسسات  ذلك  في  »مراعاة  على 
مع  العاجلة،  والحيوية  واألمنية  اإلنسانية  الخدمات 
مقابل  على  الحصول  في  بها  العاملين  حق  حفظ 
عمل هذا اليوم وفقًا ألحكام المادة 16 من القانون 
القرار  الثانية من  المادة  أما   .»2010 12 لسنة  رقم 
الموافق  الخميس  يوم  »يكون  أن  على  فنصت 
اإلجازة  من  يخصم  أن  على  إجازة   2021  /  2  /18
من  مماثل  قــرار  صدر  كما  للموظف«.  السنوية 

الحكومة الموقتة.
العاصمة  أهالي  اآلالف من  توافد  وفي طرابلس، 
انتشار  وسط  الصباح،  منذ  »الشهداء«  ميدان  على 
شوارع  تزينت  فيما  االحتفاالت،  لتأمين  كثيف  أمني 
رئيس  وحضر  االحتفال.  ومظاهر  باألعالم  المدينة 
الحكومة  ورئيس  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 
الحوار  قبل  من  المختاران  دبيبة،  عبدالحميد 
احتفاالت  األربعاء، جانبًا من  الليبي، مساء  السياسي 
في  فبراير   17 لثورة  العاشرة  بالذكرى  الجماهير 

ميدان »الشهداء« بطرابلس.

أعالم ليبيا تكسو ميدان بنغازي
إلى ميادين  بنغازي  أهالي مدينة  وخرج عدد من 
األربعاء،  »الحرية«،  الرئيسية، خاصة ساحة  المدينة 
من  عشر  السابع  لثورة  العاشرة  الذكرى  إلحياء 
مسيرات  المدينة  ــوارع  ش شهدت  فيما  فبراير، 
ليبيا،  أعالم  بنغازي  مدينة  أهالي  ورفع  بالسيارات. 
نشطاء  تــداول  فيما  مدينتهم،  أعالم  إلى  إضافة 
إلى  دعوات  الليبية  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
و»طي  الجميع«،  إلى  األيدي  و»مد  »المصالحة«، 

صفحة الماضي«.

مشاركة واسعة بذكرى الثورة في مصراتة
األربعاء،  عصر  انطلقت  مصراتة،  مدينة  وفي 
والقيادات  المسؤولين  من  عدد  بحضور  االحتفاالت 
االحتفاالت  وجرت  واالجتماعية.  والعسكرية  األمنية 
وسط مشاركة كبيرة من قبل األهالي والمسؤولين 
البلدية  ميدان  على  توافدوا  الذين  المدينة،  في 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
إيقاد  مراسم  الثالثاء،  مساء  مصراتة،  وشهدت 

السنوية  الــذكــرى  فبراير   17 يــوم  يصادف 
ليبيا،  في  العربي  الربيع  ثورة  لبداية  العاشرة 
الديكتاتور  ضــد  الليبيون  انتفض  عندما 
الحرية  في  تطلعاتهم  لتعزيز  القذافي  معمر 
من  عقد  وبعد  ــذاتــي.  ال والحكم  ــام  ــوئ وال
كثيرًا.  األهداف  تلك  الدولة  تحقق  لم  الزمان، 
األهداف.  تلك  تحقيق  عن  البالد  تخلفت  لقد 
ليبيا  تزال  وال  قسمين،  إلى  انقسمت  وفعليًا 
اآلالف  عشرات  اجتذب  أهلي  صراع  في  عالقة 
البنية  وترك  األجنبية،  والقوات  المرتزقة  من 

لها. يرثى  حالة  في  واالقتصاد  التحتية 
بالتزامن  االنقسامات  حــدة  اشتدت  كما 
دوليًا  بها  المعترف  للحكومة  تركيا  دعم  مع 
روسيا  وتحويل  ليبيا،  غرب  في  والمتمركزة 
مؤخرًا،  الشرق.  في  القوات  إلى  المساعدات 
السياسية  العملية  في  مفاجئ  تقدم  حصل 
لحظة  وفــر  المتحدة،  ــم  األم تقودها  التي 
على  قاتمة  نظرة  في  المبدئي  األمــل  من 
الليبيون  المندوبون  اختار  حيث  العادة،  غير 
الذين،  الموقتين  القادة  من  مقترحة  قائمة 
أوسع،  سياسي  دعم  تأمين  من  تمكنوا  إذا 
لكن  ديسمبر.  انتخابات  نحو  البالد  سيقودون 
الطريق  بأن  يعترفون  العملية  مؤيدي  حتى 

بالمخاطر. محفوفة  األمام  إلى 
تــحــدثــت »واشــنــطــن  الــســيــاق،  هــذا  ــي  ف
ولــيــامــز،  ستيفاني  ــع  م مــؤخــرًا  ــت«  ــوس ب
قادت  التي  السابقة  األميركية  الدبلوماسية 
باإلنابة  الخاصة  الممثلة  بصفتها  الجهود 
تنحيها  أعقاب  في  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم 
ما  نطالع  التالية  السطور  وفي  منصبها.  عن 

الحوار.. في  دار 
الليبي اليوم؟ • ما انطباعاتك عن الوضع 

بطريقة  يريدون  إنهم  مرهقون.  الليبيون 
تقطيعها  تم  التي  سيادتهم،  استعادة  ما 

عبر  مستقرة  مرحلة  إلى  والوصول  المرحلة،  هذه 
انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

الحل  مسارات  مستجدات  االجتماع  وناقش 
واالقتصادي«،  والسياسي  »العسكري  الثالثة 
بمقررات  االلتزام  أهمية  على  الجانبان  واتفق 
برلين  مؤتمر  ومخرجات  السياسي  الحوار  ملتقى 
للمصالحة  أولوية  وإعطاء  المسارات،  هذه  في 
صعيد  على  الدولة.  مؤسسات  وتوحيد  الوطنية 
من  الثورة  بذكرى  االحتفال  مناسبة  تخُل  لم  آخر، 
األعوام  طيلة  الليبيون  يعانيها  حياتية  مشكالت 
مدينة  سكان  من  عدد  اشتكى  حيث  الماضية، 
للتيار  المستمر  االنقطاع  من  األربعاء،  وليد،  بني 
يوميًا،  ساعات  ست  إلى  يصل  الذي  الكهربائي 
يحتاجها  التي  الخدمات  ضعف  إلــى  أدى  مما 

المواطنون.
مصباح  التجارية،  المحال  أحــد  صاحب  ــال  وق
أثر  الكهرباء  انقطاع  إن  لـ»الوسط«،  قطنش  بن 
المدينة  داخل  واألسواق  االقتصادية  الحركة  على 
مولدات  يملكون  ال  التجار  من  كبيرًا  عــددًا  ألن 
انقطاع  أثناء  محالهم  يقفلون  لهذا  كهربائية؛ 
بدائرة  موظف  وأكــد  الليل.  فترات  في  الكهرباء 
بني  الكهرباء  لشركة  التابعة  الجين  سوف  توزيع 
الذي  الضرر  نتيجة  هو  االنقطاع  سبب  أن  وليد، 
المحطات؛  بعض  وخروج  الخمس،  لمحطة  حصل 
في  األحمال  طرح  نظام  اتباع  إلى  اضطرنا  مما 
الشبكة سيتم  استقرار  أنه في حال  المدينة، مؤكدًا 
بني  عن  الكهرباء  انقطاع  وأدى  األحمال.  تقليل 
اإلنترنت  خدمات  استقرار  وعدم  تذبذب  إلى  وليد 
األخرى  الخدمات  وضعف  المدينة  في  واالتصاالت 

مثل المصارف ومكتب الجوازات.
طرح  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت  بدورها، 
ساعات  و5   4 بين  تتراوح  لمدد  األربعاء،  األحمال، 
اليومية  النشرة  في  ذلك  جاء  المناطق.  جميع  في 
صفحة  على  المنشورة  األحمال،  بطرح  الخاصة 

الشركة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
الفترة  خالل  األحمال  طرح  ساعات  عدد  وارتفع 
تراجعًا  فبراير  مطلع  في  شهدت  بعدما  األخيرة، 
الماضي،  اإلثنين  بيان،  في  الشركة  وأرجعت  كبيرًا. 
التي  السرقة  حاالت  إلى  المتكررة  التيار  انقطاعات 
مطالبة  أماكن،  عدة  في  معداتها  لها  تتعرض 

أجهزة األمن بمواجهة تلك الظاهرة.
وفيما يأمل الليبيون أن يتمكنوا من التغلب على 
كافة  البالد  مؤسسات  تزال  ال  الحاد،  االنقسام  أزمة 
كورونا  فيروس  مواجهة  في  كافة  طاقاتها  تحشد 
بالفيروس  اإلصابات  إجمالي  وصل  حيث  المستجد، 
ألفًا   13 منها  حالة،  و348  ألفًا   128 إلى  ليبيا  في 
ووفاة  متعافى،  و731  ألفًا  و112  نشطة،  و561 
البالد  في  الوباء  انتشار  بدء  منذ  آخرين   2056
الوطني  المركز  أعلنه  الماضي، وفق ما  العام  مارس 

لمكافحة األمراض األربعاء.
الجهات  تمكن  انتظار  في  المواطنون  يزال  وال 
مضادة  لقاح  جرعات  على  الحصول  من  الرسمية 

للفيروس الذي يؤرق العالم أجمع.

للغاية.  هشة  الواقع  في  كانت  الدولة  أن 
في  عنيف  تغيير  هناك  كــان  عندما  لذلك 
المؤسسات  بأن  افتراض  هناك  كان  النظام، 
أنفاسها  وتلتقط  الحياة  قيد  على  ستبقى 
األخطاء  من  الكثير  هناك  كان  ما.  بطريقة 
العراق  في  المتحدة  الواليات  ارتكبتها  التي 
الجيش.  مثل  الرئيسية  المؤسسات  لتدمير 
في  هشاشة  هناك  كانت  الــواقــع،  في  لكن 
في  ذلك  ورأيت  حينها.  تحطم  الذي  النظام 

أيضًا. ليبيا 
تشترك  ما  الخاصة.  خصائصه  له  بلد  كل 
األغلبية  هو  بالطبع،  والعراق،  البحرين  فيه 
القوية،  العرقية  االنقسامات  هذه  الشيعية، 
ليبيا،  في  بينما  هذه.  الوطنية  الهوية  أزمة 
األمل،  من  الكثير  هناك  كان  تشتت.  شيء  كل 
الفراغ  هذا  وفي  كثيرة،  أجزاء  إلى  تحطم  لكنه 

السيئين. الفاعلين  من  الكثير  جاء 
واألمم  المتحدة  الواليات  من  مسؤولون  قال   •
تركيا  ذلــك  في  بما  أجنبية  قــوى  إن  المتحدة 
حظر  انتهكت  المتحدة  العربية  واإلمارات  وروسيا 
األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة بجلب أسلحة 
المتحاربة.  األطــراف  لدعم  ليبيا  إلى  ومقاتلين 
النهائي  بالموعد  الدول  تلك  تلتزم  لم  ومؤخرًا، 
من  األجنبية  القوات  إلخراج  يناير   23 في  المحدد 

الخارجيين؟ للفاعلين  رسالتك  ما  البالد.. 
الذي  النهائي  الموعد  أن  جدًا  الواضح  من 
تم  التي  النار  إطــالق  وقــف  اتفاقية  حددته 
موعدًا  كان  أكتوبر   23 في  عليها  التوقيع 
موعدًا  كان  لقد  نعم،  يومًا.   90 مدته  نهائيًا 
عن  عبر  أنه  أعتقد  لكنني  طموحًا،  نهائيًا 
أنه  به:  شعروا  الذي  واإللحاح  الليبيين  إحباط 
األجنبية  العناصر  هذه  لمغادرة  الوقت  حان 
قد  النهائي  الموعد  ألن  فقط  البالد.  من 
من  شرعيًا  أقــل  مطلب  يجعله  ال  انقضى 
البلدان  لتلك  إلزامًا  أقل  أو  الليبيين،  جانب 
هؤالء  ترسل  التي  والشركات  والمنظمات 

المغادرة. عليهم  يجب  األشخاص. 

بنغازي، طرابلس، مصراتة ـ الوسط

القاهرة - الوسط

»الوسط«،  عيان  شهود  أفــاد  ما  على  األربــعــاء، 
بين  انفجار  وقوع  سبها  البلدي  المجلس  أكد  فيما 
يشير  أن  دون  ضحايا  خلف  البلدية  في  المحتفلين 
الرسمي  الناطق  وأعلن  مصدره.  أو  طبيعته  إلى 
وقوع  سابق  وقت  في  سبها  البلدي  المجلس  باسم 
في  وحرجة  ومتوسطة  خفيفة  بين  إصابة   20
السابع  لثورة  العاشرة  الذكرى  احتفالية  »حــادث 
حول  »التحقيقات  أن  إلى  مشيرًا  فبراير«،  من  عشر 
المعنية من مديرية األمن  الجهات  االنفجار تتوالها 

والهندسة العسكرية«.
المجلس  رئيس  نائب  قــال  قريب،  سياق  في 
العهد«  »يجدد  إنه  الكوني  الجديد موسى  الرئاسي 
االنتخابات،  إلى  العبور  أجل  من  الجميع  مع  بالعمل 
المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل. جاء ذلك في 
حسابه  على  فبراير،   17 ثورة  ذكرى  حول  تغريدة 
األربعاء.  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
والموعد،  العيد  هذا  مناسبة  »في  الكوني:  وكتب 
باالستجابة  العهد  أجدد  والتوافق،  بالخير  المبشر 
النتظاراتكم، دون تمييز أو إقصاء، وأن نجعلها سنة 
لتخطي  الجميع،  مع  فيها  نعمل  الوطن،  في  تشارك 

وقائع سنوات الخالف والصدام«.
االنتخابات  إلى  »العبور  هو  الهدف  أن  إلى  وأشار 
الوطنية  اللحمة  من  جناح  على  التزام،  كخاتمة 

والنسيج الضامن لكيان األمة«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  طلب  جانبه،  من 
المتحدة،  األمم  من  السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة 
سبل  ودراســة  والفنية  التقنية  المساعدة  تقديم 
البرلمانية  االنتخابات  لتنفيذ  الالزمة  التأمين 
مع  والتنسيق  المقبل،  ديسمبر  في  والرئاسية 
خالل  المراقبة  لتوفير  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
سير العملية االنتخابية وحتى االنتهاء منها واعتماد 

النتائج النهائية.
بمكتبه  األربعاء،  السراج،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
في طرابلس، مع رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 
لينا  الخاص  ومساعده  كوبيش،  يــان  ليبيا  في 
القدوة، ومسؤول القسم السياسي بالبعثة إيمانويال 
االجتماع  بداية  في  األممي  المبعوث  وقدم  روس. 
لثورة  العاشرة  الذكرى  لمناسبة  للسراج،  التهنئة 
بذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  معربًا  فبراير،   17
كما  البالد.  في  واالستقرار  األمن  تحقيق  أجل  من 
له  متمنيًا  كوبيش،  الرئاسي،  المجلس  رئيس  شكر 
في  األممية  البعثة  دور  مؤكدًا  مهامه،  في  التوفيق 
وتحديات  مصاعب  مواجهة  على  الليبيين  مساعدة 

شهدناه  ما  وهذا  معًا.  قدمًا  المضي  لمحاولة 
هناك  المتحدة.  األمم  تيسرها  عملية  خالل  من 

موجودة. ولكنها  هشة  إنها  فرصة. 
2011؟ • كيف ابتعدت ليبيا حتى اآلن عن آمال 

التفكير  ــادة  إلع الكثير  هناك  أن  أعتقد 
أن  يمكن  أو  ينبغي  كان  الذي  كالدور  فيه، 
لكن  الــثــورة.  بعد  الــدولــي  المجتمع  يلعبه 
الليبيون  اتخذها  التي  القرارات  أيضًا  كانت 
العزل  قرار   ، السابق  النظام  مؤيدي  الستبعاد 
مسؤولي  منع  الذي   2013 ]قانون  السياسي 
هو  الجديدة[  الحكومة  من  القذافي  عهد 
على  القدرة  وعــدم  الصراع،  إلى  أدى  الــذي 
لألسلحة  ما  بطريقة  الدولة  احتكار  ممارسة 
من  نوعًا  شكل  هذا  كل  الميليشيات.  وانتشار 

القاتل. الكوكتيل 
في  كبيرة  مسؤولة  كنتِ   ،2011 العام  في   •
أنهت  حيث  بالبحرين،  المتحدة  الواليات  سفارة 
ولقد خدمتِ  أخرى.  عربي  ربيع  انتفاضة  الحكومة 
من  الرغم  على  والذي  العراق،  في  الحق  وقت  في 
قادته  الذي  الغزو  أعقبت  التي  الطائفية  الحرب 
2003 والصراع األخير  الواليات المتحدة في العام 
كدولة  معًا  تماسك  قد  اإلسالمية،  الدولة  مع 
ليبيا في االتجاه  رأيكم لماذا سارت  متماسكة.. ما 

سلكته؟ الذي 
األشــيــاء  بعض  لديها  ليبيا  أن  أعتقد 
مثل  إنها  تمامًا  بمعنى.  العراق  مع  المشتركة 
الواضح  من  أصبح   ،2003 العام  في  العراق 

● رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي خالل مشاركته في احتفاالت ذكرى الثورة في طرابلس

● جانب من احتفاالت الليبيين بذكرى ثورة 17 فبراير●  حشود ملحوظة شاركت في االحتفال بذكرى 17 فبراير ● شبان ما زالوا مستمسكين بزخم الثورة التي جمعت الشارع الليبي

شعلة االحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر 
مصراتة  أمن  مديرية  مدير  بمشاركة  فبراير،  من 
من  عدد  وبحضور  أبوبريدعة،  أحمد  محمد  العميد 

مسؤولي المديرية.
وأجدابيا  طبرق  وبــلــدات  مــدن  احتفلت  كما 
وكلكلة  والعجيالت  وتــاورغــاء  والزنتان  والــزاويــة 
عبر  فبراير  لثورة  العاشرة  بالذكرى  والرجبان 
الذين  للمواطنين،  وتجمعات  بالسيارات،  مسيرات 
فيما  ليبيا،  أعالم  حاملين  الميادين  على  توافدوا 

انتشرت سيارات الشرطة لتأمين االحتفاالت.
هذا  فبراير،  لثورة  العاشرة  الــذكــرى  وحلت 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  اختيار  مع  العام، 
رئاسيًا  مجلسًا  الجاري  الشهر  من  الخامس  في 
عبداهلل  وعضوية  المنفي،  محمد  برئاسة  جديدًا 
عبدالحميد  إلى  إضافة  الكوني،  وموسى  الالفي 
التنفيذية  السلطة  في  للحكومة  رئيسًا  دبيبة 
الموحدة، التي من المقرر أن تقود البالد حتى إجراء 

االنتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  هنأ  جانبه،  من 
األمم  بعثة  ورئيس  ليبيا  إلــى  المتحدة  لألمم 
األربعاء،  كوبيش،  يان  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
لثورة  العاشرة  الذكرى  لمناسبة  الليبي  الشعب 

السابع عشر من فبراير.
وقال كوبيش في بيان: »بعد مرور عشر سنوات 
الليبي فرصة حقيقية ألن  الشعب  أمام  الثورة،  على 
موحدة  دولة  بناء  في  الثورة  أهداف  أخيرًا  يحقق 
ودون  أجنبي،  تدخل  دون  حقيقية  سيادة  وذات 
الشرعية،  السلطات  سيطرة  عن  خارجة  أسلحة 
وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون 
الحقوق  في  والمساواة  اإلنسان  حقوق  واحترام 
والفرص لجميع مواطنيها ومكوناتها، نساًء ورجااًل«.

توحيد  يـــريـــدون  بــالــكــامــل.  وانــتــهــاكــهــا 
االنــتــخــابــات.  حــقــًا  ــدون  ــري وي مؤسساتهم 
يتعلق  فيما  متسقة  الرأي  استطالعات  جميع 
بالمئة   80 من  أكثر  إلى   70  - باالنتخابات 
إليه  وصل  ما  هذا  إذن  االنتخابات.  يريدون 
كان  إذا  اآلن،  فرصة  هناك  أن  أعتقد  البلد. 
فيمكنهم  لدعمهم،  موجودًا  الدولي  المجتمع 

قدمًا. المضي 
أنه  أعتقد  التحديات.  من  الكثير  هناك 
واالنقسامات  الطاحن  الصراع  هذا  من  مزيج 
يتخذوا  لم  إذا  التحتية.  للبنية  الكامل  واالنهيار 
للكهرباء،  التحتية  البنية  لمعالجة  خطوات 
 - كوفيد  الصيف.  هذا  ستنهار  الشبكة  فإن 
حالة  في  جعلهم  هذا  كل  البالد.  يدمر   19
ما؛  بطريقة  ليبدؤوا  والتصميم  اإلرهــاق  من 

راسخًا  »التزامًا  المتحدة  األمــم  التزام  وأكــد 
سعيه  في  الليبي  الشعب  جانب  إلــى  بالوقوف 
واألمن  واالستقرار  الوطنية  المصالحة  لتحقيق 
الديمقراطية  الشرعية  الستعادة  وكذلك  واالزدهار، 

ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بالده«.
المتحدة  األمم  بعثة  دانت  نفسه،  السياق  وفي 
»يبدو  إنــه  قالت  ما  »بــشــدة«  ليبيا  في  للدعم 
المنشية  منطقة  فــي  الــهــاون  بقذائف  هجومًا 
بالذكرى  االحتفال  خالل  الثالثاء،  سبها،  بمدينة 

تحقيق  إجراء  ضمان  إلى  ودعت  للثورة«،  العاشرة 
تغريدة  في  البعثة  وقالت  و»حيادي«.  »مستقل« 
»الشنيع  الهجوم  إن  »تويتر«  بموقع  حسابتها  على 
وإصابة  طفل  »مقتل  عن  أسفر  المدنيين«  على 
السلطات  ودعت  طفالن«،  بينهم  آخر،  شخصًا   29
المختصة إلى ضمان »إجراء تحقيق مستقل وحيادي 

وسريع )....( وإحالة الجناة إلى المحاكمة«.
باتجاه  هـــاون،  أنها  يرجح  قذيفة  وسقطت 
فجر  سبها  بمدينة  المنشية  حي  في  المحتفلين 

● رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة خالل مشاركته في االحتفاالت بمناسبة ذكرى الثورة

● إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

كوبيش: بعد مرور عشر سنوات على 
الثورة.. أمام الشعب الليبي فرصة 
حقيقية ألن يحقق أخيراً أهدافها

الليبيون مرهقون ويريدون 
بطريقة ما استعادة سيادتهم التي 

تم تقطيعها وانتهاكها بالكامل

صخب االحتفاالت يطغى على مشكالت انقطاع الكهرباء وأزمة فيروس »كورونا المستجد«

وليامز: إذا لم يتخذ الليبيون خطوات لمعالجة البنية التحتية للكهرباء فإن الشبكة ستنهار هذا الصيف

●  ستيفاني وليامز

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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●   أثناء تلقيح أحد األشخاص ضد فيروس كورونا

جريمة وتمييز عنصري

غضب في غزة بعد منع إسرائيل 
إدخال لقاحات »كورونا« إلى القطاع

»حماس«  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وصفت 
المضادة  اللقاحات  إدخال  منع  إسرائيل  قرار  الثالثاء، 
»جريمة  بأنه  غزة  قطاع  إلى  »كورونا«  لفيروس 

عنصري«. وتمييز 
وكانت الحكومة الفلسطينية حملت بدورها اإلثنين 
إلى  اللقاحات  آالف  دخول  رفض  مسؤولية  إسرائيل 
»فرانس  وفق  شخص،  مليوني  نحو  يعيش  حيث  غزة 

برس«.
في  الكيلة  مي  الفلسطينية  الصحة  وزيرة  وأعلنت 
بيان مساء اإلثنين أن إسرائيل تمنع إدخال ألفي جرعة 
الطبية  للطواقم  مخصصة  »سبوتنيك-في«  لقاح  من 
بمرضى  الخاصة  المكثفة  العناية  غرف  في  العاملة 
إلى  الطوارئ،  أقسام  في  والعاملين   »19  - »كوفيد 

قطاع غزة.
الحكومية  األنشطة  تنسيق  وحدة  وذكرت 
الطلب  أن  اإلثنين  )كوغات(  المناطق  في  اإلسرائيلية 
قطاع  إلى  اللقاحات  من  جرعة  ألف  بنقل  الفلسطيني 
المستوى  على  الموافقة  وننتظر  الدرس،  »قيد  غزة، 

السياسي«.
حازم  غزة  في  حماس  حركة  باسم  الناطق  وقال 
قاسم إن قرار »االحتالل جريمة حقيقية وانتهاك لكل 
أشكال  وأحد  اإلنسانية  واألعراف  الدولية  القوانين 
شعبنا  ضد  االحتالل  يمارسه  الذي  العنصري  التمييز 
المسؤولية  »االحتالل  قاسم  وحمل  الفلسطيني«. 
القرار هو »أحد تجليات  عن هذا السلوك«، معتبرا أن 
وآن  عاما   15 منذ  القطاع  على  المفروض  الحصار 

لينكسر«. األوان 
الحكومة  باسم  المتحدث  أكد  اهلل،  رام  في 

الحكومة  إدانة  الثالثاء،  ملحم،  إبراهيم  الفلسطينية 
والقانون  الدولي  للقانون  »انتهاكا  يمثل  الذي  للقرار 
صحفي  مؤتمر  خالل  ملحم  ودعا  اإلنساني«.  الدولي 
الدولية  والمنظمات  العالمية  الصحة  »منظمة 
المسؤولية  كامل  وتحميلها  إسرائيل  إدانة  إلى 
إلى  اللقاحات  دخول  منع  عن  الناجمة  المخاطر  عن 
القطاع، والعمل مع المجتمع الدولي إلدخال اللقاحات 

إلى غزة فورا«.
بفيروس  إصابة  ألف   54 نحو  وسجل في قطاع غزة 
عدد  بلغ  الغربية،  الضفة  في  وفاة.  و538  »كورونا« 
وأعلنت  وفيات.  و1403  ألفا   116 نحو  اإلصابات 
عملية  إرجاء  اإلثنين  ظهر  الفلسطينية  الحكومة 
تأخر  بسبب  »كورونا«  فيروس  مواطنيها ضد  تطعيم 
أن  المفترض  من  وكان  المطلوبة.  اللقاحات  وصول 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  التلقيح  حملة  تبدأ 
تطعيم  من  االنتهاء  بعد  الجاري،  الشهر  منتصف 
في  الفلسطينية  السلطة  وتسلمت  الطبية.  الطواقم 
لقاح  من  جرعة  آالف  الماضي عشرة  األسبوع  اهلل  رام 
جرعة  مليوني  أصل  من  الروسي  »سبوتنيك-في« 

اشترتها.
أربعة  وقعت  أنها  الماضي  الشهر  أعلنت  وكانت 
الروسي،  اللقاح  بينها  لقاحات  على  للحصول  عقود 
ونقلت  شهرين.  خالل  تسليمها  يتم  أن  على 
التلقيح  حملة  ديسمبر   19 في  بدأت  التي  إسرائيل 
جرعة  ألفي  الفلسطيني،  الجانب  إلى  أراضيها،  على 
وافقت  آالف  خمسة  أصل  من  »موديرنا«  لقاح  من 
اإلغالق  إجراءات  تمديد  الثالثاء  ملحم  وأكد  عليها. 
بدءا  المحافظات  بين  والتنقل  الحركة  بمنع  المتعلقة 
واإلغالق  الليلي  اإلغالق  إلى  باإلضافة  األربعاء،  من 

والسبت.  الجمعة  يومي  الشامل 

غزة - وكاالت

إحياء الذكرى الثانية للحراك الجزائري بمشاركة آالف املتظاهرين

●  جزائريون يشاركون في تجمع بالعاصمة للمطالبة باإلفراج عن معتقلي الحراك

●  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 رفع المتظاهرون األعالم الجزائرية 
واألمازيغية مرددين شعارات

منها: »من أجل استقالل الجزائر«

شرق  في  خراطة  في  الثالثاء  األشخاص  آالف  تظاهر 
الذكرى  إلحياء  للنظام،  المناهض  الحراك  مهد  الجزائر، 
الرئيس  يواجه  وقت  في  الشعبية،  لالنتفاضة  الثانية 
عبدالمجيد تبون ضغوطا إليجاد حلول سياسية لألزمة التي 

تعصف بالبلد منذ 2019.
فمن خراطة التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر 
 ،2019 فبراير   16 في  الحراك  مسيرات  بدأت  العاصمة، 
المعارضين  الجزائريين  آالف  عفوي  بشكل  تجمع  عندما 
وهو  بوتفليقة  عبدالعزيز  للرئيس  خامسة  رئاسية  لوالية 
فاقد للقدرة على الكالم والحركة، بحسب »فرانس برس«. 
وبعد أسبوع في 22 فبراير، امتدت االحتجاجات إلى الجزائر 
العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البالد، ما أدى إلى اندالع 
القائم  النظام«  بـ»حل  حركة شعبية غير مسبوقة تطالب 

منذ استقالل الجزائر في العام 1962.
ورفع المتظاهرون الثالثاء األعالم الجزائرية واألمازيغية 
الجزائر«  استقالل  أجل  »من  الحراك  شعارات  مرددين 
و»)الرئيس( تبون مزور جابوه العسكر« أي وصل بالتزوير 

وعينه الجيش و»الجنراالت في سلة المهمالت«.
وبدأ مئات المتظاهرين اآلتين من مختلف مناطق البالد 
في التجمع وسط المدينة منذ مساء اإلثنين تحضيرا لمسيرة 
الثالثاء المقررة منذ أسابيع. وجاءت تظاهرة خراطة استمرارا 
لمسيرات الحراك المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة كوفيد - 
19، للمطالبة بـ»دولة مدنية« و»استقاللية القضاء« و»حرية 
التعبير والصحافة« واإلفراج عن معتقلي الرأي، كما كتب على 
معتقلون  المتظاهرين  بين  من  وكان  المرفوعة.  الالفتات 
والناشطان  زغيالش  عبدالكريم  الصحفي  منهم  سابقون 

الشابان زليد كشيدة ومحمد تجاديت.

جزائر جديدة
في  المعارضة  من  سياسية  شخصيات  شاركت  كذلك، 
والمتحدث  السابق  المعتقل  المسيرة، ومنهم كريم طابو 
)قيد  واالجتماعي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  باسم 
التجمع من أجل  التأسيس(، ومحسن بعباس رئيس حزب 

الثقافة والديمقراطية، وزبيدة عسول محامية ضمن هيئة 
الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة حزب االتحاد من أجل 
النهاية  ساعة  »دقت  طابو:  كريم  وقال  والرقي.  التغيير 
جديدة:  جزائر  بناء  نتمنى  الفاسد.  النظام  لهذا  بالنسبة 
وبينما  القانون«.  ودولة  والحريات  اإلنسان  حقوق  جزائر 
رحب بعض المدونين بعودة الحراك، انتقد البعض اآلخر 
مثل  »كورونا«  فيروس  من  الوقاية  إجراءات  احترام  عدم 

وضع الكمامات.
وتحدثت قناة تلفزيونية مقربة من السلطة عن مسيرة 
بتواطؤ أجنبي من تنظيم حركة انفصالية تدعو إلى استقالل 

منطقة القبائل زعيمها فرحات مهني المقيم في باريس.
بسبب   2020 مارس  منذ  الحراك  تظاهرات  وتوقفت 
السنوية  الذكرى  اقتراب  مع  لكن  »كورونا«،  فيروس 

القبائل  منطقة  في  خصوصا  التعبئة  ازدادت  لالنتفاضة، 
من  القريبة  بجاية  مدينة  مسيرة  في  كما  شرق(،  )شمال 
خراطة اإلثنين. واستأنف الرئيس عبدالمجيد تبون نشاطه 
غداة عودته الجمعة من ألمانيا التي عولج فيها لمدة ثالثة 
مضاعفات  من  ثم   »19  - بـ»كوفيد  إصابته  من  أشهر 

المرض.

طريق مسدود
 2019 ديسمبر   12 في  الحكم  إلى  وصوله  ومنذ 
 75( تبون  الرئيس  يحقق  لم  جديدة«  »جزائر  بناء  بشعار 
لالنتخابات  الغالبية  مقاطعة  بسبب  شعبية  شرعية  سنة( 
الرئاسية، حيث وجد نفسه في طريق مسدود مع مؤسسات 

معطلة ووضع اقتصادي خانق.
وباإلضافة إلى المطالب السياسية، أصبحت ترتفع مطالب 
المثال- في  اجتماعية واقتصادية -من الطالب على سبيل 
بلد اقتصاده ضعيف غير منوع ومرهون بأسعار النفط، والذي 
يشهد ذوبان احتياطياته من العمالت األجنبية. وأجرى تبون 
المعارضة،  من  سياسية  أحزاب  عدة  مع  مشاورات  السبت 
أن  المقرر  من  مبكرة  وتشريعية  محلية  النتخابات  تمهيدا 

تجرى مبدئيا بحلول نهاية العام.
وبانتظار تقديم قانون االنتخابات الجديد إلى البرلمان، 
يعين  أو  حكوميا  تعديال  الرئيس  يجري  أن  المتوقع  من 
حكومة جديدة، حيث سبق له أن أعرب علنا عن عدم رضاه 
المتوقع أن يهتم  عن عمل حكومة عبدالعزيز جراد. ومن 
الرئيس أيضا بملف مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، 
المؤرخ  تقرير  تقديم  بعد  السابقة،  االستعمارية  القوة 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إلى  ستورا  بنجامان  الفرنسي 

في يناير.
األزمة  أثر  من  التقليل  تبون  يحاول  انتخابه  ومنذ 
منظمات  مطالب  يواجه  لكنه  واالقتصادية،  السياسية 
المعارضين  ضد  القمع  بمناخ  نددت  التي  اإلنسان  حقوق 
أما  والمدونين.  والصحفيين  المستقلة  اإلعالم  ووسائل 
الحزب  فيستعد  وصفه  كما  المبارك«  السلمي  »الحراك 
التظاهرات  قامت  بينما  به،  لالحتفال   1962 منذ  الحاكم 
هذا  ينتهجها  التي  السياسات  بسبب  للنظام  المناهضة 

الحزب منذ عقود.

الجزائر - وكاالت

وسط توقعات بإجراء تعديل حكومي

بتهمة قتل متظاهر

محكمة سودانية تثبت 
أحكاما باإلعدام بحق 

29 ضابطا

أحكام  السودانية  العليا  المحكمة  ثبتت 
29 ضابط مخابرات لقتلهم  اإلعدام بحق 
الشعبية  التظاهرات  في  شارك  مدرسا 
البشير،  السابق عمر  الرئيس  ضد حكومة 

المحامين. الثالثاء أحد  بحسب ما قال 
توفي  قد  عاما(   36( الخير  أحمد  وكان 
اعتقاله  2019 بعد  في السجن في فبراير 
لنظام  مناهضة  تظاهرات  في  لمشاركته 
السودان،  بشرق  كسال  والية  في  البشير 

بحسب »فرانس برس«.
وأثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى إلى 
إطاحة  إلى  قادت  اندالع تظاهرات شعبية 
المحامي  وقال   .2019 أبريل  في  البشير 
إن  برس«  لـ»فرانس  عبدالغني  عادل 
ثبت  األسبوع  هذا  العليا  المحكمة  »حكم 
في  أدنى  محكمة  من  الصادر  الحكم 

29 ضابط مخابرات«. ديسمبر ضد 
دانت  التي  العليا،  المحكمة  ثبتت  كما 
أحكاما  والقتل،  بالتعذيب  المتهمين 
بالسجن ثالث سنوات على ثالثة متهمين 
عبدالغني.  وفق  آخرين،  خمسة  وبرأت 
نهائيا،  ليس  الحكم  »هذا  أن  وأوضح 
عليه  الطعن  المتهمون  يستطيع  إذ 
حبس  وتم  الدستورية«.  المحكمة  أمام 
بقبضة  السودان  حكم  الذي  البشير، 
كوبر  سجن  في  عقود،  لثالثة  حديد  من 

إطاحته. منذ  بالخرطوم 
في  البشير  دين   2019 ديسمبر  وفي 
مستمرة  محاكمته  زالت  وما  فساد  قضية 
النظام  في قضية االنقالب العسكري على 
وهو   ،1989 في  ديمقراطيا  المنتخب 
بدأت  السلطة.  إلى  أوصله  الذي  االنقالب 
وأرجئت   2020 يوليو  في  المحاكمة  تلك 
جلساتها مرة أخرى الثالثاء إلى 23 فبراير 

الجاري.
الدولية  الجنائية  المحكمة  وطلبت 
اتهامات  في  لمحاكمته  البشير  تسليم 
النزاع  أثناء  وإبادة  حرب  جرائم  بارتكاب 
 2003 العام  الذي اندلع في إقليم دارفور 
أدى  كما  قتيل،  ألف   300 قرابة  وأوقع 
األمم  2.5 مليون شخص، وفق  نزوح  إلى 

المتحدة. 

الخرطوم - وكاالت

بسبب القتال في مأرب

األمم املتحدة تحذر من تعريض 
ماليني اليمنيني للخطر

تعريض  من  المتحدة  األمم  حذرت 
التصعيد  جراء  للخطر  المدنيين  ماليين 
بينما  اليمن،  في  مأرب  في  العسكري 
حقق المتمردون الحوثيون تقدما جديدا 
بها  المعترف  الحكومة  معاقل  آخر  نحو 

الغارق بالحرب. البلد  دوليا في شمال 
اإلنسانية  الشؤون  منسق  وكتب 
مارك  الطوارئ  حاالت  في  واإلغاثة 
»تويتر«:  على  تغريدة  في  لوكوك 
التصعيد  نتيجة  الشديد  بالقلق  »أشعر 
وتداعياته  مأرب  في  الحاصل  العسكري 
اإلنسانية«،  األوضاع  على  المحتملة 

بحسب »فرانس برس«.
وحذر من أن »أي هجوم عسكري على 
مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني 
اآلالف،  مئات  نزوح  عنه  وينتج  خطر  في 
إنسانية  عواقب  إلى  سيؤدي  الذي  األمر 
اآلن  الوقت  حان  لقد  تصورها.  يمكن  ال 
البؤس  من  لمزيد  وليس  للتهدئة، 

اليمني«. للشعب 
من  المدعومون  المتمردون  ويشن 
للسيطرة  حملة  عام  من  أكثر  منذ  إيران 
األسبوعين  في  تكثفت  المدينة  على 
خالل  الحوثيون  وحقق  األخيرين. 
نحو  جديدا  تقدما  الماضية  الساعات 
120 كلم  الواقعة على بعد  مدينة مأرب 
إثر  لسيطرتهم،  الخاضعة  صنعاء  شرق 
إلى  أدت  الحكومية  القوات  مع  معارك 
من  والجرحى  القتلى  عشرات  سقوط 

الجانبين.
لوكالة  يمني  عسكري  مصدر  وقال 
تمكنوا  »المتمردين  إن  برس«  »فرانس 
مأرب  مدينة  وشمال  غرب  التقدم  من 
بعد سيطرتهم على منطقة الزور وصوال 
وإحكام  مأرب  الغربي من سد  الجزء  إلى 
على  تطل  جبلية  تالل  على  السيطرة 

خطوط إمداد لجبهات عدة«.
أخرى،  عسكرية  مصادر  وبحسب 
مئات  حشدت  الحكومية  القوات  فإن 
وقتل  الجبهات.  على  للقتال  المقاتلين 

الساعات  خالل  الجانبين  من  العشرات 
األربع والعشرين الماضية، وفقا للمصادر 
في  االشتباكات  تسببت  كما  العسكرية. 
خصوصا  اليمنيين  مئات  نزوح  في  مأرب 
مأرب  سد  من  القريب  الزور  مخيم  في 
المنطقة.  إلى  االشتباكات  وصول  بعد 
الحوثيون  المتمردون  ومن جانبهم، قال 
مناطق  على  جوية  غارة   13 شن  تم  إنه 

متفرقة في محافظة مأرب.
على  للسيطرة  الحوثيون  ويسعى 
محادثات  أي  في  الدخول  قبل  مأرب 
بها،  المعترف  الحكومة  مع  جديدة 
الرئيس  إدارة  ضغوط  ظل  في  خصوصا 
الحل  باتجاه  للدفع  بايدن  جو  األميركي 
الحوثيين  سيطرة  شأن  ومن  السياسي. 
إلى  قوية  ضربة  توجيه  مأرب  على 
عسكري  تحالف  من  المدعومة  الحكومة 
 ،2015 مارس  منذ  السعودية  تقوده 
بكامله  سيصبح  اليمن  شمال  إن  إذ 
إضعاف  وبالتالي  المتمردين،  أيدي  في 

المفاوضات. في  موقفها 

مأرب - وكاالت

●  موقع معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية شمال غرب مأرب

جراء قصف إسرائيلي

مقتل 9 مسلحني موالني 
إليران في سورية

جراء  اإلثنين  فجر  إليران  موالين  مسلحين  تسعة  قتل 
الغارات اإلسرائيلية التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، 

وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية »سانا« عن مصدر 
عسكري قوله إنه »في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من 
برشقات صواريخ  عدوانا  اإلسرائيلي  العدو  نفذ  اليوم  فجر 
من اتجاه الجوالن السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفا 
بعض األهداف في محيط مدينة دمشق«. وأكد أن الدفاع 
معظمها«،  »وأسقط  للصواريخ  تصدى  السوري  الجوي 
التفاصيل، بحسب »فرانس  من دون أن يعطي مزيدا من 

برس«.
اإلسرائيلية  الغارات  أن  بدوره  السوري  المرصد  وأورد 
»مقرات  بينها  السوري،  للجيش  مواقع  عدة  استهدفت 
لإليرانيين  تابعة  وصواريخ  أسلحة  مستودعات  فيها  توجد 
وفق  الغارات،  وأسفرت  لهم«.  الموالية  والميليشيات 
من  إليران  موالين  مسلحين  تسعة  مقتل  عن  المرصد، 
من  المرصد  يتمكن  ولم  وعربية.  سورية  غير  جنسيات 
تحديد جنسيات القتلى الذين سقط غالبيتهم في القصف 

الذي طال المستودعات.

من  ستة  مقتل  عن  سابق  وقت  في  أفاد  المرصد  وكان 
سورية  في  يوجدون  الذين  إليران،  الموالين  المسلحين 
الجانب  من  تعليق  أي  يصدر  ولم  النظام.  لقوات  دعما 

اإلسرائيلي بشأن الضربات.
استهدافها  وتيرة  األخيرة  األشهر  في  إسرائيل  وكثفت 
والمجموعات  اإليرانية  للقوات  وأخرى  عسكرية  مواقع 
غارات  وأوقعت  سورية.  في  عدة  مناطق  في  لها  الموالية 
الحالي على مخازن أسلحة ومواقع  يناير   13 إسرائيلية في 
قوات  من  األقل  على  قتيال   57 سورية  شرق  في  عسكرية 
األعلى  تعد  النظام ومجموعات موالية إليران، في حصيلة 
منذ بدء الضربات اإلسرائيلية في سورية. ونادرا ما تؤكد 
إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكن الجيش اإلسرائيلي 
2020 نحو  العام  أنه قصف خالل  السنوي  ذكر في تقريره 
عنها.  تفاصيل  يقدم  أن  دون  من  سورية،  في  هدفا   50
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاوالت 

إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.
وبدأت إسرائيل األحد مناورات عسكرية قرب الحدود مع 
لبنان، على أن تستمر أربعة أيام، والهدف منها، وفق ما قال 
ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي على »تويتر«، هو »فحص 
جاهزية وتعزيز قدرات سالح الجو في مواجهة أي سيناريو 

قتالي على الجبهة الشمالية«.

دمشق - وكاالت

●  الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق

العشرية العشرية 
األولىاألولى



عربي ودولي 07
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
السنة السادسة

العدد 274 6 رجب 1442 هــ

18 فبراير 2021 م اخلميس

بيونغ يانغ »حاولت قرصنة« مختبرات »فايزر«

استراتيجية »صفر كوفيد« في أوروبا.. مثال أعلى أم وهم؟
عواصم أوروبية - سول - وكاالت

●  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خالل زيارته مركز تلقيح شرق لندن

●  تلقيح شخص بمستشفى في اسكتلندا

المعروف بأن كوريا الشمالية تشغل 
جيشا من آالف القراصنة المدربين 

بشكل جيد

 يؤكد كيم جونغ أون أن البالد لم تسجل 
حاالت من فيروس »كورونا« لكن خبراء 

أجانب يشككون في هذه المزاعم

عمال باستراتيجية متبعة في آسيا وأوقيانيا تقضي بالتحرك 
بشكل خاطف وشديد للعودة بسرعة إلى حياة طبيعية؛ باشر 
منزليا  حجرا  اإلثنين،  أوكالند،  سكان  من  نيوزيلندي  مليونا 
لثالثة أيام بعد رصد ثالث إصابات بوباء »كوفيد - 19«، لكن 
للتطبيق في  هل تبدو استراتيجية »صفر كوفيد« هذه قابلة 

أوروبا؟
فيروس  انتشار  على  تماما  القضاء  إلى  النهج  هذا  يهدف 
»كورونا« في منطقة أو بلد بفضل تدابير صارمة تتخذ ما إن 
تظهر إصابات، وتقترن بإحكام السيطرة على بؤرة الوباء من 
خالل فحوص الكشف وتتبع المخالطين والعزل. وبموازاة ذلك، 
تتواصل الحياة بشكل طبيعي في المناطق التي ال ينتشر فيها 

الفيروس، وفق »فرانس برس«.
هذه  تطبيق  إلى  المتخصصين  من  متزايد  عدد  ويدعو 
المعدية  األمراض  خبير  ويؤكد  أوروبا.  في  االستراتيجية 
أنطوان فالهو أن »ثمة ثالثة مكاسب للدول التي اعتمدتها«، 

وهي نيوزيلندا وأستراليا والصين وتايوان وفيتنام.
وأوضح فالهو وهو مدير معهد الصحة العالمية في جامعة 
جنيف، متحدثا لوكالة »فرانس برس«: »على الصعيد الصحي، 
هم أبطال العالم بال منازع من حيث تدني عدد الوفيات نسبة 
إلى التعداد السكاني، وعلى الصعيد االجتماعي، عادت الحياة 
الثقافية  والنشاطات  والمطاعم  الحانات  فتح  مع  إلى طبيعتها 
والرياضية والمدارس والجامعات بشكل عادي، في غياب شبه 
كامل للقيود«. وتابع: »على الصعيد االقتصادي أخيرا، سجلت 
تايوان والصين نموا إيجابيا في إجمالي ناتجهما الداخلي عام 

.»2020

»التعايش« مع الفيروس
من  واضح  بشكل  أفضل  كوفيد«  خيار »صفر  أن  يرى  وهو 
»استراتيجية االحتواء التي تتبعها معظم الدول الغربية« والتي 

»تنظم التعايش مع )الفيروس( بين موجتي إصابات«.
لحفظ  لندن  معهد  في  العامة  الصحة  أستاذ  الرأي  ووافقه 
ماكي،  مارتن  البروفيسور  الحارة  المناطق  وطب  الصحة 
الحالي  الوضع  الفيروس؟  مع  التعايش  يعني  »ماذا  موضحا: 
البعيد«.  المدى  على  الغموض  من  الكثير  يولد  مقبول،  غير 
الوباء، ثمة موجات جديدة  وقال: »نحاول عبثا السيطرة على 
بال توقف وبالتالي المزيد من الحجر، وال يمكن ألحد التخطيط 
ألي شيء أو الذهاب في عطلة أو الزواج أو االستثمار في إقامة 

مطعم «.
الفيروس أكثر، ازدادت  وشدد كذلك على أنه »كلما انتشر 
أخطار ظهور نسخ متحورة. ال يمكن االستمرار مع موجة ثالثة 
نهج  بأن  قناعته  مبديا  وعشرين«،  عشرة  وخامسة  ورابعة 

»صفر كوفيد« هو »الخيار الوحيد«.
الطرف  في  لالستنساخ  قابلة  االستراتيجية  هذه  هل  لكن 
األمراض  في  األسترالي  المتخصص  يرى  العالم؟  من  اآلخر 
أرتشي  البروفيسور  بيرث  في  كورتن  جامعة  في  المعدية 

كليمنتس أن تطبيقها »سيكون أصعب في أوروبا«.
أكبر  بشكل  السكان  تنقل  عدة:  أسباب  »ثمة  وأوضح: 
بكثير، والكثافة السكانية األكبر في المدن، واعتماد االقتصاد 
األوروبي على حركة عبور الحدود، وكون أوروبا قبلة أساسية 

للسفر«.

رؤية »إمبريالية«
طبيعية  ميزات  ونيوزيلندا  أستراليا  في  »لدينا  وتابع: 
وجود  وعدم  عزلتنا  وخصوصا  آخر،  مكان  في  موجودة  غير 

حدود برية«. غير أن هذا النوع من الحجج ال يقنع المؤيدين 
البروفيسور  ويشير  أوروبا.  في  كوفيد«  »صفر  الستراتيجية 
فالهو إلى أنه »حين تسجل المملكة المتحدة معدل وفيات 
كونها  إن  يقال  ال  فرنسا،  أو  سويسرا  أو  ألمانيا  من  أعلى 
بأن  نفسه  الوقت  في  مقرا  السيئ«،  بأدائها  تسبب  جزيرة 
منطقة  داخل  الحدود  بضبط  ستقضي  االستراتيجية  هذه 

شينغن.
»تايوان  أن  إلى  ماكي  البروفيسور  لفت  جهته،  من 
كذلك  يرفض  وهو  عالية«.  سكانية  كثافة  لديهما  وفيتنام 
انقيادا  أكثر  اآلسيويين  بأن  البعض  يطرحها  أخرى  نظرية 
»إنها  مؤكدا:  األوروبيين،  من  الصرامة  الشديدة  للتدابير 
كليمنتس  البروفيسور  وخلص  اإلمبريالية«.  شديدة  رؤية 
قابلة  كوفيد«  »صفر  استراتيجية  كانت  سواء  أنه  إلى 
بات  حيث  أوروبا«  في  لذلك  األوان  »فات  ال،  أم  للتصدير 

المتحورة. االنتشار، وكذلك نسخه  الفيروس شديد 
العتماد  الفرصة  أوروبا  »فوتت  فالهو:  البروفيسور  وقال 
حجر«  إجراء  أول  نهاية  في  كوفيد  صفر  نوع  من  استراتيجية 
بانتشار  »سمح  ما  وهذا  الصيف«،  من  االستفادة  و»فضلت 
نقاشا  ديمقراطياتنا  »تفتح  أن  إلى  يدعو  وهو  الفيروس«. 
الماضي«، محذرا بأن »العديد  لتفادي »تكرار أخطاء  حقيقيا« 
الوباء  انحسار ملحوظ في  إلى  الدول األوروبية ستتوصل  من 

بعد بضعة أسابيع، وسيتحتم عليها طرح السؤال«.
الختراق  شماليون  كوريون  قراصنة  سعى  آخر،  صعيد  على 
عن  بحثا  العمالقة،  »فايزر«  لمجموعة  الكمبيوتر  أنظمة 
معلومات حول اللقاح المضاد لوباء »كوفيد - 19« وعالجاته، 

كما كشفت وكالة تجسس كورية جنوبية الثالثاء.
عزل  إلى  النووي  بالسالح  المزودة  الفقيرة  الدولة  وعمدت 
انتشار  لمنع  سعيا   2020 يناير  في  حدودها  وأغلقت  نفسها 
فيروس »كورونا«، الذي ظهر أوال في الصين المجاورة قبل أن 

يجتاح العالم موديا بأكثر من مليوني شخص.
ويؤكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن البالد لم 
أجانب  خبراء  بأن  علما  »كورونا«،  فيروس  من  حاالت  تسجل 

يشككون في هذه المزاعم.
وزاد إغالق الحدود الضغوط التي يعاني منها اقتصاد البالد 
جراء العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ على خلفية 
برامجها المحظورة لألسلحة، ما جعل مسألة إيجاد طريقة للحد 

من الفيروس أكثر إلحاحا.

وقال النائب ها تاي كونغ للصحفيين إن جهاز االستخبارات 
على  الحصول  حاولت  الشمالية  كوريا  بأن  »أبلغنا  الوطني: 
تكنولوجيا تتعلق باللقاح والعالجات ضد كوفيد - 19 بواسطة 

هجوم إلكتروني الختراق أنظمة فايزر«.
آالف  من  جيشا  تشغل  الشمالية  كوريا  بأن  والمعروف 
ومؤسسات  هاجموا شركات  جيد،  بشكل  المدربين  القراصنة 

وباحثين في كوريا الجنوبية ودول أخرى.
تطويره  تم  الذي  لـ»كورونا«  المضاد  »فايزر«  لقاح  وبدأ 
على  الحصول  في  األلمانية،  »بايونتيك«  مع  مشترك  بشكل 
ويقوم  الماضي.  العام  أواخر  تراخيص من جانب سلطات في 
التي  المرسال«  الريبي  النووي  »الحمض  تقنية  على  اللقاح 
إلنتاج  مصانع  إلى  وتحويلها  بشرية  خاليا  بدخول  له  تسمح 

اللقاح.
ملياري  إلى  يصل  ما  تسليم  تتوقع  إنها  »فايزر«  وتقول 
جرعة من اللقاح في 2021. ولم يرد مكتب الشركة في كوريا 
برس«  »فرانس  وكالة  من  طلب  على  الفور  على  الجنوبية 

للتعليق.
وأعلنت »فايزر« و»بايونتيك« في ديسمبر أنه »تم الوصول 
بشكل غير شرعي« إلى الوثائق المتعلقة باللقاح خالل هجوم 
الهيئة  األوروبية،  األدوية  وكالة  في  خادم  على  إلكتروني 

الناظمة لألدوية في االتحاد األوروبي.
األوروبية  األدوية  وكالة  أعلنت  أن  بعد  التصريحات  وتأتي 
دون  معلوماتية  قرصنة  لعملية  تعرضها  أمستردام  ومقرها 
تحديد تاريخ وقوعها أو ما إذا تم استهداف أبحاثها المتعلقة 

بوباء »كوفيد - 19«.

عمليات قرصنة على اإلنترنت
»فرانس  اطالع  على  أسبوع  بعد  التأكيدات  هذه  وتأتي 
كوريا  سرقة  كشف  المتحدة  لألمم  سري  تقرير  على  برس« 
الشمالية عمالت رقمية بقيمة تزيد على 300 مليون دوالر، عبر 
قرصنة معلوماتية في األشهر الماضية لدعم برامجها لتطوير 
مالية  مؤسسات  قرصنة  تم  أنه  الوثيقة  في  وجاء  األسلحة. 
والصاروخي،  النووي  يانغ  بيونغ  برنامج  لتطوير  أموال  لجمع 
مع الحصول على القسم األكبر من األموال من عمليتي سرقة 

نهاية العام الماضي.
قرصنة  عمليات  شن  في  يانغ  بيونغ  قدرات  وظهرت 
باختراق  اتهامها  2014 لدى  للعالم ألول مرة في  معلوماتية 
»ذي  فيلم  من  للثأر  إنترتاينمت«  بيكتشرز  »صوني  شركة 

إنترفيو« )المقابلة( الذي سخر من الزعيم كيم.
ونجم عن عملية القرصنة نشر عدة أفالم على اإلنترنت لم 
كما  السرية.  الوثائق  من  وكذلك مجموعة  بعد  تكن عرضت 
ضخمة  إلكترونية  سرقة  بعملية  بالقيام  يانغ  بيونغ  اتهمت 
لمبلغ قيمته 81 مليون دوالر من البنك المركزي البنغالديشي، 

وكذلك سرقة 60 مليون دوالر من بنك تايوان الدولي.
يانغ  بيونغ  قراصنة  إلى   2017 في  االتهام  أصابع  ووجهت 
ألف جهاز   300 الذي أصاب نحو  العالمي  اإللكتروني  للهجوم 
150 دولة، وقاموا بتشفير ملفات المستخدمين  كمبيوتر في 
المفاتيح  على  للحصول  الدوالرات  بمئات  أصحابها  وطالبوا 

الستعادتها.
ونفت بيونغ يانغ هذه االتهامات موضحة أن »ال عالقة لها 
بين  النووية  المحادثات  وتوقفت  اإللكترونية«.  بالهجمات 
بيونغ يانغ وواشنطن منذ فشل قمة بين كيم والرئيس دونالد 
ترامب في فبراير 2019، حول تخفيف العقوبات وما قد تكون 

كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه في المقابل.
كشفت  وديسمبر  أكتوبر  في  العسكرية  عروضها  وخالل 
كيم  أكد  أن  بعد  جديدة،  صواريخ  عدة  عن  الشمالية  كوريا 

عزمه على تعزيز ترسانته النووية.

ال يزال مسؤوال

خطر املالحقات القضائية يالحق ترامب رغم تبرئته في مجلس الشيوخ
إيقاف 400 شخص

لجان حراسة شعبية في بورما ملواجهة 
عمليات توقيف يجريها الجيش

يزال  ال  الشيوخ،  مجلس  في  تبرئته  رغم 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
يواجه خطر التعرض لمالحقات أمام القضاء 
أنشأها  خاصة  لجنة  أمام  ولمساءالت 
الذي  الهجوم  في  للتحقيق  النواب  مجلس 

6 يناير. شنه أنصاره على الكابيتول في 
ال يزال مسؤوال

المدعون  سعى  الشيوخ  مجلس  وفي 
أن  إثبات  إلى  الديمقراطيون  العامون 
حرض  المتحدة  للواليات  الـ45  الرئيس 
»أكاذيب«  ترويجه  عبر  ألشهر  العنف  على 
 3 انتخابات  في  بهزيمته  اإلقرار  ورفضه 
وإلقائه  بايدن،  جو  مواجهة  في  نوفمبر 
في  أنصاره  من  آالف  أمام  تحريضيا  خطابا 

الكابيتول. اقتحام  يوم  واشنطن 
»حاربوا  ألنصاره:  ترامب  قال  ويومها 
أعضاء  فيه  كان  وقت  في  بضراوة«، 
غريمه  فوز  على  يصادقون  الكونغرس 

الديمقراطي.
أي  نفسه  عن  ينفي  السابق  الرئيس  لكن 
مسؤولية في تلك األحداث، وقد أشار محاموه 
إلى  خطابه،  خالل  واحدة  مرة  دعا،  أنه  إلى 

التظاهر »سلميا«.
في  ترامب  تبرئة  لصالح  تصويته  ورغم 
ال  المجلس  أن  اعتبر  بعدما  الشيوخ  مجلس 
فإن  سابق،  رئيس  محاكمة  دستوريا  يمكنه 
ماكونيل  ميتشل  النافذ  الجمهوريين  زعيم 
صرح بنفسه بأن ترامب يواجه خطر المالحقة 

أمام القضاء.
وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ إنه »ال 
يوجد أي شك في أن الرئيس ترامب مسؤول 
إثارة  على  واألخالقية  العملية  الناحيتين  من 
»ال  ترامب  أن  وأضاف  اليوم«.  ذلك  أحداث 
وجوده  خالل  فعله  ما  كل  عن  مسؤوال  يزال 

في المنصب. لم يفلت بعد من أي شيء«.
جامعة  أجرته  للرأي  استطالع  وأوضح 
من   %  45 أن  األحد  ونشر  كوينيبياك 
األميركيين يعتقدون أن ترامب مسؤول عن 

أعمال العنف ويجب مالحقته قضائيا.

متابعات قضائية
أمام  ترامب  دونالد  إدانة  تبدو  واقعيا، 
القضاء صعبة. وفي تصريح لشبكة »فوكس 
قال  األحد،  األميركية  اإلخبارية  نيوز« 
جورج  جامعة  في  الدستوري  القانون  أستاذ 
أن  تورلي: »أشك حقا في  واشنطن جوناثان 
)المالحقات( يمكن أن تصمد خالل محاكمة 

واشنطن - وكاالت

رانغون - وكاالت

●   متظاهرون في بورما
إدانة  وتبدو  القضية ستنهار«.  أن  أظن   )...(
ترامب أمام القضاء صعبة ال سيما أنه يمكن 
تحت  يناير   6 في  ألقاه  الذي  الخطاب  إدراج 
الفصل األول من الدستور الذي يضمن حرية 

التعبير.
ومع ذلك فقد لوح المدعي العام لمقاطعة 
العاصمة  واشنطن  تقع  حيث  كولومبيا، 
يتيح  قانون محلي  إلى  باللجوء  راسين،  كارل 
الذي  األفراد  »بحق  قضائية  مالحقات  إطالق 

يحرضون بوضوح« على العنف.
تصريح  في  القضائي  المسؤول  وشرح 
ترامب  أن  سي«  بي  إن  إس  »إم  لشبكة 
سيواجه في تلك الحالة عقوبة السجن لستة 
أشهر. من جهته، وجه المدعي العام الفدرالي 
لعشرات  تهما  شيروين  مايكل  واشنطن  في 
أعمال  األشخاص على خلفية مشاركتهم في 
العنف، ويمكن من الناحية النظرية أن يطلب 

بعض الضحايا مالحقة الرئيس السابق.
أن  يمكن  الجمهوري  الملياردير  لكن 
يشغله  كان  الذي  بالمنصب  جزئيا  يحتمي 

وقتها.

ضغوط في جورجيا
في  يجري  آخر  قضائي  مسار  وهناك 

فيها  فاز  التي  المهمة  الوالية  جورجيا، 
المدعية  ويليس  فاني  وأعلنت  بايدن.  جو 
عن  فبراير   10 في  فولتون  لمقاطعة  العامة 
على  التأثير  »محاولة  حول  أولي  تحقيق  فتح 
العمليات االنتخابية« في الوالية الواقعة في 

جنوب البالد.
وطلبت من مسؤولين بارزين الحفاظ على 
وثائق »تثبت محاوالت للتأثير« على موظفين 
بين  ومن  االنتخابات.  تنظيم  في  يعملون 
الشؤون  وزير  الطلبات  إليهم  وجهت  من 
براد  الجمهوري  الوالية،  في حكومة  اإلدارية 

رافنسبريغر.
تسجيل  عن  يناير   3 في  النقاب  وكشف 
من  ترامب  خاللها  طلب  هاتفية  لمكالمة 

بطاقة  ألف   12 نحو  »إيجاد«  رافنسبريغر 
جو  عن  تخلفه  ليتدارك  اسمه  تحمل  اقتراع 

بايدن في االنتخابات بالوالية.
لجنة تحقيق على شاكلة لجنة 11 سبتمبر

مجلس  رئيسة  أعلنت  الكونغرس  وفي 
األحد،  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية  النواب 
قادم  في  مستقلة  تحقيق  لجنة  تشكيل  عن 
أنشأتها  التي  اللجنة  شاكلة  »على  األيام 
سبتمبر.   11 هجمات  إثر  المتحدة  الواليات 
في  التحقيق  ستكلف  اللجنة  إن  وقالت 
ضد  يناير   6 في  المحلي  اإلرهابي  »االعتداء 

الكابيتول«.
من  عدة  أميركيون  مشرعون  وكان 
والديمقراطي قد طالبوا  الجمهوري  الحزبين 
انتظاراتهم  أن  رغم  اللجنة،  هذه  بتشكيل 

منها قد ال تكون متشابهة.
كريس  الديمقراطي  السيناتور  وصرح 
اللجنة  أن  كونز لشبكة »إيه بي سي« األحد 
ترامب  الرئيس  مسؤولية  »مدى  ستكشف 
أما  الرئاسي«.  قسمه  الصارخ  وانتهاكه 
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف 
إن  »فوكس«  لشبكة  فقال  لترامب،  المقرب 
اللجنة ضرورية »لفهم ما جرى وضمان عدم 

تكراره«.

 سعى المدعون العامون الديمقراطيون
 في مجلس الشيوخ إلى إثبات أن الرئيس

 الـ45 للواليات المتحدة حرض على العنف

في  شعبية  حراسة  لجان  تتشكل 
البورمية وتتحدى حظر  رانغون  مدينة 
الشوارع  في  دوريات  وتسير  التجول 
حمالت  للجم  متاريس  وتقيم  الفارغة 

التوقيف التي يقودها الجيش.
عاما:   39 البالغ  كو  كو  ميو  ويقول 
»بالطبع نشعر بالخوف ألن العسكريين 
يجب  السهر.  نواصل  لكننا  مسلحون. 
أال يتم توقيف أحد«، بحسب »فرانس 

برس«.
كو  كو  ميو  يتجول  ليال،  بضع  منذ 
لمعبد  الضخمة  الذهبية  القبة  قرب 
شويداغون الشهير، في وسط عاصمة 
بعض  ويغلق  االقتصادية،  البالد 
منه،  مقربة  على  حيه.  في  الشوارع 
لإلبالغ عن  على طناجر  جيرانه  يطرق 

وجود دخالء.
المصفحة  اآلليات  انتشار  يحد  ولم 
األحد، من حماستهم. ويضيف ميو كو 
كو قبل أن يتمركز عند نقطة تفتيش 
لآلليات  يأبه  ال  أنه  دوريته،  أقامتها 
العسكرية، مؤكدا: »علينا السهر على 
من  »نتحقق  ويتابع:  شعبنا«.  أمن 
الشرطة  أن  ألننا سمعنا  السيارات  كل 
لتوقيف  عادية«  سيارات  في  تختبئ 

المعارضين.
بينهم  شخص،   400 نحو  وأوقف 
مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء 
وشخصيات من المجتمع المدني، منذ 
أطاح  الذي  فبراير  من  األول  انقالب 
سان  أونغ  بزعامة  المدنية  الحكومة 
بقيادة  الجيش  ويستهدف  تشي.  سو 
خصوصا  هالينغ  أونغ  مين  الجنرال 
على  يشجعون  الذين  األشخاص 
من  كبيرا  وعددا  المدني،  العصيان 
انضموا  الذين  الحكوميين  الموظفين 
إلى حركة االحتجاج عبر إضرابهم عن 

العمل.

مطاردة
لتتبع  مطاردة  عمليات  وتجرى 

ويخشى  محتملين.  بهم  مشتبه 
اإلفراج  يكون  أن  من  السكان  بعض 
عن  الماضي  األسبوع  الجماعي 
جانب  من  سجين  ألف   23 من  أكثر 
شغب  مثيري  لنشر  ذريعة  الجيش، 
خطرين. ويقول ميو كو كو: »طاردنا 
عندما  لكن  عليه،  وقبضنا  رجال 
شيء  أي  على  نحصل  لم  استجوبناه، 
من  خرج  أنه  فقط  نعرف  ملموس. 
المدينة،  في  آخر  حي  في  السجن«. 
تأهب.  حالة  في  أيضا  السكان  كان 
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع 
السكان  بعض  االجتماعي،  التواصل 
حاملين العصي والقضبان الحديدية.

يبلغ  تاجر  وهو  ناينغ  كو  كو  ويروي 
أكياس رمل إلغالق  45 عاما: »وضعنا 
الذي  التجول«،  حظر  خالل  الطريق 
وحتى  مساء  الثامنة  الساعة  عند  يبدأ 
التوتر  ويتصاعد  فجرا.  الرابعة  الساعة 

منذ االنقالب العسكري.
هالينغ،  أونغ  مين  الجنرال  ومنح 
للقوى  استثنائية  صالحيات  السبت، 
القيام  بإمكانها  بات  التي  األمنية 

بمهمات تفتيش في المنازل من دون 
أشخاص  توقيف  أو  رسمية  مذكرات 

لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.
تضم  قائمة  البورمي  الجيش  ونشر 
أسماء سبعة ناشطين من األشهر في 
تشجيعهم  بسبب  مطلوبين  البالد 
التظاهر. ووزعت ملصقات تظهر  على 
الشعب  من  وتطلب  توقيف  مذكرات 
على  العثور  في  الشرطة  مساعدة 
كل  أن  من  الجيش  وحذر  »الفارين«. 
إيواء  أو  مساعدة  على  يتجرأ  شخص 
مالحقات  سيواجه  المطلوبين  هؤالء 

بموجب القانون.
سائق  وهو  تون،  تون  ويؤكد 
عنف  أعمال  رغم  يدافع  أجرة  سيارة 
محتملة عن فكرة تسيير دوريات لجان 
الكثير  هناك  جيدا،  ننام  »ال  الحراسة: 
»ليس  ويضيف:  الشائعات«.  من 
الجانب  في  نقف  أن  يجب  خيار.  لدينا 

الصحيح« ضد العسكريين.
النفوس،  كل  على  الخوف  ويسيطر 
االنتفاضتين  الجيش قمع بعنف  إن  إذ 

الشعبيتين عامي 1988 و2007.

●   الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب. ●   زعيم األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ األميركي ميتش ماكونيل.
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اقتصاد

كالم في األرقام

ألف شخص
فقدوا وظائفهم في إيطاليا

منذ فبراير 2020

قالوا

08

من  رحالتها  تسيير  بدء  الليبية  الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت 
بالعاصمة  معيتيقة  مطار  إلى  بنغازي  بمدينة  الدولي  بنينا  مطار 

طرابلس، اعتبارًا من اليوم الخميس، 18 فبراير 2021.
ونشرت الشركة موعد رحلة بنغازي - طرابلس، والتي تقلع من 
بنغازي الساعة الخامسة إال ربعا مساًء، وتصل إلى مدينة طرابلس 
بنغازي في   - رحلة طرابلس  السادسة مساًء. وستقلع  الساعة  في 
الساعة التاسعة صباحًا، وتصل إلى مدينة بنغازي الساعة العاشرة 

والربع صباحًا.
بالمطار  بالتواجد  الركاب  الليبية،  الجوية  الخطوط  طالبت  كما 
قبل موعد اإلقالع بـ3 ساعات على األقل، مضيفة أن توقيت إقالع 
وهبوط الرحالت المذكورة يعتبر التوقيت المحلي لمدينة بنغازي.

أول رحلة على منت »الخطوط الليبية« بني بنغازي وطرابلس

مستعدون إلحياء 
صناعة السيارات على 
أسس متينة وبتعاون 
مع ألمانيا ودول أخرى

وزير الصناعة الجزائري
 فرحات آيت علي

426
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4597دوالر أميركي
5.4132يورو

6.2142الجنيه االسترليني
1.189الريال السعودي
1.2142درهم إماراتي

0.6906االيوان الصيني

2021 /2/17 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

»بتكوين« فقاعة مثالية
السيارات  إلنتاج  تسال  شركة  أعلنت  فبراير،  من  الثامن  في 
مليار   1.5 استثمرت  أنها  ماسك  إيلون  يملكها  التي  الكهربائية 
يناير.  في  البتكوين  عملة  في  النقدية  احتياطياتها  من  دوالر 
ساعدت هذه األخبار في تعزيز سعر العملة المشفرة، الذي كان في 
ارتفاعا  بذلك  ليسجل  إضافية،   %  10 بنحو  بالفعل،  شديد  ارتفاع 
البتكوين  حالة  في  ولكن  دوالر.  ألف   44 ويتجاوز  مسبوق  غير 
بشكل خاص، ال يرتفع شيء بهذه السهولة إال كما ارتفع سـقط.
في  تداولها  وبدأ   2008 العام  في  البيتكوين  عملة  اخترعت 
الواحد  البيتكوين  قيمة  ارتفعت   ،2010 العام  وفي   .2009 العام 
 ،2011 0.08 من السنت إلى ثمانية سنتات. وفي إبريل  من نحو 
ارتفاعا  السعر الحقا  يسجل  أن  قبل  67 سنتا،  بسعر  تداولها  جرى 
في  وأخيرا،   .2015 نوفمبر  بحلول  دوالرا   327 ليبلغ  شديدا 
العشرين من مارس من العام الماضي، بلغ سعر تداول البيتكوين 
6200 دوالر، لكن سعره ارتفع منذ ذلك الحين بأكثر  الواحد نحو 

من سبعة أضعاف.
عاما.   12 عمرها  مثالية  فقاعة  البيتكوين  عملة  تعـد  اليوم، 
ذات يوم، وصـفـت الذهب على أنه »بتكوين المع« واعتبرت سعر 
للذهب  الوصف  ذلك  كان  عام.   6000 عمرها  فقاعة  المعدن  هذا 
ظالما إلى حد ما، ألنه كان يتمتع بقيمة جوهرية كسلعة صناعية 
)أصبح اآلن زائدا على الحاجة إلى حد كبير(، وال يزال يتمتع بقيمة 
جوهرية كسلعة استهالكية معمرة تستخدم على نطاق واسع في 

المصوغات. صناعة 
بقيمة  البتكوين  عـملة  تتمتع  ال  هذا،  من  النقيض  على 
أصول  من  فهي  أبدا.  يحدث  ولن  قط  ذلك  يحدث  لم  جوهرية؛ 
تحدد  التي  هي  والسوق  غطاء  بال  خاصة  عملة  البحتة  المضاربة 

هواها. على  قيمتها 
اجتماعيا،  مخرب  مضاربة  أصل  أيضا  تعد  البتكوين  عملة  لكن 

كل  »تعدين«  تكلفة  أن  الواقع  التكلفة.  باهظ  إنتاجها  ألن 
المترتبة  إضافي  بتكوين 
حاسوبية  ألغاز  حل  على 
باستخدام معدات رقمية 
للطاقة  االستهالك  كثيفة 
هائل،  بمعدل  تتزايد 
حتى إن إجمالي المخزون 
بات  المشفرة  العملة  من 
 21 يتجاوز  ال  بما  مقيدا 

وحدة. مليون 
حتى  الحال،  بطبيعة 
بروتوكول  يتغير  لم  لو 
هذه  فإن  منها،  أكبر  بمدد  للسماح  البتكوين  عملة  إصدار 
»بتكوين  إصدار  تتكرر من خالل  أن  الممكن  الممارسة من 

التعدين  تكاليف  فإن  هذا  وعلى  جرا.  وهلم   ،»3 و»بتكوين   ،»2
بالفعل  هناك  ذلك،  على  عالوة  أيضا.  هي  ستتضاعف  الحقيقية 
عمالت مشفرة راسخة »Ether« على سبيل المثال تعمل بالتوازي 

البتكوين. مع 
دون  الحكومات  تصدرها  التي  العمالت  نجاح  يوضح  كما  ولكن 
غطاء، فإن عالم فقاعات المضاربة ال يقتصر بأي حال من األحوال 
العمالت المشفرة. ففي عالم يتسم بأسعار مرنة، ينشأ دوما  على 
لها  ليس  الرسمية  الورقية  العملة  أن  الجميع  يعتقد  حيث  توازن 
وهناك  قيمة.  بال  بالتالي  تصبح  فإنها  الحالة  هذه  وفي  قيمة، 
التوازنات »غير األساسية« حيث ينفجر مستوى  عدد ال نهائي من 
السعر العام المقابل لسعر العملة الورقية فيرتفع إلى ما ال نهاية 
النقدي  المخزون  إلى الصفر، حتى في حين يظل  أو ينهار فيهبط 

ثابتا إلى حد ما أو ال يتغير على اإلطالق.
العامة  الورقية  والعمالت  الخاصة  المشفرة  العمالت  تشترك 
فيشكل  المحتملة،  التوازنات  من  الالمتناهي  النطاق  ذات  في 
األساسي  التوازن  كمثل  ذلك  في  مثله  دائما،  احتماال  السعر صفر 

الفريد. المهذب 
من الواضح أن عملة البتكوين ال تعرض أيا من هذه التوازنات 
شكل  هو  ذلك  من  بدال  لدينا  ما  أن  يبدو  الحالي.  الوقت  في 
شكل  وهو  األساسية.  غير  المتفجرة  األسعار  توازنات  من  مختلف 
ممكنة،  قفزة  بعمل  البتكوين  لعملة  يسمح  أن  يجب  ألنه  مختلف 
إلى  الحالي  المتفجر  السعري  مسارها  من  متوقعة،  غير  كانت  وإن 
ال  اللطيف.  غير  الصفر  سعر  سيناريو  أو  اللطيف  األساسي  التوازن 
أصول  في  االستثمار  يجعل  هذا  المتعدد  التوازن  منظور  أن  شك 
العمالت  من  ذلك  غير  أو  البتكوين  مثل  جوهريا  القيمة  عديمة 

بالمخاطر. محفوفا  يبدو  الخاصة  المشفرة 
العالم الحقيقي ليس مقيدا بطبيعة الحال بنطاق التوازن المحتمل 
هذا  لكن  هنا،  الموضحة  السائدة  االقتصادية  بالنظرية  المدعوم 

يجعل عملة البتكوين أكثر خطورة بوصفها نوعا من االستثمار.
أن  يظهر  البيتكوين  لعملة  أخيرا  تيسال  شركة  شراء  أن  الواقع 
سعر  يعزز  أن  الممكن  من  السوق  إلى  كبير  إضافي  مشتر  دخول 
تفتقر  )عندما  مباشر  بشكل  سواء  كبير،  بشكل  المشفرة  العملة 
تأثيرات  خالل  من  مباشر  غير  أو  السائلة(  األصول  إلى  األسواق 
أن  شأنه  من  مهم  واحد  العب  خروج  لكن  والمحاكاة.  العرض 
المعاكس. كما ستخلف  تأثيرا مماثال في االتجاه  يخلف في األرجح 
تأثيرات  السوق  التي يعرب عنها صناع  السلبية  أو  اإليجابية  اآلراء 

البتكوين. على سعر  كبرى 
ليس  المذهلة  الدرجة  المشفرة بهذه  العمالت  أسعار  تقلب  إن 
العميقة  المنطقية  غير  السوق  تقلبات  تذكرنا  أن  ويجب  مفاجئا. 
ارتفاعات  إلى  ستوب«  »جيم  شركة  سهم  سعر  دفعت  التي  كتلك 
عملة  بأن  كبير(  تصحيح  أعقبها  )والتي  يناير  في  مسبوقة  غير 
إلى أي مرساة أساسية واضحة للقيمة، من  التي تفتقر  البتكوين، 

المفرط. للتقلب  أن تظل مثاال نموذجيا  المرجح 
البيتكوين  عملة  تظل  وسوف  الوقت،  بمرور  هذا  يتغير  لن 
أي  السوقية  قيمته  تكون  وقد  جوهرية  قيمة  بال  أصال  تشكل 
لخوض  صحية  بشهية  يتمتعون  الذين  وأولئك  شيء.  ال  أو  شيء 
من  فقط  هم  الخسائر،  استيعاب  على  قوية  وقدرة  المجازفة، 

ينبغي لهم أن يفكروا في االستثمار فيها.

كولومبيا. بجامعة  والعامة  الدولية  للشؤون  زائر  أستاذ   *
سنديكيت بروجيكت  عن  *نقال 

وليم هـ. بيتر

»سوف تظل عملة البتكوين تشكل 
أصال بال قيمة جوهرية وقد تكون 
قيمته السوقية أي شيء أو ال شيء«

ق
وا

س
األ

ما 
ورا
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تحركات جديدة الستعادة حجم التبادل التجاري بني ليبيا وتونس
البلدان يشاركان في منتدى اقتصادي بصفاقس خالل مارس

وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن أكثر من 800 
 ، ليبيا  في  إنسانية  مساعدات  إلى  بحاجة  شخص  ألف 
مما يسلط الضوء على الحماية والوصول إلى الخدمات 
السلع  وكذلك  والتعليم  الصحية  الرعاية  مثل  الحيوية 
من   ، الغذاء  ذلك  في  بما   ، والسلع  األساسية  المنزلية 

بين االحتياجات األساسية. .
وتقول سليمة يونس، 57 عاما، سكرتيرة مدرسة في 
فادحة  خسائر  في  تسبب  الماضي  العقد  إن  طرابلس، 
في الليبيين. وتتابع: »الناس غاضبون للغاية ومحبطون 
بلد غني.  متزايد في  وفقر  الكثيرون في خوف  ويعيش 

إنه أمر غير عادل ومهدر هائل«.
التي  ليبيا،  على  المسيطر  هو  النفط  كان  ولطالما 
على  والجزائر  نيجيريا  احتياطي  احتياطيها  يتصدر 
الناتج  من   60٪ عادة  البترول  قطاع  ويشكل  التوالي. 

االقتصادي وأكثر من ٪90 من عائدات التصدير.
عندما تم اكتشاف احتياطيات نفطية كبيرة ألول مرة 
في عام 1959 ، كانت ليبيا ال تزال من بين أفقر دول 
العالم. لكن المهدي عمر مهندس صناعة البترول قال 

منذ ذلك الحين »كل شيء يتعلق بليبيا ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالنفط«، بحسب الوكالة الفرنسية.

فترة القذافي
عام  في  السلطة  على  القذافي  »استولى  وتواصل: 
1969 ، وسرعان ما ركز نظام حزبه االشتراكي العربي 
في  االقتصاد.  من  الكثير  وأمــم  السياسية  سيطرته 
حين أن النفط ساعد في الحفاظ على حكمه من خالل 
االجتماعية  والرعاية  العام  القطاع  وظائف  تكاليف  دفع 
والرعاية الصحية السخية، لكن نظام القذافي المناهض 
للغرب جعله منبوًذا ، معزواًل عن االستثمارات الخارجية 

الرئيسية«.
القذافي  دعم  بسبب  ليبيا  على  عقوبات  وُفرضت 
اتهامات  عن  فضال  والهجمات  المتشددة  للجماعات 
تم  التي  واليورانيوم  الكيماوية  لألسلحة  تخزينه 

الحصول عليها لصنع سالح نووي.
السنوات  في  ببطء  نفسه  تأهيل  أعاد  نظامه  لكن 
دفع  مما   ، التقليدية  غير  األسلحة  عن  وتخلي  الالحقة 

فرضته  الذي  العقوبات  نظام  رفع  إلى  المتحدة  األمم 
التحرير  من  سنوات  شــرارة  وأطلقت   1999 عام  منذ 

االقتصادي، وفق الوكالة.
لبناء  ذلك  في  بما  الفرنسيون  المقاولون  تكدس 
مطار جديد في طرابلس كما فعلت الشركات اإليطالية 
غضون  وفي  واإلماراتية.  الجنوبية  والكورية  والتركية 
عقود  على  والصينية  الروسية  الشركات  ، حصلت  ذلك 
لبناء السكك الحديدية. حتى أن السائحين األوائل بدأوا 
في زيارة البلد الذي ظل مغلًقا منذ فترة طويلة والذي 
وشواطئ  قديمة  وآثار  واسعة  صحراوية  بمناظر  يتميز 

البحر األبيض المتوسط   الذهبية.

االنحدار إلى الفوضى
مفاجئة  نهاية  إلى  وصلت  القصيرة  الطفرة  لكن 
سرعان  والتي   ،  2011 عام  الشعبية  االنتفاضة  مع 
دعم  فيه  تم  النطاق  واســع  قتال  إلــى  تصاعدت  ما 
الميليشيات المناهضة للنظام بحملة جوية لحلف شمال 

األطلسي )الناتو(.
وانسحب المستثمرون األجانب بسرعة وبدأت مئات 
الــدوالرات  مليارات  قيمتها  تبلغ  التي  البناء  مشاريع 
فضال  الغرب،  دول  مع  المصالحة  توقفت  كما  تتوقف. 
البالد بوجود مصرفين مركزيين واحد في  عن تقسيم 
أي منهما ن  البيضاء واآلخر في طرابلس، ولم يتمكن 
وقف نزيف الدينار الذي تراجع أكثر خالل الشهور األخيرة 

أمام العمالت العربية واألجنبية.
أدى  فقد  الوفاق،  حكومة  أخيرا  أجرته  إلحصاء  وفًقا 
في  السلع  معظم  أسعار  ارتفاع  إلى  المتسارع  التضخم 
سلة تضم أكثر من 70 سلعة أساسية بأكثر من 50 % 

العام الماضي.

خالل  الليبي  االقتصاد  مالمح  رسم  وتراجع  انهيار 
 ،2011 فبراير   17 ثورة  تلت  التي  العشر  السنوات 
إنتاج  معدالت  في  تذبذبا  شهدت  التي  الفترة  وهي 
من  الوطني  االقتصاد  خاللها  يتمكن  ولم  النفط، 

إلى معدالت نمو مقبولة. الوصول 
أدت  الي  الثورة  أعقاب  في  الليبي  االقتصاد  وانهار 
استمرار  مع  لكن  القذافي،  معمر  بنظام  اإلطاحة  إلى 
االقتصادي  النشاط  كل  تراجع  فقد  البالد،  في  الحرب 
ما  إلى  االقتصاد  يصل  لم  بينما  النفط،  إنتاج  خاصة 

الثورة. كان عليه الوضع قبل 
يواجهو  الليبيون  الثورة  تركت  سنوات،   10 وبعد 
تراجع سعر صرف الدينار وزيادة أسعار السلع، مع أزمة 
كثير  توقف  عن  فضال  والوقود،  الكهربائي  التيار  في 
في  تشارك  كانت  التي  التحتية،  البنية  مشروعات  من 

تنفيذها دوال أجنبية، حسب وكالة »فرانس برس«.
مكتمل  غير  سكني  برج  يشهد  طرابلس،  ففي 
عانت  التي  البالد،  في  االستقرار  عدم  على  البناء 
معمر  حكم  خالل  أفضل  االقتصادية  أوضاعها  كانت 
القذافي. وفي السنوات األخيرة ، وقع االقتصاد ضحية 
من  ليبيا  تمزيق  إلى  أدت  التي  العنيفة  لالضطرابات 
ال  وميليشيات  متنافستين  وإدارتين  »حكومتين  قبل 

لها«. حصر 
منذ  الغالب  في  المدافع  هــدأت  بينما   ، واليوم 
أكتوبر  جنيف خالل  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع 
مدينة  من  يمتد  المواجهة  خط  يزال  »ال  الماضي، 
 % 90 الذي يضم  النفطي  الهالل  إلى  الساحلية  سرت 

من رواسب النفط الخام«، وفق الوكالة.

االقتصاد تراجع 
الدولي  النقد  لصندوق  األولية  التقديرات  تظهر 
أنه بعد التصعيد األخير في القتال من 2020-2019، 
المتعثر  االقتصاد  انخفض  كوفيد19،  جائحة  ووسط 
على  وعالوة  الماضي.  العام   66.7% بنسبة  بالفعل 
تختبر  االقتصادية  األزمة  فإن  اليومي،  األمن  انعدام 

الليبي. مدى صبر وتحمل 
عاما،   62 تـــراوري،  مامادو  عن  الوكالة  وتنقل 
في  ليبيا  إلى  جاء   ، مالي  من  أطفال  لخمسة  أب  وهو 
»في  قوله:  عمل،  على  للعثور  التسعينيات  منتصف 
إذا  بأمان  كنا   ، القذافي  عهد  في  الخوالي  األيــام 
لكن  وخالفه،  الدولة  عن  الكالم  في  حريصين  كنا 
من  الكثير  هناك  ف  بالخوف،  شعرنا  الثورة،  منذ 
الميليشيات  والسيما  الليبيين  أيدي  بين  األسلحة 
التي ال تحترم القوانين«، مضيفا: »أصبح من الصعب 

بالنسبة لي، بصفتي أب، كسب عيش جيد«.
وفي يناير من العام الماضي، أغلقت قوات القيادة 
رئيسية.  نفطية  نشآت  الموانىء  من  عدد  العامة 
تديرها  التي  العائدات  من  أكبر  بحصة  وطالبوا 
مليون   1.2 من  اإلنتاج  وانخفض  الوفاق.  حكومة 
تسعة  ومرت  اليوم،  في  فقط  برميل  ألف   100 إلى 
الحقول  جميع  اإلنتاج من  استئناف  يتم  أن  قبل  أشهر 

والموانئ.
وقف  اتفاق  بعد  الحياة  إلى  الليبي  الطاقة  قطاع  عاد 
والحصار  القتال  إن  قال  الدولي  البنك  لكن  النار.  إطالق 
النفطي تسببا في أخطر أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية 
كمال  االقتصادي  الخبير  وقال   .2011 اضطرابات  منذ 

المنصوري »إنه ركود اقتصادي لم يسبق له مثيل«.

 سيالة: حجم التبادل التجاري مع 
تونس وصل إلى 3.5 مليار دينار ليبي 

ويجب إيجاد الحلول للمستثمرين

صندوق النقد الدولي: انخفض 
االقتصاد المتعثر بالفعل بنسبة 

66.7 % العام الماضي

توقف مشروعات البنية التحتية 
وانسحاب المستثمرين نتيجة الفوضى 
األمنية أبرز سلبيات فترة ما بعد الثورة

زيادة أسعار وأزمات في الكهرباء والوقود مع تراجع إنتاج النفط وانهيار الدينارزيادة أسعار وأزمات في الكهرباء والوقود مع تراجع إنتاج النفط وانهيار الدينار
الليبيون بعد 10 سنوات من ثورة فبراير:

●  آثار الدمار في المدينة القديمة في بنغازي

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

السنة السادسة
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القاهرة - الوسط

●  شاحنة بضائع تعبر ميناء رأس اجدير بين ليبيا وتونس

أكدت تونس وليبيا تطلعهما إلى إعادة نسق المبادالت 
التجارية واالقتصادية بين البلدين، إلى ما كانت عليه قبل 
أحداث 2011، إذ أوفدت السلطات التونسية نائب رئيس 
إلى  التونسي األفريقي عصام بن يوسف  مجلس األعمال 
ليبيا لتوجيه الدعوات لمسؤوليها استعدادا لعقد المنتدى 
11 مارس المقبل  البلدين في  االقتصادي المشترك بين 

في مدينة صفاقس.
الطاهر  محمد  الوفاق  بحكومة  الخارجية  وزير  وكشف 
طرابلس  في  استقباله  عقب  يوسف  بن  لعصام  سيالة، 
بين  التجاري  التبادل  حجم  أن  الماضي،  اإلثنين  مساء 
تونس وليبيا وصل إلى 3.5 مليار دينار ليبي )900 مليون 
دوالر( سابقا، مبديا تطلعه للعودة إلى تحقيق هذا الرقم 
ومضاعفته إذا توافرت الظروف المالئمة، داعيا إلى تكثيف 
إيجاد  على  والعمل  والرسمية  االقتصادية  الوفود  زيارات 
الحلول للمستثمرين ورجال األعمال بين البلدين وتسهيل 

المعامالت.
األخير  نقل  ما  وفق  التونسي،  للمسؤول  سيالة  وأكد 
طريق  مشروع  إحياء  على  تعمل  ليبيا  أن  له،  بيان  في 
ليبيا عبر الصحراء للربط مع الحدود التشادية والنيجيرية 
والسودانية، وهو ما سيعود بالنفع على تونس وليبيا وكل 
المسافات  لتقليصه  القارة  وسط  ودول  المجاورة  الدول 

والتكلفة.
وألح سيالة إلى ضرورة التعاون والتبادل بين كل دول 
األسعد  التونسي  السفير  عودة  مثمنا  العربي،  المغرب 

العجيلي لممارسة مهامه من طرابلس.
ومن المقرر انتظام الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي 
بهدف  بصفاقس  القادم  مارس   11 في  الليبي  التونسي 
تطوير التبادل التجاري بين البلدين، والحد من المشاكل 

حلول  ومع  »كوفيد19-«.  أزمة  على  المترتبة  اللوجستية 
إلعادة  لتونس  جديدة  فرص  تقديم  تم  الجاري  العام 
عشر  نحو  منذ  فقدتها  التي  الليبية  السوق  في  تموقعها 

سنوات.
قرابة  تونس  خسرت  فقد  رسمية،  معطيات  وبحسب 
له  كانت  رقم  وهو   ،2010 منذ  دوالر  مليارات  خمسة 
االقتصادي  التعاون  مستوى  تراجع  مع  سلبية  تداعيات 

والتجاري بين البلدين، مما أدى إلى عودة أكثر من نصف 
مئات  إغالق  إلى  أدى  وكذلك  ليبيا،  من  تونسي  مليون 

الشركات التونسية أو انتقالها إلى بلدان أخرى.
االنتقالية  الليبية  السلطة  تشكيل  عن  اإلعالن  ومنذ 
السياسي  الملتقى  أعضاء  وانتخاب  جنيف،  في  أخيرا 
الرئاسي  والمجلس  دبيبة  عبدالحميد  الحكومة  لرئيسي 
محمد المنفي، بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية 
وأوروبية في إعادة تموضعها داخل ليبيا، باإلضافة إلى 
السوق  لدخول  الدراسات  من  العديد  إطالق  تم  ذلك، 
واعدة  سوًقا  أصبحت  أنها  خصوصا  جديد،  من  الليبية 

إلعادة اإلعمار والعمل.
األفريقي  التونسي  األعمال  بمجلس  مسؤولين  لكن 
ينتقدون حكومة بالدهم في أكثر من مناسبة بدعوتها 
الستثمار  المعطلة  القوانين  عدد  في  النظر  إعادة  إلى 
لصالح  المسألة  هذه  تركيا  استغالل  مؤكدين  الليبيين، 

ليبيا. االقتصادي في  نفوذها  ترسيخ 
األفريقي  التونسي  األعمال  مجلس  رئيس  وشــدد 
ضرورة  على  له،  سابقة  تصريحات  في  الجزيري،  أنيس 
تحكم  جديدة  نخبة  ظل  في  ليبيا،  إلى  الهدوء  عودة 
الحدود  فتح  إلى  باإلضافة  معها،  لقاءات  وعقد  البالد 

المركزي. البنك  االعتمادات من  وتوفير 
بشدة  مطلوب  الحكومي  االستقرار  أن  على  أكد  كما 
وقت،  أقــرب  في  الليبية  التونسية  العالقات  لعودة 
مؤكدا أّن هناك تحركات جيدة تحدث أخيرا فيما يخص 
وأن هناك محادثات على  ليبيا،  للشغل في  فرص فرص 
الجانبين  على  أنه  كما  البلدين،  بين  رفيع  مستوى 
قوله.  وفق  كبير«  تقدم  »هناك  واألمني  السياسي 
التونسيين  بالتأكيد على أن »العمال  واختتم تصريحات 
خالل  عليه  نحرص  ما  وهذا  ليبيا،  إلى  إعادتهم  يجب 

المقبلة«. الفترة 

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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نعمان  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  بحث 
بومطاري،  فرج  الوفاق  بحكومة  المالية  ووزير  الشيخ 
اإلفراجات  عمل  وآلية  المرتبات  ترشيد  لجنة  عمل  آليات 

الدولة. وبنود مرتبات موظفي  المالية، 
جاء ذلك في اجتماع عقد اإلثنين الماضي بمقر الهيئة 
ضم كال من رئيسها الشيخ، ومدير مكتب إقرارات الذمة 
الوطني،  الرقم  تطبيق  متابعة  لجنة  ورئيس  المالية 
مكتب  ومدير  والمالية  اإلداريــة  الشؤون  إدارة  ومدير 

القانونية. الشؤون  إدارة  والمعلومات ومدير  التحري 
كما حضر عن وزارة المالية، الوزير المفوض بومطاري، 

المالية. وزير  المرتبات ومستشار  ترشيد  لجنة  ورئيس 

إعادة تشغيل وحدات توليد بمحطتي كهرباء الزاوية والخمساجتماع ملناقشة آليات عمل لجنة ترشيد املرتبات
السعر بالدوالرنوع الخام

64.39برنت

60.86غرب تكساس

60.23دبي

62.60سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 2/17/ 2021

تشغيل  إعادة  الثالثاء،  للكهرباء،  العامة  الشركة  أعلنت 
جرى  إذ  والخمس،  الزواية  بمحطتي  كهرباء  توليد  وحدات 
والبخارية  الثانية  الغازية  التوليد  وحدات  عمل  استئناف 

الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.
بقية  تشغيل  إعادة  على  العمل  جار  إنه  الشركة  وقالت 
الوحدات البخارية، وذلك بأن خرجت بعض وحدات التوليد 
الشبكة  مستوى  على  هزة  نتيجة  اإلثنين،  العمل،  عن 
غرب  الطاقة  نقل  دوائر  انفصال  إثر  حدثت  الكهربائية 
)220 ك ف(، وكذلك طمينة/ كعام  التوليد جهد  الخمس/ 

جهد )220 ك ف( جراء سوء األحوال الجوية، على ما أعلنت 
شركة الكهرباء.

 1225 حوالي  ذلك  جراء  الكهربائية  الشبكة  وفقدت 
بمحطة  التوليد  وحدات  بعض  خروج  بسبب  ميغاوات، 
ومحطة  االستعجالي  الخمس  ومحطة  الغازية  الخمس 
الزاوية المزدوجة، حسب الشركة. كما أكدت الشركة إعادة 
والثالثة  والثانية  األولى  الغازية  التوليد  وحدات  تشغيل 
بمحطة كهرباء الخمس، وكذلك الوحدتين األولى والثانية 

بمحطة الخمس اإلستعجالي.

سلسلة  في  السني،  طاهر  السفير  المتحدة  األمم 
إنه  تويتر  بموقع  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدات 
)األموال  بها  للتصرف  قانوني  سند  أي  يوجد  »ال 
مهم  انتصار  »هذا  السني  وأضــاف  المجمدة(«. 
الخارجية  ووزارة  البعثة  جهود  بفضل  لليبيا.. 
خالل  ومن  األمــن  مجلس  االستثمار،  ومؤسسة 
بلجيكا  طلب  رسميًا  يرفض  العقوبات  لجنة 
»نصحنا  وتابع:  مجمدة«.  أموال  أي  في  التصرف 
بلجيكا سحب طلبها سابقا، وهذا القرار تحذير ألي 

الليبيين«. بمقدرات  العبث  تحاول  دولة 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  رحبت  بدورها، 
موقفها  إلى  مشيرة  البلجيكي،  الطلب  برفض 
الستخدام  البلجيكية  السلطات  لطلب  الرافض 
بشكل  لها  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  أموال 
المؤسسة  وأكدت  التجميد.  أهداف  مع  يتعارض 
لن  أنها  مستقال  سياديا  ثروة  صندوق  بصفتها 
ثورة  تعد  والتي  بأصولها،  بالمساس  تسمح 
القادمة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى  األجيال 

المعمول به وأهدافه. العقوبات  مع نظام 

بلجيكا تتمسك بالحصول على جزء من األموال املجمدة بعد »الرفض الدولي«

رئيس وزراء إيطاليا الجديد يواجه أسوأ فترة ركود للبالد منذ الحرب العاملية الثانية

الذي  دراغي  ماريو  األوروبي  المركزي  البنك  رئيس  عدة  تحديات  تنتظر 
تم تنصيبه رسميا رئيسا لوزراء إيطاليا، وهي ثالث أكبر قوة اقتصادية في 
إنقاذ  في  الفضل  إليه  يُنسب  الذي  االقتصاد  خبير  ويواجه  اليورو.  منطقة 
عجلة  دوران  إلعادة  كبيرا  تحديا   2012 العام  في  األوروبي  النقدي  االتحاد 
المتوقفة، حيث ال يزال فيروس كورونا يزهق مئات األرواح  اقتصاد إيطاليا 

كل يوم، وفق وكالة »فرانس برس«.
وتشهد إيطاليا حاليا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الوباء. 
لكن النمو كان متوقفا حتى قبل أزمة فيروس كورونا، بينما استفحلت األزمة 
االقتصادية بسبب أعلى دين نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي في منطقة 

اليورو بعد اليونان.

انخفاض الناتج اإليطالي
العام   8.9% بلغت  بنسبة  إليطاليا  الداخلي  الناتج  إجمالي  وانخفض 
الماضي، وفقا للبيانات األولية، بعدما صارت أول دولة أوروبية تتأثر بشدة 

بكوفيد19-.
الكثير من  إلى شل  وأبريل  البالد في مارس  وأدى اإلغالق على مستوى 
أوجه النشاط االقتصادي في البالد، وأجهزت القيود الجديدة المفروضة في 

نهاية العام لمواجهة موجة ثانية من الفيروس على ما تبقى منه.
العمل،  عن  العاطلين  من  موجات  في  أبوابها  الشركات  إغالق  وتسبب 
بينما ينتهي تجميد الفصل من الوظائف الشهر المقبل. وفقد حوالي 426 
ألف شخص وظائفهم منذ فبراير 2020، مع وجود أعداد كبيرة غير متناسبة 

من النساء والشباب.

اللجوء إلى المنح والقروض
وسيكون بإمكان دراغي اللجوء إلى أكثر من 200 مليار يورو )242 مليار 
التابع  التعافي  صندوق  من  كجزء  المتوقعة  والقروض  المنح  من  دوالر( 

لالتحاد األوروبي.
كيفية  بشأن  خالف  جراء  السابقة  الحكومة  انهيار  سبب  ذلك  كان  لكن 
إنفاق المبلغ، وسط نزاع بين من طالب بإجراءات تحفيز فورية ومن فضّل 

إصالحات هيكلية طويلة األجل.
ويعاني االقتصاد اإليطالي بسبب قضايا هيكلية طويلة األمد، تبدأ من 

العامة والمحاكم وال  الخانق في اإلدارة  العمالة والروتين  إنتاجية  انخفاض 
تنتهي بنسب استثمار أجنبي منخفضة ونظام تعليم ضعيف. وأمام روما حتى 

أبريل لتقديم خطة إنفاق إلى بروكسل.

التطعيم ضد كورونا
وبعد بداية واعدة في ديسمبر، تباطأت وتيرة برنامج التطعيم اإليطالي، 

وهو أمر ألقى السياسيون باللوم فيه على نقص اإلمدادات.
وتوفي أكثر من 92 ألف شخص بسبب الفيروس في إيطاليا، التي شهدت 
أكثر من 2,6 مليون إصابة بفيروس كورونا. وسيصبح تنفيذ أولويات دراغي 

الحكومة  أسقطت  التي  الداخلية  المعارضة  نفس  واجه  إذا  صعوبة  أكثر 
األخيرة بقيادة جوزيبي كونتي.

تقريبا  البرلمان  في  اإليطالية  األحزاب  جميع  تقف  الحالي،  الوقت  وفي 
خلف دراغي، من الحزب الديمقراطي ذي الميول اليسارية إلى حزب الرابطة 

الشعبوي اليميني بقيادة زعيم المعارضة ماتيو سالفيني.
البنك  رئيس  في  ثقتهم  عن  اإليطاليين  من   62% فأعرب  شعبيا،  أما 
المركزي األوروبي السابق، وفقا الستطالع نشرته جريدة »ال ستامبا« قبل 
أسبوع. ويحذر الخبراء في نفس الوقت من أن رصيده السياسي قد يتالشى 
قريبا، خاصة إذا بدأ في الدفع باإلصالحات التي تعارضها النقابات العمالية.

مؤسسة االستثمار: لن نسمح بالمساس بثروة األجيال القادمة

من أجل اقتطاع هذا المبلغ.
األمير  موقف  لتأزم  االنتكاسة  هــذه  وتأتي 
خلفية  على  المجمدة  الليبية  األموال  قضية  في 
تحقيقات  بروكسل  في  العامة  النيابة  مباشرة 
»رشوة»  بتلقيه  متهم  بلجيكي  مع مسؤول  مؤخرا 
ويخضع  يورو.  ألف   50 بقيمة   ،2017 العام  في 
الحديدية  السكك  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
قبل  من  للتحقيق  فونتينوي  كلود  جان  البلجيكية، 
مزاعم  بتهم  بروكسل  في  العام  المدعي  مكتب 

الليبية. فساد في ملف األموال 
فونتينوي،  فإن  الشهود  أحد  اتهام  على  وبناء 
األوروبــي  للمفوض  السابق  به  الموثوق  الرجل 
وزارة  في  خبيرًا  وقتها  وكــان  رايندرز،  ديدييه 
ألف   50 بقبول  متهم  البلجيكية،  الخارجية 
ألدو  األعمال  رجل  طرف  من  أعــوام   4 قبل  يورو 
لوران  األمير  بين  سياسي  حل  »إليجاد  فاستابان، 
وليبيا«، حسب ما خرج عن النيابة، التي لم تفصح 

عن المزيد من التفاصيل حول دوره المزعوم.
لدى  ليبيا  مندوب  قــال  الــقــرار،  صــدور  ــور  وف

بها«. المساس 
إلى  فأشار  البلجيكي،   »7 سير   7« موقع  أما 
عدة  فــي  ــوران  لـ للملك  األصــغــر  األخ  شــكــاوى 
الــدولــة  قبل  مــن  دعــمــه  عــدم  مــن  مناسبات 
من  الدين  هذا  السترداد  محاوالته  في  البلجيكية 
األخرى  الشركات  عكس  على  الليبية،  السلطات 

تعويضها. تم  التي 
التجميد  رفع  عارضت  السابقة  الحكومة  وكانت 
الموضوع بمالحظة من وزارة  مستشهدة في هذا 
مقارنة  العقوبات  أسبقية  إلى  تستند  الخارجية 
لكن  القرار.  المحامي  فحص  إلى  الفتا  بالحكم. 
شهر  في  وافــق  الحالي  البلجيكي  المالية  وزيــر 
األموال  تلك  من  جزء  اقتطاع  على  الماضي  يناير 
الدولة  على  له  إنها »مستحقة  يقول  األمير  لصالح 

الليبية«، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.
يناير   27 في  البرلمان  جلسة  حضوره  وخالل 
الماضي، قال بيتيغيم إنه »لم يعد هناك اعتراض« 
على إخطار لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة، 
المجمدة،  الليبية  األموال  متابعة  عن  والمسؤولة 

●  مقر المؤسسة الليبية لالستثمار

●  إيويال

●  رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى جانب الرئيس سرجيو ماتاريال )يسار( في روما

السيطرة على تسرب بخط 
نقل النفط إلى ميناء السدرة

معدل التضخم في السودان 
يتجاوز %300

إيويال.. أول امرأة أفريقية ترأس 
منظمة التجارة العاملية

أكدت شركة الواحة للنفط السيطرة على تسرب بأحد خطوط 
فرق  قبل  السدرة من  ميناء  خزانات  إلى حظائر  الخام  النفط  نقل 

فنية متخصصة.
وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية والمختصة اضطرت األسبوع 
الخام وقامت »بعزل كامل لخطوط  الزيت  إلى وقف ضخ  الماضي 
نقل النفط الخام 32 بوصة بطول 184 كيلومترا الذي يربط بين 
بوصة   30 خط  ثم  الظهرة،  وحقل  القطار  ومحطة  السماح  حقل 
بطول 140كم الواصل من حقل الظهرة إلى مجمع حظيرة خزانات 

السدرة«.
وأضافت أن الفرق الفنية والمختصة شرعت بعدها »مباشرة في 
اتخاذ الخطوات الالزمة وتركيب دعمات ومشابك Clamp والنجاح 
في السيطرة على التسرب بالموقع 20كم، وثم التحرك إلى الموقع 
العمل  التسرب واستكمال  الحفر حول موقع  أعمال  وإنجاز  85 كم 
مثل  في  المتبعة  والخطط  لإلجراءات  وفقا  ساعات  بغضون  عليه 
هذه الحاالت، والتأكد من عدم وجود تسريبات والشروع في ضخ 

الزيت دون أي مشاكل تذكر«.
وشددت غرفة التحكم على أن جميع العمليات المعتادة مستمرة 
صيانة  أعمال  أن  إلى  مشيرة  اعتيادي،  وبشكل  انقطاع  أي  دون 
خطوط نقل النفط الخام جرت بالتعاون بين قسم اإلنتاج وفريق 
صيانة أنابيب النفط بحقل الظهرة وفريق الصيانة المساند بحقل 
وبدعم  السدرة  بميناء  السالمة  مختصي  إشراف  وتحت  السماح 

النقل والخدمات بحقل الواحة.

التضخم  معدل  أن  السوداني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  أعلن 
األسبوع  شّكلت  التي  الجديدة  الحكومة  يضع  مما   ،300% تجاوز 
مؤخرا  تسببت  اقتصادية  ألزمــة  بالتصدي  والمعنية  الماضي 

باحتجاجات شعبية، أمام تحد كبير.
اإلثنين  صحفية  نشرة  في  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  وقــال 
الماضي إن معدل التغير السنوي )التضخم( %304,22 لشهر يناير 
2021 مقارنة بـ%269,33 لشهر ديسمبر 2020»، وفق »فرانس 

برس«.
المواد  أسعار  في  زيــادة  إلى  االرتفاع  المركزي  الجهاز  وعزا 
البالد.  من  مختلفة  أجزاء  في  تظاهرات  قيام  إلى  أدت  الغذائية، 
عمر  المخلوع  الرئيس  أنصار  حمّلت  السودانية  السلطة  لكن 
البشير مسؤولية االحتجاجات، والذي أطيح في أبريل 2019، على 
األوضاع  امتدت ألشهر بدأت بسبب تدهور  احتجاجات شعبية  إثر 

االقتصادية.
وأعلنت األسبوع حكومة جديدة مهمتها إنعاش االقتصاد الذي 
كان يعاني على مدى عقود تحت وطأة العقوبات األميركية وسوء 

اإلدارة وحروب أهلية تحت حكم البشير.
إبراهيم  جبريل  واالقتصاد  المالية  حقيبة  الحكومة  في  وتولى 
أحد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في 

إقليم دارفور غرب البالد. 

سيدة  أول  إيويال  أوكونجو-  نغوزي  النيجيرية  أصبحت 
صادق  إذ  العالمية،  التجارة  منظمة  رئاسة  تتولى  أفريقية 
تعيينها  على  بالمنظمة  األعضاء   164 الـ  الــدول  مندوبو 
الرئيس  ألقى  أن  الجاري، وذلك بعد  األسبوع  باإلجماع خالل 

المرشحة. األمريكي جو بايدن بثقله وراء 
تحرير  أســس  هــزت  التي  كوفيد19-  جائحة  وحرمت 

العالمية  التجارية  المبادالت 
المنظمة،  هذه  عليه  ترتكز  الذي 
أي  مــن  الــعــام  المدير  تعيين 
من  أشهر  بعد  خاصة  مراسم 

اختيار. وعملية  المباحثات 
بـــ»دعــم«  إيــويــال  وتمتعت 
تحضر  ولم  المتحدة.  الواليات 
مقر  في  رئيسة  اختيارها  جلسة 
األنيق  العالمية  التجارة  منظمة 
في  ليمان  بحيرة  ضفة  على 
شأن  ذلــك  في  وشأنها  جنيف. 
االختيار  أجروا  الذين  المندوبين 

الفيديو. تقنية  عبر 
مرتين  بلدها  في  للمال  وزيرة  النيجيرية  السيدة  وكانت 
مسيرتها  باشرت  وقــد  شهرين.  مــدة  للخارجية  ــرة  ووزي
مدة  عملت  حيث   1982 العام  الدولي  البنك  في  المهنية 
المؤسسة  رئاسة هذه  تولي  في  2012 فشلت  في  عاما.   25

المالية أمام األميركي من أصول كورية جيم يونغ كيم.
إنشائها  منذ  عليها  تعاقب  مؤسسة  إدارة  إيويال  وتتولي 
ونيوزيلندي  أوروبيين  ثالثة  هم  رجال  ستة   1995 العام  في 

برازيلي. وتايالندي فضال عن 
وفي حين يمكن لها االعتداد بمسار جامعي ومهني الفت، 
للجم  كافية  بذل جهود  عدم  منتقدوها خصوصا  عليها  يأخذ 
الفساد عندما كانت وزيرة للمال في نيجيريا أكثر دول القارة 

للسكان. تعدادا  األفريقية 
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●  سفن ترسو في ميناء السدرة النفطي
الوسط- عبدالرحمن أميني

أثار رفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن 
ببروكسل  ليبية  أموال  عن  التجميد  رفع  الدولي 
إذ  بلجيكا،  في  وإعالمية  رسمية  أفعال  ردود 
تُدعى  ومؤسسة  البلجيكية  المالية  وزارة  أكدت 
مملوكة  المستدامة  للتنمية  العالمي  الصندوق 
األخير  محامي  لكن  الرفض  هذا  ــوران  ل لألمير 

أوضح أن القضية لم تغلق بعد.
و»انتكاسة  قاسية«  »ضربة  وصف  يغب  ولم 
البلجيكية  اإلعالم  وسائل  تعليقات  عن  خطيرة« 
فان  فنسنت  المالية  وزير  مكتب  عن  نقلت  التي 
قيد  لألمير  المملوكة  الشركة  ومصفي  بيتيجيم 
العقوبات  لجنة  لرفض  تأكيدا  اآلن،  التصفية 
من  جزء  عن  يدها  رفع  المتحدة  لألمم  التابعة 
مستحقة.  ديون  تسوية  لصالح  الليبية  األمــوال 
»نطاق  يدرسون  إنهم  لوران  األمير  محامي  وقال 
هذا الرأي الصادر عن اللجنة الذي ال يغلق القضية 

مختلفة«. ألسباب 
وزارية  لجنة  وافقت  الماضي،  يناير   29 وفي 
المتحدة  األمم  إلى  إشعار  إرســال  على  بلجيكية 
من  جــزء  عن  التجميد  برفع  الترخيص  تطلب 
والمحظور  بلجيكا  في  المكدسة  الليبية  األموال 
العقوبات  بسبب   2011 العام  منذ  فيها  التصرف 
تحتفظ  حيث  ليبيا.  على  المفروضة  الدولية 
بروكسل  ومقرها  »يوروكلير«  المالية  المؤسسة 
في  الليبية  االستثمار  هيئة  من  ليبية  بأموال 

14 مليار يورو. حساباتها بمبلغ يقارب 
المستدامة  للتنمية  العالمي  الصندوق  ويطالب 
الدولة  عاتق  على  يــورو  مليون   49 نحو  بدفع 
حيث  السابق،  النظام  ظل  في  مستحقة  الليبية 
يعود النزاع بين طرابلس واألمير لوران إلى العام 
وقتها  الليبية  الحكومة  أقدمت  بعدما   ،2010
وقعته  كانت  ــد،  واح جانب  من  عقد  فسخ  على 
70 مليون يورو، منظمة »غير  2008 بقيمة  العام 
تشجير  إلعادة  لوران  األمير  يرأسها  كان  ربحية«، 
المتصحرة. الليبية  السواحل  من  الهكتارات  مئات 

كما تم إبالغ قرار لجنة العقوبات التابعة لألمم 
ممثلها  عبر  البلجيكية  الحكومة  إلى  المتحدة 
الدائم لدى األمم المتحدة أين أبلغ مصفي شركة 
االثنين  يوم  به  االتصال  تم  الذي  لــوران  األمير 
إنه  بالقول  اكتفى  فيما  بالقرار،  إلعالمه  الماضي 
الدقيقة  العواقب  أو  الممكنة  الحلول  عن  يبحث 
سوار«  »لو  جريدة  نقلت  ما  وفق  ــراء  اإلج لهذا 

لبلجيكية. ا
الجريدة  قالت  الوفاق،  حكومة  رد  على  وتعليقا 
لتعلن  اإلثنين  يوم  حتى  تنتظر  لم  طرابلس  إن 
الوفاق  ة  بحكوم  الخارجية  وزير  ووصف  النصر. 
البلجيكي  الطلب  رفض  بيان،  في  سيالة  محمد 
يحاول  من  كل  إلى  وصريحة  واضحة  »رسالة  بأنه 
الليبية  العزيمة  وأن   ، الليبية  األموال  في  التصرف 
يريد  شخص  أي  لمعارضة  صلبة  قوية،  تزال  ال 

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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الهادي بوحمرة

حضور الهوية الوطنية الليبية قبيل االستقالل
صالح أبوالخير

»تنساب صيرورة صنع التاريخ دون وعي من التاريخ 
بها«.

جان بول سارتر
النموذج  على  إما  الهوية:  لتشكيل  خطان  هناك 
المؤسسات  بتأثير  الهوية  تتشكل  حيث  األميركي 
الدستورية والديمقراطية، وإما على النموذج األوروبي 
مجتمع  بإقامة  مجتمعاته  في  الهوية  تتشكل  الذي 
على  وبناء  مشتركين،  وثقافة  بتاريخ  أفــراده  يرتبط 
هذا فليبيا كانت دولة محظوظة، حيث ارتبط سكانها 
ديني  ومذهب  واحدة  ولغة  مشتركين،  وثقافة  بتاريخ 
يكاد يكون واحدًا، باإلضافة إلى رقعة جغرافية تاريخية 
غياب  فرغم  راسخة،  ديموغرافية  امتدادات  شهدت 
في  المعروف  الحديث  بمفهومها  القطرية  الدولة 
اإلقليمي جغرافيًا  للتقسيم  واضح  أيامنا هذه، وحضور 
فضاًء  كونه  الفضاء  هذا  إلى  النظر  أن  إال  واجتماعيًا، 
واحدًا، كان فكرة حاضرة، وهذا كان أهم روافد حضور 

الهوية الوطنية الليبية التي نعنيها في هذه المقالة.
من اللحظات الحاسمة في تاريخ ليبيا التي أهملها 
كتاب التاريخ والباحثون في حركة المجتمع الليبي هي: 
توافق الليبيين حول رفض االحتالل والتدخل األجنبي، 
وسعيهم الحثيث بكل الوسائل إلنهائه والحصول على 

االستقالل وتكوين الدولة ـ األمة.
بحالة  مستعينًا  الهوياتي  النسق  هذا  كان  لقد 
من  فاعليته  يستقي  الوطني،  الــوالء  من  مثالية 
والدين  اللغة  ووحدة  المشترك  التاريخ  عدة:  مقومات 
تخطئه  ال  وجليًا  واضحًا  موقفًا  كان  بحيث  والجغرافيا، 
وشقات  التباينات  رغم  الليبيين  كل  فيه  توحد  العين، 
اللحظة  هذه  توضيح  فإن  شك  وبال  بينهم.  الخالف 
والتركيز عليها يتطلب منهجًا مغايرًا، غير ذلك المنهج 
الذي اهتم فقط بالتركيز على الخالفات بين الليبيين، 
الرؤية  تشل  التي  والمعلومات  التفاصيل  بمراكمة  أو 

لهذا النسق من سياقات أكثر شمواًل.
لقد شكلت السنوات القليلة التي سبقت االستقالل، 
ترّفع  عندما  عندها،  بالتوقف  جديرة  وعــي  لحظة 
ـ  )الدولة  هدفهم  وحــددوا  خالفاتهم  عن  الليبيون 
األمة( والتفوا حول قيادة رأوا فيها اإلخالص والنضال 
أنهت  التي  هي  الحالة  وهــذه  السنوسي(  ــس  )إدري
الكثير من الخالفات والتجاذبات بين الزعماء الليبيين، 
وساهم أيضًا في توسع انتشار وتأثير شخصيات تبنت 
وتأثير  مكانة  وتراجع  وانحسار  الهوياتي،  الموقف  هذا 
النسق  مع هذا  تتفاعل  لم  أخرى،  شخصيات وجماعات 
بين  الكبيرة  االختالف  حالة  فرغم  الواضح،  الشعبي 
التاريخ  أن  إال  الليبية  للجماعات  السياسية  المشاريع 
في  حاسمًا  كان  الهوياتي  الموقف  هذا  أن  أثبت  قد 
كانت  التي  والتنوعات  التناقضات  كل  يستوعب  أن 
وأن  واجتماعيًا،  سياسيًا  الليبي  المشهد  في  حاضرة 
واحد،  ونحو هدفٍ  واحدة  قيادةٍ  وراء  الليبيون  يتوحد 
أن  من  الرغم  على  االستقالل،  أجل  من  النضال  هو 
مضطربة  كانت  ـ  الوقت  ذلك  في  ـ  الليبية  الهوية 
وتعاني معضالت عدة، حيث كانت تتنافس فيها عديد 

التعريفات الوطنية واإلثنية واإلقليمية والقومية.
وبحكم أن مفهوم الهوية )قومية كانت أم وطينة( 
األوروبي  االستعمار  معارضة  إلى  يشير  مصطلحًا  كان 
ويشير ضمنًا إلى والءات مختلفة مثل األمة اإلسالمية 
القطرية، فإن ذلك كان من  الدولة  أو  العربي  والعالم 
لالحتالل  الرافض  الهوياتي  النسق  حضور  مقومات 
والتدخل األجنبي والمتطلع للحرية واالستقالل، وشكل 

نوعًا من الحماية للوطن والدين.
نسميه  أن  يمكننا  ما  أو  التاريخي،  لإلرث  كان  لقد 
هذا  إنتاج  في  مهم  دور  الليبية،  النضالية  التجربة 
لحظة  كانت  االستقالل  فلحظة  الهوياتي.  النسق 
النضالية  والتجربة  السياسية  الخبرة  فيها  تراكمت 
السياسية  القيادات  استوعبت  حين  للليبيين،  المريرة 
تجربة  السابقة:  الــتــجــارب  توجهاتها  بمختلف 
الجمهورية الطرابلسية ومن بعدها تجربة إمارة برقة 
تشتت  في  تسببت  أحــداث  من  لحقهما  وما   1917
الحركة الوطنية المقاومة لالستعمار اإليطالي وما آلت 
الليبيين  التجارب وضعت  وخيمة، هذه  نتائج  إليه من 
يفِض  لم  المشتت  السياسي  العمل  أن  حقيقة  أمام 
إلى نتيجة، سوى مزيد الشقاق والتشرذم، وإن اللحظة 

المشاريع  وتوحيد  الصفوف  تنظيم  تتطلب  التاريخية 
نحو هدف وحيد: هو االستقالل وبناء األمة.

خالل  البالد  عاشتها  التي  الكبيرة  للحوادث  كان 
أغلب  ارتباط  في  كبيرة  مساهمة  العشرين  القرن 
فصعود  الديني،  بالعامل  والسياسات  المجتمع  حركة 
االستقالل  مسيرة  وقيادته  السنوسي  إدريس  السيد 
ألنه  األول،  المقام  في  دينية  قاعدة  على  تتكئ  كانت 
زعيم  فهو  سياسيًا،  يكون  أن  قبل  دينيًا  زعيمًا  كان 
في  وتأثيرًا  انتشارًا  األكثر  الحركة  ـ  السنوسية  الدعوة 
لدى  قبوله  في  كبير  بشكل  ساهم  وهذا  ليبيا،  كل 
زعامة  إنتاج  في  الديني  الدور  يقتصر  ولم  الليبيين، 
ارتقاء  في  فاعاًل  كان  بل  فقط،  السنوسي  إدريــس 
طرابلس  في  دينية  مرجعية  ذات  سياسية  زعامات 
الوطنية  الجبهة  تشكلت  عندما  ذلك:  ومثال  وفزان، 
طرابلس  زعماء  شكلها  التي  الجبهة  وهي  المتحدة، 
لمواجهة مشروع بيفن سفورزا وخطر التقسيم وتأخير 
الشيخ  طرابلس  مفتي  لقيادتها  اختير  االستقالل، 
محمد أبواألسعاد العالم، لما كان له من تأثير وقبول 

كبيرين في مدينة طرابلس وجوارها.
كبير  زخــم  هناك  يكن  لم  أنــه  ذلــك:  إلــى  يضاف 
طبيعة  ألن  الليبيين،  على  المباشر  األوروبــي  للتأثير 
على  محافظة  تقليدية  طبيعة  الليبي  اإلنــســان 
فمثاًل  ــدة.  واف ثقافة  أي  أمــام  وخصوصياتها  ذاتها 
يعني  وهو  الليبيين،  تحضير  مبدأ  اإليطاليون  رفع 
المبدأ  أسلوب معيشتهم. ظل هذا  تمدينهم وتطوير 
»الطلينة«،  لمفهوم:  مــرادفــًا  الليبيين  أغلب  عند 
كبيرة،  مقاومة  هذه  اإليطاليين  سياسيات  وواجهة 
بالجنسية  المتعلقة  السياسة  مع  الحال  وكذلك 
اإليطالية وسياسة التعليم، وهما أكثر أنماط السياسة 
التي واجهها الليبيون بكل عنفوان وقوة، نظرًا ألنهما 
يتعلقان بتقويض منظومة الذات التي حافظ الليبيون 
التي  القليلة  القلة  وحتى  السنين،  آالف  منذ  عليها 
من  واستفادت  االستعمارية  المنظومة  في  انخرطت 
بتقاليدها  ومتعلقة  ومتخوفة  حذرة  كانت  خدماتها، 

وخصوصيتها.
النسق  هذا  مظاهر  من  أن  باإلشارة  الجدير  من 
الليبيين والمثقفين والمحاربين  الهوياتي أن الساسة 
مرفوضًا  كان  الذي  ليبيا  اسم  قبول  بدأوا  قد  القدماء 
وجل  ودون  بتوسع  يستخدم  وصار  سابقة،  فترات  في 
الليبية.  المناطق  كل  في  الوطني  العمل  أدبيات  في 
عندما  لكن  باستمرار،  يرد  األقاليم  ذكر  أن  صحيح 
الحديث عن  يتم  كان  األبعد  الهدف  الحديث عن  يتم 
أنهم  يعلمون  أنهم  على  يعد مؤشرًا  ولعل هذا  ليبيا، 
أمام تأطير واقع هوياتي أوسع من األطر السابقة التي 

حددتها األقاليم التاريخية.
المثقفون  النسق  ــذا  ه بناء  فــي  أيــضــًا  ساهم 
القيم  وتشربوا  المنفى  في  عاشوا  الذين  المهاجرون 
السياسي،  النضال  في  طوياًل  عمرًا  وبذلوا  الدينية 
جمعية  وجماعة  السعداوي  وبشير  شنيب  عمر  أمثال 
عمر المختار، وغيرهم حين لعبوا دورًا كبيرًا في تعزيز 
األفكار الوطنية واستفادوا كثيرًا من الصحوة التحررية 
واألفكار  ومصر  الشام  بالد  في  تنشط  كانت  التي 
التحررية التي كانت تنتشر بعد الحرب العالمية الثانية 

وما صاحبها من تطور للهويات اإلقليمية.
المناضلة  الشخصيات  على  يقتصر  لم  الموقف  هذا 
لدى  حتى  واضــحــًا  كــان  بل  المهجر،  من  العائدة 
على  واألمثلة  اإليطالي.  االستعمار  مع  تعاملوا  من 
مع  قويًا  موقفًا  منهم  الكثير  اتخذ  فقد  كثيرة،  ذلك 
خطر  من  يتهددهم  كان  ما  رغم  والتحرر،  االستقالل 
الكثير  أن  إال  والمهني.  السياسي  تاريخهم  بسبب 
كانوا  بما  واستطاعوا،  الوطني،  بالعمل  التحقوا  منهم 
تقديم  اجتماعي،  وتأثير  مهنية  خبرة  من  يملكونه 
خدمات كبيرة في مسيرة االستقالل. كان هذا الموقف 
سالم  أمثال  مهمة  طرابلسية  شخصيات  لدى  واضحًا 
المنتصر رئيس حزب االستقالل، ويذكر لمدير منطقة 
طاهر  حسين  البريطانية  اإلدارة  عهد  في  البيضاء 
للبذل  المتأهبة  الوطنية  الروح  عن  بجالء  يعبر  موقف 
موظفي  أحد  الرجل  كان  فقد  الوطن،  ألجل  والعطاء 
بعيدًا عن  يكن  لم  ولكنه  المهمين،  اإليطالية  الحقبة 
أجل  من  النضال  فترة  وخالل  الوطني،  العمل  حلقات 

منطقة  مدير  منصب  يشغل  طاهر  كان  االستقالل 
وكان  البريطانية،  العسكرية  اإلدارة  في  البيضاء 
 ،1946 العام  في  برقة  إلى  زيارة  في  إدريس  األمير 
الدول  خارجية  لوزراء  مؤتمر  نفسه  الوقت  في  وانعقد 
وتقرر  اإليطالية  المستعمرات  مصير  لبحث  ــع  األرب
إلى  األمير  فعاد  ليبيا،  قضية  في  البت  تأجيل  خالله 
وهنا  البريطانية.  السلطات  مع  الموقف  لبحث  مصر 
بادر حسين طاهر بالدعوة لعقد اجتماع لشيوخ قبائل 
هو  وقام  البيضاء،  في  بيته  في  والمرابطين  السعادي 
الحرابي  الدعوات وُأرسلت باسم مشايخ  نفسه بتحرير 
بالذان(  أبوبكر  ـ  بوعقيلة  بكار  ـ  مــازق  )بوشديق 
فوجود  العسكرية  اإلدارة  في  موظفًا  كان  أنه  وبحكم 
اسمه يعرضه للمساءلة والعقاب، ولكن االجتماع عقد 
البيضاء وتمخض عن بيان مهم وشديد  في بيته في 
العسكرية  اإلدارة  سلطات  إلى  توجيهه  تم  اللهجة 
وطالبها   1946 يوليو   26 في  برقة  في  البريطانية 
للسلطة  اإلدارة  وتسليم  فورًا  باالستقالل  باالعتراف 

وطنية.
النسق،  هذا  تدعيم  في  مهمًا  دورًا  الصحافة  لعبت 
الليبية،  األقاليم  بين  المواصالت  انــعــدام  فرغم 
الصحافة  قامت  الشعب،  أبناء  بين  التواصل  وصعوبة 
الوطنية بدور كبير في طرح األفكار ومناقشة المشاريع 
الليبيين  فهم  في  كبير  دور  لذلك  وكان  المختلفة، 
بينهم،  الخالف  شقة  وتجسير  البعض،  لبعضهم 
األيام  تلك  في  الوطنية  الصحافة  مهمة  أن  والحقيقة 
الجهل  تفشي  ظل  في  للغاية،  صعبة  مهمة  كانت 
إلى  الوصول  وصعوبة  الشعب،  طبقات  بين  واألمية 
نفسها  الصحافة  هذه  وجدت  الليبية،  المناطق  كل 
مشاريعها  لها  عريقة  صحفية  مؤسسات  مواجهة  في 
الوطني،  المشروع  مع  تتعارض  التي  السياسية 
في  كبير  بشكل  تؤثر  كانت  التي  المصرية  فالصحافة 
بانتظام  مطبوعاتها  وتصل  آنذاك  العربية  األوساط 
مع  يتعارض  موقفًا  تتبنى  كانت  الليبية،  المناطق  إلى 
الكثير من القيادات والجماعات السياسية الليبية، ألن 
مصر كان لها موقف من قضية ليبيا يتعلق بالمطالبة 
ومرسى  الجغبوب  واحة  مثل  الليبية  المناطق  ببعض 
الوصاية  بإسناد  الفترات  بعض  في  وطالبت  البردي، 

على ليبيا لها.
سياسة  لخدمة  آخر  دورًا  لعبت  اإليطالية  الصحافة 
الصحف  إلى  فباإلضافة  ليبيا،  في  ومطامعها  إيطاليا 
كبيرة  إيطالية  جالية  ليبيا  في  يوجد  كان  اإليطالية، 
كانت  جالية  وهي  مستوطن،  ألف   45 من  أكثر  بلغت 
لها  وكان  طرابلس،  إقليم  في  االقتصاد  في  تتحكم 
باللغتين  طرابلس  في  تصدر  التي  الصحف  عديد 
كانت  الجالية  هذه  أن  ومعروف  والعربية،  اإليطالية 
تطالب بعودة طرابلس إلى الحكم اإليطالي، وحاولت 
الجماعات  بين  الخالفات  استغالل  الجالية  هــذه 
السياسية في إقليم طرابلس واستمالة البعض منهم 
الرياح،  أدراج  ذهبت  جهودها  لكن  مشروعها.  لصالح 
فرغم كل هذه الخالفات بين الليبيين، لم يكن بينهم 
كان  بل  جديد،  من  االستعمار  إلى  بالعودة  يقبل  من 
الجميع يؤمن بالعمل من أجل االستقالل وبناء )الدولة 

ـ األمة(.
لسان  كانت  التي  »الوطن«  جريدة  لعبت  برقة  في 
الوعي  بناء  في  مهمًا  دورًا  المختار،  عمر  جمعية  حال 
الحواضر  في  مــحــدودًا  تأثيرها  كــان  وإن  الوطني 
انتقاد  على  الجريدة  كتاب  دأب  حيث  المدنية، 
إجراءات اإلدارة البريطانية مثل المماطلة في إجراءات 
السنوسية  باإلمارة  االعتراف  في  والتلكؤ  االستقالل 
البريطانية  السلطات  أوقفتها  حتى  الوطنية  والوحدة 

في سبتمبر 1946 بحجة أنها تثير الرأي العام.
وبعد: فإن هذه اللحظة التاريخية المثيرة في تاريخ 
وطغت  الوطنية  الهوية  أهمية  صعدت  عندما  ليبيا، 
على كل المشاريع الداخلية والخارجية، وكانت مشتركًا 
ـ  )الدولة  بناء  نحو  واألفكار  التوجهات  كل  فيه  التقت 
ذاتهم  يحققوا  أن  الليبيون  خالله  من  استطاع  األمة( 
األمم  تقرير  وصفها  دولة  في  استقاللهم،  وينتزعوا 
المتحدة بأنها مجرد صندوق من الرمال بنيت أضالعه 
استمرت  هل  ولكن...  والموت،  والمرض  الجهل  على 

هذه الهوية الصاعدة على نفس الوتيرة؟

من اللحظات 
الحاسمة في تاريخ 

ليبيا التي أهملها 
كتاب التاريخ 

والباحثون في حركة 
املجتمع الليبي 

هي: توافق الليبيني 
حول رفض االحتالل 

والتدخل األجنبي، 
وسعيهم الحثيث 

بكل الوسائل إلنهائه 
والحصول على 

االستقالل وتكوين 
الدولة ـ األمة.

دبلوماسية األمصال

مدخل بشأن استعادة 
األموال املنهوبة

  فبراير بني الحزن والفرح

إلى  الحربية  البحرية  بقطعها  ترسل  االستعمارية  القوى  كانت  االستعماري  التغول  مرحلة  في 
مختلف جهات العالم مهددة، ما لم يتم التسليم بمطالبها وتحقيق ما جاءت من أجله من مطالب. 
 Gunboat« األسطول  مدافع  دبلوماسية  اسم  الدبلوماسية  من  النوع  ذلك  على  المؤرخون  أطلق 
من  األخيرة  األشهر  في  القوة.  باستخدام  التهديد  عبر  السياسة  أهداف  تحقيق   ،»Diplomacy
أطلقت  الدبلوماسية  من  آخر  نوعا  العالم  عرف   2021 العام  من  األولى  واألشهر  الماضي،  العام 
الجديدة،  الدبلوماسية  األمصال.  أو  الواقي  المصل  دبلوماسية  اسم  الغربية  اإلعالم  وسائل  عليها 
على عكس دبلوماسية مدافع األسطول المهددة بالموت وبالدمار، هدفها إنقاذ األرواح من الموت. 
الهدف غير المعلن هو تحقيق أهداف السياسة. في المسافة الزمنية التي تفصل بين ظهور وسيادة 
التي  الطاولة  تنس  دبلوماسية  مثل  اشتهرت،  أخرى  أنواع  عدة  وسادت  ظهرت  الدبلوماسيتين، 
أذابت الجليد، في السبعينات من القرن الماضي، بين أميركا تحت قيادة الرئيس ريتشارد نيكسون 
والصين بقيادة ماو تسي تونغ. وربما سمع البعض بالدبلوماسية الثقافية، والدبلوماسية العلمية، 
صممت  اختالفها  وعلى  وكلها  األنواع،  من  إلخ  الموازية....  والدبلوماسية  الطهي،  ودبلوماسية 

لتحقيق أهداف السياسة.
صممت  والطابع.  التصميم  شرقية  الفيروسي  الوباء  انتشار  أنتجها  التي  الجديدة  الدبلوماسية 
الصاعدة  والقوة  للصين،  المجاورة  الدولة  الهند  نسختها  سريعا  ثم  أوال،  الصين  في  ونفذت  في 
الماضي،  تقارير في األسبوع  ما اطلعت عليه من  إلى  اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. واستنادا  مثلها 
دخلت الدولتان في تنافس محموم بينهما. تقوم الدبلوماسية الجديدة على تقديم المصل الواقي 
سريعا  »تحرك  هو:  الدولتين  في  المرفوع  الشعار  مجانا.  الفقيرة  الدول  إلى  بالوباء  اإلصابة  من 
نيبال،  مملكة  في  المجاورة  الدول  إلى  بالمساعدات  أوال  للوصول  ضرورية  السرعة  شرقا«.  تحرك 

وبنغالديش، وميانمار، وسريالنكا، ومصر وغيرها.
المليار نسمة، وأن  المليارين ونصف  الملفت في األمر، أن عدد سكان الصين والهند معا يفوق 
البلدين يصنعان أمصاال جديدة واقية من الوباء الفيروسي، وأن قدرات مصانعهما على اإلنتاج تعد 
كبيرة، إال أنهما لم يتمكنا حتى اآلن من إيصال المصل إال إلى نسبة صغيرة جدا من سكانهما، ومع 
في  المنفذة  الوقائية  السياسة  عكس  وعلى  للمنطق،  صريحة  مخالفة  وفي  ذلك،  عن  ورغما  ذلك، 
الدول الغربية، قررتا شحن ماليين األمصال إلى تلك البلدان، على أمل كسب مواقع فيها، أو توطيد 
مكاسب ومواقع سابقة. المنافسة سياسية واقتصادية في جوهرها، فتح أسواق جديدة أو توسيع ما 

كان قائما، وتوطيد النفوذ سياسيا.
الصين كانت األولى في السباق، حين وعدت العام الماضي بمساعدة الدول النامية، حتى قبل أن 
تقوم بتصنيع وإنتاج المصل الواقي بشكل كبير. وفي األسبوع قبل الماضي، وعدت بمنح مصر 300 
ألف حقنة. المصل المجاني الصيني، استنادا إلى تقارير إعالمية، تعثر في تحقيق الهدف بسبب تأخر 

تسليم الشحنات، مضافا إلى ذلك أنها، أي الصين، لم تكشف عن فعالية المصل ومسائل أخرى.
المصل،  من  نوعين  إنتاج  على  مختبراتها  لقدرة  السباق،  مضمار  سريعا  دخلت  بدورها  الهند 
واحد محلي أطلق عليه اسم »كوفاكسين –Covaxin« والثاني بريطاني أنتج في مختبرات جامعة 
أكسفورد ويسمي »أسترازينيكا«. أكثرية الشعب الهندي ترفض التطعيم ضد الوباء بالمصل المنتج 
مليونين  تنتج  الهندية  المختبرات  البريطاني.  المصل  عليه  ويفضلون  أمره،  في  ويشككون  محليا، 
المصل  من  الدبلوماسية  الشحنات  أولى  »أسترازينيكا«.  مصل  من  يوميا  حقنة  المليون  ونصف 
وصلت على متن طائرة شحن إلى الجارة مملكة نيبال، وتال ذلك شحنات إلى ميانمار وبنغالديش، 

وسريالنكا، وسيشيل وأفغانستان.
إلى  المصل  من  شحنات  إرسال  قررت  حين  الصين  على  فوز  نقاط  تسجيل  إلى  الهند  وسعت 
البرازيل والمغرب، إال أن هاتين الدولتين لم تكتفيا بالشحنات الهندية، بل سعتا إلى شراء شحنات 
ستوزع  مجانا،  حقنة  مليون   200 العالمية  الصحة  منظمة  بمنح  الهند  وتعهدت  أخرى.  دول  من 

بدورها على دول فقيرة. الصين وعدت بتقديم عشرة ماليين حقنة فقط، لنفس المنظمة.
واستنادا إلى نفس التقارير، فإن دولة اإلمارات العربية، بما لديها من فائض أموال، دخلت هي 
لصالح  الصين  في  المصنع  المصل  من  شحنات  بشراء  وقامت  األمصال،  دبلوماسية  مجال  األخرى 
اإلعالمية  التقارير  حقنة.  ألف   50 منهما  كال  منحت  حيث  وسيشيل،  مصر  ومنها  صديقة،  دول 
 - »سينوفارم  باسم  المعروف  الصيني  المصل  استخدام  في  مترددون  المصريين  األطباء  إن  قالت 
العربية والصين حول ما أجري  الصادرة عن اإلمارات  المعلومات  Sinopharm«، لعدم ثقتهم في 
قبول  رفضت  لإلمارات،  التجاريين  الشركاء  أكبر  من  تعد  التي  ماليزيا،  أن  كما  تجارب.  من  عليه 
مستقلة.  علمية  موافقة  إلى  حاجة  في  المصل  أن  وموضحة  حقنة،  ألف  بـ500  تقدر  منها  شحنة 
وبعد حصول المصل على الموافقة، غيرت ماليزيا رأيها، وقررت شراء شحنة من المصل المنتج في 

مختبرات شركة »فايزر« األميركية.

مكافحة الفساد الزم من لوازم اإلنصاف المجتمعي، وآلية من آليات حماية الحياة السياسية، وسياج 
لما يمكن أن يكون من تنمية اقتصادية واجتماعية.

وتبني  الفساد،  ومكافحة  العام  المال  حماية  بشأن  رادعة  عالجية  وقائية  تدابير  الدولة  واتخاذ 
نهج الشفافية، والشروع في تفكيك البنى التي تسمح به وتسهل من غض الطرف عنه، والبعد عن 
تزرع  أمور  الواقعية، هي  العملية  السياسات  إلى  النظرية  الخطابات  بشأنها من  واالنتقال  العمومية 
وتدعم  الدولة،  مؤسسات  شرعية  من  وتعزز  بالعدالة،  الناس  شعور  إشباع  في  وتسهم  الطمأنينة، 
سلطاتها. ومع أن مكافحة الفساد تحتاج إلى بناء متين يتعزز مع الزمن، إال أن الجانب الذي ال يحتمل 
التأجيل منها هو جانب استرداد األموال المنهوبة، إذ إن إظهار اإلرادة السياسية بشأنه وبلورته في 
خطط واقعية مبنية على أسس متينة أمر يتصف باالستعجال، ذلك أن الزمن يساعد على تبديد هذه 

األصول أو إخفائها وإضاعة أدلتها، فكلما طال الزمن، زادت عملية االسترداد تعقيدا.
وتقنية، تشهد  وإدارية  قانونية  تثير عدة معوقات  التي  الصعبة،  العملية  أن هذه  المالحظ  ومن 
الدول،  القائمون عليها دراسة تجارب  الخبرات. ومن األهمية أن يتولى  تطورا ملحوظا، وتراكما في 
بينها،  تمت  التي  المقارنات  ومراجعة  إليها،  وصلت  التي  والنتائج  وإخفاقها،  نجاحها  مواطن  وتبين 
ومالحظة التحوالت في مواقف الدول؛ بما فيها تلك التي يحسبها الفاسدون مالذا آمنا؛ وما أصبحت 
تجنح له من عون بشأن استعادة األموال إلى أصحابها، ومن تعزيز لقوانين غسل األموال فيها، وأن 
يفحصوا بعناية ما تقدمه أطر العمل الدولية المتنوعة واالتفاقات الثنائية من إمكانات التعاون بين 
الجهات المختصة، وأن يعملوا على االستفادة من المنظمات الدولية التي تنشط في مجال مساعدة 

الحكومات في تقفي أثر األصول المنهوبة.
وتكوين  اختيار  وبدقة  الوالية  لها  التي  السلطة  بناء  بحسن  تبدأ  الممكنة  الصعبة  العملية  هذه 
القائمين عليها، فما يحتاجونه من قدرات ومهارات ال توصل إليه طرق ومجاالت التكوين التقليدية، 
لمكافحة  المتحدة  األمم  باتفاقية  اإلحاطة  مجرد  وال  الوطنية،  القوانين  استيعاب  مجرد  يكفي  ال  إذ 
الفساد وسبل إنفاذها، فتفعيل التعاون الدولي يحتاج إلى خبرات، وله متطلبات يجب االستجابة لها 
بكل دقة وبراعة، كما أن من لوازم فاعلية عملية االسترداد إتقان النفاذ إلى األنظمة القانونية للدول 
دقيقا  فهما  يتطلب  ما  وهو  بكفاءة،  آلياتها  إعمال  والتمكن من  المنهوبة،  األصول  بها  توجد  التي 
والوقوف عند ضعف  الداخلي  القانون  إنفاذ  االعتماد على  القائم على  فالمنهج  لها،  وواسعا ومعمقا 
بالجمع  التي تكتفي  والخطة  الفشل،  إلى  لعراقيله هو منهج -غالبا- ما يفضي  فاعليته واالستسالم 
بين القانون الداخلي وإنفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لن تقدم الكثير في مجال استراد 
األموال المنهوبة. والتقيد بالتعاون الدولي المؤطر واالستناد بشكل كامل إلى المساعدات القانونية 
لم يؤد إلى نجاح ملحوظ في مجال االسترداد، وهو ما تشهد عليه تجارب الدول التي تعرضها عدة 

دراسات متوافرة بشكل واسع في ثنايا البحوث والدراسات والكتب الورقية واإللكترونية.
وإذا كان األمر كذلك، فإن المهنية التي يمكن أن تقدم نجاحا ملحوظا في مجال استرداد األصول 
المنهوبة يجب أن تذهب إلى أبعد من كل ذلك، فكل واقعة من الوقائع تحتاج إلى فحص خاص وإلى 
استحداث آليات مناسبة لها، والتي قد ال تكون مالئمة لغيرها. ومن ذلك أن كل قضية من قضايا 
هذه العملية قد تحتاج إلى فحص نظام مختلف، وتحديد ما يسمح به قانون الدولة التي توجد بها 
األموال من خيارات، ففي حاالت يكون خيار اإلجراءات الجنائية مناسبا، وفي أخرى يكون الخيار المدني 
إلى  الوصول  أو  قضائية،  أوامر  إصدار  على  العمل  المناسب  من  يكون  قد  حاالت  وفي  فاعلية،  أكثر 
أحكام إدانة من القضاء الوطني، وفي أخرى قد يكون من المهم الولوج مباشرة للجهات المختصة 
الوارد أن تكون  أنه من  أوامر منها. كما  التي توجد بها األموال، والعمل على استصدار  الدولة  في 
الفاعلية في إدخال الوقائع في نموذج تجريمي للفساد، في مقابل حاالت أخرى تكون فيها الفاعلية 
كامنة في إدخالها في النموذج التجريمي لغسل األموال، أو في إخراجها من مسار اإلجراءات الجنائية 
نهائيا، واللجوء بها إلى بدائل أكثر نجاعة، وذلك كله حسب معطيات كل قضية، ووفق نتائج دراسة 

األحكام والتقاليد القانونية للدولة التي توجد بها األموال المراد استردادها.
من  يكون  قد  أنه  فكما  الدولي،  التعاون  عقبات  إدراك  -أيضا-  القائمين  على  اإلطار،  هذا  وفي 
المناسب االعتماد على المساعدات القانونية، قد يكون من المناسب تفضيل اللجوء إلى المساعدات 
اللجوء إلى نظرائهم، أو غيرهم بشكل  غير الرسمية، واتباع سبل غير قضائية، والبحث في إمكانية 
األصول  تعقب  أجل  من  القضائية  السلطة  تتبع  وال  حكومية  غير  جهات  إمكانات  واستغالل  مباشر، 

المنهوبة، وجمع التحريات، والوصول إلى أدلة بشأنها.

جمعة بوكليب
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الصوت واملعركة.. أطياف الظل البعيد
سالم الكبتي

غداة إعالن استقالل ليبيا في 24 ديسمبر 1951 كان 
وطنهم  مع  يتواصلون  القاهرة  في  الليبيون  الطلبة 
الثقافي  بالنشاط  وتطور  تعزز  التواصل  هذا  وأخباره. 
أغلبهم يتعلم ويدرس  والفكري لهم تلك األيام. كان 
ومدرسة  المصرية  والجامعات  ــر  األزه جنبات  بين 
رغم  ليبيا  تجمعهم  األحــوال  كل  في  وكانت  حلوان. 
تنهض  ودروب  طرق  عن  والبحث  االتجاهات  اختالف 

بالوطن الحالم بالحرية وباألفضل.
ليبيا(  )صــوت  مجلة  انطلقت   1952 بدايات  في 
الحقا  أضحى  الذي  الثقافي  الغرب  طرابلس  نادي  عن 
مقهى  قرب  العتبة  في  مقره  الثقافي وظل  ليبيا  نادي 
البرلمان الشهير في القاهرة التي كانت تضج بالحراك 
الفكرية  والمعارك  والصحفي  والحزبي  السياسي 
المجلة  تأسيس  وراء  كــان  انقطاع.  بال  واألدبــيــة 
عمر  ومحمد  المسعودي  فاضل  البدايات:  تلك  خالل 
مع  بتحريرها  وقاما  هناك  الدراسة  زميال  الطشاني 
بكل  وتابعا  الليبيين.  والناشطين  الطالب  من  غيرهم 
جهدهما وحماسهما أمورها وشؤونها الفنية - إضافة 
إلى التحرير واألعداد- في مطابع القاهرة مع الخطاط 
المعروف ذي األصل السوري محمد حسنى، والد نجاة 
ظهرت  آخرين.  مخرجين  مع  حسني،  وسعاد  الصغيرة 
الملونة  باألغلفة  حافلة  المختلفة  أعدادها  في  المجلة 
والرسائل،  والــردود  والقصائد  والمقاالت  واللوحات 
المتوهج  الــنــادي  ونشاط  بالوطن  مايتصل  وكــل 
بالمحاضرات والندوات واألمسيات واللقاءات ومناقشة 
وماسبقها  المرحلة  تلك  أوجبتها  قضايا  من  الكثير 

أيضا.
من  العديد  الــقــاهــرة  فــي  ــادي  ــن ال إدارة  تــولــي 
مقدمتهم  وفي  مصر  في  الدارسة  الليبية  الشخصيات 
العليا  المحكمة  رئيس  القماطي  خليل  محمد  األستاذ 
القويري  مصطفى  ثم  المملكة  أيــام  بها  والعضو 
فاضل  واختير  بعد  فيما  الليبي  الجيش  في  الضابط 
خالله  التقى  الذي  للنادي  عاما  سكرتيرا  المسعودي 
مدى  على  أيضا  المختلفة  أنشطته  في  آخرين  أعضاء 
ومحمد  التريكي  بينهم.. مصطفى  من  سنوات الحقة 

ومحمد مصطفى  هويسه  الجالي  ومحمد  جوان  مختار 
وريث  وعلى  بوزقية  وعلي  الزاوى  وأحمد طاهر  المازق 
وعبداهلل  بورحيل  يوسف  وأحمد  دغمان  المولى  وعبد 
الكيخيا  رشيد  ومنصور  الوش  رمضان  ومحمد  النعمي 
وعامر  الشريف  امبارك  ومفتاح  النيهوم  وعبدالحميد 
البكوش  الحميد  وعبد  يونس  بن  ومحمد  الدغيس 

ورجب الماجري ومفتاح السيد الشريف، وغيرهم.
تنوعت مناشط النادي في أيامه ولياليه بين زيارات 
ودعــوات  شعرية  وأمسيات  ــدوات  ون محاضرات  إلى 
نظامه  دقة  إلى  إضافة  وعربية،  ليبية  لشخصيات 
للنادي  تبرع  إدريس  الملك  الخاص.  والمالي  اإلدارى 
إبراهيم  القاهرة  في  الليبي  السفير  وكذا  مالي  بمبلغ 
ترحيب ودعم مادي ومعنوي  الشريف ووجد كل  أحمد 
الليبية  الجالية  مستوى  على  الليبيين  من  الكثير  من 

في مصر أو مواطنيين يأتون لزيارتها.
قويا  صوتا  النادي  يصدرها  التي  المجلة  كانت 
لليبيا. لم تكن جهوية. أو مناطقية. أو تتعصب لقبيلة 
أو جماعة. كان موضوعها ليبيا. الطلبة كانوا يمتلكون 
تاريخها  من  وأفــادوا  بالدهم  بمسألة  وطنيا  وعيا 
الرحيبة  وآفاقها  القاهرة  أيام  وزادت  وتراثها  ونضالها 
الجامعات  وأساتذة  ــدارات  واإلصـ األفكار  تعدد  في 
يوليو  التغيير في  والفكر قبل  السياسة  الكبار وأقطاب 
الجيل  لذلك  المهمة  الحصيلة  من  ومابعده   1952
الثقافي الليبي الموجود في مصر. كان الجيل مهيًأ في 
األصل باالنتماء للوطن. وعبر صفحات المجلة يالحظ 
والمناقشات  المقاالت  من  الكثير  الفترة  لتلك  المتابع 
الثقافي  النضوج  في  مهمة  مرحلة  وهي  والقصائد، 
الخارج.  في  الواعية  الليبية  للنخب  الفكري  والتفاعل 
عن  والكشف  عنها  اللثام  نزع  إلى  تحتاج  تظل  إنها 
الــدراســات  وتسليط  وماضيها  تاريخها  مجهول 
والبحوث حولها تواصال مع الحاضر الذي هو أيضا في 

حاجة إلى تحريك وتذكير على الدوام.
األول  العدد  1954 شهد صدور  مايو   27 الخميس 
فاضل  بتحريره  قام  )المعركة(  مجلة  من  والوحيد 

مع  له  والمؤسس  فكرته  صاحب  وهو  المسعودي، 
المسعودي  ــرف.  أش وفريد  الطشاني  محمد  زميله 
والصحفية  الوطنية  الرموز  من  الحقا  ظال  والطشاني 
انطالق  عبر  ثالثة  مرة  والتقيا  للوطن  عودتهما  بعد 
إلى  يمتد  تنوير   .1957 عام  سبها  في  فزان  جريدة 

الجنوب ويعبر اآلفاق من النيل إلى تالل الصحراء.
لوحة  من  بدءا  اتجه،  والوحيد  النادر  العدد  هذا 
فيما  البريطانية  للمعاهدة  والرفض  بالنقد  غالفه، 
عارض مسبقا التجهيز لالتفاقية األمريكية التي كانت 
في  الثالثي  ذلك  يقودها  التي  المعركة  التوقيع.  قيد 
لكنها  إسبوعيا  الصدور  إلى  تهدف  كانت  القاهرة 
القاهرة  فى  الليبية  السفارة  من  بتدخل  أوقفت 
وبتنسيق مع الصاغ المصري صالح سالم وزير اإلرشاد 
المصرية  الدولة  أمن  مباحث  من  وبتعليمات  القومي 
تاريخ  في  النادر  العدد  واحتوى  لرواية مؤسسها.  وفقا 
المسعودي  لفاضل  افتتاحية  بالخارج  الليبية  الصحافة 
إبراهيم  الشاعر  عن  له  أخرى  ومقالة  يوليو  ثورة  عن 
الجد  وقــت  في  الهازلون  ومــقــاالت:  عمر.  األسطى 
الطشاني.  عمر  لمحمد  فزان  الشريف.  السيد  لمفتاح 
من  بوزقية.  لعلي  سكتوا  شعراء  للرياضة.  وصفحة 
الصحافة..  واجب  بوسن  العربي  لرجب  رمضان  وحي 
حوالي  في  ووقــع  اإلعــالنــات.  وبعض  أشــرف.  لفريد 
ثالثين صفحة. سطور وصفحات حاولت تلمس الطرق 
الشائكة واعترضتها دروب مسدودة في منتصف تلك 

الطرق.
ليبيا  في  جديد  من  اشتعلت  ثم  توقفت  والمعركة 
 1964 عام  الميدان  لصحيفة  المسعودي  بإصدار 
األيام  تلك  الحكومة  كانت  الطشاني.  لمحمد  والحرية 
المعروفة مع  المفاوضات  قد أعلنت وشرعت في إجراء 
من  الجالء  لتحقيق  واألمريكي  البريطاني  الجانبين 
قواعدهما في ليبيا. تاريخ مجهول وغيره من تفاصيل 
خطوط  وراء  تختفي  مازالت  أخرى  جوانب  في  عديدة 
أحيانا  بكثافته  يحجب  الذي  الظل  رؤى  وأطياف  الزمن 

الضوء وخيوط الشمس البعيدة!!.

تنوعت مناشط 
النادي في أيامه 

ولياليه بني زيارات 
إلى محاضرات 

وندوات وأمسيات 
شعرية ودعوات 

لشخصيات ليبية 
وعربية، إضافة إلى 

دقة نظامه اإلداري 
واملالي الخاص.

العشرية العشرية 
األولىاألولى

فــبــرايــر فــي  بــكــيــت  مثلما 
ــر ــراي ــب ــي ف ــا فـــرحـــت فـ ــم ك
ويــــــــزدهــــــــر الـــــفـــــرح
وشــــــمــــــس الــــحــــريــــة
وبــــــعــــــض الـــخـــيـــبـــة
ــة ــ ــ ــري ــ ــ ــح ــ ــ نـــــــحـــــــو ال

ــا بــكــيــت طــــوال حــيــاتــي مـ
نفسها الحياة  طوال  أفرح  ولم 
وعندي في كل فبراير تشب ثورة
تختلط الدموع بلمعان الضحك
ورغــــــم بـــعـــض الـــجـــروح
يبقى فبراير ثورة رنا بها شعب

ــرح ــ ــف ــ ــه ال ــ ــ ــق ب ــ ــي ــ ــل ــ وي
شعر:

 أحمد بللو



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتاً«

تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 املديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير

حمدي الحسيني
مدير املوقع اإللكرتوين

عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكرتوين 

www.alwasat.ly :املوقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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اتفاق جنيف لن يصل إال إذا..

دائرة  النبات،  مع  ويشكالن،  واحدة،  مملكة  إلى  طبيعيا،  ينتميان،  والحيوان  اإلنسان 
يتغذى  وبعضها  النبات  على  تتغذى  الحيوان  أنواع  فبعض  واحدة.  حياة،  وبالتالي  غذاء، 
النبات  على  وعيشته  غذائه  في  اإلنسان  ويعتمد  واألضعف،  األصغر  الحيوانات  على 
من  واسعا  قدرا  واكتسب  تطور  مهما  منها  جزءا  ويظل  الطبيعة  ابن  فاإلنسان  والحيوان. 

االستقالل عنها والسيطرة عليها.
مدبر  الحيوان  على  اعتماد  فيها  جانب  فمن  معقدة،  والحيوان  اإلنسان  بين  والعالقة 
)استخدام  الحروب  وفي  وبعض(  والزراعة  النقل  )في  والعمل  الغذاء  في  اإلنسان  قبل  من 
)االعتماد  اإلنسان  بمصالح  الضارة  الحيوانات  بعض  ومكافحة  الحراسة  وفي  الحصان( 
اإلنسان  على  الحيوان  قبل  من  مدبر  غير  اعتماد  آخر  جانب  ومن  والقطط(،  الكالب  على 
وأشجار  اإلنسان من حبوب  يزرعه  ما  األقل، على  والفئران، جزئيا على  الطيور  اعتماد  مثل 
يربيها  التي  الحيوانات  على  جزئيا،  والثعالب،  الذئاب  واعتماد  غذاء،  من  يخزنه  أو  فاكهة 

اإلنسان وقابلة لالفتراس من قبلها.
لدى  ممدوحة  حيوانات  فهناك  وعبد،  قدس  قد  الحيوانات  بعض  أن  عن  النظر  وبغض 
اإلنسان، مثل الغزالن والظباء التي يشبه بها الرجال، شعراء وغير شعراء، قدود حبيباتهم، 
كالذئاب  الذكاء،  بشدة  توصف  وحيوانات  ــب،  األران مثل  الجبن،  إلى  ترمز  وحيوانات 
تمدح  أخرى  وحيوانات  والسالحف،  القنافذ  مثل  البطء،  إلى  ترمز  وحيوانات  والثعالب، 
أهميتها،  وعدم  لسلوكها  وتسب  لوفائها  تمدح  التي  الكالب  مثل  آخر،  حينا  وتسب  حينا 

وحيوانات تسب دائما، مثل الضربان والقرود والفئران والجرذان.
استخدمت  فقد  السياسي.  االستخدام  مجال  الحيوانات  دخلت  القذافي،  زمن  ليبيا،  في 
الجرذان كنعت سباب من قبل طرفين متناقضين، المعارضة السياسية )معلنة أو مضمرة( 
األول  المستوى  فعلى  المعارضة.  لوصف  وإعالمه  القذافي  قبل  ومن  األدب،  طريق  وعن 
اختار  مسرحية  الماضي،  القرن  سبعينيات  أواسط  بوشناف،  منصور  الليبي  الكاتب  كتب 
في  أساسيا  عامال  وكانت  حينها  النظام  حفيظة  أثارت  الجرذان«  تحكم  »عندما  عنوان  لها 

سجنه لمدة اثني عشر عاما.
المنتفضين ضده في فبراير  القذافي وإعالمه لوصف  الثاني استخدمها  وعلى المستوى 
أسماء  إطالق  في  أخرى  سابقة  وللقذافي  »الجرذان«.  اسم  عليهم  أطلق  حيث   ،2011
ضالة«.  »كالب  بأنهم  بالخارج  الليبيين  المعارضين  وصف  حيث  معارضيه،  على  حيوانات 
بالوفاء لصاحبه،  الحراسة ويوصف  إلى قسمين، قسم يستفاد منه في  الكالب تنقسم  ألن 

وقسم سائب أو ضال يشكل خطرا على البيئة واإلنسان.

ما أن تتعلم األنثى المشي والحكي، حتى تأسر والديها، متميزة برقة وحنان، هو بالتأكيد 
في جيناتها. تصبح قرة عين والدها، وأميرته المدللة، وتسعى بالسبل كلها إلى أن تتميز 
على إخوتها الذكور، تكون األكثر اهتمامًا بدروسها، ألنها أقرب وسائل نيلها تلك المكانة 
أكثر  أحيانًا  والدها،  لدى  الكبيرة  بالحظوة  بها  االهتمام  يستمر  األسرة.  في  تميزها  التي 
من أمها، إلى أن تبتدئ ورود أنوثتها تتبرعم، وعندما تزهر يتغير، في الغالب، كل شيء! 
تنزوي في أحالمها، بسبب كثرة انتقادات وتلميحات أخوتها الذكور، ويبتدئون مع أبيهم 
ستطير  مقصلة  مجرد  هو  بيتهم،  خارج  الذكور  فعالم  مصلحتها،  أجل  من  يرونه  حصارًا، 
عائلتها-  ذكور  وتتقمص  رقبتها!  إلى  المرعبة وصواًل  الكلمات  وبقية  بشرفها وسمعتها، 
من دون أن ينتبهوا- شخصية يوسف بك وهبي، بصوته وطريقة إلقائه الجهورية: »شرف 
البنت )زي( عود الكبريت!«. وتصبح تلك الطفلة الوديعة الجميلة مجرد دمية تتحرك بين 
ثقل  بسبب  انحناءة  خالل  من  نهديها  لضم  محاولة  في  الرأس،  مطأطئة  البيت  حجرات 

رأسها على رقبتها من كثرة ما وضعوا فيه من ألغام، فمفاتنها مجرد إعالن عار!
وددت أن أكتب عن حال المرأة في بالدي، وأين هي مما يحدث في تونس، هذه األيام، 
وما يحدث في مصر منذ أن اهتم المفكر قاسم أمين بحالها، ليتولى من بعده جيل كامل 
بعد  إال  بأخرى،  الزواج  يمنع  تمامًا،  يطبق  لم  قانون  سوى  الكثير  أجد  لم  المهمة،  هذه 

موافقة الزوجة! ولكن ذلك لم يطبق أبدًا!
في  واألخطر  األبرز  أن  وجدت  بأمرها،  الذكور  اهتم  متى  منذ  أعرف  أن  أردت  وعندما 
قانون مجلة األحوال الشخصية، بالغ الجرأة، الذي أقر به الرئيس الحبيب بورقيبة العديد 
»األحوال«  تلك  منعت  الشرقية،  المرأة  عالم  في  حقيقية  ثورة  تعد  التي  التشريعات  من 
17 سنة، ومنع ولى أمرها من إكراهها على  د الزوجات، ورفعت سن زواج اإلناث إلى  تعدُّ
باإلجهاض،  للمرأة  يسمح  قانونًا  بورقيبة  وأقر  بالتبني،  للمواطن  يسمح  وقانون  الزواج، 
إقراره  ذلك  وفوق  المخالف،  وتجريم  للزواج  الرسمية  الصيغة  وفرض  العرفي  الزواج  ومنع 
وأن  وآثاره،  وإجراءاته  الطالق  بأسباب  يتعلق  ما  كل  في  الزوجين  بين  الكاملة  المساواة 
يتم من خالل القضاء. وفي العام 1959 حصلت المرأة التونسية على حق العمل السياسي 

تصويتًا وترشيحًا. فكانت تلك بالفعل خطوة غير مسبوقة.
ومعناه  فحاًل  لفظه  كان  ما  الكالم  »خير  تقول:  عبارة  دونت  وأن  سبق  أنني  وتذكرت 
بكرًا«. ولما عدت إليها كانت في مقالة للكاتب أحمد صالح هالل، في موقع )الراي(، نسبها 
يمكن  للمرأة  الرجل  قوامة  هل  خاللها:  من  يتساءل  الكاتب،  يحيى  بن  الحميد  عبد  إلى 
أن تمتد إلى الثقافة لتكون المرأة ما هي إال وعاء حاماًل للفحولة؟ وهي التي قادتني إلى 
الدكتور  الكبير  كتاب، عنوانه »المرأة واللغة« الذي ظل في مكتبتي منذ سنوات، للكاتب 
عبد اهلل محمد الغدَامي، أستاذ النقد بجامعة الملك سعود بالرياض، فانتهيت من قراءته 
من  سنة  عشرة  خمس  طوال  الكتاب،  بهذا  احتفظت  أنني  كيف  أقلها  حقيقية،  بصدمة 
التي  اإلنسانية  الجريمة  لهذه  أنتبه مطلقًا  لم  أنني  واألدهى من ذلك  أتصفحه،  أن  دون 
بل  له،  استقاللية  ال  كيانًا  منها  جعل  إذ  اآلخر،  نصفه  تجاه  كان  أينما  اإلنسان،  بها  قام 
العربي فقط، فاإلنجليزي على  يتفرد بها اإلنسان  التبعية لم  آخر، وهذه  تابع إلنسان  هو 
 ،»Man« البشرية كلها: فكلمة ألحق بنفسه  المرأة به فقط، بل  المثال، لم يلحق  سبيل 
 »Hu-man« البشرية  وألحق   »Wo -man« المرأة:  بها  ألحق  رجاًل  ببساطة  تعني  التي 

.»Man-kind«و
وهو  اللغة،  في  ما  أخطر  اختار  الرجل  أن  الغدَامي  الدكتور  يقرر  الكتاب  مقدمة  ومن 
التاريخ،  مر  على  والثقافة  اللغوي  الفكر  على  سيطر  وهكذا  المعنى،  للمرأة  وترك  اللفظ 

فليس للمعنى من وجود من دون اللفظ! ظل القلم مذكرًا، أداة ذكورية! وأنثاه المحبرة!
ولألسف،  وهذا  جسد«  والمرأة  عقل،  »الرجل  أن  ليبرز  واللغة«  »المرأة  كتاب  ويذهب 
و»شوبنهور«  و»داروين«،  و»أفالطون«  مثل »سقراط«  الفحول  كتابات  أيضًا،  تؤكده،  ما 
أداة  تملك  ال  ألنها  ناقصة،  فيجعلها  »فرويد«  أما  و»العقاد«،  و»المعري«  و»نتشه« 
مليكة  يا  المرأة،  »أيتها  بولدير:  الشاعر  يقول  كما  الخطايا،  مليكة  ويجعلها  الذكورة، 

الخطايا، أيتها العظمة الدنيئة، أيها الجُزيء الرفيع«.
وتعترف الكاتبة مي زيادة بأن الدين، بوصفه وحيًا، يعطي المرأة حقها، ولكن الثقافة 
الرجال يبتكرون صورًا  أن  إلى كائن مُستلب. وتبرز كيف  إنسانيًا تحيلها  ابتكارًا  بوصفها 
سيئة عن النساء وشرورهن، بتربصهن بالرجال« وتقول في نهاية مقالتها: »أيها الرجل 

الذي أذللتني، فكنت ذلياًل. حررني لتكون حرًا«.
أن  لدرجة  األنثى،  عن  متعاٍل  ذكــوري،  مجتمع  في  وُلــدت  الفلسفة،  أن  »والمؤسف 

أفالطون، كان يتأسف أنه ابن امرأة، وظل يزدري أمه ألنها أنثى«.
لسان،  مجرد  بأنها  وصفها،  هو  والحكي،  الكتابة  بين  ما  للغة  الرجل  تقسيم  ولعل 
فالسويديون يقولون: »سيف المرأة في فمها« واإلنجليز يقولون: »لسان المرأة آخر عضو 
يموت فيها« واألمثلة مثلما يقال باتساع العالم كله، ولكن أسوأ ما يقال مثلما نقول نحن، 

بأنها مجرد »لسان وأقل إحسان« وهذا ما أرفضه شخصيًا.
ففي تقديري أن المرأة مرآة الرجل! فما تضعه، أو قل ترتديه أو تتصرف وفقه، يعكس 
هو  يكون  إنسانيتها  من  حرمانها  عن  نفسه  أمسك  فإن  وقناعته،  ومفهومه  الرجل  قيم 

إنسان وإن جعلها »حاوية« ألفكاره وقناعته وأفعاله يعكس بالضرورة فحواه.
هناك الكثير مما يتعين بحثه، ومعرفته، وكتاب الدكتور عبداهلل محمد الغدَامي، أو »أبو 
غادة«، مثلما يُفضّل أن ينادى به، جاء في 245 صفحة بمراجعه البالغة 97 مرجعًا عربيًا 
بقراءته وبمراجعته،  إنه جدير  أمرًا مستحياًل.  اختصاره في مقالة قصيرة  وإنجليزيًا، يجعل 

فلعلنا نصحح، أو نكون نواة لتصحيح هذا الخطأ اإلنساني الفادحِ.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

وقائع سنوات فبراير
1 من 4

أحمد الفيتوري

من  التسعينات  وعقد  الثمانينات،  نهاية  القذافي  عاش 
في  مغامراته  فشل  إثر  شتوي،  بيات  في  العشرين،  القرن 
ريغان  عهد  في  بيته  التي قصفت  المتحدة،  الواليات  تحدي 
نادٍ  بتفجير  اتهامه  بعد  1986م،  أبريل   15 في  بالطائرات 
أزمة  إثرها  أميركان. وتم  ليلي في برلين من ضحاياه جنود 
بقضية  عرف  بما  المتحدة،  الواليات  مع  الكبرى  القذافي 
متنها  على  مدنية  ركاب  بتفجير طائرة  اتهم  لوكربي، حيث 
عديد الركاب األميركيين، ما تسببت في الحصار الجوي ومنع 

الطيران من وإلى ليبيا.
واألزمــة  تشاد،  في  المدوية  القذافي  هزيمة  كانت  وقبل 
االقتصادية قد تفاقمت بعد انخفاض أسعار البترول، وقد أخذ 
االتحاد السوفياتي الحليف يلفظ أنفاسه، عقب البيروسترويكا 
فوزية  القذافي  من  المقربة  الكاتبة  أثرها،  على  كتبت  التي 
شالبي بمجلة )ال(، مقالة في حلقات بعنوان »البيروسترويكا 

الليبية«.
في شوارع حي الصابري بمدينة بنغازي نهاية 1989م،ألول 
الثورية، جماعة مسلحة،  اللجان  مرة يحدث أن يقاتل أعضاء 
ذلك  أثر  وعلى  العرب.  باألفغان  عرف  ما  عقيب  من  كانت 
األخضر  الجبل  بتمشيط  للنظام،  األمنية  الكتائب  ستقوم 
ومحاصرة مدينة درنة، التي فيما بعد أكدت مجلة »نيوزويك« 
زيارة  في  تمكن  لصحفي  استقصائي،  تحقيق  في  األميركية 
خاطفة، أنها المدينة التي تدعم القاعدة وحروبها، بعدد من 
األشخاص، أكثر من أي مدينة في العالم، باألخذ في االعتبار 

عدد السكان.

المعارضين  أحد  التقي  بنغازي،  بمدينة  تيبستي  فندق  وفي 
رئيس  السنوسي  اهلل  عبد  مع  للبالد،  العائدين  الليبيين 
دار  قصير  حديث  في  له  ذكر  من  آنذاك،  الليبية  المخابرات 
لمدينة  إشــارة  في  بــورا،  تورا  مدينة  في  كان  أنه  بينهما، 
درنة ما كان في زيارتها، ولبثِّ رسالة خاصة عن حال البالد 

المتردي.
خالل  من  يعيشه،  بدأ  ما  الحصار  حدة  كسر  القذافي  حاول 
انقالب قاده ضد نفسه، بأن أطلق سراح السجناء السياسيين، 
حيث  1988م،  مــارس   3 في  الصبح«  بـ»أصبح  عرف  فيما 
وأعاد  »كاتربيلر«،  يمتطي  وهو  بوسليم  لسجن  سورا  هدم 
جوازات سفر الممنوعين من السفر ألصحابها، ودعى لعودة 
المعارضين إلى البالد، وسمح بالتجارة الحرة والقطاع الخاص 
وما شابه ذلك. لكن كعادته اتخذ خطواته هذه مترددًا، بيد 
القذافي  نظام  أنهك  لقد  متأخرة.  المبادرة  فجاءت  مرتعشة 
شيخوخة  عالمات  وبــدأت  باألمراض،  شخصيًا  أصيب  من 
مبكرة تظهر عليه، خاصة بعد أن كبر أوالده ودخلوا في حالة 
من التنافس بينهم، على كعكة القذافي المتمثلة في الثروة 

والسلطة والسالح، ما انفرد باالستحواذ عليهم.
لم يخرج القذافي ونظامه من عقد التسعينات، بل تدحرجت 
الواحد  القرن  يدخل  ولم  التالية،  السنين  في  معه  أزماته 
مفاجئة  إثر ضربة  أنفاسه، خاصة  يلفظ  وهو  إال  والعشرين، 
 ، 2001م  سبتمبر  في  عليها  بالعدوان  المتحدة،  للواليات 
العراق  فغزو  بغداد  ضرب  ثم  عليه  نيويورك،  أبراج  وسقوط 
وإسقاط نظام صدام، ما حتم على القذافي أن يباشر القيام 

بانقالب آخر، وفي غضون سنين قليلة. لذا رأى وجعل شعاره 
القذافي  مشروع  أنه  أشيع  ما  تسليم  فأعلن  تسلم«،  »سلم 
ليلة  بين  أصبح  بأن  درّ«،  »للخلف  وضعية  واتخذ  النووي، 
كان  ما  أفريقيا،  في  حتى  الغرب  ورجل  سلم  رجل  وضحاها، 
قد بدأه بمؤتمر قمة أفريقي باذخ العام 1999م في مسقط 
يلونوا سحنهم  أن  الليبيين  ذا دعا  رأسه مدينة سرت. ومن 
في  جاء  وحيث  أفريقيتهم،  ليؤكدوا  األسود  باللون  جميعًا 

تعديل آخر للكتاب األخضر، »أن السود يسودون...«.
في هذا الحال، في أكتوبر 2001م ذهب القذافي إلى مدينة 
الليبية،  الصحراء  الجفرة بوسط  تقع في منطقة  التي  هون، 
ابنه  أن  شائعات  انتشرت  حيث  عاصمة،  منها  جعل  والتي 
قد  فبراير،  ثورة  غب  معه  قتل  للمصادفة  الذي  )المعتصم(، 
رجال  مع  عراك  في  ودخل  بطرابلس،  معسكر  على  استولى 
ظهر  حين  ذلك  تأكد  وقد  المدينة،  في  أبيه  رجال  الخيمة/ 
مبارك  المصري  الرئيس  ومنحه  القاهرة  في  المتمرد  االبن 
القذافي  إصابة  عن  أخبار  تبعته  المؤشر  هذا  عقيد،  رتبة 

بجلطة.
لقد توالت وتتابعت األزمات، وقمتها بالنسبة للقذافي نجاح 
العام  بلندن  مؤتمر  عقد  في  بالخارج،  الليبية  المعارضة 
العصر  الرقميات،  موجة  في  دخل  العالم  عندئذٍ  2005م. 
السيراني، حيث ظهر اإلنترنت. ولم يكن من بدّ، أن يحشر 
وببطء  للقبول  اضطر  لذا  الزاوية،  هذه  في  القذافي  نظام 
الصناعية  األقمار  الكمبيوتر، كما فعل قبل مع عالم  بانتشار 

والبث التلفزيوني الفضائي.

أو  على  يعترض  واإلنسانية،  العقلية  قــواه  بكامل  أحــد  ال 
والعنف  العسكرية  والحلول  الحروب  نهاية  فرص  يعارض 
يتجاهل  أيضًا  أحد  ال  لكن  السالم،  إلى  والجنوح  أنواعه،  بكل 
مفخخًا  يكون  حيث  السالم،  وتكنيكات  طبيعة  من  التوجس 
الطائف  مؤتمر  بعد  لحظة.  أي  في  ينفجر  قد  غامض  بمحتوى 

الذي سّكن الحرب األهلية في لبنان.
شاهدت حوارًا مع الفنان زياد رحباني، أجاب فيه عن سؤال 
مسألة  جاية.  »الحرب  قائاًل:  اللبناني،  للمستقبل  تصوره  حول 
األمر  شرح  محاورته،  عيون  في  الذعر  رأى  وحين  بس«  وقت 
اسمه  إفريز  في  وضِعت  الحرب  أسباب  كل  كون  مفاده:  بما 

اتفاق الطائف، لكن األلغام مدفونة تحت سطح هذا االتفاق.
المقلق:  السؤال  أثير  السقوط  إلى  السابق  النظام  آل  حين 

ماذا بعد القذافي؟
يوليو  في  طوابير  في  الليبيون  الناخبون  انتظم  وحين 
أنهم وصلوا  اعتقدوا  تمثلهم،  التي  السلطات  واختاروا   2012

بر األمان، وابتعدوا عن العواصف، وسكت سؤال: وماذا بعد؟.
غير أن اإلجابة جاءت عن هذا السؤال المسكوت عنه عبر ما 
عانيناه كل هذه السنوات، ولم يكن كافيًا أن نغمس أصابعنا 

في الحبر البنفسجي ونعود إلى بيوتنا في انتظار المعجزة.
وهذا النوع من القلق هو ما ختم به الكاتب جمعة بوكليب 
مقالته »اتفاق جنيف هل يصمد؟« ، مستعينًا باقتباس للكاتب 
فيه:  يقول  البصيرة،  روايته  من   ، ساراماجو  جوزيه  البرتغالي 
ما  عادة  الرفعة،  تالمس  عندما  خاصة  الرائعة،  »اللحظات 
هو  األكبر  العدو  أن  على  المدة،  قصر  يسمى  عدو  من  تعاني 

معرفة ما سيحدث بعدها«.
لبناء  أرضية  لبسط  المتاحة  المدة  قصر  عن  النظر  وبغض 
لو  حتى  المهمة  هذه  بعد  ما  فإن  تقريبًا،  الصفر  من  دولة 

أوصلتنا إلى االنتخابات سيظل غامضًا ومقلقًا إلى حد كبير.
التاريخ  في  األولى  الوطنية  الليبية  الدولة  تأسيس  احتاج 
الجمعية  اقترحتها  التي  الزمنية  المسافة  كانت  عامين  مدة 
ليبيا رسميًا.  استقالل  بعدها  يعلن  المتحدة كي  العامة لألمم 
فيما  جمة  صعوبات  وفريقه  المفوض  واجه  الوقت  ذلك  في 
والترجمة  واالتصال  التواصل  وأدوات  النقل  وسائل  يخص 
الذي  الجهد  أن  غير  الفريق،  إلقامة  المناسبة  األمكنة  وحتى 
قام به رجل مخلص ألمانة مهمته ممثاًل لمنظمة مازالت في 

وقبل  تقريبًا  لها  خطط  كما  نتائجه  آتى  طفولتها  براءة  فترة 
الموعد المحدد، لكن المفوض طيلة عمله في التأسيس كان 
ما  معرفة  وهو  األكبر«  »العدو  حول  القلق  بسؤاله  مشغواًل 
المشكلة  وللجان   ، يقابلهم  لمن  يشرح  فكان  بعد؟.  سيحدث 
وقادة المرحلة، أن إعالن االستقالل ال يعني أن البلد استقلت، 
بالدولة  الدولي  المجتمع  يعترف  حين  إال  حقيقية  يصبح  ولن 
يتأتى  لن  وهذا  المجتمع،  هذا  في  عضويتها  ويقبل  الجديدة 
يضمن  الــذي  الدولة  لهذه  الدستوري  الوضع  بمعرفته  إال 
والعرقية  والدينية  الثقافية  مكوناتها  جميع  وحقوق  وحدتها 
من  محذرًا  الديمقراطي،  مسارها  ويحدد  اإلنسان  وحقوق 
الركون إلى أن »االستنتاج بأن استقالل ليبيا وسالمة أراضيها 

لن يتعرض أبدًا للخطر في المستقبل«.
 )1( في  يتمثالن  الخطر  لهذا  مصدرين  المؤلف  ويحدد 
وحدة  على  سلبًا  تؤثر  محلية  واجتماعية  سياسية  نزاعات 
رئيسي  لتحول  نتيجة   )2( أو  األجنبي.  التدخل  وتشجع  البالد، 
األبيض  البحر  في  واالستراتيجية  السياسية  القوى  توازن  في 

المتوسط.
الحرب  الكاتب جمعة بوكليب عن مآسي  في مقالته تحدث 
األهلية وعبثيتها »ليس معروفًا عن الحروب عمومًا أنها تقود 
على  األهلية،  والحروب  وسالم.  وئام  تحقيق  إلى  النهاية  في 
لما  السمعة،  سوء  سوى  عنها  معروف  غير  الخصوص،  وجه 
في  االجتماعية  األنسجة  في  وتمزقات  تصدعات  من  تحدثه 
في  حقيقي  كالم  وهذا  فيها«.  بنيرانها  تندلع  التي  البلدان 
سيطرح  ليبيا  في  حدث  ما  إلى  به  ننزل  حين  لكن  العموم، 
جانب  فمن  المعقدة.  الــحــروب  هــذه  طبيعة  حــول  أسئلة 
بدأت  األهلية  الحرب  أن  اإلقرار  التوصيف،  هذا  وفق  نستطيع، 
فعاًل  الليبيون  انقسم  حيث  فبراير،  لحراك  األولى  األيام  منذ 
على  كان  االنقسام  وهذا  للنظام،  ومؤيد  للحراك  مؤيد  بين 
والجنوب،  والغرب  الشرق  في  وعرضها،  الليبية  األرض  طول 
بين  يــوازن  وسط  حل  إلى  ألفضت  الحرب  تلك  توقفت  ولو 
ما  هي  والنتيجة  المنتفضين،  مطالب  وبين  النظام  استمرار 
حصل في اليمن حين ُأجِهضت الثورة في منتصفها وآل األمر 

إلى ما آل إليه من حرب أهلية فعلية.
الجبهات  سكتت  ليبيا،  في  السابق  النظام  سقوط  بعد 
يتوقف،  لــم  األسلحة  تكديس  أن  غير  لفترة،  والــمــحــاور 

التي  والقنوات  أشدها،  على  كانت  الخارجية  والتدخالت 
مشاهد  تعيد  بثها  ساعات  طيلة  استمرت  الحراك  مع  فتحت 
اإلخوان  لجماعة  التابعة  القنوات  خصوصًا  والرصاص،  الحرب 
انتظار  في  المفخخ  الهدوء  هذا  وكان  اإلقليميين،  وحلفائهم 
توجه  النتائج  التيار  هذا  خسر  وحين  انتخابات،  أول  نتائج 
الميليشيات  عبر  الجديد  الجسم  هذا  في  التحكم  وهو  للبديل 
تحت  الشهداء  لدم  الوفاء  كتلة  وعبر  القبة،  خارج  المسلحة 
مسخدمين  بعد(،  )ما  األكبر  العدو  خارطة  رسمت  التي  القبة 
التمكين  سياسة  في  نفسها  الديمقراطي  المسار  لعبة 
واإلقصاء وعزل الكفاءات، بل وفي اجتياح مدينة لمدينة ليبية 
أخرى بقرار رسمي لتصفية حساب عمره أكثر من قرن، وحين 
الوطني  المؤتمر  فترة  صدرت  التي  والقرارات  القوانين  أراجع 
من  تُرسى  كانت  التي  التحتية  البنية  بوضوح  أرى  المنتخب 
تحالف  أو  ــوان  اإلخ تمكين  إما  لهما:  ثالث  ال  خيارين  أجل 
االنقالب  وإمــا  الدولة،  مفاصل  كل  من  السياسي  اإلســالم 
درع  قوة  تشكلها:  كانت  التي  المسلحة  أذرعها  عبر  المسلح 
المسلحة،  للقوات  بدياًل  المسلحين  المدنيين  من  ليبيا 
األمن  لمؤسسة  بديال  مدنيين  من  المشكلة  األمنية  واللجنة 

الرسمية.
في  الخاص(  )النظام  طبيعة  يناسب  تكتيك  الميليشيات 
تنتشر  جعلها  ما  وهذا  المسلمين،  اإلخوان  تنظيم  هيكيلية 
في كل مدن ليبيا فترة المؤتمر الوطني وحكومة الكيب التي 
الحروب  من  عائدون  سيادية  وزارات  وكالء  خمسة  بها  كان 
العسكريين  اغتيال  ملحمة  وبدأت  أفغانستان،  في  الجهادية 
إلخ،  والمدنيين..  السياسيين  والنشطاء  والقضاة  واألمنيين 
شعار  وتحت  ــرؤوس،  ال وقطع  الدماء  من  السيل  هذا  وفي 
لشخص  حاجة  في  أنت  سالحًا  يحمل  سيئ  شخص  »إليقاف 
تلك  وفي  الحرب،  إال  بديل  ثمة  يكن  لم  سالحًا«  يحمل  جيد 
تكفيريين  إرهابيين  من  أســوأ  هو  ما  ثمة  يكن  لم  الفترة 
السالح  يحملون  هناك  مــازالــوا  ولألسف  سالحًا،  يحملون 
عالم  دخل  وبعضهم  إلينا،  تهديداتهم  رسائل  ويبعثون 
للمجلس  تبعيتهم  عن  حديث  وأي  مليونيرًا.  وأصبح  األعمال 
وهم  محض  األركــان  رئاسة  أو  الداخلية  وزارة  أو  الرئاسي 

وهراء.
انفتح  طالما  حدث  ما  صفحة  نطوي  أن  سيطلب  عاقل  أي 
كالم  هذا  حسنًا  ومخرجاته،  جنيف  اتفاق  في  آخر  أمل  باب 
إلى  يتحول  ولم  قائمًا  الوضع  هذا  مازال  لألسف  لكن  جميل. 
ماٍض، ومازال )ما بعد( هو العدو األكبر، فالبنية التحتية لألزمة 
المؤتمر الوطني وحكوماته مازالت  التي شُيدت في  والحروب 
الرئاسي  المجلس  إلى  تُرحّل  أن  ويمكن  موجودة،  عناصرها 
تحت  وعمل  السابق  الرئاسي  المجلس  ورثها  مثلما  الجديد 

ضغطها وبشروطها.
طالما  غــامــضــًا  سيكون  المستقبل  عــن  حــديــث  كــل 
الديني  التيار  هذا  وطالما  األرض،  على  موجودة  الميليشيات 
لعبته  ويلعب  القادمة  المؤسسات  في  يتغلغل  أن  يحاول 
قوة  وازداد  مازال موجودًا  فالبديل  إن خسرها  التي  السياسية 
اإلخوان  تنظيم  أرسلها  متطورة  وأسلحة  بمقاتلين  بدعمه 
المسلمين الحاكم في تركيا. وإذا فقدوا االنتخابات من جديد 

فإن الحرب قادمة، أو جاية كما قال زياد.
اتفاق  المشابه،  المسار  هذا  وفق  أسف،  بكل  أقول  لذلك 
فلن  الصخيرات  اتفاق  مثل  إن صمد  وحتى  يصمد؟  لن  جنيف 
يصل. لن يصل دون تفكيك الميليشيات )التي قد تتحول إلى 
السالح  نزع  ودون  االنتخابات(  تخوض  ألحزاب  عسكرية  أذرع 
النظامية  واألمنية  العسكرية  المؤسسات  يد  في  واحتكاره 
ما  وقت  في  قرروا  بمن  شبيهًا  المصير  وسيكون  الموحدة، 
وشرعنتها  مسلحة  جماعات  واحتواء  الواقع  األمر  مع  التعامل 

وإدماجها في الحل، مثلما حصل في لبنان والعراق واليمن.
العسل  في  )النائم  والمثقفات  المثقفين  معركة  أمــا 
يشكل  ال  الذي  التيار،  هذا  مع  تكون  أن  فيجب  معظمهم( 
على  ولكن  فقط  ومسارها  المدنية  الــدولــة  على  خطرًا 
ضارية  معركة  اآلن  تونس  في  نشهده  وما  نفسها،  الحياة 
اإلسالم  وظالمية  المثقفة  الوطنية  النخب  بين  تتوقف  لم 
ونسختها  أهلية،  حربًا  تشهد  لم  تونس  أن  رغم  السياسي، 

من اإلسالم السياسي هي األفضل كما يقول المتفائلون.

اللفظ الخشن.. 
واملعنى الجميل

اإلنسان والحيوان: 
اعتماد متبادل
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احميدة  محمد  ــاف،  األوق هيئة  رئيس  استقبل 
للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  من  كال  العباني، 
إدارة  جــهــاز  ــر  ــدي وم أونـــيـــس،  ــرج  فـ حــســن 
زيارة  في  النعاس،  محمود  القديمة،  المدينة 

عمل.
من  ــد  ــدي ــع »ال المجتمعون  ــعــرض  واســت
وحماية  والتوعية  بالمعرفة  تعنى  التي  القضايا 
ودور  الهدامة،  الظواهر  مختلف  من  المجتمع 
النظر  وجهات  توضيح  في  والثقافة  ــالم  اإلع
فيما  خصوصا  العامة  للمؤسسات  المختلفة 
التي  القضية  ــي  وه الــوقــف،  بــأمــالك  يتعلق 
حسب  األخيرة«،  اآلونة  في  العام  الرأي  شغلت 

موقع هيئة الثقافة على اإلنترنت.
هيئة  رئيس  قدم  الموقع،  نشر  ما  وحسب 
والمهني  الشرعي  ــدور  ــال ب تعريفا  ــاف  األوقـ
والمساعي  الهيئة،  بــه  تقوم  ــذي  ال المهم 
أوجه  موضحا  الوقف،  حماية  في  تبذلها  التي 
الهيئة  بين  يتم  أن  يمكن  الـــذي  الــتــعــاون 
في  خصوصا  العامة  والهيئة  للثقافة  العامة 
المطبوعات  مجاالت  في  بالمساهمة  يتعلق  ما 
الدينية  ــدارات  ــاإلص ب وتزويدها  والمكتبات 

والتثقيفية.
حجم  »على  االجتماع  خــالل  أونيس  وأثنى 
لألوقاف  العامة  الهيئة  به  تقوم  الــذي  العمل 
القرآن  مصحف  وطباعة  اهلل  بيوت  صيانة  في 
والنشر،  الطباعة  وسائل  أفضل  وفق  الكريم 
المساجد،  صيانة  في  األوقـــاف  جهود  محييا 
المحافظة  أجل  من  المبذولة  جهودها  وكذلك 

على أمالك الوقف«.
اســتــعــداده  الثقافة  هيئة  رئــيــس  وأعــلــن 
تعزيز  أجــل  مــن  ــاف  األوقـ هيئة  مــع  للتنسيق 
التعاليم  ونشر  والمصالحة  التسامح  ثقافة 

اإلسالمية.
ثالثية  لجنة  تشكيل  إلى  االجتماع  وخلص 

والهيئة  للثقافة  العامة  الهيئة  بين  مشتركة 
القديمة،  المدينة  إدارة  وجهاز  لألوقاف  العامة 
الحرف  محالت  بأصحاب  االهتمام  على  تعمل 
يساعد  بما  القديمة  المدينة  داخل  التقليدية 
تتطلب  ثقافيا  مــوروثــا  عليها  الحفاظ  على 

المرحلة حمايته من الضياع.

النسبي  النجاح  الليبي  الثقافي  بالمشهد  لحق 
لسنواته  عــام  ملمح  وهــو  والتوقف،  والتعثر 
والخوض  فبراير،  منعطف  أعقبت  التي  العشر 
عند  الوقوف  يستلزم  الرحلة  هذه  تفاصيل  في 
ما  وهو  نتائجها،  واستجالء  األسباب  خلفيات 
رأينا  الــذي  االستطالع،  هذا  في  ســرده  يصعب 
موجزة  بانورامية  صورة  أو  مبدئيا  توصيفا  فيه 
شقيه  في  وتحدياته  العقد  هــذا  مالمح  ألبــرز 
عليها  ينهض  التي  األسئلة  وما  والفني،  األدبي 
أبعاده  بكل  واقعه  يعاين  وهو  اإلبداعي  النص 
في  مختصين  آراء  عبر  اإلجابة  وسبر  وتجاذباته، 

مجال الكتابة والنشر كانت على النحو التالي:

الهوية الليبية
المظهر  أن  الفنادي  يونس  والناقد  الكاتب  يرى 
والسياسي  الوطني  المشهد  في  بــروزا  األكثر 
االسم  ــودة  ع هو   2011 فبراير  بعد  تحديدا 
الهوية  مفهوم  مؤكدا  »ليبيا«،  للوطن  الرسمي 
غيبه  أيديولوجي  إقصاء  ربقة  من  تخلصه  بعد 

لعقود طويلة.
الفنادي  اإلبداعي يقول  األدبي  الصعيد  وعلى 
السجناء  كتابات  ظهور  هو  كذلك  )المميز  إن 
مصادرة  كانت  معلومات  ونشر  السياسيين 
مثال  السابق،  النظام  حقبة  عن  ومحظورة 
عبدالقادر  للدكتور  ليبي«  سجين  »مــذكــرات 
لألديب  الحشر«  زمن  »يوميات  ورواية  الفيتوري، 
لفترة  توثق  التي  السنوسي،  صالح  الدكتور 
جهنم«  »طريق  ورواية  ليبيا،  بها  مرت  عصيبة 
السجن  في  العكرمي  علي  السياسي  سيرة  عن 
األستاذ  وكــتــاب  تقريبا،  سنة  ثالثين  لمدة 
عبدالفتاح البشتي »المحنة الملحمة: 15 سنة في 
سجون القذافي« وهو يحكي عن مأساة مجموعة 
ورفيقهم  المعتقلة  البشتي«  »عائلة  األبشات 
»القبر  ومطبوع  الغرابلي،  عبدالعزيز  الراحل 
الوحش،  عمر  للعميد  تشاد«  حرب  المتحرك.. 
-1976 تشاد  حرب  وأسرار  »خفايا  مؤلف  وكذلك 
أبوقصة، وكما نعلم  للعميد علي محمد   »1995
وممنوعا  محظورا  كان  تشاد  حرب  موضوع  فإن 
من التناول في كل األجناس األدبية أو التاريخية 

التوثيقية(.
إضافة  مثل  مهم  نتاج  بظهور  منوها  وأضاف 
منها  الوطني،  بالتاريخ  المعنية  للمؤلفات 
صانع  بلت«  »أدريــان  األممي  المبعوث  كتاب 
لليبيا  المتحدة  األمم  ومفوض  ليبيا،  استقالل 
عنوان  تحت   1970 سنة  الصادر  1951م  سنة 
 Libyan Independence and the United«
زاهي  محمد  الدكتور  بترجمته  وقام   ،»Nations
 2020 سنة  الكون  دار  عن  وإصــداره  المغيربي 
المتحدة«،  واألمم  ليبيا  »استقالل  عنوان  تحت 
ودوره  المنتصر  »محمود  كتاب  صدور  وكذلك 
يكشف  الــذي   2017 سنة  ليبيا«  في  السياسي 
وزراء  رئيس  أول  وسيرة  حقيقة  عن  الكثير 

جامعية  أطروحة  في  الحديث  العصر  في  لليبيا 
العراقي  الباحث  أعدها  الماجستير،  درجة  لنيل 
كلية  في  التاريخ  بقسم  الزهيري  فاضل  صادق 
وأيضا  الشقيق،  بالعراق  بغداد  بجامعة  التربية 
في  ودوره  السنوسي  إدريــس  »محمد  كتاب 
العراقية  للمؤلفة   »1952-1890 ليبيا  استقالل 
بن  مصطفى  »حقيقة  وكتاب  النعيمي،  هند 
السيد  رد  افتراءاته« وهو  ردي على  حليم.. وهذا 
أبوالقاسم الغماري على كتاب مصطفى بن حليم 

»صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي«.

النثر والسرد
والسردي  النثري  الخطاب  في  التغير  أن  وأوضح 
»ربيع  دواويــن  في  كما  شعريا  رصــده  يمكن 
السنوسي،  الزبير  راشد  الكبير  للشاعر  فبراير« 
الكبير  للشاعر  والتكبير«  الحق  ثورة  و»من وحي 
أما  اهلل.  رحمه  البغدادي،  عبدالمولى  الدكتور 
طاله  تغير  فأبرز  والموسيقي  الفني  المجال 
من  عــدد  ــودة  ع هو  ومالحظته  ــده  رص يمكن 
نسمة  فوق  تؤمريني  »لو  مثل  الوطنية  األغاني 
»وين سايرة  وأغنية  قدري،  للفنان سالم  نطير« 
يا مركبي قوليلي وين« للفنان محمد السيليني، 
للفنان  عالحبلين«  تلعب  زين  »عرفتك  وأغنية 
العاطفية  األغاني  من  وغيرها  األســود،  عبداهلل 
من  ممنوعة  كانت  التي  والوطنية  والحماسية 
قراءتها  نتيجة  ليبيا  اإلذاعي في  األثير  عبر  البث 

سياسيا.
إلى  يلمح  السياسية  المقالة  لفن  وبتطرقه 
تسنى  مما  الممنهجة،  الرقابة  من  تخلصها 
فكرها  عن  التعبير  الشابة  األقــالم  من  للكثير 
المجتمع،  لحراك  االجتماعي  ونقدها  السياسي 

أخرى  قوى  ظهور  إلى  أيضا  اإلشــارة  ضرورة  مع 
بعض  تــمــارس  ومتخفية،  ظــاهــرة  مؤدلجة، 
تنتمي  وأغلبها  التعبير،  حرية  على  الضغوط 

لتيارات دينية وفكرية متعددة.
ويختم الكاتب يونس الفنادي بالقول: »إن ما 
بعدها من  وما   2011 فبراير  أثناء  ليبيا  شهدته 
حروب تمثل لعنة وجريمة كبيرة، وضحاياها من 
للبالد.  فادحة  خسارة  البريئة  البشرية  األرواح 
إال  يترك  ال  واليابس،  األخضر  يأكل  الحرب حريق 
الناجية  الحية  النفوس  ويصيب  والخراب،  الدمار 
من  والتذمر  واليأس  واإلحباط  باالنكسار  منها 
أعادت  لقد  المزمنة.  النفسية  والعاهات  الحياة، 
في  والضروريات  األولويات  سلم  ترتيب  الحرب 
مقتصرا  الوحيد  هدفهم  وظل  المواطنين،  حياة 
األمن  من  ــى  األدن الحد  على  المحافظة  على 
بدل  العقالني  والتفكير  النفسي  واالستقرار 
كالمشاركة  وتهورية  جنونية  أعمال  في  االنجرار 
أو االنخراط في دعمها  الحرب ذاتها  بالسالح في 

أو ممارسة خطاب العنف والكراهية«.

أيقونة المنجز
وأكد الشاعر والكاتب عبداهلل زاقوب في توصيفه 
وتمازج  تداخل  من  »بالرغم  إنه  بالقول  العام 
أيقونة  أستخلص  فإنني  والــصــور،  المشاهد 
ببريقها  عنها  والباحث  الرائي  تغري  ثمينة 
حرية  قيمة  وهــي  والشفاف.  الموحي  وألقها 
التعبير ومساحة القول التي منحتها ثورة فبراير 
بغض النظر عن منغصات من القمع والمصادرة 
من  الثورة  وهبته  الذي  المنجز  هذا  والتهميش، 
العصى  ووضع  التضييق  اعتاد  من  على  العسير 
المباهج  تلك  ويكتشف  يعرف  أن  بالدواليب 

المظاهر  مجمل  على  وتطرحها  تضفيها  التي 
واالقتصادية  السياسية  ــر  واألط والمكونات 
ــرورة  ض حيث  مــن  واالجتماعية  والثقافية 
أي  نجاح  تستلزم  التي  والمصداقية  الشفافية 
أو  المؤسسة  أو  الفرد  يؤديه  منجز  أو  مشروع 

المجتمع بشكل عام«.
المساحة  شكلت  األطروحة  »هــذه  ــاف:  وأض
األولى النبثاق المعنى الحقيقي للمجتمع المدني 
شرائح  من  هائلة  أعداد  انخرطت  حيث  الفاعل، 
ومؤسسات  األهلية  المنظمات  لتكوين  المجتمع 
لها  أتوخى  التي  المدني  المجتمع  ومنتديات 
الذات في قادم األيام. تولد جراء  التفوق وتأكيد 
وردة  األيقونة  تلك  معطف  من  أو  وذاك  هذا 
للمعرفة  التواقين  اليافعين  بين  المناظرات 
يقوم  التي  واالستيقافات  الموانع  لتعدي  والقفز 
يود  التي  الوثبة  لتعطيل  البعض  بافتعالها 

ويأمل هؤالء الشباب تحقيقها...«.

ثالث مراحل
مجلس  رئيس  نائب  بطيخ  سراج  األستاذ  ويبني 
إدارة دار الرواد للنشر تشخيصه للسنوات العشر 

عبر مراحل ثالث، األولى من 2012 وحتى 2014، 
بصفة  الثقافية  الحركة  فيها  شهدت  فترة  وهي 
الموارد  لتوافر  نتيجة  ملحوظا  نشاطا  عامة 
على  إيجابا  انعكس  الذي  األمر  للدولة،  المالية 
مجاالت  في  المؤلفات  اقتناء  من  ومكنه  القارئ 
إقامة  عدا  والرواية  والسياسة  الليبي  التاريخ 
ومعارض  الجديدة  للمنشورات  توقيع  حفالت 
للجامعات  فرصة  ومثل  المستعملة،  للكتب 

لتزويد مكتباتها بالمراجع والدوريات الحديثة.
غير أن هذه الفورة تتراجع في المرحلة الثانية 
خالل الفترة من 2014 وحتى 2019 نتيجة تردي 
الموارد  وشح  الحروب  ــدالع  وان األمني  الوضع 
الذي  الكتاب  اقتناء  فرصة  من  قلل  مما  المالية، 
ارتفع سعره بصورة مبالغ فيها، وشكلت المرحلة 
تبدأ  والتي  األصعب  سراج  رؤية  بحسب  الثالثة 
بظهور  ارتبطت  لكونها  اآلن،  وحتى   2019 من 
وتفاقم  طرابلس  لحرب  إضافة  كورونا،  فيروس 
توابعها،  نعاني  زلنا  ما  التي  المالية  المشاكل 
المعوقات  هذه  تكن  لم  ذلك  من  الرغم  وعلى 
وظلت  النشر  دور  سير  عجلة  أمام  منيعا  عاجزا 
ويضيف  بطئه،  رغــم  برنامجها  في  مستمرة 
معلقا: »نحن في دار الرواد لم نتوقف عن النشر 
ولنا  الماضية  العشر  السنوات  من  سنة  أي  في 

إصدارات جديدة خالل سنة 2021«.

تجارب فنية
يوضح  السالف  للمسار  تقييمه  سياق  وفــي 
أن  معيتيق،  عدنان  التشكيلي  والفنان  الناقد 
الثورة  بعد  الفردية  للحرية  كبير  هامش  منح 
للمشهد،  والتشويه  الفوضى  من  الكثير  ولد 
تصطف  األصيلة  الفنية  التجارب  فأصبحت 
المتواضعة  للتجارب  المجال  وتركت  جانبا، 
منصات  وأصبحت  الموهبة،  عديمة  واألخــرى 
حديثة  الفنية  والمؤسسات  االجتماعي  التواصل 
الوالدة، هي من تقوم بعملية التقييم للفنانين 
أصحابها،  من  ساكنة  ذائقة  حسب  وتكريمهم 
الثقافة  محدودة  الشخصية  عالقاتهم  توجههم 
على  بالتعدي  ليبيا  في  حدث  ما  فمثال  واألفــق، 
في  الجمال  رموز  من  للكثير  الحضاري  الموروث 
آالف  إلى  والقائمة منذ عقود، ومنها يصل  ليبيا 
أصاب  الذي  الجهل  طوفان  إلى  يرجع  السنين، 
مشابه  حــدث  فما  بأسرها،  العربية  المنطقة 
العربية،  البلدان  أغلب  في  حــدث  لما  تماما 
للقبح  رمزا  كانت  وتماثيل  نصب  من  أنتج  وما 
الذوقي  واإلفــالس  المعرفي  للجهل  وعنوانا 
فإنه  القبح  هذا  كل  ورغم  واألخالقي،  الجمالي 
ركنا مضيئا  استحياء  على  ولو  تشاهد  أن  يمكن 
وجود  وعدم  ــداع،  اإلب حرية  وهو  آخر  جانب  في 
أي قيود على المنتج اإلبداعي األصيل، سواء كان 
رسما أو كتابة، فالكثير من األعمال اإلبداعية تم 
المنجزات  من  والكثير  الفترة،  هذه  في  إنتاجها 
بعد  مفاهيمها  تبلورت  التي  الشابة  المهمة 
2011، كانت من التجارب التي حققت نجاحا على 
تخلصها  بحكم  ذاتي  وبمجهود  الفردي  الصعيد 

من البيروقراطية اإلدارية، والرقابة المشددة.

ابرز  من   ، الفرنسي  الرسام   »Millet- »ميليه  يعد 
كلية  في  الرسم  درس  الواقعية،  المدرسة  رواد 
عام  قريته  إلى  عاد  ثم  باريس،  في  الجميلة  الفنون 
من  متخذا   ، أعماله  من  الكثير  رسم  وهناك   ،1849
التي  للوحاته،  مواضيع  القرية  مزارعي  حياة  واقع 
إلى  ألوانه  تميل  كافة،  للقرية  اليومية  الحياة  تبرز 
جعلها  التي  قريته،  تربة  تعكس  اللون  خفيفة  بنية 
ناعم.  ذهبي  بلون  الشمس  ضــوء  بسبب  تتألق 
المدرسة  بين  حلقة  الوصل  حلقة  النقاد  يعتبره 
قريته  في  ــم  ورس ــاش،  ع والواقعية.  الرومانتية 
باسمها.  تسمت  مدرسة  فمنحها  »الباربيزون« 
جزءا  الــواقــع  في  هم  المدرسة،  هــذه  رسامي  إن 
إلى  االتــجــاه  نحو  البداية  كانت  فنية  حركة  من 
الحركة  سياق  في  نشأت  والتي  الفن،  في  الواقعية 
وجمعت  الوقت،  ذلــك  في  المهيمنة  الرومانتية 
في  البارزة  سماتهم  تمثلت  الفنانين،  من  العديد 
الفضفاضة  الفرشاة  وعمل  للون  المميزة  الصفات 

ونعومة الشكل.
في  الفن،  أساتذة  للوحات  بنقله  موهبته  نمت 
األلوان  استخدام  أعماله  بدأيه  في  فضل  اللوفر. 
لوحات  تصوير  مــن  سريعا  انتقل  ثــم  القاتمة. 
واتجه  منها،  يتكسب  كــان  التي  اللوفر  متحف 
فأصبح  قريته،  في  الريفية  المناظر  إلى  تدريجيا 
أهله.  ونشاط  وطبيعته،  الريف  رسامي  أبــرز  من 
مشاهداته،  واقع  من  المستمدة  موضوعيه  صورت 
هادئة،  وبألوان  بصفاء  والحزن  الفرح  من  الكثير 
بواقعيتها  فتميزت 
وصــــــدقــــــهــــــا. 
وتـــــعـــــد لـــوحـــة 
بقايا  »حـــاصـــدات 
ــل1875-«  ــاب ــن ــس ال
أعماله؛  أفضل  مــن 
النقاد  تــنــاولــهــا  إذ 
ــه في  ــت مــبــرزيــن دق
ــحــاصــدات  ــة ال ــرك ح
في  الـــمـــرســـومـــات 
من  ــح  ــي ــس ف حــقــل 
القمح،  ــة  زراع حقول 
فــنــجــد فــي الــلــوحــة 
اثنتين  نــســاء،  ثــالث 
منحنيات  ــهــن،  مــن
تقوما  األرض،  فــوق 
من  تبقى  مــا  بجمع 
المرتفعة  بقامتها  والثالثة  األرض،  في  السنابل 
بين  تضاد  الصورة  فعكست  االثنتين،  عن  قليال 
عنهن  بعيد  نــرى  فيما  والثالثة،  االثنين  حركه 
وعربه  المزارعين  وحركة  المحصودة،  القمح  أكوام 
مكانها  في  رسمت  اللوحة  وحــصــان.  خيال  إلــى 
ولقد  العمل.  في  منهمكون  الجميع  بينما  الطبيعي، 
يغمر  الذهبي  اللون  فبدأ  الشمس،  ضوء  استخدم 
ونالت،  الذهبية.  القمح  سنابل  فيها  بما  اللوحة، 
خاصة،  شهرة  البطاطا«  »ملتقطو  لوحة  أيضا، 
حدبات  مــزارعــات  وتبرز   ،1857 عــام  نفذت  فهي 
عند  مزارعان  يظهر  فيما  المساء.  ضوء  في  يعملن 

سلة من البطاطا.
المزارعين  »مواضيع  نفسه:  عن  »ميليت«  قال 
اإلنساني  والجانب  طبيعتي.  مع  يتوافق  ما  أفضل 
غير  لوحاتي،  في  ــرزه  اب أن  فأحاول  أكثر  يمسني 
المرجوة،  بالصورة  لي  يظهر  ال  المبهج  الجانب  أن 
لم  موجود،  غير  إنه  أقول  أن  بإمكاني  أنه  لدرجة 
به  وأحــس  أعرفه،  ما  أجمل  إن  ــدا،  أب لي  ينكشف 
وفي  الغابة  في  الممتعين  والــهــدوء  السالم  هو 
شعورا  دائما  يمنحني  ما  وهو  المزروعة،  الحقول 
لذيذ  يكون  ما  غالبا  الــذي  الحزين،  الحلم  يشبه 
الكثير  بعد  فيما  ألهمت  لوحاته،  بعض  للغاية«. 
جوخ«  فان  »الفنان  مثل  العالميين  الرسامين  من 

في لوحته »الزارع قبيل غروب الشمس«.
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فضل في بداية 
أعماله استخدام 

األلوان القاتمة 
ثم انتقل سريعا 

من تصوير لوحات 
متحف اللوفر التي 
كان يتكسب منها

تشكيل لجنة من »الثقافة« و»األوقاف« 
و»املدينة القديمة« لحماية الحرف التقليدية

املشهد الثقافي ما بعد 2011.. مسار وتحديات سنواته العشر

القاهرة - الوسط

استطالع: عبدالسالم الفقهي

كتاب وناشرون يرصدون

التغير في الخطاب النثري والسردي يمكن رصده شعريا 
كما في دواوين »ربيع فبراير«

استعرض المجتمعون »العديد من القضايا التي تعنى بالمعرفة 
والتوعية وحماية المجتمع من مختلف الظواهر الهدامة

مهرجان  على  المشرفة  اللجنة  عقدت 
اجتماعا،  للتصوير  ــرازة  ك محمد  الفنان 
النطالق  األخيرة  اللمسات  لوضع  األحــد، 
إلى   24 من  الفترة  في  المقرر  المهرجان، 

26 فبراير، بقصر الخلد بطرابلس.
من  عمل،   100 نحو  اللجنة  وتسلمت 
المصورين  أسماء  وستعلن  مصورا،   25
منشور  حسب  قريبا،  أعمالهم  قبلت  الذين 
في  صفحتها  على  للثقافة  العامة  الهيئة 

»فيسبوك«.
العام  شخصية  اختيرت  االجتماع،  وخالل 
ساهمت  التي  التصوير،  مجال  في   2020
مجال  فــي  البصري  المشهد  ــراء  إثـ فــي 
أحد  اختيار  تم  وكذلك  الضوئي،  التصوير 
في  جاء  ما  وفق  لتكريمه،  التصوير  رواد 

اللجنة  رأت  كما  المهرجان،  تأسيس  قرار 
 16 حتى  المشاركات،  استقبال  تمديد 

فبراير.
للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  كــان 
 )373( رقــم  القرار  أصــدر  أونيس،  حسن 
المهرجان  اعتماد  بشأن   2020 لسنة 
»مهرجان  اسم  تحت  للتصوير،  السنوي 

محمد كرازة«.
محمد  جــالل  مــن  كــال  اللجنة  وضمت 
جمعة  طـــارق  وعضوية  رئيسا،  عثمان 
وعمر  الــكــور،  محمد  وبــشــار  الــرويــمــض، 

محمد األميل.
توصلوا  اللجنة  أعضاء  إن  عثمان  وقال 
بــعــد عــديــد االجــتــمــاعــات الخــتــيــار أحــد 
إثـــراء  ــي  ف ســاهــمــت  الــتــي  الشخصيات 

جائزة  لمنحه  الضوئي،  التصوير  مجال 
أعماله  مجمل  عن  كــرازة،  محمد  مهرجان 
المشهد  إثـــراء  مــجــال  فــي  وإســهــامــاتــه 

البصري في مجال التصوير الضوئي.
ــد  ــة أح ــجــن ــل ــارت ال ــ ــت ــ وأضــــــاف: »اخ
جائزة  لنيل  األول  الرعيل  من  المصورين 
في  إلسهامه  التقديرية،  كـــرازة  محمد 

التأسيس للمشهد البصري الليبي«.
محمد  الصحفي  والــمــصــور  والــفــنــان 
سنة  ككلة  مدينة  مواليد  مــن  كـــرازة، 
التصوير  هــوايــة  ممارسة  وبـــدأ   1943
على  وتتلمذ   ،1958 سنة  الفوتوغرافي 
الجيل  ــوري  ــص م ــن  م كبير  عـــدد  يــديــه 
الماضية  السنوات  في  وتحصل  الالحق، 

على لقب عميد المصورين الليبيين.

العبار والقماطي يتسلمان جائزة الشهيد 
مفتاح بوزيد للصحافة

للصحافة،  بوزيد  الشهيد مفتاح  احتفالية تسليم جائزة  بنغازي  الشعبي  بالمسرح  أقيمت 
المدني.  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  برعاية   ،2020 الرابعة  دورتها  في 
للصحافة،  التقديرية  بوزيد  مفتاح  جائزة  العبار،  علي  سالم  الصحفي،  الكاتب  وتسلم 
التشجيعية  بوزيد  مفتاح  جائزة  القماطي  عبدالحليم  الكاريكاتير  رسام  تسلم  كما 

للصحافة، حسب صفحة الهيئة على »فيسبوك«.
والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  أمجبر  محمود  بحضور  الجوائز  وسلمت 
راعي  المركزى  ليبيا  مصرف  محافظ  عن  مندوبا  نجم  فرج  والدكتور  المدني،  والمجتمع 
الشويهدي  وأنور  للجائزة،  العليا  اللجنة  عضو  الفالح  وإسماعيل  العام،  لهذا  الجائزة 
وخالد  للصحافة  برنيق  رئيس مؤسسة  جابر  وعلي بن  للمطبوعات،  العامة  اإلدارة  مدير 
العمومية  الجمعية  رئيس  العبيدي  وحنان  برنيق،  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  المجبري 
»برنيق«،  صحيفة  تحرير  رئيس  المجبري  معتز  الصحفي  والكاتب  برنيق،  لمؤسسة 

وعدد من الفنانين والشعراء والمثقفين بمدينة بنغازي.
»ليبيا  وقناة   »218« وقناة  المركزي  ليبيا  مصرف  كرم  االحتفالية،  ختام  وفي 
جائزة  لجنة  ودعم  مجهوداتهم  على  بنغازي  الشعبي  المسرح  وإدارة  المستقبل« 

الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة.
التشجيعية  بوزيد  مفتاح  جائزة  ستسلم  القادمة  األيام  أن  الجائزة  لجنة  وأعلنت 
المهدي بمدينة طرابلس، كما سيسلم درع مفتاح بوزيد  الصحفية أحالم  إلى  للصحافة 
القاهرة  بمدينة  العربي«  »األهرام  بصحيفة  عامر  أحمد  الصحفي  إلى  العربية  للصحافة 

في جمهورية مصر العربية.

افتتاح صالون
»سواني بن آدم« الثقافي

ببلدية  للثقافة  العامة  الهيئة  بمكتب  اإلثنين،  افتتح، 
الثقافي تحت شعار »ثقافتنا  الصالون  أدم،  سواني بن 
البلدي،  المجلس  من  وأعضاء  عميد  بحضور  تجمعنا«، 
الخدمات  ومراقب  االبتدائية  السواني  محكمة  ورئيس 
مراد  الثقافة،  مكتب  مدير  وألقى  بالبلدية.  المالية 
بالصالون  وعرف  بالحاضرين  ترحيبية  كلمة  سويسي، 
وثثقيف  ترسيخ  في  أهميته  حيت  من  الثقافي 
وكذلك  المدينة،  أبناء  لدى  والمعلومات  المفاهيم 
صفحة  وفق  والفنية،  الشعرية  لألمسيات  كمنتدى 

هيئة الثقافة على »فيسبوك«.
عن  عبروا من خاللها  كلمات  الحضور  بعض  وألقى 
يجمع  الذي  الثقافي  المنتدى  هذا  بإقامة  سعادتهم 
واألدبي  والعلمي  الثقافي  بالشأن  المهتمين  كل 

وصقل المواهب وأبرازها للمجتمع.
كما ألقي بعض القصائد من شعراء المدينة وسط 
المشاركين  المكتب  مدير  سلم  فيما  الحضور،  تفاعل 

شهادات تكريم، مؤكدا إقامة الصالون مرة شهريا.

صدور »فصل الرحيل« 
للكاتب محمد العطيفي

»مهرجان محمد كرازة« للتصوير يختار شخصية العام 2020

عن النخبة للنشر والتوزيع، صدرت في القاهرة رواية 
»فصل الرحيل«، للكاتب الدكتور محمد العطيفى، 

رئيس تحرير جريدة »الشرق 
تريبيون«.

وعن روايته يقول الكاتب »إنها 
تلقي الضوء على جوانب كثيرة فى 

حياتنا المعاصرة، وعن التحوالت 
االجتماعية فى العالم، بدأت منذ 

دخول صدام حسين إلى الكويت.. 
تحدثت عن الحب والرومانسية، 

تحدثت عن التنمية، كما تحدثت 
عن الهجرة«.

وتابع: »وصفت الهجرة غير 
الشرعية بكل دقة لم يتطرق 

إليها أحد من قبل، بين الحقيقة 
والخيال كانت هناك زيارات ميدانية 

ألماكن إيواء المهاجرين فى أوروبا، وتطرقت إلى 
اآلثار السلبية للحروب ومافيا تجارة األعضاء التى تجد 
وسيلة للنشاط فى الدول التى بها حروب وصراعات«.

● لجنة مهرجان محمد كرازة تختار شخصية العام 2020 وتحدد موعد معرض الدورة األولى.

● احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة، عبدالحليم القماطي.

● اجتماع رئيس هيئة الثقافة ورئيس هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

● سراج الدين بطيخ● عدنان معيتيق● عبداهلل زاقوب

● يونس الفنادي

العشرية العشرية 
األولىاألولى

ُ



فيروس  بتداعيات  العالم  تأثر  استمرار  مع 
صناع  معظم  ــرر  ق المستجد«،  ــا  ــورون »ك
مصر  ــي  وف عموما  الــعــالــم  فــي  السينما 
ما  ضوء  في  أفالمهم  طرح  تأجيل  خصوصا، 
ركود  من  السينمائي  العرض  دور  تشهده 
تستمر  أن  المتوقع  ومن  الحالية،  الفترة  في 

هذه الحالة حتى منتصف مايو المقبل.
لم  في مصر  السينمائي  العرض  دور  تأثر 
مع  فقط  »كــورونــا«  تداعيات  بسبب  يكن 
أيضا  ولكن  األماكن،  لبعض  الجزئي  اإلغالق 
مبكرا  يأتي  الذي  رمضان  شهر  اقتراب  مع 
في  تسبب  مما  أبريل  مطلع شهر  العام  هذا 

قصر الموسم السينمائي.
موسم  تستقبل  كانت  التي  العام  فبداية 
الميالد  وأعــيــاد  العام  نصف  إجـــازة  ــالم  أف
تستقبل  لم  أشهر،  عــدة  عرضها  ويستمر 
»وقفة  جــديــدة  أفــالم   3 ــوى  س اآلن  حتى 

رجالة«، »قبل األربعين«، و»شاومينج«.
خالل  صــدورهــا  المتوقع  األفـــالم  ومــن 

عادل  وغــادة  جالل  لرامز  نوتردام«  »أحمد  أيضا  المقبلة  الفترة 
ومصطفى  الشربيني  دينا  بطولة  واحدة«  و»ثانية  الصاوي،  وخالد 
إطالقهما  من  موقفهم  يحسموا  لم  الفيلمين  صناع  أن  إال  خاطر، 
فترة  تتخطى  لن  حاليا  طرحه  سيتم  فيلم  أي  أن  خاصة  بعد، 
العام  هــذا  سيحل  المبارك  رمضان  شهر  ألن  شهرين،  عرضه 
الصيانة  أجل  من  كعادتها  السينمات  تغلق  ومعه  أبريل،   ١٢ في 

السنوية، لتعود للعمل في موسم عيد الفطر.
بعدم  موقفهم  الكبرى  األفــالم  صناع  حسم  أخــرى،  ناحية  من 

النصف  اقتراب  وحتى  الحالي،  الموسم  خــالل  منها  أيــا  إطــالق 
العام  من  المؤجلة  األفــالم  طرح  ليتم  الجاري،  العام  من  الثاني 
»كورونا«  بجائحة  يتعلق  فيما  األمــور  استقرار  حال  في  الماضي 
األضحى،  وعيد  الفطر  عيد  موسمي  على  توزيعها  بعد  بالتتابع 
ألحمد  »«العنكبوت«  وفيلم  عز،  ألحمد  »الــعــارف«  فيلم  ومنها 
عبد  لكريم  مرتين«  للمأذون  يذهب  ال  »البعض  وفيلم  السقا، 
و»موسى«  العزيز،  عبد  وكريم  عز  ألحمد  والجن«  و»كيرة  العزيز، 

إلياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.

أفالم مهرجان »برلني« نفذ معظمها خالل الجائحة
تقام دورته افتراضيا مارس المقبل

سعادتها  عن  لعالمة  سارة  الجزائرية  الفنانة  أعربت 
االجتماعي  المسلسل  من  الثاني  الجزء  في  بالتواجد 

»مشاعر« للمخرج محمد الجوك.
مليئا  سيكون  الــجــديــد  ــزء  ــج ال أن  ــت  ــح وأوض
الجزائريين،  الممثلين  نفس  وسيضم  بالمفاجآت، 
هذا  يتميز  كما  تونس،  من  آخرين  إلــى  باإلضافة 
أخرى  وأشياء  والحب،  بالتشويق  الغنية  بقصته  العام 

لم تبرز في الجزء األول.
تصريحات  في  لعالمة  ســارة  قالت  دورهــا،  وحــول 
والشخصية  زهرة،  دور  المسلسل  في  »ألعب  صحفية: 
بسبب  جــدا،  مختلف  األداء  حتى  أثقل،  العام  هــذا 

تغيرات جذرية طرأت عليها«.
األداء،  في  أكبر  مساحة  أمامي  »ستكون  وأضافت: 
الشخصية  تغيير  في  االستمتاع  كل  استمتعت  لكني 
الجزء  نجاح  من  أكبر  نجاحا  وأتوقع  الجزأين،  بين 

األول«.
قائلة:  جديدها،  عن  الجزائرية  الفنانة  وتحدثت 
في  سينمائي  فيلم  ــدي  ل مشاعر،  تصوير  »بعد 
مسلسالن  ولدي  تفاصيله،  أشرح  أن  أريد  ال  تونس، 
حاليا  وأدرس  رمضان،  بعد  بهما  سنبدأ  اهلل،  شاء  إن 

السيناريو واألدوار«.
حتى  مسيرتها  على  لعالمة  أثنت  أخرى،  جهة  من 
وأنا   ،2013 العام  في  مشواري  »بدأت  وقالت:  اآلن، 
ألني  اآلن،  حتى  والمشاريع  األدوار  كل  عن  راضية 
كل  أدرس  أن  عقد،  أي  إمضاء  قبل  دائما  اعتدت 

شيء، كالنص والمنتج والمخرج وغيرها«.
أثرت  »كورونا«  جائحة  أن  أكدت  آخر،  سياق  وفي 
لي  بالنسبة  صعبا  األمر  »كان  موضحة:  عليها،  كثيرا 
على  نعتمد  الفني  المجال  في  نحن  العالم.  ولكل 
كان  البيت  في  وتواجدي  دائما،  ونعمل  كثيرا  السفر 
نجهله..  كنا  ــذي  ال الفيروس  بسبب  للغاية  ممال 
أخذت  لكني  الحياة،  وكل  والمشاريع  العمل  أوقفنا 
إلى  سنة  لمدة  جلست  حيث  اإليجابي،  الجانب  منه 

جانب عائلتي«.
محطاتها  أغلى  عن  بالحديث  ــارة  س واختتمت 
عليها  ووافقت  لقلبي  قريبة  األدوار  »كــل  الفنية: 
أسرار  في  نورهان  دور  لي  بالنسبة  لكن  وأحببتها، 
لي  مشاركة  إلى  إضافة  دائما،  األحب  يبقى  الماضي، 
السوري  للمخرج  باديس،  ابن  السينمائي  الفيلم  في 

الكبير باسل الخطيب«.
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»كورونا« يواصل تأثيره السلبي على السينما املصرية

رنا جرجاني إيرانية - فرنسية تعلم 
الرقص الصوفي عبر اإلنترنت

الجزائرية سارة لعالمة 
تشارك في »مشاعر«

بعد تقلص المواسم

تساعد األشخاص على اكتشاف ذاتهم

أكدت أنه سيكون مليئا باملفاجآت

القاهرة - الوسط

● سارة لعالمة ● بوستر فيلم »وقفة رجالة«

● بوستر فيلم »شاومينج«

القاهرة - محمد علوش

األفالم  الئحة  السينمائي«،  »برلين  مهرجان  أعلن 
 2021 لسنة  دورتــه  مسابقة  في  للمشاركة  المختارة 
معظمها  نفذ  أعماال  وتتضمن  افتراضيا،  تقام  التي 

خالل جائحة »كوفيد19-«، حسب ما أوضح المنظمون.
الرئيسية  المسابقة  الئحة  ضمن  فيلما   15 واختير 
للمهرجان الذي يقام في مطلع مارس المقبل بالصيغة 

االفتراضية، وفق »فرانس برس«.
ومن بين األعمال التي تنافس على »الدب الذهبي« 
ماريا  األلمانية  للمخرجة  منش«  دين  بن  »إش  فيلم 
المنصرم  العام  »إيــمــي«  جائزة  نالت  التي  شريدر 
شبكة  على  »أنــورثــوذكــس«  الناجح  مسلسلها  عن 

»نتفليكس«.
رومانسي  كوميدي  وهو  الجديد،  فيلمها  ويتمحور 
دورها  تــؤدي  المثالي،  الرجل  عن  تبحث  ــرأة  ام على 
»توني  فيلم  في  مثلت  أن  سبق  التي  هالر  ساندر 

إردمان«.
فيلم  المهرجان  جــائــزة  على  السباق  ويــخــوض 
دانيال  األلماني  للممثل  إخراجيا  األول  وهو  »نيبينان«، 
بفضل  نجما  وأصبح  عالمية  شهرة  اكتسب  الذي  برول 

الفائز  جود  رادو  الروماني  أما  برلين«.  »غودباي  فيلم 
فيحاول  »أفيريم«،  فيلم  عن   2015 العام  برلين  في 
تكرار إنجازه من خالل فيلم »باد الك بانغينغ أور لوني 
يترك  جنسي  شريط  في  صــورت  معلمة  عن  ــورن«  ب
على  عميقا  سلبيا  تأثيرا  اإلنترنت  على  الواسع  انتشاره 

حياتها.
»الباتروس«  الفرنسيين  الفيلمين  الالئحة  وضمت 

لكزافييه بوفوا و»بوتيت مامان« لسيلين سياما.
بعدما  الطفولة  موضوع  مامان«  »بوتيت  ويتناول 
أفضل  بجائزة   2019 العام  فازت  سياما  مخرجته  كانت 
»بورتريه  فيلمها  عن  »كــان«  مهرجان  في  سيناريو 
قصة  فيحكي  »الباتروس«  أما  فو«.  آن  في  جون  دون 
رجال  قتل  بعدما  عقب  على  رأسا  حياته  انقلبت  ضابط 

أثناء محاولته منعه من االنتحار.
بوكس«  »ميموري  فيلم  أيضا  المسابقة  وضمن 
اللبنانيين  للمخرجين  مايا«(  »دفاتر  بالعربية  )عنوانه 
هاجرت  لبنانية  عن  جريج،  وخليل  توما  حاجي  جوانا 
إلى مونتريال تستعيد ذكريات بلدها خالل الحرب التي 
شاتريان  كارلو  للمهرجان  الفني  المدير  وقال  شهدها. 

األولــى  هــي   12 وبينها  عشر،  الخمسة  األفـــالم  إن 
وأضاف  الجائحة.  أثناء  جزئيا  أو  كليا  أنجزت  لمخرجيها، 
أن  المختارة  لالئحة  اإلنترنت  عبر  تقديمي  خالل عرض 
الجديد  العالم  مباشر  بشكل  يظهر  منها  قليال  »عددا 
الذي نعيش فيه، لكنها كلها تعكس في طياتها القلق 
كل  في  موجود  بالخوف  »شعورا  أن  والحظ  الراهن«. 

مكان«.
وتتألف لجنة تحكيم المهرجان هذه السنة من ستة 
لها  يكون  ولن  الذهبي،  الدب  بجائزة  سابقين  فائزين 
المهرجان  يقام  أن  يفترض  وكان  استثنائي.  رئيس  أي 
في موعده السنوي المعتاد في فبراير، لكن المنظمين 
بسبب  المقبل  مارس  إلى  تأجيله  ديسمبر  في  أعلنوا 

جائحة »كوفيد19-«.
»على  للمهرجان  والسبعون  الحادية  الدورة  وتقام 
وتوزيع  افتراضية  رسمية  مسابقة  أوالهما  مرحلتين«، 
في  منه،  الخامس  إلى  مــارس  من  األول  من  الجوائز 
حين تقام من 9 إلى 20 يونيو المقبل عروض مفتوحة 
للجمهور من المتوقع مبدئيا أن تنظم في صاالت وفي 

الهواء الطلق.

ممارسة  على  جــرجــانــي  ــا  رن تصر 
باتت  إذ  الصوفي،  بالرقص  شغفها 
تطبيق  عبر  تعليمية  حصصا  تقدم 
الجائحة  منعتها  بعدما  »زوم« 
المسارح،  على  عروضها  إحياء  من 
النساء  »الـــدراويـــش«  ــن  م وهـــي 
التعبير  هذا  يمتهن  اللواتي  القليالت 
يشكل  ــذي  الـ التقليدي  ــي  ــروح ال
طريقة  اإليرانية   - الفرنسية  لهذه 

»إلعطاء معنى للوجود«.
عاما   37 البالغة  الشابة  أثــارت 
بداياتها  منذ  والدهشة  اإلعــجــاب 
إذ  سنوات،  عشر  قبل  المسرح  على 
التقليدي  الطقس  هــذا  ــؤدي  م إن 
حول  ــدوران  ال على  القائم  الصوفي 
الــعــادة  فــي  هــم  والــتــأمــل  النفس 
النساء  من  عدد  مشاركة  رغم  رجال، 
إلى  تركيا  من  خاصة،  مناسبات  في 

أفغانستان.
الشعر  ذات  جــرجــانــي  ــد  ــؤك وت
لوكالة  المجعد  الطويل  ــود  األسـ
كانت  لطالما  أنها  برس«  »فرانس 
شغفها  ــقــاء  إب بـــضـــرورة  تعتقد 
ــي الــدائــرة  بــالــرقــص الــصــوفــي »ف

الخاصة«.
ــال كــذلــك إلـــى أن  ــح وبــقــيــت ال
صوفية  رقــصــة  أداء  على  تــجــرأت 
مهرجان  خــالل  الطلق  الــهــواء  فــي 

تقدم  كانت  حيث  فرنسا،  جنوب  مونبيلييه  مدينة  في 
رقصات تقليدية فارسية.

قائلة  مسيرتها،  من  الفصل  هذا  جرجاني  وتستذكر 
وتوقفت  الهلع  من  بحال  أصبت  دقائق،  بضع  »بعد 
أنتهك  الــالوعــي  فــي  كنت  أنــي  لــو  كما  ثـــوان.  لبضع 

القواعد«.
بسرعة  الــدوران  خالل  من  األداء  »استأنفت  وتضيف 
النهاية  وفــي  التصفيق،  من  عاصفة  سمعت  كبيرة، 
وقصدها  يـــرام«.  ما  على  شــيء  كل  إن  لنفسي،  قلت 
وهم  ــاألداء  ــ ب لتهنئتها  الكواليس  ــى  إل متفرجون 

يدمعون من شدة التأثر.
مؤكدة  فاصلة«،  لحظة  تلك  »كانت  جرجاني  وتقول 
على  أكون  بل  أستعرض  »ال  الطقس  هذا  خالل  من  أن 

طبيعتي«.
النظرة  فــي  الـــروح  أن  الثالثينية  الشابة  وتــوضــح 
رقصات  امــرأة  وأداء  أنثى«،  وال  ذكرا  »ليست  الصوفية 
»نحن  وتتابع  الروحانية«.  هذه  مع  يتعارض  »ال  صوفية 
إذ  تــنــورة«،  أو  فضفاض  ثــوب  مع  ونساء،  رجــاال  ــدور،  ن

»يقال إن قطعة القماش التي تدور تكشف عن الروح«.
المسلمة،  البلدان  في  أن  هو  تناقض  نظرها  ولفت 
ثوب  إلى  أقرب  فضفاضا  لباسا  الرجال  الدراويش  يرتدي 
»في  وتقول  الخفاء.  في  النساء  ترقص  فيما  الــمــرأة، 

أوروبا، أتيحت لي فرصة التعبير الفني بحرية«.
بكلمة  الــذكــر  حلقة  أو  الصوفي  الــرقــص  ويــعــرف 
على  ويقوم  األصل،  عربية  كلمة  وهي  تركيا  في  سماع 
أي  دائما،  األيسر  الجانب  »من  النفس  حول  الــدوران 
الشمس«،  حول  األرض  دوران  اتجاه  في  القلب،  جهة 

لبلوغ حال النشوة الروحية.
سن  منذ  الصوفي  المنهج  جرجاني  ــا  رن وتعتمد 
وتدربت  األم.  لبلدها  األولى  زيارتها  بعد  عشرة  الرابعة 
خالل  من  التقليدي  الطقس  هــذا  على  سنوات  خــالل 

في  عدة  مناسبات  في  كثيرة  أحيان  في  سرا  المشاركة 
إيران وأيضا في تركيا.

إيران  من  والداها  هاجر  التي  رنا  تخلت  فرنسا،  وفي 
للتركيز  كممثلة  مسيرتها  عن  اإلسالمية،  الثورة  عقب 

على الرقص الصوفي.
الرقصات  أشــهــر  ــد  أح الــدراويــش  ــص  رق ويشكل 
الفقيه  ألتباع  التصوف  طرق  مالمح  من  وهو  الصوفية، 
القرن  في  عــاش  ــذي  ال الــرومــي  الدين  جــالل  والشاعر 

الثالث عشر للميالد.
يقول،  الرومي  الدين  جالل  »كــان  جرجاني  وتوضح 
الرقص  طريق  اخترت  وأنا  اهلل،  إلى  تؤدي  عديدة  طرق 

والموسيقى.. هذه كانت حالتي أيضا«.
تركيا  في  دراويـــش  مع  صــداقــات  جرجاني  نسجت 
لما  »تفهمهم«  يبدون  وهم  الصوفية،  المولوية  منبع 

تقوم به.
ــازة في  ــج ــم ــة ال ــشــاب ــدم ال ــق ــحــة، ت ــجــائ ــذ ال ــن وم
الشعوب،  موسيقى  وعلم  والــرقــص  األنثروبولوجيا 
شهر  انطالق  كل  عند  »زوم«،  عبر  بالفيديو  حصصا 

قمري واكتمال للقمر.
الطالب  أبــداه  ــذي  ال الشديد  باالهتمام  وفوجئت 
معنى  »يعطوا  ألن  كبيرة  حــاجــة  فــي  كــانــوا  الــذيــن 

للوجود« ويقيموا »رابطا مع أعماق الذات«.
أجمع  العالم  من  شخص  مئة  حوالي  »شــارك  وتقول 
في  ــى«  األول ــالق  اإلغ مرحلة  خــالل  ــى  األول الجلسة  في 

الربيع الفائت، »ثم تلقيت مزيدا من الطلبات«.
هذا  ــالل  خ مــن  بأنها  اعتقادها  جرجاني  وتــبــدي 
األشخاص  مئات  »ساعدت  الحركة«،  بواسطة  »التأمل 

على اكتشاف ذاتهم«.
لكن  التقليدية،  الموسيقى  أنغام  على  ترقص  وهي 
النعمة  من  »حالة  إلــى  تنقلها  موسيقى  على  أيضا 
شريكها  من  البيانو  عزف  ذلك  مصدر  كان  إن  الروحية« 

الموسيقي سيمون غرايشي أو أغنية لجاك بريل.

الشعب  الكاديكي  نور  الليبية  الفنانة  هنأت 
الليبي بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، داعية 
التراب  بقاع  كل  واألمان  األمن  يعم  أن  اهلل 
الستمرار  واحدة  يدا  كدولة  نكون  وأن  الليبي، 

معركة البناء والتنمية والمصالحة.
الفن  سماء  في  تتألق  التي  نور  وتمنت 
ليبيا  في  الفن  وضع  يتحسن  أن  المصري، 
تصوير  من  ليبيا  فناني  وكل  هي  وتتمكن 

أعمالهم بكل حرية داخل األراضي الليبية.
كل  رغم  أنه  على  الليبية  الفنانة  وشددت 
ليبيا  في  الفنانون  لها  يتعرض  التي  المتاعب 
يصر  منهم  البعض  أن  إال  الثورة،  بعد  فيما 
التتويج،  منصات  إلى  والوصول  النجاح  على 
موجهة التحية لكل صناع األفالم والمسلسالت 

الذين يكابدون من أجل رفعة الفن الليبي.
من  الكاديكي  نور  انتهت  أخرى،  ناحية  من 
تصوير مشاهدها بالكامل في فيلم »الورشة«. 

وتجسد نور من خالله شخصية راقصة باليه.
ونضال  الصايغ  سهر  بطولة  من  الفيلم 
العيلي  وحمزة  الكاديكي  ونور  الشافعي 
الشامي  وأحمد  شاهين  ورانيا  جمعة  ومحمد 
من  تيخة،  ومدحت  حالوة  وأحمد  صيام  وأحمد 
حمدي،  محمد  وإخراج  موسى،  حسام  تأليف 

ومن المقرر طرحه قريبا في دور العرض.
الحلقة  في  شرف  كضيف  نور  تشارك  كما 
الذي  روبوت«  بيتنا  »في  مسلسل  من  السابعة 
ومنصة  المتحدة،  قنوات  على  حاليا  عرضه  يتم 

»واتش إت«.
مشاهدها  تصوير  من  االنتهاء  نور  وتنتظر 
في فيلم »اركب التريند«، وهو دور بطولي لها 

بمشاركة العديد من النجوم.
شخصية  تقدم  أنها  الكاديكي،  وكشفت 
أنها  مشيرة  الفيلم،  أحداث  في  »جينا«  تدعى 
تعمقت في دراسة الشخصية كثيرا واندمجت 

لفكرة  كثيرا  تحمست  وأنها  معها، 
العمل  قبول  على  شجعها  ما  السيناريو، 

بشكل كبير.

»اركب  فيلم  فكرة  أن  نور،  وأضافت 
معاصرة  قضية  وتناقش  ممتازة  التريند«، 
عن  معربة  »التريند«،  فكرة  وهي  وهامة 
الفيلم  هذا  مثل  في  بالمشاركة  سعادتها 
جمال  محمد  قصة  من  فيه  ما  بكل  الهادف 
الشخصيات  أن  كما  سرده،  في  الرائع  الحديني 
وكوميديا  جميلة،  الفيلم  في  المشاركة  الفنية 
جميلة  الفيلم  كواليس  أن  إلى  مشيرة  رائعة، 
العمل  فريق  بين  والتعاون  المحبة  وروح 
بأنه  الشاهد  أحمد  المنتج  واصفة  مريحة، 

إنسان خلوق ويحترم اآلخرين.
مصطفى  بطولة  التريند«  »اركب  فيلم 
الكاديكي،  نور  عبدالمنعم،  مروة  أبوسريع، 
وإخراج  قصة  سلطان،  أحمد  ليلة،  أبو  طاهر 

محمد جمال الحديني.
في  أخيرا  الليبية  الفنانة  وشاركت 

على  عرضه  تم  الذي  »الحارث«،  فيلم 
العام  اإللكترونية  المنصات  إحدى 
أحمد  بطولة  من  وهو  الماضي، 
رئيس،  وياسمين  الفيشاوي 

وإخراج محمد نادر.

نور الكاديكي: أدعو الله أن يعم نور الكاديكي: أدعو الله أن يعم 
األمن واألمان كل األراضي الليبيةاألمن واألمان كل األراضي الليبية

في الذكرى العاشرة للثورة

● رنا جرجاني

● رنا جرجاني

العشرية العشرية 
األولىاألولى



فيفي
املرمىاملرمى

والرياضة،  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  عقد 
الهيئة  بمقر  اجتماعا  القنطري،  بشير  الدكتور 
للفروسية  الليبي  االتحاد  رئيس  مع  بطرابلس 
الشعبية محمد الشيباني المرحاني وأعضاء المكتب 
للفروسية  الفرعية  االتحادات  ورؤساء  التنفيذي 
الشعبية، وألقى الشيباني كلمة ترحيب بالقنطري 
الستقباله ووقوفه مع اللعبة الشعبية، وطرح خالل 
دون  حائال  تقف  التي  والمشاكل  العوائق  كلمته 
مقر  وجود  عدم  بينها  ومن  االتحاد،  برامج  تنفيذ 
رسمي لالتحاد والهيكلة اإلدارية واللوائح المنظمة 

لعمل االتحاد واألندية وتغيير اللجان الفرعية.
وأكد  كلمته،  في  القنطري  علق  جانب  من 
اتحاد  دعم  بجانب  والرياضة  الشباب  هيئة  وقوف 
الفروسية الشعبية وحل جميع المعوقات التي تقف 

حائال دون تنفيذ برنامجه، مطالبا في نفس الوقت 
االتحاد بضرورة وضع الهيكل التنظيمي واإلداري 
خاص  فني  ونظام  زمني  برنامج  ووضع  لالتحاد، 

لتسيير عمله.
هو  االجتماع  من  الغرض  »إن  القنطري:  وقال 
االهتمام بالفروسية الشعبية بشكل كبير جدا منذ 
صدور قرار التشكل حتى اآلن وهي من الرياضات 
التي لها عشاق، وهي إرث تاريخي لليبيين، ونحن 
اللعبة،  هذه  قاعدة  لتوسيع  االستعداد  أتم  على 
وأن الهيئة لن تقصر بأي شكل من األشكال لدعم 
عاما  رأيا  الشعبية وهي تشكل  الفروسية  مناشط 
به  المتمسك  الوحيد  التراث  ليبيا، وهو  كبيرا في 
الليبيون كرياضة ولها رونق خاص كبير في ليبيا، 

وهي جزء مهم من برنامج الهيئة«.

مالعب 14

أسبوع األخطاء 
التحكيمية

الحدث

زين العابدين بركان

من  مرت  التي  والمباريات  الثالث  الجوالت  كانت 
عمر البطولة المحلية لكرة القدم هذا الموسم هي 
الحكام بامتياز، حيث تسببت األخطاء  جوالت أخطاء 
على  فريق  كفة  ترجيح  في  التحكيمية  والهفوات 
آخر وفوز هذا الفريق على ذاك أما باحتساب ركالت 
بعض  أثارت  أهداف  أو  صحتها  في  مشكوك  جزاء 
طالت  التي  الحمراء  البطاقات  عن  ناهيك  الجدل، 
عديد الالعبين ألسباب وتقديرات مختلفة من جانب 

أصحاب الصافرة.
تضطر  العامة  التحكيم  لجنة  جعل  هذا  كل 
وتقرر  االتهام،  قفص  في  حكامها  بعض  لوضع 
رغم  للتحقيق  آخرين  وإحالة  منهم  البعض  إيقاف 
التحكيم  لجنة  رئيس  بها  أدلى  التي  التصريحات 
مدافعًا  الصادق،  شعبن  السابق  الدولي  العامة، 
بالتوقف  الحكام  تأثر  إلى  األخطاء  أسباب  ومرجعًا 
تداعياته  له  كان  الذي  الكروي  للنشاط  الطويل 
الفني  المستويين  على  السلبية  وانعكاساته 
وريتم  أجواء  الحكام البتعادهم عن  والبدني ألغلب 

المنافسات الكروية.
األفضل  الحكام  على  اعتمد  أنه  أكد  الصادق 
الخبرة  أصحاب  من  الساحة  في  الموجودين 
حلول  إليجاد  سيضطر  أنه  وأوضح  والتجربة، 
الدماء  من  جدد  بحكام  بالدفع  وعاجلة  سريعة 
لسد  منهم  للمميزين  الفرصة  وإتاحة  الجديدة 
بعض  أداء  مستوى  في  والتراجع  والفراغ  النقص 
األندية  بعض  أصوات  أن  خاصة  الساحة،  حكام 
األخطاء  استمرار  مع  الجميع  ويخشى  تتعالى،  بدأت 
ودخول المسابقة المحلية مراحل مهمة وأن يسهم 

التحكيم في توقف المسابقة وتعثرها.
بعودة  ابتهج  الذي  الجميع  يتمناه  ال  ما  هذا 
منه  تضررت  طال،  غياب  بعد  الدوران  إلى  الكرة 
أحد  وكان  الدولية،  ومنتخباتنا  المحلية  فرقنا 
ومع  ومنتخباتنا،  لفرقنا  الجماعي  اإلخفاق  أسباب 
أسبوعها  الدوري  بطولة  المقبل  األسبوع  دخول 
واألندية  الحكام  تحلى  في  الكرة  اتحاد  يأمل  الرابع 
الجوالت  أخطاء  من  واالستفادة  المسؤولية  بروح 
على  إخفاقها  الفرق  وتعلق  تضع  ال  وأن  الماضية، 
شماعة التحكيم، بل إن كل الفرق والعبيها وقيادات 
وتوفير  وتشجيعهم  الحكام  بدعم  األندية مطالبون 
شركاء  أيضًا  كونهم  أمامهم  واألجواء  اإلمكانات 
نجاح  استمرار  على  والحفاظ  المسؤولية  تحمل  في 
المسابقة بعيدًا عن لغة التهديد والتصعيد بتعطيل 
مسيرة  باستمرار  والمساس  الكروية  المسابقة 

الموسم الكروي.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

اتحاد الفروسية الشعبية يستعرض املعوقات
فوزا  البيضاوي  الوداد  بنادي  األول  الكرة  فريق  حقق 
إطار  )3-2(، في  بنتيجة  الرباطي  الفتح  مهما على ضيفه 
المغربي  الدوري  مسابقة  عمر  من  السادسة  الجولة 
بشكل  المسابقة  جدول  الوداد  ليتصدر  للمحترفين، 
بفارق  مباريات،  ست  من  نقطة   15 برصيد  موقت 
مباريات،  خمس  خاض  الذي  الرجاء  عن  نقطتين 
ست  برصيد  عاشرا  فيأتي  الرباطي  الفتح  أما 
التسجيل لصالح  الكعبي  أيوب  افتتح  نقاط، حيث 
الوداد البيضاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، 
وظهر المهاجم الدولي الشاب مؤيد الالفي في 
بعد  للوداد  الثاني  الهدف  وسجل   35 الدقيقة 
الفتح  أداء  انفراده بالحارس أمسيف، وتحسن 
الرباطي في الشوط الثاني، وتمكن ليموري 
 51 الدقيقة  في  األول  الهدف  تسجيل  من 
الرباطي، تسجيل  الفريق  من رأسية، وحاول 
هدف التعادل، لكن مدافع الوداد أشرف داري، 
سجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 من رأسية، 
ونجح أيوب الكعبي في تسجيل الهدف الثالث 
وفي  ألغاه،  الحكم  لكن  األرض،  ألصحاب 
الهدف  بلعمري  سجل  الضائع،  بدل  الوقت 
الثاني للفتح الرباطي، بعد تمريرة المهاجم 
مؤيد  زميل  سالتو  أنيس  الليبي  الدولي 
الالفي السابق وقت عملهما معا في األهلي 
الدوري  في  لوجه  وجها  ليكونا  طرابلس 

المغربي.

زيارة  أن  المصراتي،  المبروك  والرياضة،  العامة للشباب  الهيئة  أكد مستشار 
وفد االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« كانت إيجابية، وأوضح أن اللجنة 

المالعب لسالمة  واألمنية حول  الفنية  المالحظات  بتنفيذ بعض  طالبت 
المالحظات مهمة بشكل عام،  المباريات، متابعا أن هذه  الجمهور، وإنجاح 
وقال المصراتي إن ما يرصد من ميزانية من جانب الدولة للهيئة العامة 

الرياضية، كما  والمرافق  المنشآت  والرياضة غير كاف لصيانة  للشباب 
ذكر أنه ال بد أن تكون قناعة الحكومة أكبر بالرياضة.

عقدت الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة اليد اجتماعها غير العادي ◆
بقاعة المعارض بمدينة تمنهنت جنوب ليبيا، واعتمدت فيه الالئحة العامة 

الجديدة لالتحاد، التي تضم الئحة المسابقات، والقيد والتسجيل، والجزاءات، 
واالحتجاجات والطعون، والعقود واإلعارة، ومشاركات األندية واألحكام العامة، 

كما تم تحديد موعد انتخابات مجلس إدارة االتحاد في الثالث من مارس 
المقبل بمدينة غريان، وشكلت لجنة اإلشراف برئاسة رئيس االتحاد الليبي 

للمبارزة عزالدين القاضي ورئيس لجنة الطعون طارق مجبر.

◆
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● منافسات في الفروسية الشعبية

الدوري التونسي يستحوذ على 30 العبًا ليبيًا في آخر ثالثة مواسم
الجناح الدولي حمدو يواصل اإلبداع مع »الترجي« الرياضي محلياً وقارياً وعالمياً.. ويفتح الباب أمام مواطنيه

صولة  محمد  الليبي  الدولي  الالعب  سجل 
»كيغالي«  نادي  شباك  في  تاريخية  ثنائية 
الرواندي، ليساهم في فوز ناديه »الصفاقسي« 
واحد،  هدف  مقابل  كاملة  برباعية  التونسي 
الالعبين  تفوق  ليؤكد  »الكونفدرالية«،  في 
إليه  انضم  أن  بعد  االحتراف،  في  الليبيين 
غيضان  وفرج  الشبلي  أنس  الليبيان  الالعبان 
إلى القائمة األفريقية لفريق الكرة األول، فلم 
اهتمام  يستقطبون  الليبيون  الالعبون  يكن 
بالدوري  اللعب  أن  كما  التونسية،  األندية 
منهم،  كثيرين  يستهوي  يكن  لم  الممتاز 
2018 - 2019، ومع توقف  ولكن منذ موسم 
األوضاع  توتر  بسبب  الليبي  الدوري  نشاط 
الليبية  الكرة  العبي  من  العديد  وجد  هناك، 

المثالية. الوجهة  التونسية  في األندية 
 2020  -  2019 الماضي  الموسم  شهد 
أكثر  توافد   2021  -  2020 الحالي  والموسم 
من 20 العبًا ليبيًا بعد أن أثبتت التجربة نجاح 
في  سريعًا  االندماج  في  هؤالء  من  كبير  عدد 
استقرار  عدم  وحفز  التونسية،  الكرة  أجواء 
نشاط  واضطراب  الليبية  الرياضية  الساحة 
الماضية،  القليلة  األعوام  خالل  الدوري 
من  كبيرًا  عددًا  األمنية،  األوضاع  توتر  جراء 
في  مكان  عن  البحث  إلى  الليبيين  الالعبين 
سانحة  الفرصة  كانت  فيما  التونسي،  الدوري 
لألندية لالستفادة من القوانين الجديدة التي 
تسمح بتسجيل عدد غير محدود من الالعبين 
وليست  محلية  عناصر  واعتبارهم  المغاربيين 
أجنبية، بحسب ما رصده موقع »سكاي نيوز«، 
على  األولى  الدرجة  أندية  تهافت  شكل  حيث 
في  متواصل  جدل  محل  الليبية  الكرة  نجوم 
الظاهرة  انعكاسات  حول  الكروية  األوساط 
الالعبين  مستوى  وعلى  التونسية  الكرة  على 

الليبيين على حد سواء.
وبحسب أرقام غير رسمية، ناهز عدد العبي 
في  اللعب  احترفوا  الذين  الليبيين  القدم  كرة 
 30 الماضية  الثالثة  المواسم  خالل  تونس 
بالدوري  ينشطون  العبًا   12 يوجد  فيما  العبًا، 
أكثر  كثاني  الحالي  الموسم  خالل  الممتاز 
الالعبين  بعد  حضورًا  واحد  بلد  من  الالعبين 
حمدو  المهاجم  نجاح  وشكل  الجزائريين، 
الهوني في إثبات نفسه واحدًا من صانعي ربيع 
الماضيين،  العامين  في  التونسي  »الترجي« 
للنسج  الالعبين  من  آخر  لعدد  إلهام  مصدر 
والمراهنة  الكبيرة  األندية  في  منواله  على 

المنستيري«  »االتحاد  تتويج  في  الماضي 
بلقب كأس تونس للمرة األولى في تاريخه.

كاًل  تطاوين«  »اتحاد  نادي  ضم  بدوره 
وكليهما  الكوت  ومهدي  الجورني  حسين  من 
يحمل الجنسية الليبية واختار االستقرار بدوري 
التونسي، وأشاد مدرب »اتحاد  الدرجة األولى 
الفنية  باإلمكانات  الخطوي،  تطاوين«، شكري 
من  أنهما  معتبرًا  والكوت،  الجورني  من  لكل 
وبالدوري  بفريقه  األجانب  الالعبين  خيرة 

كأس  في  مشاركته  أثناء  التونسي  »الترجي« 
هداف  أصبح  أن  بعد   2019 لألندية  العالم 
العب  أول  وأصبح  أهداف   3 برصيد  البطولة 
في  »هاتريك«  يسجل  المسابقة  تاريخ  في 
مباراة واحدة، وذلك في شباك نادي »السد« 
مباراة  في   )2  -  6( الترجي  فوز  بعد  القطري 
تحديد المركز الخامس، ونسج كل من محمد 
المكاري والمعتصم صبو، العبي منتخب ليبيا، 
في سبتمبر  الهوني، حيث ساهما  منوال  على 

»الصفاقسي«  مثل  تونس  في  األلقاب  على 
المنستيري«. و»االتحاد  الساحلي«  و»النجم 

منتخب  ألعاب  صانع  الهوني،  وحقق 
مع  الفتة  مسيرة  المتوسط«،  »فرسان 
إلى   2019 مايو  في  قاده  حيث  »الترجي«، 
والدوري  أفريقيا  أبطال  بدوري  التتويج 
مع  العهد   2020 في  جدد  كما  التونسي، 
فضاًل  المحلي،  بالدوري  التتويج  منصة 
بقميص  التاريخ  الهوني  دخل  ذلك،  عن 

لـ»سكاي  الخطوي  وقال  عام،  بوجه  التونسي 
نيوز عربية«: »يملك االتحاد اثنين من أفضل 
الالعبون  الدوري.  في  األجانب  الالعبين 
الفت،  فني  بمستوى  يمتازون  الليبيون 
تونس  بين  واللغة  والعادات  المناخ  وتشابه 
الليبية،  األقدام  نجاح  مزيد  في  ساهم  وليبيا 
يخط  الذين  األسماء  عديد  اندماج  وسهل 

بعضهم مسيرة الفتة في الدوري التونسي«.
الليبيين وجدوا  الالعبين  ويرى الخطوي أن 
المثالية  الوجهة  تونس  في  جهتهم  من 
القوانين  مستغلين  مواهبهم،  لتفجير 
باعتبار  وذلك  التونسي  للدوري  المنظمة 
محليًا  أفريقيا  شمال  دول  من  القادم  الالعب 

أجنبيًا. وليس 
القدم  لكرة  التونسي  االتحاد  أن  إلى  يشار 
لالعبين  السماح   2018 العام  أواخر  في  أقر 
وموريتانيا  وليبيا  والجزائر  ومصر  المغرب  من 
العبين  بصفة  التونسية  األندية  مع  بالتعاقد 
على  الممتاز  الدوري  أندية  حفز  مما  محليين، 
اإلقبال على ضم العبي شمال أفريقيا، فيما أثار 
التونسيين  الالعبين  حفيظة  الجديد  القانون 
على  القانون  يعمم  بأن  أيضًا  طالبوا  الذين 
بالخصوص،  ومصر  والمغرب  الجزائر  دوريات 
على  الليبيين  الالعبين  بروز  يقتصر  ولم 
واتحاد  المنستيري  واالتحاد  التونسي  الترجي 
الصفاقسي  النادي  أيضًا  شمل  بل  تطاوين، 
الدولي محمد صولة،  الموسم  الذي ضم هذا 
الشبلي  أنس  للشباب  ليبيا  منتخب  والعبي 
العالمات  إحدى  صولة  ويعد  غيضان،  وفرج 
التونسي  »الصفاقسي«  تشكيلة  في  البارزة 
خالل الموسم الجاري، حيث قاد فريقه لتحقيق 
نتائج الفتة في الدوري وسجل خمسة أهداف، 

كما قدم أربع تمريرات حاسمة.
تونسية  إعالم  لوسائل  صولة  محمد  وقال 
»الصفاقسي«  النادي  في  اللعب  اختياره  أن 
الكروية  مسيرته  إثراء  في  منه  رغبة  كان 
التألق  لمزيد  يطمح  أنه  مؤكدًا  باأللقاب، 
الموسم  المنتظرة منه خالل  وتقديم اإلضافة 
تعاقد  وبدوره  التونسي،  الدوري  من  الجاري 
داغو  اهلل  عبد  الدولي  مع  الساحلي«  »النجم 
الثاني  المركز  ناديه  احتالل  في  ساهم  الذي 
لدور  التأهل  عن  فضاًل  الممتاز،  بالدوري 
الستة عشر لبطولة الكأس، ويضم »األولمبي 
فيما  صولة،  سالم  يحيى  الالعب  الباجي« 
في  المقصي  أحمد  الليبي  الدولي  يلعب 
ضم  كان  الذي  التونسي«  »الملعب  صفوف 
إبراهيم  وهم  ليبيين  ثالثة  الماضي  الموسم 

المسراطي وأحمد العريبي وعلي معتوق.

● حمدو الهوني

● المعتصم صبو

● محمد صولة

طرابلس - الصديق قواس

قرار العام 2018 يزيد رقعة محترفي 
دول الجوار في تونس بصفتهم العبين 

محليين وسط بعض المخاوف من االنتشار

بعد نجاح الهوني وتألق صولة

فريق  تدريبات  شهدت  له،  والية  ثالث  في 
للمدرب  تدريبية  وحصة  تواجد  أول  »األخضر« 
التونسي الجديد القديم سمير شمام الذي عاد 
األول  »األخضر«  فريق  تدريب  مهمة  لتولي 
لكرة القدم للمرة الثالثة بعد أن سبق أن تولى 
قيادة فريق مدينة البيضاء في مناسبتين خالل 
الثالث  المدرب  وهو   2018 و   2010 العامين 
في مسيرة فريق »األخضر« هذا الموسم الذي 
المدرب  السابق  العبه  بقيادة  موسمه  استهل 
لالنتصار  الفريق  قاد  الذي  جبريل،  الطاهر 
شحات  بملعب  »الصداقة«  حساب  على  األول 
شحات  عمر  من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين 
المدرب  ثم  العمامي،  الرحمن  عبد  والمخضرم 
»األخضر«  فريقه  قاد  الذي  الشيخي  اهلل  عبد 
على  ملعبه  على  واألول  تواليًا  الثاني  للفوز 
العبه  أحرزه  لصفر  بهدف  »التعاون«  حساب 

الدرسي. محمد 
وتجربة  خبرة  المدرب سمير شمام  ويمتلك 
النجاحات  عديد  سجل  أن  له  وسبق  كبيرة، 
بتونس  األندية  فرق  من  عدد  مع  كمدرب 
والبحرين أبرزها »المحرق« و»الرفاع الشرقي« 
أشرف  أن  سبق  كما  و»الرفاع«،  و»المنامة« 
الذي  األردني  األولمبي  المنتخب  حظوظ  على 
في  ُأقيمت  التى  آسيا  كأس  بطولة  في  شارك 

تايالند قبل عامين.
فريقًا،   24 بظهور  الجديد  الموسم  ويسير 
وزعوا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقًا، 
المجموعة األولى في المنطقة الشرقية، ضمت 
و»التحدي«  و»الهالل«  بنغازي«  »األهلي 
و»األخضر«  سرت«  و»خليج  و»النصر« 
و»دارنس« و»شباب الجبل« و»نجوم أجدابيا« 
وضمت  و»التعاون«،  و»الصداقة«  و»األنوار« 
فرق  الغربية  المنطقة  في  الثانية  المجموعة 
و»المدينة«  و»االتحاد«  طرابلس«  »األهلي 

و»الخمس«  و»السويحلي«  و»الوحدة« 
و»الشط«  و»رفيق«  المصراتي«  و»االتحاد 

و»أبوسليم«. و»المحلة«  و»األولمبي« 
حسين  المسابقات،  لجنة  رئيس  وأعلن 
بدوري  سيكون  البطولة  نظام  أن  البوسيفي، 
مجموعة،  كل  من  والثاني  األول  رباعي، 
مالعب  في  الدور  هذا  مباريات  وستكون 
اختيار  سيتم  النهائية  والمباراة  محايدة، 
وفي  المسابقات،  لجنة  قبل  من  لها  ملعب 
النهائية  للمباراة  القانوني  الوقت  انتهاء  حالة 
كما  الترجيح،  لركالت  اللجوء  سيتم  بالتعادل 
سيكون  أنه  إلى  المسابقات  لجنة  رئيس  أشار 
إجراء  بعد  لفريقين،  الممتاز  بالدوري  البقاء 

المجموعتين،  في  الترتيب  ألواخر  رباعي  دوري 
الكرة  اتحاد  رئيس  فريقين.  مجموعة  كل 
قبل  من  أكد  الشلماني،  الحكيم  عبد  الليبي، 
بعد  للدوري،  الفنية  اللجان  تشكيل  سيتم  أنه 
لجائحة  الطبية  العليا  اللجنة  من  اإلذن  إعطاء 
لكرة  الليبي  االتحاد  لجان  وأن  »كورونا«، 
القدم جاهزة لجميع مباريات الدوري، حيث قال 
يوليو  شهر  في  سينتهي  »الدوري  الشلماني: 
األوراق  ترتيب  في  فعلي  بشكل  بدأنا   ،2021
حتى  المشاركين  للحكام  دورة  تنظيم  وسيتم 
هناك  كما سيكون  للمسابقة،  جاهزين  يكونوا 
تنسيق مع فيفا إلقامة دورة للحكام لتجهيزهم 
العريضة،  الخطوط  ووضعنا  الفار،  تقنية  على 

أول  وسنكون  للدوري،  جاهزة  اللجان  وجميع 
التعاون  فقط  ونريد  الوباء،  لهذا  المتحدين 
مع األندية؛ لذا طالبت بأن يكون الدوري لمدة 
وضع  ويجب  تأجيل،  أي  نريد  وال  أشهر  أربعة 
المشاركة  والفرق  للمنتخبات  االستحقاقات 
ال  نحن  االعتبار،  بعين  القارية  البطوالت  في 
وفي  والصغيرة،  الكبيرة  األندية  بين  نفرق 
في  المشاركة  عن  األندية  أحد  اعتذار  حال 
الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليه، ولن أخالف 
بين  فرق  هناك  وليس  واللوائح  القوانين 
ويتطلب  عنها،  بعيد  أنا  فالمجاملة  األندية، 
األمر منا حاليًا تعاون األندية واإلعالم الرياضي 

مع االتحاد الليبي لكرة القدم«.

»األخضر« يستعين بخبرة سمير شمام للمرة الثالثة

● سمير شمام وسط العبيه في تدريبات األخضر

الوسط - زين العابدين بركان

االتحاد يقيل البرتغالي دا كوستا 
بعد إخفاق أفريقي واهتزاز محلي

االتحاد  نادي  إدارة  مجلس  أعلن 
األول  للفريق  الفني  الجهاز  إقالة 
المدرب  بقيادة  القدم  لكرة 
خصوصا  كوستا،  دا  البرتغالي 
خالل  للفريق  السيئة  النتائج  بعد 
في  االتحاد  وأكد  األخيرة،  الفترة 
الرسمية  بيان رسمي، عبر صفحته 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
اإلدارة  مجلس  أن  »فيسبوك«، 
توصل إلى أن استمرارية مدرب 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
ترتقي  ال  الوضعية،  بهذه 
نادي  وطموح  مستوى  إلى 
فريق  خلق  في  االتحاد 
البطوالت  على  ينافس 
وتابع  والمحلية.  األفريقية 
وبعد  »وعليه،  البيان: 
المجلس  أصدر  التشاور، 
الطاقم  كامل  بإعفاء  قرارا 
كوستا  دا  البرتغالي  بقيادة  للفريق  الفني 
اإلداري  الطاقم  إعفاء  وأيضا  ومساعديه، 
أسامة  تعيين  االتحاد  أعلن  كما  للفريق، 
الفريق  لقيادة  كوستا،  لدا  خلفا  الحمادي 
كلفت  كما  المقبلة،  االستحقاقات  في 
مفتاح  الوطني  المدرب  النادي  إدارة 
ألسامة  خلفا  الفريق  حراس  تدريب  غزالة 

السنوسي.
مع  االتحاد  تعادل  أن  بعد  هذا  يأتي 
وفي  هدف،  مقابل  بهدف  رفيق  فريق 
وله  الليبي،  الدوري  في  نقطتان  رصيده 
مباراة مؤجلة مع فريق المدينة ستقام 
االتحاد  فريق  ودع  كما  الجمعة،  غدا 

القاري،  الصعيد  على  الكونفدرالية  بطولة 
التأهل  عقب  المصري،  بيراميدز  أمام 
على  »العميد«  االتحاد  لفريق  المستحق 
بفوزه  الصومالي  هورسيد  فريق  حساب 
إيابا،  ذهابا برباعية وتأكيد تفوقه وتأهله 
فريق  لمواجهة  االتحاد  فريق  ليتأهب 
الثاني  الدور  ضمن  المصري  بيراميدز 
أول  في  األفريقية،  الكونفدرالية  لبطولة 
مواجهة كروية رسمية تجمع ممثلي الكرة 
ثالث  بيراميدز  فريق  يعد  حيث  بالبلدين، 
خالل  االتحاد  فريق  يقابله  مصري  فريق 
أفريقيا  الليبية  للكرة  وتمثيله  مشاركاته 

وعربيا.
من  االتحاد  فريق  بيراميدز  وأطاح 
لكرة  األفريقية  الكونفدرالية  كأس  بطولة 
أهداف  بثالثة  عليه  فاز  أن  بعد  القدم، 
مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، 
بالقاهرة، ضمن  الجوي  الدفاع  ملعب  على 
وتقدم  المسابقة،  من  الـ32  دور  إياب 
وعادل  مادي،  علي  العبه  عبر  أوال  االتحاد 
السعيد  عبداهلل  بواسطة  النتيجة  بيراميدز 
إيريك  البوركيني  وسجل  جزاء،  ضربة  من 
دودو  وأضاف  الثاني،  الهدف  تراوري 
في  االتحاد  ونجح  الثالث،  الهدف  الجباس 
عمران  بواسطة  الثاني  الهدف  تسجيل 
صالح، وكان بيراميدز حقق الفوز في مباراة 
ملعب  على  بينهما  أقيمت  التي  الذهاب 
الغاني  أحرزه  وحيد  بهدف  اإلسكندرية 
المصري  الفريق  ليتأهل  أنطوي،  جون 
الكونفدرالية،  لبطولة  المكرر  الـ32  لدور 
ليخفق دا كوستا، ويفشل في تنفيذ وعوده 

المسؤولية. السابقة فور توليه 

● الالفي
● المصراتي

● دا كوستا

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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غياب املحكمة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

إال  سنة،   15 قرابة  منذ  إنشائها  محاوالت  رغم 
لم  الرياضي ظلت مشروعًا  التحكيم  أن محكمة 
أكدت  حيث  الليبية،  الرياضة  في  بعد  النور  يرَ 
وفي  شخصيات  عدة  بين  األخيرة  المشاكل 
وجود  أهمية  الكرة  واتحاد  األولمبية  اللجنة 
بعض  أن  خاصة  النزاعات،  في  تفض  محكمة 
حلحلة  في  قاصرة  أصبحت  أنها  يبدو  اللوائح 
مبدأ  يطبق  البعض  أن  كما  قانونيًا،  المشاكل 
»الحكم والخصم«، وهو القاضي والجالد، ولذلك 

يصبح من الصعب فض هذه النزاعات.
الليبي  االتحاد  رئيس  بين  األخيرة  المشكلة 
ومنافسه  الطشاني،  أنور  السابق،  القدم  لكرة 
على  الشلماني  عبدالحكيم  الحالي  الرئيس 
رئاسة االتحاد في االنتخابات المقبلة بعد إبعاد 
إلى  باللجوء  وتهديده  المنافسة  من  الطشاني 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« تؤكد أهمية 

وجود هذه المحكمة.
الليبية  األولمبية  اللجنة  مشكلة  أن  كما 
إنشاء  خلفية  على  اإلدارية  الرقابة  مع  األخيرة 
من  اختصاصها  من  ليس  اتحادات  وتكوين 
األول  النائب  إسقاط  آخر  جانب  ومن  جانب، 
قريش،  عادل  الرماية  اتحاد  ورئيس  لألولمبية 
أعضاء  بصفتهم  العمومية  الجمعية  من  بقرار 
الشخصيات  بعض  وشكاوى  اإلدارة،  مجلس 
عمق  أكدت  الدولية  األولمبية  للجنة  األولمبية 
المشاكل القانونية الرياضية وعدم وجود جسم 
من  وغيرها  اإلشكاليات،  هذه  يحسم  قاتوني 
قضايا الرياضة التي تحتاج من يحسمها بحسم 

قوي قانونيًا وعدم جعلها تتراكم.
والرياضة  الشباب  وزارة  محاوالت  كل  ورغم 
بعد  فيما  الليبية  األولمبية  اللجنة  ثم  سابًقا، 
بإنشائها  اللجان  وتكوين  المحكمة  إلنشاء 
هذه  كل  أن  إال  األساسي،  نظامها  وتجهيز 
المختصين  بعض  ويرى  تنجح،  لم  المحاوالت 
هي  الجهات  هذه  أن  األسباب  من  سببًا  أن 
من  إنشائها  من  والبد  والخصم«،  »الحكم 
الوزراء  مجلس  مثل  الدولة  من  تشريعي  جسم 

أو مجلس النواب.
ليبية  رياضي  تحكيم  محكمة  تنشأ  متى 
التوجه  عن  المحليين  المشتكين  تغني 
كثير  ينتظره  أصبح  حلم  الدولية..  للمنظمات 

من المهتمين بالرياضة.

بمشاركة  الرياضي  األمن  قبل  من  التأمين  وجاء 
الدولة  في  المختصة  والجهات  األمنية  األجهزة 
كرة  واتحاد  والرياضة  للشباب  العامة  والهيئة 
وصواًل  الداخلية  ووزارة  الرياضي  واإلعالم  القدم 
الزيارة  لبرنامج  بالفندق  لإلقامة  المطار  من 

والمؤتمر الصحفي.
سبق وأكد رئيس االتحاد الليبي وعضو المكتب 
التنفيذي باالتحاد األفريقي لكرة القدم، عبدالحكيم 
الشلماني، أن االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل، 
االتحاد  صعيدي  على  مارسه  الذي  الضغط  بعد 
جياني  ورئيسه  »فيفا«  الدولي  ونظيره  األفريقي 
هدفها  »الزيارة  الشلماني:  قال  حيث  إنفانتينو، 
وما  الرياضية  والمرافق  المالعب  أوضاع  دراسة 

المنافسات وعودة فتح المالعب  يتعلق باستضافة 
الحظر،  ورفع  القارية  المنافسات  الحتضان  الليبية 
لتتمكن المنتخبات واألندية من اللعب على مالعبنا 

بعد طول غياب«.
ما  »كاف«  اجتماع  في  الشلماني  وأوضح 
تكاليف  من  الليبية  واألندية  الفرق  له  تتعرض 
التحكيمية،  المظالم  وكذلك  السفر،  وتأثير 
خصوصًا ما تعرض له نادي األهلي بنغازي أخيرًا، 
وهناك تفهم كبير في »كاف« لهذه القضية، كما 
جاء  بما  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رحبت 
بتشكيل  لـ»كاف«  التنفيذي  المكتب  اجتماع  في 
ليبيا بهدف تفقد عدد من  لزيارة  لجنة مستعجلة 
الحظر  رفع  أجل  من  ضرورية  كخطوة  المالعب 
الهيئة  تعلق  إذ  الليبية،  المالعب  على  المفروض 
الجماهير  وتنتظرها  الزيارة،  هذه  على  اآلمال 
القدم  كرة  والعبو  عمومًا  الليبية  الرياضية 
ليبيا  دولة  كاهل  عن  يرفع  بما  اإليجابية  نتائجها 
خزينة  ترهق  التي  الباهظة  المالية  المصروفات 
الدولة، وترفع من جانب آخر ما يعانيه الرياضيون 
إرهاق  من  أرضهم  خارج  اللعب  ويالت  من 
نتائجهم  على  السيئ  األثر  بالغ  له  كان  أصابهم 
جماهيرهم  مساندة  من  وحرمانهم  ومشاركاتهم 

وحرمانهم من التمتع بفرص اللعب على أرضهم.

»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد  أنهى 
ألربع  تواصلت  التي  بنغازي،  لمدينة  زيارته 
يترأسه  الذي  الوفد  خاللها  زار  ساعة  وعشرين 
ملعب  النيجر  اتحاد  رئيس  حميدو  هيما  جبريل 
وملعب  وجليانة  تيبستي  وفندقي  بنينا  شهداء 
واختتمها  بنغازي،  لملعب  الجانبي  التدريبات 
تيبستي،  بفندق  عقد  الذي  األمني  باالجتماع 
من  المكلفة  اللجنة  قبل  من  التام  التحفظ  ورغم 
إعالمية،  تصريحات  بأي  اإلدالء  عدم  على  »كاف« 
عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أن  إال 
على  الرياضي  الوسط  طمأن  الشلماني  الحكيم 
الكرة  اتحاد  حرص  بعد  خاصة  الزيارة،  نتائج 
الليبي وتأكيده على توفير وتقديم كل الضمانات 
الطيب،  األثر  لها  كان  التي  المطلوبة  والظروف 
ومن شأنها أن تعزز من إنهاء رفع الحظر المفروض 

على المالعب الليبية منذ أكثر من سبع سنوات.
عبدالحكيم  الليبي  الكرة  اتحاد  رئيس  وقال 
الوفد  زيارة  إن  صحفية  تصريحات  في  الشلماني 
في  كبيرة  خطوة  ويعتبرها  إيجابية،  كانت  لليبيا 
سبيل رفع الحظر عن المالعب الليبية بعد سنوات 
سيتابع  بأنه  الرياضي  الجمهور  وطمأن  طويلة، 
رئيس  ووجه  للكاف  اللجنة  سترفعه  الذي  التقرير 
واللجان  الجهات  لكافة  والتقدير  الشكر  االتحاد 

واألجهزة األمنية وكل من مد يد العون والمساعدة 
في سبيل نجاح هذه الزيارة قبل أن يعود الوفد إلى 

طرابلس الختتام زيارته التي امتدت لثالثة أيام.
األيام  خالل  ليبيا  في  االستعدادات  وتواصلت 
قبل  من  المكلفة  اللجنة  الستقبال  الماضية 
ليبيا  لزيارة  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

برئاسة  الليبية،  المالعب  عن  الحظر  رفع  بهدف 
القدم،  لكرة  النيجر  اتحاد  رئيس  حميدو  جبريل 
والمصري  أمانو،  كريستيان  من  كل  وعضوية 
اتحاد  عام  أمين  الهمامي  ومحمود  زكريا،  أحمد 
بزيارة مرافق  لجنة »كاف«  وقامت  أفريقيا،  شمال 
ملعب طرابلس الدولي وبعض الفنادق، ثم زيارة 

بنينا،  شهداء  ملعب  لتفقد  بنغازي  مدينة  إلى 
كما  المدينة،  في  الموجودة  الفنادق  وبعض 
الدكتور  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيس  استقبل 
الطبال  عبدالباسط  العميد  القنطري،  بشير 
لزيارة  للتنسيق  وذلك  الرياضي،  األمن  مدير 
بالكامل،  البرنامج  لتأمين  ليبيا  إلى  »كاف«  وفد 

»كاف« يتسلم تقرير رفع الحظر على املالعب الليبية وسط تحفظ شديد

● الشلماني يتوسط رجال االتحاد األفريقي لكرة القدم أثناء الزيارة

تحٍد فاصل ينتظر »األهلي بنغازي« أمام »موتيما« في كينشاسا.. األحد

فرط فريق »األهلي بنغازي« لكرة القدم، الممثل 
على  األندية  بطوالت  في  الليبية  للكرة  الوحيد 
في  كان  ثمين  فوز  فرصة  في  القاري،  المستوى 
الكونغولي  »موتيما«  فريق  ضيفه  أمام  متناوله 
في  لهدف  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  ليكتفي 
المباراة التي جمعت الفريقين مساء األحد الماضي 
ذهاب  ضمن  بالقاهرة  بتروسبورت  بملعب 
بطولة  ملحق  من  مكرر  والثالثين  الثاني  الدور 
الليبية  الكرة  ممثل  بداية  وجاءت  الكونفدرالية، 
سيطرته  ترجمة  في  نجح  حين  ومثالية  مبشرة 
عن  سريع  بهدف  ليتقدم  نتيجة،  إلى  وأفضليته 
تمريرة  تلقيه  بعد  العبيدي  الشامخ  العبه  طريق 
المهاجم السريع جبريل  على طبق من ذهب من 

مرسال.
هدفه  يعزز  أن  بنغازي  لألهلي  يمكن  كان 
واالطمئنان،  الثقة  من  الكثير  يمنحه  ثانٍ  بهدف 
لكن العبه عبد اهلل العرفي أهدر فرصة هدف الفوز 
األيسر  بالقائم  ارتطمت  جزاء  ركلة  من  الثاني 
هذه  لضياع  وكان  الكونغولي،  الفريق  لمرمى 
الضيف  الفريق  جعلت  إذ  كبير،  سلبي  أثر  الركلة 
بفعالية،  يتحرك  بدأ  حيث  وينتعش،  يستيقظ 
أغلب  خالل  بنغازي«  »األهلي  مرمى  على  ضاغطًا 
جاهزيته  من  مستفيدًا  الثاني،  الشوط  فترات 
البدنية لينجح في تعديل النتيجة برأسية مهاجمه 
جديد  يطرأ  ولم  دفاعية،  هفوة  إثر  كابونغو، 
طابع  عليها  غلب  التي  المباراة  دقائق  باقي  في 
الكرة  ممثل  جعل  الذي  القوي  البدني  االندفاع 
الليبية يفقد جهود أكثر من العب لينتهي الحوار 
في  لهدف  بهدف  بالتعادل  الفريقين  بين  األول 
كينشاسا،  بملعب  الحاسمة  العودة  مباراة  انتظار 
األحد المقبل، من أجل حسم بطاقة الترشح لدور 
ويحتاج  الكونفدرالية،  كأس  لبطولة  المجموعات 
ممثل الكرة الليبية إلى الفوز أو التعادل اإليجابي 

بأكثر من هدف لحسم بطاقة العبور.
وضيفه  بنغازي«  »األهلي  مبارة  شهدت 
للمدافع  مبكرة  مغادرة  الكونغولي  »موتيما« 
من  تحرمه  قد  إلصابة  لتعرضه  بوعقيلة  بوبكر 
بينما  اإلياب،  مباراة  في  والمشاركة  الظهور 
ستشهد مباراة العودة عودة نجم وسط الميدان 
عن  غاب  الذي  بمانديال،  الشهير  فتحي  محمد 
لقاء الذهاب األول نتيجة اإليقاف وضمت تشكيلة 
رزق حارس  بنغازي« كاًل من جواد  فريق »األهلي 
المرمى، وقائد الفريق بوبكر بوعقيلة وطاهر بن 
والشامخ  التائب  والمعتصم  النايلي  وسعيد  عامر 
عمران  بن  وسفيان  العرفي  اهلل  وعبد  العبيدي 
وجبريل مرسال وطه الشريف وإبراهيم بودبوس 
سيتحرك  الذي  اإلطار  نفس  وهو  شلبي،  وأحمد 

أرسوف  ديغان  الصربي  بقيادة  الفني  الجهاز  فيه 
أول،  مساعدًا  ماركو  ميلك  ويعاونه  فني،  كمدير 
وكيرشك  ثانيًا،  مساعدًا  الربيعي  أنيس  بجانب 
ألكسندر معدًا بدنيًا، وستيفان رادولوفيتش مدرب 

حراس، وفالديمير انتونوفيتش طبيبًا.
موعدًا  ضرب  بنغازي«  »األهلي  فريق  وكان 
الظروف  قادته  أن  بعد  األفريقي،  التحدي  مع 

الكرة  سمعة  عن  الدفاع  مسؤولية  لتحمل 
النصر  خروج  بعد  األندية،  صعيد  على  الليبية 
واالتحاد  طرابلس  واألهلي  األبطال،  دوري  من 
بنغازي«  »األهلي  ليتحول  »الكونفدرالية«،  من 
في  مكرر  الـ32  دور  إلى  األبطال  دوري  من 
القرعة  وضعته  حيث  »الكونفدرالية«،  بطولة 
الكونغو  ممثل  »موتيما«  فريق  مواجهة  في 

الحاسم بملعب  العودة  لقاء  الديمقراطية، ويدور 
العاصمة كينشاسا في 21 من نفس الشهر.

يأتي هذا بعد أن ودع فريق »األهلي بنغازي« 
خسر  أن  بعد  درامي،  بشكل  األبطال  دوري 
التونسي  »الترجي«  أمام  بالغة  وبصعوبة  بشرف 
مرحلة  إلى  تأهل  الذي  راديس،  في  ملعبه  على 
 )2  -  3( والمثير  الثمين  فوزه  عقب  المجموعات، 
على ضيفه »األهلي بنغازي«، ضمن إياب دور الـ32 
جرى  الذي  الذهاب  لقاء  وكان  القارية،  للمسابقة 
المصرية،  العاصمة  في  سبورت«  »بترو  بملعب 
قد  له،  ملعبًا  الليبي  الفريق  اتخذه  الذي  القاهرة، 
انتهى بالتعادل دون أهداف قبل أسبوعين، وبادر 
الشعاللي  غيالن  العبه  عبر  بالتسجيل  »الترجي« 
من ركلة جزاء، لكن »األهلي بنغازي« أحرز هدف 

التعادل عبر سعيد النايلي.
عقب  الدور  لهذا  الكونغولي  الفريق  تأهل 
إقصائه بطل أنغوال فريق أونزي برافوس بعد فوزه 
إيابًا بهدفين لهدف،  ذهابًا بهدف ثم جدد فوزه 
الثالثة  المرتبة  في  حل  »موتيما«  فريق  وكان 
الماضي،  الموسم  الكونغولي  الدوري  لبطولة 
بطولة  في  بالده  لتمثيل  أهله  الذي  المركز  وهو 

»الكونفدرالية«، التي يشارك في منافساتها للمرة 
بلغ  الماضي  الموسم  خالل  وكان  تواليًا،  الرابعة 

دور المجموعات.
في  مواجهاته  أولى  بنغازي«  »األهلي  دخل 
غياب  بعد  العائد  الممتاز،  العام  الدوري  مسابقة 
طويل، حيث التقى جاره الهالل في ديربي ساخن 
المباراة  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  وفاز 
 ،46 رقم  المحلي  بالدوري  خاضها  التي  الوحيدة 
المصرية،  العاصمة  إلى  الفريق  بعدها  ليسافر 
القاهرة، للدخول في معكسر خارجي، بعد أن ضرب 
»األهلي  نادي  إدارة  وتراهن  األفريقي،  الموعد 
حيث  الصربية،  التدريبية  المدرسة  على  بنغازي« 
النسخة  بنغازي« وصيف بطل  يعد فريق »األهلي 
مشاركة  آخر  في  ظهوره  سجل  أن  فبعد  األخيرة، 
له في دوري أبطال العرب بقيادة جزائرية للراحل 
الصربية  التدريبية  للمدرسة  عاد  بلحوت  رشيد 
التي ربطته بها عالقة قديمة تعود ألكثر من أربعة 
المدرب األسكندر كابتينافوتش  عقود، حيث كان 
الفريق  ويقود  األهلي  يدرب  صربي  مدرب  أول 
الدوري  ببطولة  الثالث  للتتويج  وقاده  محليًا 
الليبي في منتصف السبعينات، فيما كان مواطنه 
بنغازي«  »األهلي  يقود  صربي  مدرب  آخر  دراقان 
العام 2009، حيث قاده محليًا وعربيًا وساهم في 
فريق  أمام  أفريقيا  شمال  بطولة  لنهائي  قيادته 
النادي  إدارة  تعاقدت  كما  التونسي،  الصفاقسي 
مع عدد من الالعبين الجدد أبرزهم الحارس مراد 
المنتصر  وإبراهيم  العبيدي  والشامخ  الوحيشي 
طه  والمهاجم  بوعقيلة  وبوبكر  النائلي  وسعيد 
الدولي  والمدافع  الثلبة  حامد  والمدافع  الشريف 
بودبوس  وإبراهيم  مرسال  وجبريل  شلبي  أحمد 

وسعد جبارة.

● حماس وجدية في تدريبات األهلي بنغازي

● مباراة الذهاب بين األهلي بنغازي وموتيما الكونغولي

اإلدارة تواصل الرهان على المدرسة 
الصربية بقيادة المدير الفني ديغان أرسوف 

ومعاونيه ماركو والربيعي وألكسندر

الوسط - زين العابدين بركان

ممثل الكرة الليبية الوحيد يستعيد »مانديال« بعد انتهاء اإليقاف ويخسر جهود بوعقيلة لإلصابة في »الكونفدرالية«

بعد التفريط في الفوز ذهابًا بالقاهرة

عبد  الــواعــد،  القدم  كــرة  حكم  يستحق 
األسبوع  ونجم  حكم  لقب  الراعي،  المنعم 
مباراة  أول  إدارة  في  الالفت  نجاحه  بعد 
والشهرة  ــواء  األض دوري  مالعب  في  له 
مباراة  بامتياز  قاد  له، حيث  أول ظهور  في 
ُأقيمت،  التي  و»األولمبي  »المحلة  فريق 
ضمن  طرابلس  بملعب  الماضي،  الجمعة 
األسبوع  لحساب  الثانية  الجولة  ذهــاب 
الفريقين  تعادل  عن  وأسفرت  الثاني، 
االفتتاح  هــدف  جــاء  حيث  لهدف،  بهدف 
ودقيقة،  صحيحة  جزاء  ركلة  من  للمحلة 

النتيجة األولمبي. بينما عدل 
أسرة  من  هو  الصغير  الراعي  الحكم 
ابن  فهو  الشهيرة،  الرياضية  الــراعــي 
الراعي  شقيق الحكم الدولي السابق عادل 
العام  طرابلس  مدينة  مواليد  من  وهو 
مبكرًا  التحكيم  بمجال  والتحق   1997
العام  أولــى  درجــة  حكم  ثم   2013 العام 
المسابقة  في  حكم  أصغر  وهــو   2018
بين  واعد  مستقبل  ينتظره  حيث  الحالية، 
االستياء  بعد  خصوصًا  الشباب،  الحكام 
في  الحكام  مــن  ــدد  ع أداء  مــن  الكبير 
صافرة  لتمثل  والثانية،  األولى  الجولتين 
الراعي الصغير بارقة أمل الحت في انتظار 
المنوال  نفس  على  العطاء  يواصل  أن 
واالنطالقة  البداية  هــذه  على  ويحافظ 
أمل  على  بالخير  تبشر  التي  والجاهزية 
حذوه  الصاعدين  الحكام  باقي  يحذو  أن 
وهي  والــمــثــابــرة،  واالجــتــهــاد  الجد  فــي 
التي  العامة  التحكيم  للجنة  تحسب  خطوة 
سياسة  انتهاج  في  ستبدأ  يبدو  ما  على 
في  المتميزين  الشباب  بالحكام  الدفع 
من  الحكام  من  تكررت  التي  األخطاء  ظل 

التحكيمية. والتجربة  الخبرة  أصحاب 
من  األولــى  الثالث  الجوالت  وشهدت 
تحكيمية،  أخطاء  المحلية  البطولة  عمر 
ــوات  ــف ــه ــاء وال ــطـ حــيــث تــســبــبــت األخـ

آخر  على  فريق  كفة  ترجيح  في  التحكيمية 
باحتساب  إما  ذاك  على  الفريق  هذا  وفوز 
أو  صحتها  فــي  مشكوك  جـــزاء  ركـــالت 
عن  فضاًل  الجدل،  بعض  ــارت  أث ــداف  أه
عديد  طالت  التي  الــحــمــراء  البطاقات 
من  مختلفة  وتقديرات  ألسباب  الالعبين 
جعل  هــذا  كل  الصافرة،  أصحاب  جانب 
بعض  لوضع  تضطر  العامة  التحكيم  لجنة 
إيقاف  وتقرر  االتهام،  قفص  في  حكامها 

البعض منهم وإحالة آخرين للتحقيق.
الحكم  قــاد  الخارجي،  التمثيل  وفــي 
مباراة  الشلماني،  معتز  الليبي  الدولي 
للشباب  األفريقية  األمــم  بطولة  افتتاح 
األخير  بين  موريتانيا  في  عامًا   20 تحت 
الكاميرون  بفوز  انتهت  حيث  والكاميرون، 
بهدف  المستضيف  البلد  موريتانيا،  على 
زمن  من   81 الدقيقة  في  جــاء  رد  دون 
جونيور  صنداي  المهاجم  بإمضاء  المباراة 

األولــى  المجموعة  الكاميرون  ليتصدر 
الدولي  االفتتاح  مباراة  وأدار  نقاط،  بثالث 
والمساعدان  الشلماني  معتز  الليبي 
إسماعيل  وأيمن  مصر  من  وحيد  يوسف 
غيسان  بيري  الرابع  والحكم  تونس  من 

الغابون. من 
بمشاركة  تقام  البطولة  أن  إلى  يشار 
مجموعات،  ثالث  على  موزعة  فريقًا   12
والكاميرون  موريتانيا  األولى:  المجموعة 
الثانية:  المجموعة  وموزمبيق،  وأوغندا 
وأفريقيا  وناميبيا  وتونس  فاسو  بوركينا 
وتنزانيا  غانا  الثالثة:  المجموعة  الوسطى، 
تتبارى  األول،  الدور  في  وغامبيا،  والمغرب 
دوري،  نصف  من  بينها  فيما  مجموعة  كل 
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى جانب 
للدور  الثالث  المركز  في  منتخبين  أفضل 
بنظام  منافساته  تُقام  الذي  النهائي،  ربع 

خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الراعي أصغر حكام الدوري.. ومعتز رهان أفريقي

● الشلماني في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

يترقب الشارع الرياضي الليبي خالل الفترة 
الحالية ما سيسفر عنه الطعن الذي تقدم 
به أنور الطشاني، رئيس اتحاد كرة القدم 

السابق، إلى االتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« على خلفية استبعاده من سباق الترشح 

لرئاسة االتحاد بحجة عدم قيامه بالتسليم 
والتسلم عند تركه رئاسة االتحاد العام 2017. 

وعلمت جريدة »الوسط« أن أنور الطشاني 
باعتباره محاميا، تقدم بشكوى للقضاء المحلي 

على خلفية هذا االستبعاد، ويتوقع عودته 
لسباق الترشح من جديد لخبرته في اللوائح 
والقوانين الرياضية، كما أنه مرشح قوي في 

سباق المنافسة على الرئاسة لخبرته السابقة.
وألول مرة في تاريخ الكرة الليبية يتقدم 

أكثر من 60 مرشحا رسميا للتنافس على 
رئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، 

وستكون االنتخابات فرصة مهمة أمام 
الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة القدم 

الختيار مجلس إدارة قوي خصوصا في ظل 
انتقادات متواصلة للمجلس الحالي الذي 

تنتهي مدته في شهر مارس المقبل، وفي 
ظل إخفاقات متواصلة للكرة الليبية على 

صعيد المنتخبات وآخرها الخروج من الدور 
األول لبطولة كأس األمم األفريقية الـ»شان« 

وقبلها النتائج المتواضعة جدا للمنتخب 
األول في بطولة أفريقيا الكبار المعروفة 
بالـ»كان«، لتنعقد اآلمال على الجمعية 

العمومية في اختيار 11 عضوا بما فيهم 
الرئيس من 62 مرشحا.

ترقب لطعن الطشاني 
قبل انتخابات اتحاد الكرة

وفد االتحاد األفريقي لكرة القدم ينتهي 
من زيارة طرابلس وبنغازي ويرفع توصياته 
السرية.. والشلماني يتعهد بمتابعة الموقف

المحلة مع رفيق.. واألنوار أمام الهالل 
في افتتاح مباريات األسبوع الرابع

أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم 
الممتاز،  الدوري  من  الرابع  األسبوع  مباريات  جدول 
الذي سيشهد على صعيد منافسات دوري المجموعة 
األولى يوم اإلثنين 22 فبراير مباريات تجمع األنوار 
مع الهالل بملعب بنينا، والثالثاء 23 فبراير التعاون 
 24 واألربعاء  أجدابيا،  بملعب  الجبل  شباب  يلتقي 
شهداء  بملعب  سرت  خليج  يلتقي  النصر  فبراير 
بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقي األخضر بملعب أجدابيا، 
والتحدي يلتقي الصداقة بملعب بنينا، والجمعة 26 

فبراير دارنس يلتقي األهلي بنغازي بدرنة.
يوم  فيشهد  الثانية،  المجموعة  صعيد  على  أما 
بملعب  رفيق  مع  المحلة  مباراة  فبراير   21 األحد 
يلتقي  أبوسليم  فبراير   22 واإلثنين  طرابلس، 
الخمس بملعب طرابلس، والثالثاء 23 فبراير الشط 
يلتقي األولمبي بملعب طرابلس، والسويحلي يلتقي 

 24 واألربعاء  مصراتة،  بملعب  طرابلس  األهلي 
االتحاد  يلتقي  المصراتي  االتحاد  فبراير 

المدينة  يلتقي  والوحدة  مصراتة،  بملعب 
منافسات  وشهدت  طرابلس.  بملعب 

فوز  الدوري  الثالث من بطولة  األسبوع 
التحدي بملعب درنة بهدف على فريق 
دارنس سجله أحمد أبوخريص، ليصبح 

دارنس  أما  نقاط،  ثالث  التحدي  رصيد 
نقطتين،  السابق  رصيده  بنفس  فبقي 

بشحات  الصداقة  ملعب  وفي 
الصداقة  فريق  استطاع 

فريق  على  الفوز  بشحات 
بهدفين  أجدابيا  نجوم 

سجلهما  نظيفين، 

محمد الكوري ومحمد بالش، ليرفع الصداقة رصيده 
فبرصيده  أجدابيا  نجوم  فريق  أما  نقاط،  أربع  إلى 
الخمس  مباراة  انتهت  بينما  واحدة،  نقطة  السابق 
والمحلة بالتعادل اإليجابي بهدف بملعب الخمس، 
أيوب عبد  للمحلة نصر دلة، وسجل للخمس  سجل 
اهلل، ليضيف الخمس نقطة في رصيده ويصبح ثالث 
نقاط، والمحلة أضاف نقطة وأصبح رصيده نقطتين.

األهلي  مباراة  ُأقيمت  طرابلس،  ملعب  وفي 
بهدفين  األول  بفوز  وانتهت  والشط،  طرابلس 
مقابل هدف، وشهدت خروج البطاقة الحمراء لالعب 
الشط محمد اقصوده، وجاء هدفا األهلي من ركلتي 
جزاء سجلهما معتز المهدي، ليبدأ األهلي طرابلس 
مع  المحلي  مشواره  في  جيدة  خطوات  اتخاذ  في 
يوسف،  طلعت  القديم  الجديد  المصري  مدربه 
مع  جديد  من  التجربة  بخوض  ترحيبه  أبدى  الذي 
»الزعيم«، متمنيا تكرار إنجاز حصد بطولة الدوري 
بينما  األفريقية،  للمنافسات  والعودة بقوة  المحلي 
ليرفع  الكانوني،  الصغير  للشط  الفارق  قلص 
األهلي طرابلس رصيده إلى سبع نقاط من ثالثة 
مباريات من فوزين وتعادل، أما فريق الشط 
خسارتين  من  واحدة  نقطة  فرصيده 
فريق  عاد  الزاوية  ملعب  وفي  وتعادل، 
نقاط  وثالث  ثمين  بفوز  أبوسليم 
األولمبي  فريق  على  فوزه  بعد  مهمة، 
هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة  بالزاوية، 
سجل ألبوسليم فراس جمعة والمحترف 
لألولمبي  الفارق  وقلص  كرست، 
الالعب رامي الطالب، بهذه النتيجة 
أربع  أبوسليم  رصيد  أصبح 
بنفس  واألولمبي  نقاط 
السابق  رصيده 

نقطتين.

الوسط - صالح بلعيدطرابلس - الصديق قواس

● يوسف

العشرية العشرية 
األولىاألولى
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ماذا: تمثل للسلطة الجديدة؟

من: المسؤول عن نتائجها؟

أين: مصير قادتها الحقيقيين؟

متى: يتم إنصافها؟

كيف: تحالفت بعض القوى الداخلية والخارجية إلجهاضها؟

لماذا: لم يجِن الليبيون ثمارها حتى اآلن؟

17 فبراير
++HH55

 كل شيء كل شيء  

أول انتخابات ليبية بعد االستقالل
69 سنة، أجريت أول انتخابات برلمانية في  في مثل يوم الغد، من 

ليبيا، ولم تمر تماما بسالسة وهدوء، إذ تأجلت في ثالث دوائر 
انتخابية في طرابلس إلى شهر مارس، بعد أن قام مشاغبون بتدمير 

التصويت  اقتصار  الرغم من  االنتخابات، على  االنتخابي يوم  السجل 
 55 21 عاما. انتخب  على الرجال العاقلين، الذين تزيد أعمارهم على 
عضوا لمجلس النواب في الدوائر االنتخابية ذات العضو الواحد. أما 
اقتراع، يسقطونها  الناخبون ورقة  الحضرية فكان يعطى  الدوائر  في 
الريفية  المناطق  بينما في  الملون لمرشحهم،  االقتراع  في صندوق 

الناخبون عمن يؤيدون وتسجل إجاباتهم من قبل ضابط  يسأل 
المراقبين شهودا.  لجنة من  التسجيل، مع 

وكانت اللجنة تضم ضابطا وقاضيا وشخصا مرموقا من الدائرة. ورفضت 
األمم المتحدة اقتراحا بضرورة مراقبة االنتخابات. وتنافس في االنتخابات 
ما مجموعه 141 مرشحا، وكانت هناك مجموعتان متعارضتان، يترأسهما 
كل من محمود المنتصر وبشير بك السعداوي، وانتهت بانتصار محمود 

المنتصر، واندلعت أعمال عنف تسببت في حظر األحزاب السياسية.

ليبيا األمسليبيا األمس

بعــد عقــود »بــل قــرون« مــن الكبــت والقهــر والحرمــان، وفــي غيــاب روايــة فكريــة ، 
وفــي منــاخ التصحــر مــا بعــد حقــب طويلــة مــن االســتبداد..ال نســتغرب خــروج نمــاذج 
ــتبداد  ــتأنس االس ــاول أن تس ــتبد، وتح ــادل المس ــم الع ــدس وه ــت تق ــرية ال زال بش
ــا«،  ــا إال العص ــي معان ــا يمش ــا م ــرة »احن ــعارات كثي ــميات وش ــت مس ــه تح ــروج ل وت
ــن  ــه م ــاء ب ــه واالحتم ــاف مع ــج واالصطف ــك التروي ــة لذل ــود القابلي ــتغرب وج وال نس
ــاخ أن  ــك المن ــي ذل ــذا فمــن الطبيعــي ف ــا عــن األمــن واألمــان. ول ــراغ، ربمــا بحًث الف
تكــون النتيجــة بــروز وانتشــار النزعــات العرقيــة والقبليــة والجهويــة والمصالــح اآلنيــة 
وتســيدها علــى المشــهد.. وفــي كل مرحلــة نجــد أنفســنا فــي صــراع غيــر مبــرر بيــن 
جماعــة لديهــا شــهوة للســلطة وقلــة مــن المعارضــة ولكنهــا لألســف »تتوحــم« علــى 
ــاب رحــم  ــه حمــل كاذب وهمــي نظــرًا لغي ــي حقيقت ــر ف الســلطة أيضــًا!؛ وأظــن األم
ــم  ــي، ول ــه التدخــل اإلقليمــي والدول ــر ومن ــة. المشــهد المعــاش ينطــق بالكثي الدول
ــل  ــا نفاض ــل صرن ــة«، ب ــيادة الوطني ــن »الس ــدث ع ــن نتح ــد ونح ــاء بع ــا الحي يأخذن
بيــن تدخــل عربــي وتدخــل أجنبــي! المؤلــم حًقــا هــو ال وجــود حقيقيــًا لتوجــه »مدنــي 
ديمقراطــي« نظــرًا لغيــاب التجربــة وغيــاب الروايــة التــي تمثــل اتجاهــًا فكريــًا وأرضيــة 
يمكــن البنــاء عليهــا.. ولــذا يصعــب تقييــم المواقــف، والمشــهد يزدحــم بالثنائيــات.. 
الصــواب والخطــأ والحــق والباطــل والعســكر أم اإلســالمنجية وهــؤالء ســلفية أم 
ــج  ــات للضجي ــوردات« وميكروفون ــع »كيب ــي الواق ــك ف ــا هنال ــخ... كل م ــوان... إل إخ
واصطفافــات عاطفيــة ولمــن يدفــع، )جيــوش إلكترونيــة وفضائيــات(، منطلقاتهــا 

ــة. ــح اآلني ــاز األعمــى للمصال ــه االنحي ــة ولكن ــا بوجهــة نظــر معين ليســت إيمانً
نعــم ال يوجــد لدينــا تيــار مدنــي حقيقــي! ولكــن المــزاج العــام الليبــي يكــره التأطيــر 
والنمذجــة ويتــوق للحريــة وربمــا جــاز القــول إن مجتمعنــا ليبرالــي الهوى...ومــا لدينــا من 

إســالمنجية يبــدو حالهــم كالدمــى التــي يحركونها مــن الخارج 
كمســرح العرائــس، وذلــك بحكــم التراتبيــة التنظيميــة والــوالء 
لمرجعيــات )خارجيــة( يدينــون بالــوالء والتبعيــة لهــا فــي خضم 
الصــراع.. وبعــد كل المآســي والجرائــم والدمــار... ظهــرت 
فــي األفــق مفــردات تتأرجــح بيــن الشــماتة فــي فبرايــر ومــدح 
للنظــام القديــم علــى اســتحياء.. ومــع ازديــاد المشــهد بؤســًا 
ــاك  ــا أبه ــدم »م ــى الن ــتحياء إل ــول االس ــة تح ــة ودموي وقتام
ــم  ــى« وعــاد للظهــور فــي المشــهد مــا ت ــوي األول ــا مــراة ب ي

تســميتهم بــاألزالم والطحالــب بعــد كمــون واختفــاء!
الكثيــرون عــن مفــردات كان  األيــام وتخلــى  مضــت 
 ، إلــخ  وأزالم...  طحالــب  مثــل..  ومغزاهــا  رنينهــا  لهــا 
ــامح، وكان  ــة والتس ــى المصالح ــوة إل ــوت الدع ــى ص وتعال
ــات  ــق بقناع ــر يتعل ــا، فاألم ــا صائبً ــادي توجهً ــك باعتق ذل
اإلنســان ســابقًا وحاضــرًا.. ويقينــي أن روح االنتقــام ال 
تبنــي الــدول، بــل أظهــرت األيــام أن اإلمعــان فــي اإلقصــاء 

ــنا  ــة.. ولس ــة االنتقالي ــق العدال ــا تتحق ــة عندم ــق المواطن ــافٍ لح ــف ومج ــر مجح أم
مخوليــن بتوزيــع صكــوك الوطنيــة، فهنــاك مــن كان يــؤدي عملــه داخــل منظومــة 
الدولــة بمهنيــة دون أن يرتكــب مــا يســتحق المحاســبة واإقصــاء. ولكــن ال يفوتنــا 
السياســي  المشــهد  فــي  للظهــور  العــودة  البعــض  محاولــة  أن  علــى  التأكيــد 
بنفــس مفــردات النظــام الديكتاتــوري القديــم مــا هــو إال عبــث وإفــالس وســذاجة 
إيالمًــا،  أكثــر  وربمــا  مأســاوية  اليــوم  أوضاعنــا  أن  مــن  فبالرغــم  سياســية.. 
فالعــدل يقتضــي منــا )بعــد اســتتباب الدولــة( أن تتــم محاســبة كل مــن أجــرم 
وولــغ فــي دم أو مــال عــام قبــل وبعــد فبرايــر... وأن »المصالحــة« المأمولــة تبقــى 
ــدة عــن التشــفي  ــة بعي ــة انتقالي ــم »المحاســبة« ضمــن عدال ــذار« ث ــة »االعت رهين
واالنتقــام.. كمــا أنهــا ال تعنــي عــودة النظــام الســابق بسياســاته وشــخوصه.. 
فعقــارب الســاعة ال تمضــي للــوراء.. مــع هكــذا حــال كان هنــاك الســؤال المتكــرر: 
ــة  ــس دفع ــن لي ــم... ولك ــري نع ــي تقدي ــتات؟ ف ــة الش ــة للملم ــاك إمكاني ــل هن ه
ــى  ــي ونتخل ــوة« التراكم ــوة خط ــاز »الخط ــة إنج ــن بسياس ــا نؤم ــل عندم ــدة ب واح
عــن الحلــم بـ»حمــراء وجرايــه وماتأكلــش الشــعير«.. وعندمــا نتخلــى »ولــو موقتــًا« 
عــن مصالحنــا الشــخصية ونضــع أولويتنــا فــي إعــادة توحيــد الدولــة ومؤسســاتها 
إلنهــاء  عمليــة  خطــوات  فــي  البــدء  علــى  نعمــل  عندمــا  التطــرف..  ومحاربــة 
واألمــن.. وعندمــا  والشــرطة  الجيــش  بنــاء  النظاميــة ودعــم  غيــر  التشــكيالت 
ــح  ــة بــكل الوســائل المتاحــة لتصب ــى نشــر ثقافــة الديمقراطي ــدإ فــي العمــل عل نب
مســألة تــداول الســلطة مســألة جوهريــة راســخة فــي العقــول ومركزيــة الســتتباب 

ــانية. ــة اإلنس ــول التجرب ــذا تق ــي.. هك ــلم األهل الس
ــانيتنا  ــد إنس ــى ال نفق ــة حت ــاء الدول ــق بن ــي طري ــدء ف ــى الب ــادر إل ــم أن نب المه
ــر ســنة  ــادي ســيبقى التغيي ــي اعتق ــر.. وف ــال ضمي ــا ب ــي اســتباحة دمائن ونســتمر ف

ــدم. ــال ن ــر ب ــاة.. وفبراي الحي

صالح الحاراتي

فبراير بال ندم

قبل نحو قرن من الزمان، وُلد يونس علي الشوماني، 
ذلك الرجل الذي بات بوجهه البشوش أحد الرموز 
الشعبية الليبية، فهو أحد أقدم موظفي اآلثار في 

ليبيا، إن لم يكن أقدمهم على اإلطالق.
وُلد الحاج يونس في العام 1926، وعاصر غولد 

تشايلد وصابر الشاعري وعوض السعداوية وابريك 
الجطيلي، وقام بدور عظيم مع مع فريق الترميم، فهو 

»أسطى« المباني، الذي عاصر الفترة الذهبية في 
االستكشاف وأعمال الترميم، حسب صفحة مصلحة 

اآلثار الليبية على »فيسبوك«.
ورغم سنوات عمره التي تخطت الخمس وتسعين 
عامًا، مازال الحاج يونس يمارس مهام عمله بكل 

نشاط وحيوية، لينشر البركة في المكان ليطلق عليه 
أكثر من لقب مثل »الجد« و»الخارق«.

وأخيرًا، قررت مصلحة اآلثار تكريم هذا الرمز الشعبي؛ 
تقديرًا له ولرحلة عطائه الممتدة.

»برسفيرنس« 
يصل املريخ

يحاول الروبوت الجوال »برسفيرنس« 

التابع لوكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
الهبوط، الخميس، على سطح المريخ في 
مهمة محفوفة بالمخاطر تأتي بعد رحلة 
دامت سبعة أشهر، وتشّكل بداية عملية 
تستمر سنوات بحثا عن آثار حياة سابقة 

على الكوكب األحمر.
وتحمل بعثة »مارس 2020« التي 

أقلعت في نهاية يوليو الفائت، من 
فلوريدا المسبار »برسفيرنس«، وهو 

األكبر واألكثر تطورًا بين المركبات التي 
أرسلت حتى اليوم إلى الكوكب األحمر.

وبني الروبوت الجديد الذي يبلغ وزنه 
طنا واحدا في مختبرات »جيت بروبالشن 
البوراتري« الشهيرة التابعة للناسا، وهو 

مجهز بذراع آلية طولها متران، وبما ال 
يقل عن 19 كاميرا، إضافة إلى جهازي 

املهم أن نبادر 
إلى البدء في 

طريق بناء 
الدولة حتى ال 

نفقد إنسانيتنا 
ونستمر في 

استباحة دمائنا 
بال ضمير

أقوالهمأقوالهم

»جامعة الدول العربية ستقدم الدعم 
الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة، 

لتلبي طموحات الشعب الليبي«

األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط

»الفرصة سانحة أمام الليبيين إلجراء 
االنتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا 

لدعمهم، فيمكنهم المضي قدما«.

الممثلة الخاصة السابقة لألمم 
المتحدة باإلنابة في ليبيا

 ستيفاني وليامز

 »إيطاليا تدعم العملية السياسية في 
ليبيا بقيادة األمم المتحدة«.

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

»الكويت حريصة على دعم كافة 
الجهود الرامية إلى تحقيق االستقرار 

في ليبيا والحفاظ على سيادتها 
ووحدة وسالمة أراضيها«.

رئيس الوزراء الكويتي
 الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

»الجد يونس« أقدم »الجد يونس« أقدم 
موظفي اآلثار في ليبياموظفي اآلثار في ليبيا

العشرية العشرية 
األولىاألولى

الشابة  المصرية  المطربة  طرحت 
أغانيها  روتانا سليم برومو أحدث 

»الراجل نعمة« والتي من 
الفترة  المقرر طرحها خالل 

العديد من  على  المقبلة 
ومنصات  الفضائية  القنوات 

االجتماعي. التواصل 
»الراجل نعمة« من 
عزيز  وألحان  كلمات 
وتوزيع  الشافعي 

عبدالهادي  أسامة 
ديجيتال  وتوزيع 

عزيز  هاني 
 arpu«

plus« وقام 
بتصويرها 

المخرج 
السيد. حسن 
تصوير  وتم 

على  كليب  الفيديو 
متصلين  يومين  مدار 

في عدد من المواقع 
المختلفة.

روتانا..  »الراجل نعمة«روتانا..  »الراجل نعمة«
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