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انتعاش

فضاء

النفط  »أوبك« وشركات  ترى منظمة 
اإلمدادات  انتعاش  أن  األميركية 

سيكون  الصخري  النفط  من صناعة 
إذ يعمل كبار  العام،  محدودًا هذا 
تثبيت  على  األميركيين  المنتجين 

ارتفاع األسعار. اإلنتاج رغم 
انخفاض  األميركية  الحكومة  وتتوقع 
بنحو  الصخري في مارس  الخام  إنتاج 
اليوم، ليصل إلى  78 ألف برميل في 

يوميًا.  برميل  مليون   7.5

مليار 140
يورو

إجمالي العجز في ميزانية ألمانيا 
بسبب »كورونا«

)مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني(

نفط

كل شيء

إنجاز

قريبا في ليبيا
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املنفي ودبيبة في مواجهة تفكيك ودمج التشكيالت املسلحة »البند املسكوت عنه«

»بازوم«
فاز محمد بازوم، الذي ينحدر من قبيلة 

»أوالد سليمان« الليبية، برئاسة النيجر، 
بعد أن حصل على أعلى األصوات في 

السباق االنتخابي األخير.
وتعد االنتخابات التي ُأجريت في 27 

ديسمبر وتلتها دورة ثانية بداية 
األسبوع الجاري أول انتقال ديمقراطي 

في تاريخ النيجر التي شهدت عدة 
انقالبات. 

بازوم يبلغ من العمر 61 عامًا، ويعد 
الذراع اليمنى للرئيس المنتهية واليته 

محمدو إيسوفو، وقد شغل منصبي 
وزيري الداخلية والخارجية في وقت 

سابق. غير أن انتماءه إلى قبيلة »أوالد 
سليمان«، التي يقطن فرع منها 

النيجر، وتتركز غالبيتها أساسًا في 
جنوب ووسط ليبيا، تسبب في 

مواجهته تشكيكًا في الجنسية 
والهوية؛ األمر الذي اعتبره 

ناشطون تمييزًا عنصريًا 
وتحريضًا ضد األقلية 

العربية في البالد.
وتعهد بازوم، بالتركيز 

على دعم وتطوير قدرات 
جيش النيجر وتعزيز 

األمن؛ فهل تفتح واليته 
صفحة جديدة ومميزة 
من العالقات مع ليبيا، 

الجارة الشمالية لبالده، 
والتي تربطه بها 

عالقات قبلية عميقة؟

أسهم العالم الجزائري، نورالدين 
ميليكشي، بفاعلية في إنجاح مشروع 

المسبار »بيرسيفيرانس« الذي حط على 
سطح المريخ األسبوع الماضي. وهو 
خريج جامعة هواري بومدين للعلوم 

والتكنولوجيا، كما يشغل منصب عميد 
كلية كيندي للعلوم بجامعة أوماس 

لويل. ويعتبر وصول المسبار إلى الكوكب 
األحمر خطوة جديدة في مسار البحث عن 
إمكانات العيش البشري على المريخ، عبر 

دراسة بنيته الجيولوجية والكيميائية. 

عشية انتهاء مهلة تشكيل حكومة دبيبة

نازحو تاورغاء.. أوضاع قاسية تضاعف معاناتهم في فصل الشتاء

هل يكون تشكيل الحكومة الجديدة بداية لحلحلة ملفات أخرى؟

جلسة منح الثقة تتأرجح بني سرت وغدامس

»املركزي« يرفض تقريرًا عامليًا عن االحتيال في االعتمادات املستندية

وايتنس«  لمجموعة »غلوبال  تقرير  كشف 
الــدوالرات  ماليين  ليبيا  خسارة  البحثية 
منظومة  استعمال  في  »باالحتيال  سنويًا 
الذي  ــر  األم المستندية«؛  االعــتــمــادات 
بالقول  المركزي  ليبيا  مصرف  عليه  رد 
األخطاء  عديد  على  »يحتوي  التقرير  إن 
برغم  مضللة«،  استنتاجات  ويستخلص 

إقراره بوجود تجاوزات.
فبراير  في  الصادر  التقرير،  وأوضــح 
المستندية  االعتمادات  أموال  أن  الجاري، 
كانت تخرج من ليبيا بسرعة تفوق كمية 
اعتمادات  إلى  مشيرا  الداخلة،  السلع 
2.5 مليار دوالر،  مستندية تقارب قيمتها 
بين  ما  أسبوعًا   13 مــدار  على  نشرت 

.2020 أبريل ويوليو 
إن  المركزي  المصرف  قــال  بـــدوره، 
على  القضاء  »أهمية  يؤكد  التقرير 
االعتماد«،  خطاب  نظام  داخل  التجاوزات 
ليست  المشكلة  »هــذه  أن  إلى  ويشير 
مشكلة  هــي  بــل  ليبيا  فــي  مــحــصــورة 
شائعة في دول أخرى«. وأكد أنه سيجعل 
القضاء على التجاوزات داخل نظام خطاب 

االعتماد »أولوية قصوى«.
غير أن المصرف اتهم التقرير باالحتواء 
واالستنتاجات  األخــطــاء  »عــديــد  على 

المجموعة  زود  أنه  مضيفًا  المضللة«، 
وموضوعية  دقيقة  بـ»معلومات  البحثية 

تم تجاهلها ولم تنعكس في التقرير«.
الحاجة  على  الضوء  التقرير  وسلط 
العناية  الماسة لمعايير أكثر صرامة حول 
وتمويل  األموال  غسل  لمكافحة  الواجبة 
المراسلة،  الــمــصــارف  ــدى  ل ــاب  ــ اإلره
نوع  ومــا  يمتلكها،  من  حــول  خصوصًا 
وتستقبل  تبعث  التي  بالكيانات  عالقتهم 

طالب  المحلي،  الصعيد  وعلى  األمــوال. 
السلطات  تضع  أن  بــضــرورة  التقرير 
قلب  »في  المالية  الشفافية  العمومية 
منظومة  من  وبـــدءًا  الــســالم،  حـــوارات 
االعتمادات  مثل  األجنبية  العمالت  صرف 
يساعد  أساسي  أمر  وهــذا  المستندية. 
العمومية  المؤسسات  في  الثقة  بناء  على 

في هذه اللحظة المحورية للبالد«.
8 التفاصيل ص 

طرابلس: الوسط

المهلة  انتهاء  على  ساعة   24 ســوى  يتبقَ  لم 
الوطنية«،  الوحدة  »حكومة  لرئيس  الممنوحة 
إلى  وإحالتها  الحكومة  لتشكيل  دبيبة،  عبدالحميد 
مجلس النواب لمنحها ثقته، ويعيش رباعي السلطة 
االنتقالية الجديدة أول امتحان مع تسمية حكومتهم 
في ظل تسريبات تتعلق بتعرضها لـ»ابتزاز«؛ بهدف 
الحصول على مناصب عليا، فيما يستهلك مجلس 
على مكان  االتفاق  آخر دون  وقتًا  المنقسم  النواب 

عقد جلسة منح الثقة.
ثالثة  منذ  الجديدة،  السلطة  أعضاء  ويعمل 
المؤسسة  أعضاء  بين  التقريب  على  أسابيع، 
التشريعية في الشرق والغرب لتوحيد مواقفها قبل 
للحكومة  الثقة  لمنح  تحسبًا  العامة  الجلسة  موعد 
النواب  مجلس  انقسام  استمرار  ظل  في  الجديدة 
ما  الجلسة  انعقاد  مكان  حول  الخالفات  وتواصل 
عليه،  يتفق  آخر  مكان  أو  غدامس،  أو  سرت  بين 
وكان مقترح غدامس هو آخر اقتراح عرض بحضور 
نائبي رئيس مجلس النواب فوزي النويري واحميد 
حومة بدعم أكثر من 120 نائبًا إلقرار االستحقاقات 
للحكومة وتوحيد  الثقة  رأسها منح  المقبلة، وعلى 
البرلمان وسط تمسك عقيلة صالح بمنصبه، معتبرًا 
أن شرطي تغيير رئاسة مجلس النواب غير متوفرين 
حاليًا وهما السبب الصحي أو اإلضرار بعمل الهيئة.

عبدالحميد  المكلف  الحكومة  رئيس  وتوجه 
ملتقى  أعضاء  إلى  باللجوء  تهديدية  بنبرة  دبيبة 
حال  في  الثقة،  على  للحصول  السياسي  الحوار 
التباين  أن  الجلسة، خاصة  االنقسام حول  استمرار 
بين  المشتركة  العسكرية  العشرة  لجنة  حتى  طال 
تأكيد القيادة العامة للجيش الوطني بجاهزية سرت 
»الوفاق«  قوات  مخالفة  مقابل  النواب  الستقبال 

لهذا الرأي.
تلويح دبيبة بتوجهه نحو خيار تشكيل  ويفسر 
المحاصصة  بعيدًا عن  »تكنوقراطي«  وزاري  فريق 
تعترض  قد  ما  مع  الـ13  الدوائر  حسب  الجهوية 
خطوة اللجوء إلى لجنة الـ75 من عراقيل دستورية 
وقانونية، في وقت تسود تحفظات على تسريبات 
مناصب  شغلت  وجوهًا  وضمها  الحكومة  ألسماء 
من  يضعف  ما  سابقًا،  التنفيذية  الهيئة  في 

مصداقيتها شعبيًا.
أثارت بدورها مصادر برلمانية محاوالت استخدام 
للحكومة  الثقة  ومنح  النواب  مجلس  التئام  مسألة 
السلطة  ابتزاز  أو  السياسي  االتفاق  لنسف  سبياًل 

عضو  وقال  عليا،  مناصب  على  للحصول  التنفيذية 
الخصوص  بهذا  نصية  عبدالسالم  النواب  مجلس 
أحد  ابتزاز  الحقًا  سيكشف  إنه  له  تصريحات  في 

النواب للحكومة الجديدة.
الحوار  لجنة  من  أعضاء  التطورات  وحركت 
شرق  في  الثالثاء  يوم  لهم  اجتماع  في  السياسي 
الحكومة  بيان لهم رئيس  أوصوا في  الذين  ليبيا، 
للوزارات والوظائف  العادل  التوزيع  بضرورة مراعاة 
الثالثة، واألخذ في االعتبار  التنفيذية على األقاليم 
أهمية هذه الوزارات وتأثيرها على اإلقليم الواقعة 
معيار  يكون  أن  على  الحرص  وكذلك  نطاقه،  في 
وأال  والنزاهة  والخبرة  الكفاءة  الوزارات  هذه  تولي 
االجتماع  ودعا  المجردة.  المحاصصة  عليها  تطغى 
أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى عدم التدخل في 
في  المحايد  بدورهم  واالكتفاء  الحكومة،  تشكيل 
منح الثقة وأن يتيحوا الفرصة لغيرهم من الكفاءات 

المختصة للمساهمة في مرحلة بناء الدولة.
المنبثقة  القانونية  اللجنة  المجتمعون  وأوصى 
التوجه نحو قاعدة دستورية  الملتقى بضرورة  عن 
في  الليبيين  كل  حق  تضمن  المقبلة  لالنتخابات 

الرئاسية  االنتخابات  عبر  القادم  رئيسهم  اختيار 
المباشرة دون وصاية من أحد.

وتواكب المطالب انتهاء مهلة اللجنة القانونية 
فبراير   20 يوم  مقترحاتها  لتقديم  الحوار  بملتقى 
تونس  في  مقررًا  كان  لها  اجتماع  وتأجل  الجاري، 
سيعقد  فيما  لوجستية،  ألسباب  الثالثاء،  مساء 
لمناقشة  المرئي  االتصال  عبر  األممية  البعثة  مع 
على  ستجرى  التي  الدستورية  المسائل  مقترحات 

أساسها انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
االستحقاقات  إجراء  على  األممية  البعثة  وتعول 
في موعدها دون أن تبدي تحمسًا لمخرجات لجنة 
على  االستفتاء  إلى  والذهاب  الدستوري  المسار 

مشروع الدستور.
تقرير  في  الفرنسية،  »لوفيغارو«  جريدة  وتعلق 
لها، بأن الطريق نحو تحقيق االستقرار في ليبيا ال 
يزال طوياًل وفرصه ضئيلة، على الرغم من تشكيل 
نهاية  قبل  االنتخابات  إجراء  على  واالتفاق  حكومة 
االنتخابات  توفير  فرص  أن  وترى  الحالي.  العام 
اللذين  القانون  وســيــادة  لالستقرار  المرتقبة 
تحتاجهما ليبيا، ضئيلة للغاية، بينما تبدو حظوظ 

قوية  ســرًا،  صفقة  أبرمتا  اللتين  وروسيا،  تركيا 
زيادة  أجل  من  هناك  العسكرية  قواعدهما  لتركيز 
مشيرة  المتوسط،  البحر  شرق  على  سيطرتهما 
مجلس  من  قرار  إصدار  مصر  تود  »بينما  أنه  إلى 
األمن الدولي يطالب برحيل جميع القوات األجنبية 
من ليبيا، يتطلع الفرنسيون إلى التوصل إلى ذلك 
لتكون الخطوة األولى في إعادة البناء السياسي لبلد 

ساعدوا إلى حد ما في تدميره«.
لألمم  الــعــام  األمــيــن  وكــيــل  كشف  ــدوره  بـ
في  الكروا،  بيير  جان   ، السالم  لعمليات  المتحدة 
الشؤون  مكتب  أن  الثالثاء،  مساء  صحفي  مؤتمر 
المتحدة  لألمم  التابعين  والشرطة  العسكرية 
النار  إطالق  وقف  تنفيذ  لمراقبة  استعداده  أبدى 
على األرض. لكنه ال يزال هناك الكثير من العمل 
الذي يتعين القيام به لتوضيح دور األمم المتحدة 

في ليبيا حسب الكروا.
البالد  فإن  األجنبية  والقوات  المرتزقة  وبجانب 
التنفيذية  السلطة  على  الميليشيات  ثقل  تعاني 
بعد  بينها  فيما  الخالفات  تفجرت  والتي  الجديدة 
محاولة االغتيال »المزعومة« لوزير داخلية الوفاق 
فتحي باشاغا، األمر الذي جدد المخاوف من تجدد 
أعمال العنف في خضم جهود االنتقال السياسي مع 

انقسام الطبقة السياسية حول مالبسات الحادث.
المكثفة  والدولية  اإلقليمية  التحركات  وتسير 
في مسار الضغط على أي محاولة لتعطيل الجهود 
المواعيد  واحترام  السلمي  الحل  لتكريس  األممية 
المحددة في خريطة الطريق، حيث أجرى المبعوث 
مباحثات  فبراير   21 إلى   14 بين  كوبيش  يان 
الليبية  األطراف  واسعة من  مع مجموعة  ليبيا  في 
تنفيذ مخرجات ملتقى  المحرز في  للتقدم  تطرقت 
األولوية،  ذات  التالية  والخطوات  السياسي  الحوار 
مع  يتوافق  ما  وهو  للحكومة،  الثقة  منح  منها 
واألدنى  األوسط  للشرق  اإلقليمي  المدير  دعوة 
وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية األلمانية، السفير 
حكومة  تشكيل  في  اإلسراع  إلى  باك،  كريستيان 

انتقالية شاملة.
الشيوخ  بمجلسي  أعضاء  أعاد  األثناء  تلك  وفي 
يضع  قانون  مشروع  طرح  األميركيين  والنواب 
عقوبات محددة على كل من يعرقل الحل السياسي 
دعم  قانون  مشروع  يتطور  أن  يأمل  إذ  ليبيا،  في 
مرره  بعدما  اآلجال  أقرب  في  قانون  إلى  االستقرار 
الماضي،  نوفمبر  في  األميركي  النواب  مجلس 
وطالب فيه السلطة التنفيذية بطرح آلية للتصدي 

للتدخل األجنبي، خاصة التدخل الروسي.

< جلسة تمهيدية لـ »النواب« بمدينة صبراتة العتماد السلطة التنفيذية الجديدة ، 15 فبراير 2021  »أرشيفية«

لم يكن الطريق رغم قصر مسافته نحو بلوغ دور 
فريق  أمام  بالورود  ومفروشًا  سهاًل  المجموعات 
»األهلي بنغازي«، ممثل الكرة الليبية في مالعب 
أجل  من  الموسم،  هذا  األفريقية  الكونفدرالية 
إسعاد الجماهير الليبية، بل كان شاقًا، عبر عديد 

الصعبة. المحطات 
الدور  إلى  جدارة  عن  التأهل  في  نجح  الفريق 
األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  ببطولة  التالي 
»موتيما  نظيره  أمام  ماراثوني  فوز  بعد  وذلك 
بيمبي« الكونغولي، بركالت الترجيح، في المباراة 
ملعب  على  الماضي،  األحد  بينهما  جرت  التي 
كينشاسا،  الكونغولية  العاصمة  في  الشهداء 
من  مكرر  الــــ32  دور  ــاب  إي مواجهات  ضمن 

البطولة األفريقية.
بدأت رحلة المتاعب بمواجهة فريق »الترجي« 
التونسي في الدور الـ32 في أول مواجهة كروية 
الذهاب  لقاء  جرى  حيث  الموسم،  هذا  له  رسمية 
األول بالقاهرة، وأسفر عن تعادل الفريقين سلبيًا 
الحسم واإلياب بملعب  دون أهداف. وفي موقعة 

رادس بتونس، قدم فريق »األهلي بنغازي« واحدة 
من أفضل مبارياته وأبان عن قوة شخصيته حين 
بهدفين  اإليجابي  التعادل  نتيجة  على  حافظ 
لهدفين، أحرزهما كل من سعيد النايلي وعبداهلل 

العرفي من ركلة جزاء.
األبطال  دوري  محطة  من  »األهلي«  لينتقل 
الذي  الكونفدرالية  لبطولة   32 الدور  ملحق  إلى 
واجه فيه فريق »موتيما بيمبي«، بطل جمهورية 
الكونغو، حيث انتهى لقاء الذهاب األول في ملعب 
»بتروسبورت« بالقاهرة بالتعادل اإليجابي، بهدف 
أن  غير  العبيدي،  الشامخ  الالعب  أحــرزه  لهدف 
الفريق جاء من بعيد وحقق الصعب معوضًا تعثره 
في لقاء الذهاب األول ليعود ببطاقة الترشح من 
عقر دار الفريق الكونغولي بفضل ركالت الترجيح.
الكبير  الــحــوار  حسم  الليبية  الــكــرة  ممثل 
المجموعات  دور  مع  موعدًا  وضــرب  لصالحه، 
تاريخه  في  األولى  للمرة  الكونفدرالية  لبطولة 
بعد أن كان قد تأهل العام 2014 ألول مرة لدور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

هناك دعوة لضمان حق كل الليبيين 
في اختيار رئيسهم القادم عبر 

االنتخابات المباشرة دون وصاية

 تسريبات حول ضم حكومة دبيبة 
وجوهاً شغلت مناصب في الهيئة 

التنفيذية سابقاً أضعف مصداقيتها
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أبرزهم الهضبة والكينغ
عودة كبار النجوم 

إلى السينما بعد غياب

صبري قشوط خامس 
املغادرين عن الدوري 

الليبي املمتاز

ممثلة منظمة الصحة 
العاملية تزور سرت

زارت ممثلة منظمة الصحة 
العالمية لدى ليبيا، إلزابيث 

هوف، مستشفى »ابن سينا« 
التعليمي في مدينة سرت، 

ومركز سرت لعالج األورام في 
إطار الوقوف على االحتياجات 

الفعلية للمرافق الصحية 
اإليوائية التي تقدم خدماتها 
الصحية للمرضى. وخصصت 

الزيارة للتعرف على وضع القطاع 
الصحي ومستوى الخدمات 

التي تقدم للمواطنين، ومدى 
تأثرها بالعجز في المعدات 

والمستلزمات الطبية، وازدياد 
أعداد المصابين بفيروس 

»كورونا« داخل نطاق المدينة، 
وكذلك ازدياد حاالت األورام، إذ 
وصل العدد اآلن ألكثر من 400 
حالة مسجلة بمركز سرت، فضاًل 

عن الحاالت التي تعالج خارج 
البلدية بالمئات. فيما التقت 

هوف المدير العام للمستشفى، 
وكذلك مدير مركز سرت لعالج 

األورام، وعددًا من رؤساء 
األقسام الطبية واإلخصائيين.
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»األهلي بنغازي« يرسم الفرحة على وجوه الليبيني

طرابلس، بنغازي، صبراتة، القاهرة: الوسط
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أغاني »الفالنتاين« األكثر مشاهدة 

»تشارلي تشابلن« يظهر في باكستان»تشارلي تشابلن« يظهر في باكستان

الجديد  التحديث  اختبار  بدأت »مايكروسوفت« 
من  محدد  عدد  لدى   »10 »ويندوز-  ألنظمة 
وتبعا  قريبا،  لتعميمه  تمهيدا  المستخدمين، 
الجديد  التحديث  فإن  الشركة،  في  للخبراء 
أن  المفترض  من  ويندوز  ألنظمة   »21H1«
قبل  للمستخدمين  النهائية  بصيغته  يصل 
وفق  الجاري،  العام  من  األول  النصف  نهاية 
تغييرات  التحديث  هذا  يحمل  ولن   ،»4pda«
العادة  جرت  كما  »ويندوز«،  أنظمة  في  جذرية 
»مايكروسوفت«  تطلقها  التي  التحديثات  مع 
سيأتي  بل  عام،  كل  بداية  لألنظمة 
التي  الجديدة  الميزات  ببعض 
الحواسب  اتصال  ستسهل 
عن  فضال  الخارجية،  باألجهزة 

ميزات لتعزيز أمن البيانات في األنظمة.
لـ»مايكروسوفت«  وفقا  التحديث  وسيوفر 

 »Windows Hello« تقنيات  ضبط  إمكانية 
خارجية  كاميرات  دعم  من  الحواسب  لتتمكن 
بكاميرات  مجهزة  كانت  حال  في  إضافية 
من  المستخدمين  إمكانية  يعني  وهذا  داخلية، 
مع  تعمل  للحواسب  خارجية  كاميرات  استعمال 
تقنيات التعرف على الوجوه، وسيحمل التحديث 
 ،»GPSVC« خدمات  على  تعديالت  أيضا 
عبر  بعد  عن  العمل  سيناريوهات  لتحسين 
بأنظمة »ويندوز«،  العاملة  الحواسب واألجهزة 
أداء  فيه  يتحسن  أن  المفترض  من  كما 
 Windows Defender Application« ميزات 
سرعة  على  إيجابا  سينعكس  ما   »Guard
 »21H1« وجاء  المستندات،  مع  التعامل 
لدعم   »Robocopy« خدمات  تحسن  بميزات 
على  حجمها  يزيد  التي  الملفات  نسخ  إمكانات 

400 ميغابيت.

أعلنت شركة »فيسبوك«عزمها رفع الحظر 
على المضامين اإلخبارية في أستراليا 

»في األيام المقبلة«، بعدما وافقت 
الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة 

التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل 
اإلعالم من أجل استخدام محتوياتها، وقال 

وزير المال األسترالي جوش فريدنبرغ 
والمدير العام لـ»فيسبوك« في أستراليا 
ويل إيستون، إن »الجانبين توصال إلى 

تسوية على مسائل رئيسية في هذا النص 
الذي تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشدة«، 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وأوضح إيستون بـ»فضل هذه 

التغييرات، بات في إمكاننا العمل على 
مواصلة استثمارنا في صحافة من أجل 
المصلحة العامة وأن نعيد لألستراليين 

األخبار عبر فيسبوك في األيام المقبلة«، 
وحجبت »فيسبوك« األسبوع الماضي 

روابط المنشورات الصادرة عن صفحات 
األخبار ووسائل اإلعالم في أستراليا، في 

خطوة طاولت أيضا صفحات رسمية عدة 
عبر الشبكة تابعة لخدمات طوارئ في 

البالد، وأثارت هذه الخطوة استنكارا كبيرا 
في أستراليا وبلدان عدة.

وتعني التسوية التي جرى التوصل 
إليها أن شبكتي »فيسبوك« و»غوغل« 

العمالقتين، وهما أبرز المستهدفين 
في مشروع القانون هذا، لن تواجها أي 

عقوبات في حال التوصل إلى اتفاقات 
مع وسائل إعالمية في مقابل استخدام 

مضامينها.

»فيسبوك« تعاود نشر 
املحتويات اإلخبارية في أستراليا

تحديث »ويندوز- 10«.. ما الجديد؟

CINEMA
CINEMA

قصيرا،  شاربا  وواضعا  مستديرة  قبعة  معتمرا 
السيارات،  بين  خان  عثمان  الباكستاني  يندفع 
وأصحاب  السائقين  انتباه  لجذب  بعصا  ملوحا 
والحصول  عنهم  الترفيه  ــل  أج مــن  المتاجر 
شخصية  انتحاله  خالل  من  روبيات  بضع  على 
من  البالغ  الممثل  هذا  ويأمل  تشابلن،  تشارلي 
تجلب  أن  الصاخبة  بيشاور  في  عاما   32 العمر 
السينمائية  األفالم  طبعت  التي  الشخصية  هذه 
المدينة  لسكان  الفرح  بعض  القديمة  الصامتة 

الحدودية، وفق »فرانس برس«.
تشابلن  شخصية  تقليد  فكرة  إن  خان  يقول 
على  خطرت  ترامب«  »ذي  فيلم  من  األيقونية 
لهذا  فيديو  مقطع  يشاهد  ــان  ك فيما  باله 
مرض،  من  تعافيه  أثناء  األســطــوري  الممثل 
بتقليد  الــبــدء  علي  أن  »رأيـــت  ــان:  خ ويــوضــح 
بين  السعادة  أنشر  لكي  تشارلي  تصرفات 
 - كوفيد  جائحة  عن  تفكيرهم  وأبعد  الناس 
خان  يقفز  تشابلن،  تشارلي  مثل  مرتديا   ،»19
المتاجر  أصــحــاب  ويــزعــج  ريكشا  عــربــات  ــى  إل

بعصاه  المتفرجين  أحيانا  ويضرب  المحليين 
حوله  يتجمع  حيث  المدينة،  أنحاء  يجوب  فيما 

المعجبون ويطلبون التقاط صور ذاتية معه.
ــان: »هــدفــي هــو إضــحــاك الناس  ويــقــول خ
من  التخلص  على  ومساعدتهم  وإسعادهم 
شهرين  فخالل  نجاحا.  خــان  وحقق  حزنهم«، 
متابع،  ألف   850 من  أكثر  خان  اجتذب  فقط، 
منصة  على  اإلعــجــابــات  ماليين  على  وحصل 
في  كبيرا  رواجـــا  تلقى  الــتــي  ــوك«  تـ »تــيــك 
لتصرفاته  فيديو  مقاطع  يحمل  حيث  باكستان، 
دائما  كذلك  يكن  لــم  األمـــر  لكن  الهزلية، 
في  كثيرين  مثل  يكافح  الذي  خان  إلى  بالنسبة 
بــدوام  بوظيفة  االحتفاظ  أجــل  من  باكستان 
لفيروس  االقتصادية  التداعيات  وســط  كامل 

»كورونا«.
منحه  تشابلن  شخصية  تقليد  إن  ويقول 
أن  أحــب  السبب  »لهذا  ويختم:  جديدا،  هدفا 
مخاوفي  كل  إلخفاء  تشابلن،  تشارلي  ــون  أك

وأحزاني«.

شعر الحكمة
موش كل شي يستاهل ***الدنيا طويله وعيشها بالساهل

شيل الزعل اضحك فيها***دنيا حياتك عيش في باقيها
لو سمعت كلمة اتزعلك مشيها***مرات قايلها ابنادم جاهل
واردم السيه فالتراب اخفيها***وخلي امورك من اهلل تساهل

شركة »آبل« تستعيد صدارة 
مبيعات الهواتف الذكية

● رجل الثلج الليبي بمرتفعات الجبل األخضر . 16 فبراير 2021

كلمة1000
استعادت  الخريف،  في  الخامس  الجيل  بنظام  العاملة  الجديدة  فون  آي  هواتف  إطالق  مع 
وفق   ،2020 من  األخير  الربع  خالل  العالم  في  الذكية  الهواتف  مبيعات  صدارة  »آبل« 
في  »سامسونغ«  على  »آبل«  تقدمت   ،2016 نهاية  منذ  األولى  وللمرة  حديثة،  دراسة 
بسبب  اإلجمالية  المبيعات  في  الكبير  التباطؤ  رغم  المحمولة،  للهواتف  الربعية  المبيعات 

الجائحة.
الرابع و12.5 % في مجمل  الربع  5.4 % خالل  بنسبة  العالمية  المبيعات  انخفضت  فقد 
شركة  نشرتها  دراسة  أن  غير  خصوصا،  االستهالكية  النفقات  تراجع  بسبب  العام، 
من  الخامس  الجيل  بتقنية  العاملة  فون  آي  هواتف  »إطالق  أن  إلى  أشارت  »غارتنر« 

طرازات 12 ساعد آبل في تحقيق نمو ثنائي األرقام خالل الربع الرابع من 2020«.
مليون   80 والتكنولوجيا  اإللكترونيات  مجال  في  العمالقة  األميركية  المجموعة  وباعت 
الفترة  في  جهاز  مليون   70 مقابل  في  الماضي،  العام  من  األخير  الربع  في  ذكي  هاتف 

عينها قبل عام، وارتفعت حصتها من السوق العالمية من %17.1 إلى 20.8 %.
التي  »سامسونغ«  الجنوبية  الكورية  منافستها  على  األميركية  المجموعة  وتقدمت 
الصينية  الشركات  وتلتهما   ،2020 من  الرابع  الربع  في  ذكي  هاتف  مليون   62 باعت 
وفي  أيضا(،  مليون   34.3( وهواوي  مليون(   34.3( وأوبو  مليون(   43.4( شاومي  الثالث 
بنسبة  تراجعت  مبيعاتها  أن  رغم  عالميا،  الرائدة  »سامسونغ«  تبقى  السنوية،  المبيعات 

14.6 % إلى 253 مليون جهاز.

عدد  تسابق  التي  الحب«  »عيد  أغاني  حققت 
الرسمية  قنواتهم  عبر  طرحها  المطربين  من 
إلى  وصلت  عالية  مشاهدات  »يوتيوب«  على 
الفنانة  أغنية  سجلت  حيث  المشاهدة،  ماليين 
ماليين  ثالثة  من  أكثر  الناس«  »غير  يارا 
أغنية  األغاني  قائمة  شهدت  كما  مشاهدة، 
تحمل  ثروت،  محمد  الكبير  المطرب  قدمها 
أكثر  سجلت  التي  فراقي«  مستعجل  »يا  عنوان 

منذ  أيام  سبعة  خالل  مشاهدة  مليون   2 من 
طرحها على »يوتيوب«.

فقد  عساف  محمد  الفلسطيني  المطرب  أما 
باللهجة  »مرايتك«  الجديدة  أغنيته  أطلق 
وألحان  العبودي،  رامي  كلمات  وهي  العراقية، 
الراوي،  لمحب  موسيقى  وتوزيع  صابر،  علي 
بينما  مشاهدة،  مليوني  من  أكثر  وحققت 
قلبي«،  أغنية مروان خوري، »مهال على  حققت 

مشاهدة  المليون  ونصف  مليون  من  أكثر 
موسيقي  وتوزيع  وألحانه  كلماته  من  واألغنية 

وميكساج لداني خوري.
محمد  الفنان  طرح  ساخر،  وبشكل 
الجديدة  أغنيته  بحمادة  الشهير  مصطفى، 
فيها  يتناول  التي  فاالنتاين«،  زفت  »هابي 
وأداء  ساخرة  بطريقة  الحب  عيد  مناسبة 

مضحك، وحققت نحو 800 ألف مشاهدة.

الهواء  عبر  الالسلكي  للشحن  جديدا  حال  »أوبو«  شركة  طرحت 
 10 حتى  الشحن  لوحة  عن  بعيدا  الهاتف  يكون  عندما  يعمل 
الهواء  عبر  الالسلكي  الشحن  تقنية  الشركة  وعرضت  سنتيمترات، 
التدوين  منصة  ضمن  صفحتها  عبر  ثانية   30 مدته  مقطع  في 
 ،»MWC Shanghai« حدث،  مع  لتتزامن   »Weibo« الصينية 
الذي  للطي،  القابل   »Oppo X« هاتف  مفهوم  المقطع  ويظهر 
اللوحة،  فوق  يشحن  وهو  نوفمبر،  شهر  في  عنه  اإلعالن  جرى 
بالرنين  العاملة  التقنية  هذه  وتوفر  الزوايا،  من  حمله  عند  حتى 

 7.5 إلى  تصل  شحن  سرعات  المغناطيسي 
وات، كما تقول شركة »أوبو«.

وصول  بعد  الشحن  »يبدأ  الشركة:  وقالت 
قاعدة  من  إنشات  بضع  مسافة  إلى  الجهاز 
ممارسة  للمستخدمين  ويمكن  الشحن، 
الشركة  وتعد  السلكيا«،  الشحن  أثناء  األلعاب 
المصنعة الصينية هي األحدث التي أعلنت عن 
في  الهواء،  عبر  الالسلكي  للشحن  حقيقي  حل 
»شاومي«  أصدرتها  التي  التشويقات  أعقاب 

شركة  وأعلنت  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في  و»موتوروال« 
 Mi Air Charge« تقنية  عن  الماضي  يناير  شهر  في  شاومي 
متعددة  أجهزة  شحن  تستطيع  إنها  تقول:  التي   ،»Technology
وعرضت  أمتار،  عدة  قطرها  نصف  دائرة  في  وات  خمسة  بقدرة 
أحد  شحن  أظهر  توضيحيا  مقطعا  التالي  اليوم  في  »موتوروال« 

هواتفها على بعد 100 سنتيمتر )40 إنشا( من الشاحن.
محدود  »أوبو«  تقنية  نطاق  فإن  سنتيمترات   10 مدى  وعند 
حل  عكس  وعلى  المنافس،  »شاومي«  حل  مدى  من  أكثر 
تتمتع  »أوبو«  من  الجديدة  الشحن  طريقة  أن  يبدو  ال  »شاومي« 
 »Mi Air Charge« تصميم  وجرى  واسعة،  تغطية  بمنطقة 
قطرها  نصف  دائرة  داخل  بعد  عن  الهواء  عبر  بالشحن  للسماح 
المنطقة  في  حصرا  أكثر  »أوبو«  تقنية  وتبدو  أمتار،  عدة 
هذه  مثل  وتعتبر  الالسلكي،  الشحن  حصيرة  فوق  الموجودة 
حيث  الحالي  الوقت  في  أكاديمية  الفروق 
في  التقنيات  هذه  من  أي  إصدار  يتم  لم 

المنتجات التجارية.
لن  تقنيتها  أن  »شاومي«  وأكدت 
كما  العام،  هذا  لإلصدار  جاهزة  تكون 
استخدمته  الذي  للطي  القابل  الهاتف  أن 
التوضيحي  العرض  في  »أوبو«  شركة 
رسمي،  إصدار  تاريخ  أيضا  له  ليس 
الشحن  أجهزة  تطوير  إلى  وباإلضافة 
أيضا  المصنعون  يعمل  أطول،  على مسافات  تعمل  التي  الالسلكية 
»شاومي«  وتعمل  أسرع،  القياسي  الالسلكي  الشحن  جعل  على 
عنه  أعلنت  الذي  وات،   80 بقوة  السلكي  شحن  حل  تطوير  على 
الالسلكي  الشحن  تقنية  عن  »أوبو«  كشف  من  فقط  أشهر  بعد 

بقدرة 65 وات.

»أوبو« تتجه نحو الشحن الالسلكي عبر الهواء
# الحرية_للفنان_ماني

المعروف  سالم،  رمضان  الفنان  وجمهور  محبو  أطلق 
ماني«،  الحرية_للفنان_   #« هاشتاغ  إغليسياس«،  بـ»ماني 
واقتيد  طرابلس،  مدينة  في  مسلحة  مجموعة  خطفته  الذي 
إحيائه حفال  بعد ساعات من  غير معلومة،  إلى جهة  الفنان 
العاشرة  الذكرى  حلول  بمناسبة  الشهداء،  ميدان  في  فنيا، 

لثورة 17 فبراير.
خبر  ــار  أث حيث  الهاشتاغ،  ــذا  ه مــع  الكثير  وتفاعل 
وسط  المواطنين،  بين  واسعا  غضبا  الفنان  اختطاف 
وسرعة  مصيره،  عن  الكشف  بضرورة  حقوقية  مطالبات 

اإلفراج عنه، ووقف جرائم اإلخفاء القسري.
زالوا  ما  الذين  بعض  من  المعلقين  من  الكثير  وتمنى 
أو  مدينة  أي  في  االستفزازية  الحركات  ببعض  يقومون 
وأن  التصرفات،  هذه  عن  يتوقفوا  أن  كانوا  منطقة  أي 
السلطة  لنجاح  فرصة  أكبر  إلعطاء  والعقل  الحكمة  تسود 
البالد  لتوحيد  بمهامها  للقيام  القادمة  التنفيذية 
مصالحة  نحو  خطوات  في  الفعلي  والبدء  ومؤسساتها، 

وطنية شاملة تضمن حقوق كل الليبيين.

عن  العمل  فرصة  العالم  حول  الماليين  يغتنم 
لالنتقال   »19  - »كوفيد  جائحة  ظل  في  بعد 
فيها  الحياة  تستهويهم  جغرافية  نقطة  أي  إلى 
قيود  عن  بعيدا  هناك  من  بعملهم  والقيام 
الرقميون«  »الرحل  هؤالء  ويشكل  المكاتب.. 
الجتذابها،  عدة  بلدان  تسعى  إيرادات  مصدر 
الحقيقي:  اسمها  ليس  وهو  شارون،  تروي 
كيف  ألرى  آخر  بلد  في  العيش  أردت  »لطالما 
من  البالغة  األميركية  وانتقلت  فيه«.  الحياة  هي 
البيانات،  إدارة  في  تعمل  التي  عاما   28 العمر 
و»حرية  الجميل«  لـ»الطقس  طلبا  مكسيكو  إلى 

تنظيم« أمورها، وفق »فرانس برس«.
من  الرحل  هؤالء  عدد  تحديد  الصعب  ومن 
في  يعملون  شباب  ومعظمهم  جديد،  صنف 
لكن  الرقمي،  بالمجال  ارتباط  على  اختصاصات 
وبحسب  بالماليين،  يقدرون  أنهم  المؤكد  من 

»إيمرجنت  مكتب  في  المحلل  كينغ  ستيف 
الرقميين  الرحل  فإن  لألبحاث،  ريسيرتش« 
مليون   10.9 عددهم  بلغ  وحدهم  األميركيين 
بمعنى  العبارة  استخدمت  ما  إذا   ،2020 في 
 %  33 بنسبة  زيادة  العدد  هذا  ويعكس  واسع. 

على العام السابق.
تفشي  لمكافحة  بعد  عن  العمل  فرض  ومع 
نمط  الموظفون  اكتشف  »كورونا«،  فيروس 
حتى  كان  الذي  مكاتبهم،  عن  البعيد  هذا  الحياة 
لحسابهم  العاملين  المستقلين  على  حكرا  اآلن 
إمكان  من  حدت  الصحية  األزمة  أن  ولو  الخاص، 
وهما  وكلير،  ماريوس  تمكن  وهكذا  التنقل، 
التسويق،  مجال  في  يعمالن  ثالثينيان  فرنسيان 
المنزلي«  الحجر  »بفضل  بلدهما  الرحيل من  من 
بعد  العمل عن  بأن  ماريوس  أقنع رب عمل  الذي 

مجد، بعدما قاومه في األساس.

الرحل الرقميون يزدهرون في زمن الجائحة
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وسط حتركات مكثفة لرباعي »السلطة املكلفة«

جلسة »النواب« ملنح حكومة دبيبة الثقة 
»محلك سر«.. ومطالبات دولية بسرعة عقدها

خالل  الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  أعضاء  انتخب 
المتحدة  األمم  بعثة  برعاية  جنيف  في  اجتماعهم 
للدعم في ليبيا، مطلع الشهر الحالي، أعضاء السلطة 
مجلس  من  المكونة  الموقتة  الموحدة  التنفيذية 
هو  للوزراء  ورئيس  المنفي،  محمد  برئاسة  رئاسي 

عبدالحميد دبيبة.
وأكد سفراء عدد من الدول األجنبية منها الواليات 
يسرع مجلس  أن  وهولندا ضرورة  وألمانيا  المتحدة 
النواب في منح الثقة لحكومة دبيبة، مشددين على 
ضرورة االلتزام بخارطة الطريق التي وضعها الملتقى 
السياسي الليبي، التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية في ديسمبر من العام الجاري.

اتصال بين نورالند وعقيلة
سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، 
قال إن بالده »تدرك أن تصويت مجلس النواب على 
منح الثقة )للحكومة الليبية المرتقبة( خطوة مهمة 

نحو إجراء االنتخابات في ديسمبر من هذا العام«.
مجلس  رئيس  مع  هاتفيًا  اتصااًل  نورالند  وأجرى 
النواب المستشار عقيلة صالح، األربعاء، بحسب بيان 
عن  صالح  مع  تحدث  السفير  أن  مضيفة  للسفارة، 
على  للتصويت  النواب  مجلس  جلسة  عقد  »أهمية 
منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت 

ممكن«.
وقال رئيس مجلس النواب إنه يشاطر السفير الرأي 
يتحمل  أن  النواب  على مجلس  »يتعين  بأنه  القائل 
مسؤوليته في هذا الصدد«، مشيرًا إلى أنه يجب على 
الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي 

وإعالن القاهرة، وفق السفارة.
من جانبه، قال السفير األلماني لدى ليبيا، أوليفر 
أوفتشا، إنه اتفق خالل اتصال هاتفي أجراه مع النائب 
على  النويري  فــوزي  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
المؤدية  االنتخابية  الطريق  خارطة  »احترام  ضرورة 

إلى االنتخابات في 24 ديسمبر«.
وأضاف أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه على موقع 
أيضًا »على  النويري  اتفق مع  أنه  األربعاء،  »تويتر«، 
أهمية دور مجلس النواب في إعطاء الثقة للحكومة 
»بناء«.  بأنه  النويري  مع  اتصاله  واصفًا  المتوقعة«؛ 
األلماني هايكو ماس  الخارجية  وزير  أكد  وبالتوازي، 
أن الحوار مع روسيا أمر »ضروري«، مشيرَا إلى أنها 

»جزء مهم« من الحل في ليبيا وسورية.
بدوره  تومرز،  الرس  ليبيا،  لدى  هولندا  سفير 
التقى مع دبيبة في طرابلس، مؤكدًا »دعم الحكومة 
الموحدة في تحقيق االنتقال السلس«. وقال تومرز 
من  عام   300 من  أكثر  على  الضوء  اللقاء سلط  إن 

قوي  »التزام  مضيفًا:  وهولندا،  ليبيا  بين  العالقات 
الليبي  السياسي  الحوار  الملتقى  طريق  بخارطة 

وانتخابات 2021«.

موافقة دون شروط
النواب،  بمجلس  عضوًا   84 دعا  األثناء،  تلك  في 
الثقة  منح  جلسة  عقد  لسرعة  بالمجلس،  زمالءهم 
لحكومة دبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة »دون قيد 

أو شرط«.
والخبرة  واألمانة  الكفاءة  بمراعاة  طالبوا  كما 
سموه  ما  منتقدين  الحكومة،  أعضاء  اختيار  عند 
ترتب  وما  حاليًا،  الوطن  يعيشها  التي  »التجاذبات 
على ذلك من انقسام في مؤسسات الدولة، وصعوبة 
هؤالء  وقال  المواطن«.  على  الحياة  ورهق  العيش 
النواب في بيانهم: »في الوقت الذي كان يجب علينا 
بذل الجهد لرفع هذه المعاناة نجد أن بعض النواب 

يترشحون لتولي مناصب تنفيذية«.
أما الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبداهلل 
بليحق فقال إن المجلس تلقى ردًا رسميًا من اللجنة 
العسكرية المشتركة »5 + 5«، يفيد بجاهزية مدينة 
سرت أمنيًا الستضافة جلسة المجلس المرتقبة لمنح 

الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
المشتركة  العسكرية  اللجنة  أن  بيان  في  وأكد 
أكدت استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع مجلس 
مزيد  يذكر  أن  دون  الجلسة،  بخصوص  النواب 
اللجنة  األحــد،  النواب،  مجلس  وخاطب  التفاصيل. 
العسكرية المشتركة »5 + 5« لعقد اجتماع لمجلس 
النواب في سرت »بناء على ما أقره مجلس النواب في 
جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري«، وذلك 
لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حسب تصريح لبليحق.

السياسي  الملقتى  من  المختار  الرباعي  وناقش 
)المنفي ودبيبة والالفي والكوني( مع أعضاء لجنة »5 

+ 5« إمكانية عقد جلسة النواب المقبلة في سرت.

تحركات السلطة االنتقالية
في  المسؤولون  واتصاالت  حركات  تتوقف  ولم 
عقد  بحث  أجل  من  الجديدة  االنتقالية  السلطة 
جلسة مجلس النواب، وكذلك متابعة خارطة الطريق 
ومشاكل  العسكري،  الوضع  ومنها  الكبرى  واألزمات 
رئيس  مع  والكوني  المنفي  التقى  فقد  المواطنين. 
المجلس األعلى للدولة خالد المشرى. وشهد اللقاء 
التشاور حول »االستحقاقات القادمة«، بحضور أعضاء 
المجلس  بحث  طرابلس،  وفــي  الــدولــة.  بمجلس 
مجلس  أعضاء  من  مجموعة  مع  الجديد  الرئاسي 
آلية تشكيل  الثالثاء،  الشرقية،  المنطقة  النواب عن 
واعتماد الحكومة االنتقالية قبل عرضها على مجلس 
المقبلة  األيام  في  ستعقد  التي  الجلسة  في  النواب 

حتى تباشر أعمالها.
واجتمع الرباعي يوم الثالثاء الماضي في طرابلس 
مع بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا ممثلة في السفير 
ومبعوثة  البعثة،  رئيس  سابادل،  أنطونيو  خوسيه 
ليبيا  إلى  الحدودية  للمساعدة  ــي  األوروب االتحاد 

ناتالينا تشيا.
البعثات  ــودة  ع ــى  إل التطلع  عــن  دبيبة  وعبر 
الدبلوماسية والشركات األوروبية إلى ليبيا؛ الستكمال 
المشاريع التي كانت تشرف عليها، واستكشاف فرص 
استثمار جديدة في البالد. كما أعرب عن االستعداد 
لتنفيذ »خطط وبرامج متطورة إلدارة الهجرة بشكل 
اإلنسان،  حقوق  ويحفظ  الوطنية،  المصلحة  يحقق 
الليبية  الدولة  تحملته  الــذي  العبء  من  ويقلص 

للمهاجرين خالل  كبيرة  عبور  منطقة  أصبحت  التي 
السنوات األخيرة«.

وفيما يتعلق بأولويات عمل الحكومة، أكد دبيبة 
أهم  أحد  والمرأة سيكون  الشباب  أن دعم وتمكين 
البرامج التي ستعمل عليها الحكومة، الفتًا إلى أنها 
هي  الرئيسية  مهمتها  أن  االعتبار  عين  في  تضع 

التهيئة لتنفيذ االنتخابات في موعدها المحدد.
األوروبــي  االتحاد  بعثة  ممثلو  أعــرب  بدورهم، 
ودعمهم  الليبي،  الحوار  بمخرجات  ترحيبهم  عن 
خارطة الطريق الجديدة، واستعداد االتحاد األوروبي 
أن تسهم في  التي من شأنها  السبل  لـ»توفير كل 
من  التدابير ضد  كل  واتخاذ  الطريق،  خارطة  إنجاح 
في  واألمني  السياسي  لالستقرار  عرقلتهم  يثبت 

التعاون  وتعزيز  لتطوير  االستعداد  وكذلك  ليبيا«. 
مع ليبيا في ملفات التنمية والهجرة وحماية الحدود، 
وغيرها  اإلنسانية،  والمساعدات  المهاجرين،  وإنقاذ 

من الملفات المشتركة ذات األهمية للجانبين.

موقف البعثة األممية
لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  أكد  أخيرًا، 
المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، 
التزام المنظمة الدولية الكامل بخارطة الطريق، داعيًا 

األطراف الليبية إلى المضي قدمًا في تنفيذها.
وأجرى كوبيش، خالل الفترة من 14 إلى 21 فبراير 
من  واسعة  مجموعة  مع  ليبيا  في  مباحثات  الجاري 
األطراف الليبية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي 
األمنية  ومؤسساتها  الوفاق  حكومة  قيادة  شملت 
وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  والهيئة  للدولة  األعلى 
العسكرية  اللجنة  وأعضاء  العامة  والقيادة  الدستور 
والمفوضية  الطرفين  من   »5  +  5« المشتركة 
الوطنية  والمؤسسة  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
التنفيذية  السلطة  أعضاء  إلى  باإلضافة  للنفط، 
انتخبت مؤخرًا من  التي  الجديدة  الموحدة  الموقتة 

قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
األطراف  مع  كوبيش  مناقشات  إن  البعثة  وقالت 
المحرز حتى اآلن في تنفيذ  الليبية تناولت »التقدم 
السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق  خارطة 
الليبي والخطوات التالية ذات األولوية«، مشددة على 
للنظر  النواب  لمجلس  جلسة  لعقد  الملحة  »الحاجة 

في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء 
للسلطة، وضرورة  السلس  االنتقال  المكلف وعملية 
التفاق  الكامل  التنفيذ  نحو  المطرد  التقدم  ضمان 

وقف إطالق النار«.
تعزيز  »أهمية  األمــمــي  المبعوث  ــد  أك كما 
المقبلة  الوطنية  االنتخابات  إلجــراء  االستعدادات 
في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية 
واالقتصادية  االجتماعية  األساسية  االحتياجات 
للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا )كوفيد 
19(، فضاًل عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة 

االنتقالية«.
وأضافت البعثة أن كوبيش »سيواصل المشاركة، 
على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية اللتئام 
النواب في أسرع وقت ممكن، فضاًل  أعضاء مجلس 
القاعدة  على  االتفاق  إلى  الرامية  الجهود  دعم  عن 
ينبغي  التي  االنتخابات،  إلجراء  الالزمة  الدستورية 
التسريع بها«. مشيرًا أيضًا إلى التقدم في المناقشات 

بشأن التعيينات في المناصب السيادية.
وأثنى كوبيش، على اللجنة العسكرية المشتركة 
في  يحتذى  »عمل  من  به  قامت  لما   »5  +  5«
مواصلة  على  »اللجنة  مشجعًا  مهمتها«،  تنفيذ 
إعادة  نحو  الخطوات  مزيد  واتخاذ  المطرد  التقدم 
فتح الطريق الساحلي«. كما دعا جميع األطراف إلى 
الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم الالزم لتنفيذ اتفاق 
وقف إطالق النار وقرارات مجلس األمن التابع لألمم 
القوات  خروج  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  المتحدة 

األجنبية والمرتزقة.

زادت التحركات الدولية المطالبة 
بضرورة اإلسراع في تصويت 

مجلس النواب على منح الثقة 
للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد 

دبيبة، المختار من ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، فيما ال يزال الخالف قائمًا بين 

أعضاء مجلس النواب بشأن المكان الذي 
يعقد فيه المجلس اجتماعه مكتماًل، 

وكذلك جدول أعمال الجلسة وما إن كانت 
ستخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة 

الوطنية أواًل أم انتخاب هيئة رئاسية 
جديدة للمجلس.

<  املبعوث األممي يان كوبيش مع دبيبة<  نورالند

نورالند يشدد على عقيلة صالح ضرورة عقد 
الجلسة »في أسرع وقت ممكن«

البعثة األممية: يجب االتفاق على القاعدة الدستورية 
الالزمة إلجراء االنتخابات التي ينبغي التسريع بها

القاهرة - الوسط

املنفي ودبيبة سيصطدمان بإشكالية شرعيتها..

تفكيك ودمج التشكيالت املسلحة »البند املسكوت عنه«
يستحضر قرب بدء السلطة التنفيذية الجديدة مهامها الهدف 
ونشاطها،  المسلحة  التشكيالت  وضع  وهو  إلحاحًا  األكثر 
الستكمال مسار االنتقال السياسي السلمي بهدوء، حيث سيجد 
رئيسيها عبد الحميد دبيبة، ومحمد المنفي بعض قادة تلك 
التشكيالت على رأس أجهزة أمنية في العاصمة طرابلس في 
وقت يعد الملف أحد البنود السكوت عنها بعد أشهر من اتفاق 

لجنة )5 + 5( العسكرية.
مسألة  بقوة  الليبيون  وشركاؤه  الدولي  المجتمع  ويطرح 
المسار  على  المحتمل  تأثيرها  مخافة  »الميليشيات«  نشاط 
بحكومة  الداخلية  وزير  موكب  واقعة  أعقاب  في  السياسي 
اغتيال من  الوزير محاولة  اعتبرها  التي  الوفاق فتحي باشاغا، 
قبل مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، قتل واحد منهم، وهم 
يتبعون جهاز شكل حديثًا بأمر من رئيس المجلس الرئاسي 
أثر  على  لتكون  االستقرار«،  »دعم  مسمى  تحت  السراج  فائز 
ذلك الحادثة سببًا في احتقان بين »ميليشيات« تتبع الزاوية 
على  عناصرها  أحد  مقتل  عن  اإلعالن  من  فقط  ساعات  بعد 
أيدي حراس وزير الداخلية وأخرى من مصراتة والزنتان كادت 
تتحول إلى أعمال عنيفة داخل العاصمة قبل أن يعود الهدوء 

إلى المنطقة.
الداخلية  وزارة  بين  الروايات  تضارب  عن  النظر  وبغض 
إال  اغتيال باشاغا«،  الرئاسي حول حقيقة »محاولة  والمجلس 
بدعم  خاللها  وحظيت  غاضبة  دولية  فعل  ردود  أثارت  أنها 
الواليات المتحدة التي أيدت بشكل كامل »تركيز الوزير باشاغا 
على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة«، مقابل وصف المبعوث 
األممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش الحادث األمني بـ»الخطير« 
إبقاء  التأكيد على أهمية  الذي استهدفه مساء األحد، مجددًا 
البالد فقط.  الشرعية في  السلطات  أيدي  األسلحة في  جميع 
األمنيين خالل  إشراف مسؤوليها  األميركي من  الدعم  وينبع 
السنتين األخيرتين عبر اجتماعات مع وزير داخلية الوفاق لوضع 
النهاية  في  أسفرت  الميليشيات  هيكلة  وإعادة  تفكيك  خطة 
عن إصداره قرار يقضي بتصنيف المجموعات المسلحة إلى 3 
أقسام، بألوان أخضر وأصفر وأحمر، على أن يعاد دمج تلك التي 
تندرج ضمن اللون األخضر ضمن األجهزة األمنية، ويتم حل 

المصنفة في اللونين اآلخرين.

وفي آخر تصريح له حول تطورات خطة دمج الميليشيات، 
أشار باشاغا خالل مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية ُأذيعت بتاريخ 
وضع  ضرورة  تتناول  أمنية  مناقشات  إلى  الماضي  يناير   23
قائمة بهذه الميليشيات تبدأ من الشرق، حيث تتواجد بأعداد 
تدعي  »الميليشيات  قبلية،  بينها  ومن  قوله  حسب  كبيرة 
حراسة المواقع النفطية، وهي التي تقف وراء إغالق المنشآت 
أو  الدولة  مع  وآخرين  خطرة،  مجموعات  جانب  إلى  النفطية، 
متطرفين« قائاًل إنه بعد مناقشة مع األميركيين تم تحديد 14 
نقطة لتصنيف هذه الميليشيات، الفتًا إلى سهوله تصنيف تلك 

المتواجدة في غرب البالد عكس الشرق.
وتجدد  األمنية  األجهزة  في  دمجهم  آليات  تعثر  ومــع 
الخالفات بينها وعدم حسم العديد من المسائل العالقة فيما 
من  مهامها  الجديدة  التنفيذية  السلطة  تسلم  بقرب  بينها 
مدينة  لجعل  المدافعين  صالح  في  الوضع  يصب  طرابلس، 
سرت عاصمة للمقار الرسمية الرئيسية بشكل موقت على أن 

يستأنف الحكام المنتخبون بعد 24 ديسمبر المقبل مهامهم 
من العاصمة حتى يتسنى لهم طوال هذه الفترة إخراج جميع 

المرتزقة والجماعات المسلحة ونزع أسلحة الميليشيات.
الوطنية  الــوحــدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  مهمة 
السلطات  خلفتها  ثقيلة  تركة  ستواجه  والصعبة  المحدودة 
الميليشيات  قادة  على  الشرعية  إضفاء  تم  بعدما  السابقة 
الرئاسي  المجلس  عين  فقد  السلطة.  بمناصب  ومكافأتهم 
المركزي أبوسليم  يناير زعيم قوة األمن  الوفاق في  لحكومة 
عبدالغني الككلي، والمعروف أيضًا باسم غنيوة، رئيسًا لكيان 
جديد يسمى جهاز دعم االستقرار. والذي برز اسمه كواحد من 
أقوى قادة الميليشيات في حي أبوسليم بطرابلس منذ 2011 
ليكون لجهازه سلطات واسعة وغامضة في الوقت نفسه وسط 
مسؤولي  تولي  مع  منصبه  في  سيستمر  كان  إن  تساؤالت 

السلطة التنفيذية مقاليد الحكم.
نتائج  إلى  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وتوصلت 

أيدي هذه  التعذيب، على  الحجز بسبب  حول حاالت وفاة في 
القوات. كما رصدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها تعيين 
هيثم التاجوري، الذي ترأس »ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس«، 
القسري  واالختفاء  التعسفي  »االحتجاز  عمليات  في  المتورطة 
إلى  أيضًا  مشيرة   ،2021 يناير  في  لغنيوة  نائبًا  والتعذيب«، 
دمج »قوة الردع الخاصة« بقيادة عبدالرؤوف كارة، في وزارة 
تابعة  لتكون  الوفاق  نقلتها حكومة  ثم   ،2018 في  الداخلية 
للمجلس الرئاسي في سبتمبر 2020، رغم توثيق منظمة العفو 
الدولية وهيئات أخرى، بما في ذلك األمم المتحدة، هذه القوة 
في »عمليات االختطاف، واالختفاء القسري، والتعذيب، والقتل 
غير المشروع، والعمل القسري، واالعتداء على الحق في حرية 

التعبير، واستهداف النساء وأفراد مجتمع الميم«.
مقاضاة  عن  المتعاقبة  الحكومات  تقاعس  التقرير  ورصد 
أعضاء المجموعات المسلحة المسؤولة عن »جرائم حرب«، بما 
في ذلك الهجمات ضد المدنيين، وعمليات قتل غير مشروع، 

المحتجزين،  وفــاة  إلى  أحيانًا  أدى  ما  الحجز،  في  وتعذيب 
»القوات  إن  أيضًا  العفو  منظمة  وقالت  القسري«.  واالختفاء 
التابعة إلى المشير خليفة حفتر تقاعست عن اعتقال محمود 
الورفلي المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لقتله 33 
شخصًا؛ وبداًل من ذلك فقد تمت ترقيته إلى مقدم في لواء 
الصاعقة«. وأكدت أنه منذ سقوط القذافي، »دمجت الحكومات 
المتعاقبة عديد الميليشيات تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية، أو 
ككيانات منفصلة مسؤولة أمام الرئاسة، وأدرجتهم في كشوف 

الرواتب الرسمية«.
وبعدما دانت منظمة العفو الدولية »استمرار ثقافة اإلفالت 
فبراير،   17 ثورة  على  عقد  مرور  بعد  ليبيا  في  العقاب«  من 
دعت الحكومة الموحدة القادمة، إلى تقديم المسؤولين عن 

االنتهاكات إلى العدالة، بدال من مكافأتهم بالمناصب.
وإصرار حكومة الوفاق الوطني على تقليد قادة »ميليشيات« 
مسؤوليات في أجهزة مستحدثة في يناير جاء رغم اتفاق لجنة 
تشكيل  على  الماضي  أكتوبر  المشتركة  العسكرية   )5 + 5(
لجان فرعية لبحث تفاصيل إعادة دمج وجمع سالح الجماعات 
عنه  البند ظل مسكوتًا  هذا  المحادثات حول  لكن  المسلحة. 
بمرور الوقت، السيما أن نص اتفاق الهدنة يصر على حصر 
مسمياتها  بجميع  المسلحة  والكيانات  المجموعات  وتصنيف 
التي  أو  الدولة  التي تضمها  الليبي، سواء  التراب  كامل  على 
لم تُضم، كما ينص على »إعداد موقف عنها من حيث قادتها 
وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع 
فردي في مؤسسات  أفرادها بشكل  إعادة دمج  آلية وشروط 

الدولة«.
وفي السياق ذاته حذر مشروع التهديدات الحرجة الصادر 
عن معهد »أميركان إنتبرايز« األميركي، يوم اإلثنين، من قدرة 
األجنبية  الموارد  على  باالعتماد  الليبية  المسلحة  الجماعات 
في إطالة أمد الحرب والحفاظ على خيار الفصائل المتنافسة 

لتأمين مصالحها عسكريًا.
وحسب توقعاته سوف تعمل القوات األجنبية على تعميق 
من  نفوذها  ممارسة  محاولتها  أثناء  ليبيا  في  قدمها  موطئ 
الليبية  المسلحة  الجماعات  الموقتة. وإذا رأت  الحكومة  خالل 
أو مؤيدوها األجانب أنهم ال يستطيعون تأمين مصالحهم من 
خالل الحكومة الموقتة ، فسوف يستأنفون السعي وراء السلطة 

من خالل القوة العسكرية.

الوسط - عبدالرحمن أميني

<  اللجنة العسكرية المشتركة تختتم اجتماعها األول في مقرها الجديد في مدينة سرت 12 نوفمبر 2020     »أرشيفية«
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هل يكون تشكيل الحكومة الجديدة بداية لحلحلة ملفات أخرى؟
دراسة لـ»مركز الفكر االستراتيجي للدراسات«:

يبدو أن حلفاء فريق حفتر قرروا تغليب العمل السياسي على استمرار التحرك العسكري والدفع نحو التسوية السياسية

في دراسة مطولة، سلط »مركز الفكر 
االستراتيجي للدراسات«، الضوء على 

السيناريوهات المحتملة لعمل الحكومة 
المختارة من ملتقى الحوار السياسي الليبي 

في جنيف، مستعرضًا محطات المشهد 
السياسي الليبي خالل السنوات القليلة 

الماضية، وواضعًا كذلك حزمة توصيات من 
شأنها أن تدفع بالحالة المتأزمة الراهنة إلى 

األمام.
وتعدد الدراسة، التي نشرها المركز مطلع 

األسبوع الجاري، التحديات التي تواجه 

الحكومة الطامحة في نيل ثقة مجلس النواب، 
سواء فيما يتعلق بالوضع األمني، أو اإلرث 

الثقيل الذي خلفه االنقسام الحاد، على خلفية 
الحرب األخيرة.

ورغم إشارة الدراسة إلى بارقة أمل تلوح 
في األفق، إال أنها تستبعد انتهاء المرحلة 

االنتقالية في وقتها المحدد، مرجحة أن يؤدي 
ذلك إلى إطالة عمر تلك المرحلة، وحتى 

يتم التمكن من الوصول إلى اتفاق حقيقي 
ومستدام لوقف إطالق النار، وتنفيذ كل بنوده 

من قبل جميع األطراف المعنية بالصراع.

تقول  األحداث،  مسار  تستعرض  مقدمة  عبر 
الدراسة: بعد سلسلة مباحثات طويلة امتدت أكثر 
5 فبراير، عن سلطة  أعلن، في  من ست سنوات 
شؤون  إدارة  تتولى  ليبيا  في  جديدة  تنفيذية 
البالد في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات 
من  والعشرين  الرابع  في  وبرلمانية  رئاسية 
وإقليمي  دولي  ترحيب  وسط  المقبل،  ديسمبر 
وأممي  غربي  واستعداد  الجديدة،  بالقيادة 

لمعاقبة منتهكي االتفاق.
تصويت  في  »المنفي«  قائمة  فوز  أعلن  فقد 
الليبي  السياسي  الحوار  لمنتدى  الثانية  الجولة 
المنعقد في جنيف، بتسعة وثالثين صوتًا، مقابل 
بقيادة  المنافسة  للقائمة  صوتًا  وثالثين  أربعة 
عبد  من  الرابحة  القائمة  تكونت  صالح.  عقيلة 
الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة االنتقالية، ومحمد 
الرئاسي  المجلس  رئيس  منصب  في  المنفي 
موسى  المجلس  عضوي  إلى  باإلضافة  الليبي، 
هذه  تتميز  الالفي.  حسين  اهلل  وعبد  الكوني 
لم  التي  الجدلية«،  »غير  بشخصياتها  التشكيلة 
العسكرية،  الصراعات  في  مباشر  بشكل  تسهم 
وشخصية  أعمال  رجل  بأنه  دبيبة  عن  يعرف  إذ 
السياسية  األوساط  لدى  مقبولة  دبلوماسية 
عن  سابقًا  عضوًا  المنفي  ويعد  وخارجيًا،  داخليًا 
العام«،  الوطني  »المؤتمر  في  طبرق  مدينة 
الديمقراطية،  عن  المدافعة  بتصريحاته  وعرف 
العسكرية  المؤسسة  إخضاع  لضرورة  والمؤكدة 
الكوني  من  كلٌّ  يعد  حين  في  مدنية،  لسلطة 
المعتدلة،  الشخصيات  من  الالفي  وعبداهلل 
بين  الداخلي  لالقتتال  معارضة  مواقف  ولهما 

الليبية. األطراف 
في  الجديدة،  االنتقالية  السلطة  على  يتعين 
انتخابها، تقديم  تاريخ  أسابيع من  غضون ثالثة 
عليهم،  للمصادقة  الليبي  للبرلمان  مرشحيها 
واإلعداد  البالد،  أعمال  تسيير  في  مهامها  لتبدأ 
من  لعقد  نهاية  تضع  أن  منها  يؤمل  النتخابات 
الصراع والفوضى، وتعيد ليبيا إلى بر األمان وبناء 

الدولة المنشودة.

محطات الحوار الليبي
نظام  ضد  الشعبية  الثورة  منذ  ليبيا  وتعيش 
الفوضى  من  حالة   2011 العام  القذافي  معمر 
والعنف، بلغت ذروتها العام 2014، نتيجة الصراع 
السياسي والعسكري بين معسكرين، أحدهما في 
طرابلس غرب البالد برئاسة فائز السراج، رئيس 
المعترف  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
البالد بقيادة  بها دوليًا، واآلخر في بنغازي شرق 
مساندة  أدت  وقد  حفتر.  خليفة  العسكري  القائد 
توسع  إلى  المتنافسين  للفريقين  أجنبية  أطراف 
وقطر  تركيا  ساندت  إذ  أمدها؛  وطول  المعارك 
وإيطاليا حكومة طرابلس، في حين ساندت مصر 

واإلمارات وروسيا وفرنسا قوات الشرق.
بجهودها  المتحدة  األمم  سعت  لذلك 
إلى   ،2014 العام  سبتمبر  منذ  الدبلوماسية، 
فيها  المباحثات، جمعت  عقد سلسلة طويلة من 
الصراع  حل  سبيل  في  الليبية  األطراف  مندوبي 
ومن  البالد.  في  المستمرة  الحرب  حالة  وإنهاء 
ضمن أهم االتفاقات التي توصلت إليها األطراف 
 17 في  الموقع  الصخيرات  اتفاق  هو  الليبية 
ديسمبر 2015، الذي نص على تشكيل السلطات 
التشريعية والتنفيذية للبالد، بحيث تقوم حكومة 
الوفاق الوطني بمهام السلطة التنفيذية، ويتولى 
)برلمان   2014 العام  المنتخب  الليبي  البرلمان 
إلى  باإلضافة  التشريعية،  السلطة  مهام  طبرق( 

مجلس أعلى للدولة يكون جهة استشارية.
إال أن نتيجة االتفاق لم يُلتزم بها، واستمرت 
األطراف  بين  العسكري  والصراع  االنقسام  حالة 
وقف  اتفاق  على  التوقيع  تم  أن  إلى  المتفاوضة، 
الماضي،  أكتوبر   23 في  جنيف،  في  النار  إطالق 
إلى  العسكرية  القوات  عودة  االتفاق  وشمل 
وإجالء  الطرفين،  بين  األسرى  وتبادل  ثكناتها، 
وإعادة  أشهر،  ثالثة  غضون  في  المرتزقة  جميع 

فتح الطرق الرئيسية.
ليبيا مرحلة هدوء نسبي  ونتيجة لذلك دخلت 
وتدني وتيرة المعارك، وهو ما ساعد على إطالق 
مفاوضات جديدة بغرض التوصل إلى حل سلمي 
منتدى  مباحثات  وبدأت  الدائر.  الدموي  للنزاع 
العملية  دعائم  إلرساء  الليبي  السياسي  الحوار 
شرعية  هيئة  انتخاب  في  واإلسراع  الديمقراطية 
وتم  الليبية،  الدولة  مؤسسات  لكل  موحدة 
الليبية  والمكونات  التوجهات  مختلف  تمثيل 
ألعضائه  المتحدة  األمم  بتعيين  المنتدى  في 
37 عضوًا عن  الخمسة والسبعين؛ موزعين بين 
إقليم طرابلس غرب ليبيا، و24 عضوًا عن إقليم 
برقة في الشرق، و14 عضوًا عن إقليم فزان في 
 9 الجنوب. وعقدت أولى جلساته في تونس من 
ثالثة  على  االتفاق  وتم   ،2020 نوفمبر   15 إلى 
ومعايير  الطريق،  خارطة  هي:  رئيسية  ملفات 

الترشح، وتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية.
االستشارية  اللجنة  اجتماع  عقد  ذلك  بعد 
لمنتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف، من 13 
إلى 16 يناير الماضي، بغرض تحديد آلية اختيار 
أن  على  إجماعًا  وشهد  موحدة،  تنفيذية  سلطة 
إقليم،  كل  عن  واحدة  بشخصية  الترشيح  يكون 
مجمعات  داخل  االنتخاب  عملية  تكون  أن  على 
على  الحصول  واشتراط  حدة،  على  كل  األقاليم 

وفي  المنصب،  على  الحصول  ألجل   %  70 نسبة 
حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة يمكن اللجوء 
األكثر،  على  قوائم   4 بحد  القوائم،  نظام  إلى 
ثم  ومن  المرشحين،  لكل  قائمة  تحدد  بحيث 

يصوت عليها أعضاء المنتدى بشكل جماعي.
وبناء على االجتماع االستشاري عقدت جلسات 
المنتدى األولى في جنيف بين 1و5 فبراير بهدف 
األسماء  بين  من  التنفيذية  السلطة  انتخاب 
حتى  انتقالية  مرحلة  في  البالد  لقيادة  المرشحة 
 .2021 24 ديسمبر  موعد االنتخابات المقرر في 
ونتيجة لفشل أعضاء المنتدى في انتخاب الهيئة 
نظام  على  بناء  االقتراع  أعيد  األولى،  الجولة  في 
دبيبة  قائمة  انتخاب  عن  أسفر  الذي  القوائم، 

والمنفي لتولي مهام الهيئة االنتقالية.

بارقة أمل
منح االتفاق الجديد بارقة أمل في خروج ليبيا 
الدولي  المجتمع  أن  ويبدو  الحالية،  أزمتها  من 
رأى ضرورة إنهاء الصراع والبدء بمرحلة جديدة، 
تكفل  ضمانات  الجديد  االتفاق  منح  إلى  وسعى 
لمندوبي  مباشر  بتعيين  بدءًا  سقوطه،  عدم 
المنتدى السياسي، وقد اختيرت الهيئة التنفيذية 
الجديدة من بين أعضائه، مرورًا بالتعهد بإرسال 
فريق أممي لإلشراف على تنفيذ االتفاق، وصواًل 
إلى استعداد أميركي - أوروبي لمحاسبة كل من 

يقوض العملية االنتقالية في ليبيا.
ويبدو أن حلفاء فريق حفتر قرروا تغليب العمل 
السياسي على استمرار التحرك العسكري، والدفع 
نحو التسوية السياسية دون ممارسة أي ضغوط 
لتولي حلفاء حفتر المشهد السياسي في المرحلة 
للحرب  الباهظة  التكلفة  نتيجة  وذلك  المقبلة، 
التي لم يعد بمقدور الجميع تحملها، خاصة بعد 
اآلثار المدمرة لجائحة كورونا على اقتصاد الدول 

ومؤسساتها المالية.

بالده  بمساندة  الفرنسي  الجانب  صرح  فقد 
للجهود األميركية في التسوية السياسية الليبية، 
28 ديسمبر  وأكد من خالل ناطقه الرسمي، في 
الماضي، أولوية وقف إطالق النار، ووجوب امتناع 
جميع األطراف عن التصعيد العسكري. فضاًل عن 
التحركات الدبلوماسية المصرية رفيعة المستوى 
مع حكومة طرابلس لبحث الملفات المهمة بين 
بعد  بينهما  العالقات  عودة  إطار  في  الجانبين 
الروسية  والتصريحات  سنوات،  استمرت  قطيعة 
الماضي،  ديسمبر  نهاية  المشتركة،   - التركية 
ليبيا، والدفع بأطراف  الوضع في  بضرورة تطبيع 

النزاع نحو الحوار الشامل.

موقف الدول الكبرى واإلقليمية
صدر  ليبيا  في  الجديدة  الحكومة  إعالن  عقب 
بيان مشترك للمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، 
مرحبًا  المتحدة،  والواليات  إيطاليا  إلى  باإلضافة 
المنتدى  في  إليه  التوصل  تم  الذي  باالتفاق 
تركيا  من  كلٌّ  باركت  كذلك  الليبي.  السياسي 
وصول  والمغرب  والسعودية  واإلمارات  ومصر 
أجل  من  توافقية  صيغة  إلى  الليبية  األطراف 

تسيير المرحلة المقبلة.
باالتفاق،  المتحدة  األمم  رحبت  جانبها  من 
ودعت إلى احترام نتائج التصويت وتسليم سلس 
للسلطة، وخروج المقاتلين من ليبيا وفقًا للجدول 
نيتها  وأعلنت  عليه،  التوافق  تم  الذي  الزمني 
ليبيا،  في  النار  إطالق  لوقف  أممي  فريق  إرسال 

وتثبيت نتائج االتفاق على أرض الواقع.
المؤيدة  التصريحات  هذه  كل  تعد  أن  يمكن 
بأن  مفادها  الجديدة،  للسلطة  ثقة  رسالة 
الستكمال  جانبها  إلى  سيقف  الدولي  المجتمع 
بنود الحل السياسي، وسيمنحها الشرعية الكاملة 
مؤسسات  توحيد  إلى  الرامية  خطواتها  كل  في 
من  البالد  وتصفية  االستقرار  وإعادة  الدولة، 

والسؤال  األجنبية.  والمرتزقة  الميليشيات  كل 
المطروح: هل سيقوم المجتمع الدولي بدوره في 
ليبيا  خروج  في  يساهم  بما  الكافي  الدعم  توفير 
من نفق الفوضى والصراع العسكري الذي تعيشه 
االنتقالية  السلطة  يترك  أم  سنوات،  عشر  منذ 

تواجه تحديات المرحلة وحدها؟

عقبات تواجه الحكومة الجديدة
»األناضول«  وكالة  مع  دبيبة  حديث  في 
تكنوقراط،  حكومة  »سيشكل  أنه  أكد  التركية، 
األطراف  جميع  بين  السالم  إحالل  على  ستعمل 
المتنازعة، وعلى حل المشاكل الكبرى التي تواجه 
ومعالجة  كورونا  أزمة  مواجهة  سيما  وال  البالد، 
الكهرباء  كانقطاع  اليومية؛  الحياة  مصاعب 

وتردي الخدمات العامة«.
مهام  أن  يتبين  دبيبة  تصريحات  خالل  ومن 
توحيد  اآلتي:  المستعجلة  االنتقالية  السلطة 
رأسها  وعلى  والمالية،  العسكرية  المؤسسة 
وإجالء  المالية،  والمؤسسات  المركزي  المصرف 
إطالق  وقف  وتثبيت  األجنبية،  والقوات  المرتزقة 
المؤسسة  خارج  المنتشر  السالح  وجمع  النار، 
الشعب  احتياجات  تلبية  على  والعمل  العسكرية، 
الليبي؛ من خالل تحسين الخدمات وتوفير المياه 
التحتية،  البنية  والغذاء والكهرباء، وإعادة ترميم 
الطريق  سيما  ال  المغلقة،  الطرق  فتح  وإعادة 
الشرق  بين  الرابط  وسرت  مصراتة  الساحلي 
عن  المسؤولة  المؤسسات  وتجهيز  والغرب، 
العام  والبرلمانية في نهاية  الرئاسية  االنتخابات 

الجاري.
إن مهام الحكومة الموقتة غاية في الصعوبة، 
مدة  منذ  متأزم  وضع  تراكمات  ترث  لكونها 
تزيد  إضافية  عراقيل  كذلك  تواجه  وقد  طويلة، 
ومنها:  مهامها،  أداء  عن  وتعيقها  عليها  األعباء 
أول عائق يقف أمام الحكومة هو تمكن البرلمان 

من تحقيق النصاب لمنح السلطة الموقتة الثقة، 
ثالث  مدة  بنصاب  ينعقد  لم  البرلمان  إن  حيث 
برلمان  رئيس  منع  احتمال  عن  فضاًل  سنوات، 
الهيئة  الذي خسر تصويت  عقيلة صالح،  الشرق، 
االنتقالية، منح الثقة للحكومة، أو تشريعه قوانين 
قد تعيق عمل الهيئة الموقتة، وقد تواجه الحكومة 
عراقيل أمنية تحوْل دون استالم السلطة وبسط 
نفوذها وهيمنتها على كل التراب الليبي، وال سيما 
في الشرق؛ وذلك ألن شخصيات الهيئة االنتقالية 
مسلحة  قبائل  أو  ميليشيات  تمتلك  ال  المستقلة 
تدعمها، وهو ما قد يحوْل دون تمكنها من تنفيذ 
مهامها، إذ من المرجح أال تلتزم األطراف الليبية 
تنقلب  وربما  االتفاق،  بنتائج  والقوة  النفوذ  ذات 

عليه وعلى السلطة الناتجة عنه.
لمندوبي  المتحدة  األمم  تعيين  فإن  كذلك 
أعضاء  انتخبوا  الذين  السياسي،  الحوار  منتدى 
من  شريحة  جعل  االنتقالية،  الحكومة  رئاسة 
الليبيين تشكك في شرعيتهم على اعتبارهم هيئة 
ولم  وأطيافه،  الليبي  المجتمع  مكونات  تمثل  ال 
المحتمل  فمن  لذلك  مباشرة.  الشعب  ينتخبهم 
أن تشهد الحكومة معارضة وعرقلة من قبل هذه 
الفئات التي ال تعترف بشرعيتها، باإلضافة إلى أن 
والعنف  الفوضى  استثمرت  التي  واألطراف  الدول 
التي ال تزال تفكر بنفس  الليبية،  داخل األراضي 
لتحقيق  مساعيها  في  تستمر  سوف  المنطق، 
مكاسب لها على األرض، وسيكون لها تأثير قوي 

على مآل األوضاع السياسية مستقباًل في ليبيا.
قد  وقراراتها  المتحدة  األمم  دور  أن  كما 
يسهم أيضًا في عرقلة عمل الحكومة الجديدة، 
قاعدة  فرض  إلى  األممية  المفاوضات  سعت  إذ 
لألقاليم،  وفقًا  السياسية  المناصب  تقسيم 
الهيئة  في  األقاليم  جميع  إشراك  بهدف 
المحاصصة  هذه  ولكن  الجديدة،  الحكومية 
الليبي، وتضاعف  االنقسام  تعزيز  إلى  تؤدي  قد 

البالد. أمام عملية السالم في  العقبات 

المحتملة السيناريوهات 
يعد تشكيل الهيئة االنتقالية الجديدة منعطفًا 
ويبعث  ليبيا،  في  السالم  عملية  مسار  في  مهمًا 
الفرقاء  بين  مستقبلية  لتفاهمات  تفاؤل  رسالة 
في  األمن  وتدعيم  االستقرار  وإحالل  الليبيين، 
التصعيد  من  التخوف  يظل  ذلك  ومع  البالد. 
مع  سيما  ال  قائمًا،  األمني  واالنفالت  العسكري 
عديدة،  أجنبية  بقوى  الليبي  الملف  ارتباط 
وبمصالح متناحرة قد تدفع نحو تأزيم الوضع في 
ليبيا، لذلك يتوقع أن تكون السيناريوهات خالل 

المرحلة القادمة كالتالي:

1 - نجاح المرحلة االنتقالية في المهلة المحددة لها
يرى هذا السيناريو أن جميع المكونات الليبية 
واألطراف الدولية ستتجه إلى دعم جهود الهيئة 
إلى  ليبيا  وصول  نحو  الجهود  وتوحيد  الجديدة 

انتخابات 24 ديسمبر دون أي صراع محتمل.
إلعالن  الدولي  الدعم  السيناريو  هذا  يؤيد 
حماية  في  يساهم  قد  ما  وهو  الحكومة،  تشكيل 
مرحلة  إلى  ليبيا  أن تصل  إلى  االنتقالية  المرحلة 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولكن المعطيات 
على األرض تظهر أن المعرقالت أكثر من المحفزات 
العمل  خارطة  تنفيذ  في  الجديدة  السلطة  لنجاح 
المحددة لها، فال تزال دعائم الفوضى واالنفالت 
األمني واألنظمة المتنافسة موجودة على الساحة، 
وهو ما يرجح احتمالية عودة النزاع وعدم استقرار 
األوضاع في ليبيا، فضاًل عن تعثر األمم المتحدة 
في إجبار األطراف الليبية على تنفيذ كل بنود اتفاق 
أكتوبر، وهو ما جعل الوضع الميداني هشًا وقاباًل 

للتصعيد في أي لحظة.

2- دخول البالد في مرحلة انتقالية طويلة
يعد هذا السيناريو مسارًا وسطيًا، إذ يرجح أن 
إنجاز  ليبيا قد يحوْل دون أي  المتأزم في  الوضع 
األصعدة  مختلف  في  االنتقالية  للحكومة  يذكر 
يدفع  ما  وهو  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية 
المجتمع الدولي إلعادة الجلسات التفاوضية بين 
من  ألبعد  االنتقالية  المرحلة  وتمديد  الفريقين، 

التوقيت المتفق عليه.
عدم  هو  المسار  هذا  في  التحرك  يقوي  ومما 
الليبية  األطراف  قبل  من  تام  استعداد  وجود 
شافية  تنازالت  لتقديم  األجنبيين  والداعمين 
نفسه  الوقت  وفي  البلد،  في  السالم  لتحقيق 
أنهكت المعارك قوى الفريقين البشرية والمادية، 
بين  والجذب  الشد  استمرار  يرجح  ما  وهو 

المعسكرين وإطالة عمر المرحلة االنتقالية.

السياسي  االنفصال  وعــودة  الوضع  انــزالق   -3
وصراع األقاليم مجددًا

لن  االنتقالية  الهيئة  أن  السيناريو  يعتقد هذا 
بها؛  المكلفة  الطريق  خارطة  تنفيذ  من  تتمكن 
الواقع،  أرض  على  فعالة  أدوات  امتالكها  لعدم 
ويرجح عودة الصراع مجددًا، وهوما ينذر بانهيار 

مهام الحكومة االنتقالية.
إخراج  مهلة  أن  السيناريو  هذا  يدعم  ومما 
تتمكن  أن  دون  انتهت  قد  ليبيا  من  المرتزقة 
 ،)5+5( المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
الناتجة عن اتفاق 23 أكتوبر، من إجبار المرتزقة 
الليبية،  األراضي  مغادرة  على  األجنبية  والقوات 
المسلح.  النزاع  عودة  بإمكانية  ينبئ  ما  وهو 
إضافة إلى ذلك، لم يتضمن اتفاق 23 أكتوبر أي 
إخراج  حال  جدد  مرتزقة  جلب  بعدم  تتعلق  بنود 
المقاتلين األجانب، وهو ما ينبئ بإمكانية إحضار 

مرتزقة جدد حال الحاجة إليهم.
التي  ليبيا،  داخل  الخارجية  المشاريع  أن  كما 
وجودها  عبر  لها  نفوذ  قاعدة  تحقيق  إلى  تسعى 
في  الوضع  استتباب  على  تعمل  لن  العسكري، 
اتفاق  تنفيذ  فشل  حال  معارضة  تقف  ولن  ليبيا، 

وقف إطالق النار بين األطراف المتنازعة.
األزمة  لمسار  الموجز  االستعراض  هذا  بعد 
السلطة  تواجه  بالقول:  الدراسة  تختتم  الليبية، 
أن  المستبعد  ومن  عديدة،  تحديات  االنتقالية 
تنتهي المرحلة االنتقالية في وقتها المحدد، ومن 
يحصل  أن  إلى  المرحلة  هذه  تطول  أن  المرجح 
وتنفيذ كل  النار،  إطالق  وقف  على  اتفاق حقيقي 

بنوده من قبل جميع األطراف.
وبالرغم من حالة التفاؤل التي تسود المجتمع 
إلى  ليبيا  في  السياسية  الحياة  بعودة  الليبي 
مدى  في  قائمًا  الترقب  يظل  الطبيعي،  مسارها 
االتفاق،  بنود  تنفيذ  على  الليبية  األطراف  قدرة 
مهامها،  تنفيذ  من  الموقتة  الهيئة  وتمكن 
من  مجموعة  توافر  من  البد  ذلك  يتحقق  ولكي 
دعم  منها:  االنتقالية،  المرحلة  في  الشروط 
لجهود  الدولي  المجتمع  قبل  من  وجاد  حقيقي 
لطرف  انحياز  دون  الموقتة  التنفيذية  السلطة 
ليبيا  تفريغ  إلى  باإلضافة  اآلخر،  حساب  على 
تثبيت  جهود  وتدعيم  والمرتزقة،  السالح  من 
الهيئة  وتحرك  الليبية،  األراضي  ووحدة  األمن 
األول  مستويين؛  على  فعال  بشكل  االنتقالية 
المجاالت  كل  في  محلية  بإصالحات  القيام 
واالجتماعية  واالقتصادية  العسكرية  الحيوية؛ 
كل  مع  المستمر  التنسيق  والثاني  واألمنية، 
الليبي،  الشأن  في  والمؤثرة  المتنفذة  األطراف 
والتفاف كل المكونات والشخصيات الليبية حول 
ما  بكل  وتمكينها  الجديدة،  التنفيذية  السلطة 

يلزم للقيام بواجباتها.

● إحدى جلسات الحوار السياسي الليبي

● فرز األصوات في اقتراع السلطة التنفيذية الجديدة في جنيف

● عبد الحميد دبيبة مرافقا محمد المنفي في العاصمة طرابلس

● صورة مركبة لمحمد المنفي وعبد الحميد دبيبة● أصوات حاسمة رجحت كفة قائمة المنفي ودبيبة في جنيف

القاهرة - الوسط

يمكن اعتبار التصريحات الدولية 
المؤيدة لمخرجات جنيف رسالة 

ثقة للسلطة الجديدة

مهام الحكومة الموقتة غاية في 
الصعوبة لكونها ترث تراكمات 

وضع متأزم منذ مدة طويلة

تعيش ليبيا منذ الثورة الشعبية 
ضد نظام معمر القذافي العام 

2011 حالة من الفوضى 
والعنف بلغت ذروتها في 2014

هل يقوم المجتمع الدولي 
بتوفير الدعم الكافي لخروج 

ليبيا من نفق الفوضى.. أم يترك 
السلطة االنتقالية وحدها؟



محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السادسة
العدد 275

25 فبراير 2021 م اخلميس

13 رجب 1442 هــ

العجل  مفتاح  محطة  الصناعي،  بالحي  دروخ  علي 
المطار،  بطريق  الفقي  أحمد  محطة  اشميخ، 
محطة  المطار،  بطريق  انبية  محمود  محطة 
فتحي  محطة  الجين،  بسوف  ميالد  الدين  شمس 
ليبيا  شركة  محطات  وكذلك  الــمــردوم.  هيبة 
المدينة،  بوسط  دروخ  عادل  محطة  وتضم  نفط، 
محطة  وتضم  السريعة  الطرق  شركة  ومحطات 
محطة  المستشفى  بطريق  الغطاس  عبدالماجد 
اذهيبة  اهلل  عون  محطة  الدلول،  بحي  الوحيشي 
للخدمات  الراحلة  شركة  ومحطات  بتنيناي، 
األساحقة،  بحي  أبوقرين  محطة  وتضم  النفطية 

المناسلة. بحي  الدرهوبي  ومحطة 
ودعا التويجر المواطنين إلى عدم االزدحام أمام 
والمشرفين  اللجنة  أعضاء  مع  والتعاون  المحطات، 
على المحطات، مؤكدًا أن هناك عدة شحنات أخرى 

من الوقود ستصل باستمرار إلى المدينة.
التسييري  المجلس  رئيس  أجرى  آخر،  سياق  في 
األسبوع  مطلع  بوالخطابية،  فرج  طبرق  لبلدية 
الجاري، جولة تفقدية على بعض المحالت التجارية 
ونقل  بطبرق.  البلدي  الحرس  جهاز  رفقة  والمخابز 
المجلس  لبلدية طبرق أن رئيس  المكتب اإلعالمي 
أيام  من  جزءًا  خصص  بوالخطابية،  فرج  التسييري 
التفقدية  والجوالت  الميدانية  للزيارات  األسبوع 
كل  ومحاسبة  التجارية،  والمحالت  المخابز  على 
وصالحيتها.  الرخص  على  واالطــالع  المخالفين، 
وأضاف المكتب أن رئيس المجلس أمهل عددًا من 
سيضطر  وإال  إجراءاتها،  إلنهاء  التجارية  المحالت 

المجلس إلغالقها.
مع  التعاون  الجميع  على  »يجب  المكتب:  وتابع 
للمحل  العامة  النظافة  حيث  من  خصوصًا  البلدية، 
الرخصة  من  المحل  ــراءات  إجـ وإنــهــاء  ومحيطه 
الصحية  الشهادات  إلى  باإلضافة  المزاولة،  وإذن 

للمطاعم والمخابز وغيرها«.

تقريرها للمنظمة األممية وإقرار المساعدات حسب 
األولويات العاجلة.

بــاألزمــات  يتعلق  وفيما  ــرى،  أخـ جهة  مــن 
والغاز  الوقود  لجنة  باسم  الناطق  أكد  المعيشية، 
بدء  األربعاء،  التويجر،  حاتم  وليد،  بني  ببلدية 
المدينة  تشهدها  التي  الوقود  نقص  أزمة  انفراج 
الوقود  شحنات  من  عدد  وصــول  بعد  أيــام  منذ 
التويجر  وأوضــح  التوزيع.  محطات  من  عدد  إلى 
من  كميات  تسلمت  التي  المحطات  عــدد  أن 
شركة  محطات  وهــي:  محطة   13 بلغت  الوقود 
تشمل:  التي  النفطية  للخدمات  الذهبية  الشرارة 
محطة  الظهرة،  بطريق  خليفة  مسعود  محطة 

وتحت  ــدًا،  جـ جــيــدًا  يعد  المركز  داخــل  الــوضــع 
السيطرة، مؤكدًا استمرار استقبال الحاالت المصابة 
األكسجين  وتوافر  المستجد،  كورونا  بفيروس 

الطبي.
إلى  الجهيمي  به  أدلــى  تصريح  في  ذلــك  جــاء 
في  الوضع  عن  صحفي  مؤتمر  خالل  »الوسط«، 
األكسجين  نفاد  سبها  بلدية  ونفت  األحد.  المركز، 
جائحة  لمواجهة  والمستخدم  الطبية،  المراكز  في 
على  ردًا  السبت،  المستجد«  »كــورونــا  فيروس 
بمركز  األكسجين  نفاد  حول  األخبار  بعض  »تداول 

العزل البركولي«.
االستشارية  الطبية  اللجنة  أعلنت  أجدابيا،  وفي 

العمل  إيقاف  بالمدينة،  كورونا  فيروس  لمكافحة 
لمكافحة  الوطني  للمركز  المرجعي  بالمختبر 
جميع  نفاد  بسبب  األحــد،  البلدية،  في  األمــراض 
اللجنة  وقالت   .»P.C.R« كشف  أجهزة  مشغالت 
توافر  حين  إلى  متوقفًا  سيبقى  بالمختبر  العمل  إن 

المشغالت.
لدى  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  وزارت 
التعليمى  سينا  ابن  مستشفى  هوف  إلزابيث  ليبيا، 
بسرت، ومركز سرت لعالج األورام في إطار الوقوف 
الفعلية للمرافق الصحية  عن كثب على االحتياجات 

اإليوائية التى تقدم خدماتها الصحية للمرضى.
القطاع  وضع  على  للتعرف  الزيارة  وخصصت 

للمواطنين،  تقدم  التي  الخدمات  ومستوى  الصحي 
الطبية،  والمستلزمات  المعدات  بقلة  تأثرها  ومدى 
داخل  »كورونا«  بفيروس  المصابين  أعداد  وازدياد 
األورام  حاالت  ازديــاد  وكذلك  سرت،  بلدية  نطاق 
 400 من  ألكثر  اآلن  العدد  وصل  إذ  المدينة،  في 
الحاالت  عن  فضاًل  ســرت،  بمركز  مسجلة  حالة 
هوف  التقت  كما  بالمئات.  سرت  خارج  تعالج  التي 
وكذلك  الزرقاء،  علي  د.  للمستشفى،  العام  المدير 
خليفة  الدكتور  األورام،  لعالج  سرت  مركز  مدير 
محمد عبدالفتاح، وعددًا من رؤساء األقسام الطبية 
الصورة  على  خاللهم  من  وتعرفت  واإلخصائيين، 
عرض  لها  يتسنى  حتى  وسلبًا،  إيجابًا  الكلية 

لفيروس  التصدي  ملف  مع  لهم  اشتباك  أول  في 
المجلس  رئيس  اجتمع  المستجد«،  ــا  ــورون »ك
محمد  السياسي  الملتقى  من  المختار  الرئاسي 
الكوني،  وموسى  الالفي  عبداهلل  ونائباه  المنفي 
الملتقى  من  المختارة  الحكومة  رئيس  إلى  إضافة 
اللجنة  مسؤولي  مع  ــد،  األح دبيبة،  عبدالحميد 
االستشارية لمجابهة فيروس »كورونا«، في مدينة 

طرابلس.
األمــراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وبحسب 
فيروس  إلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  ارتفعت  فقد 
 131 إلى  األربعاء،  أمس  حتى  ليبيا،  في  »كورونا« 
 117 ألفًا و120 نشطة،   11 ألفًا و262 حالة، بينها 
جراء  2151 شخصًا  توفي  فيما  متعافى،  و991  ألفًا 
الوباء الذي ظهر في ليبيا ألول مرة مارس الماضي.

وشهدت البالد ارتفاعًا ملحوظًا في حاالت الشفاء 
 1052 تسجيل  تم  بعدما  »كورونا«  فيروس  من 
الوطني  المركز  أعلن  ما  وفق  أمــس،  شفاء  حالة 
إصابة   472 تسجيل  تم  كما  األمــراض،  لمكافحة 

و26 حالة وفاة.
عملها  آلية  اللجنة  أعضاء  مع  المنفي  وناقش 
والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي 
استعدادات  وكذلك  انتشاره،  من  والحد  للوباء 
لمواجهة  الالزمة  واحتياجاتها  واإليواء  العزل  مراكز 
وتوفير  اللجنة  عمل  »دعم  على  وشدد  الفيروس. 
بأسرع  البالد  في  كورونا  بفيروس  الخاص  اللقاح 
بعض  فيه  تشكو  وقت  في  وذلــك  ممكن«؛  وقت 
البالد  مناطق  بعض  في  والصحية  الطبية  المراكز 

من قلة اإلمكانات المتوافرة لمواجهة الوباء.
العزل  مركز  مدير  قال  البلديات،  صعيد  على 
إن  الجهيمي  ناصر  الدكتور  سبها  في  الصحي 

● عامالن بالمركز الوطني لمكافحة األمراض يضعان ملصقات توعوية للمواطنين حول الوباء● ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف خالل تفقد الوضع الصحي في سرت

في أسرع وقت

مساٍع حكومية مستمرة لتوفير لقاح »كورونا« ملواطني ليبيا
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ارتفاع ملحوظ في حاالت المتعافين من فيروس »كورونا« بعد تسجيل 1052 حالة شفاء مطلع األسبوع

في غياب الجهات المعنية

نازحو تاورغاء.. أوضاع قاسية تضاعف معاناتهم في فصل الشتاء
وبالرغم  طويلة.  سنوات  منذ  وليس  لحظات 
الخدمات  األمني وعودة جزء من  االستقرار  من 
الذي  تاورغاء  ثلث سكان  يعد سوى  لم  العامة، 
المدينة.  إلى  ألفًا،  الخمسين  عددهم  تجاوز 
أن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وترى 
لسكان  القسري  و»التهجير  الجماعي«  »العقاب 
تاورغاء يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد 

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

تعويضهم.
لدفع  المخيمات  بإغالق  مطالب  ووسط 
بعض  يقول  حيث  العودة،  إلى  المهجرين 
ستتأخر  مفتوحة  المخيمات  طالما  المواطنين: 
عرضة  االتفاق  وسيظل  المدينة،  إعمار  إعادة 

للتشكيك من قبل مأجورين، بحسب تعبيرهم.
المحلي  المجلس  رئيس  يفسر  جهته،  ومن 
الوضع  هذا  الشكشاك،  الرحمن  عبد  تاورغاء، 
القائم، بأنه »طبيعي« نتيجة »غياب الحكومة، 
وأضاف  واالنقسام«.  بالصراعات  واالنشغال 
من مكتبه في مبنى إداري صغير: »نحن اليوم 
سنوات  بعد  تحقق  وهذا  تاورغاء،  أرض  فوق 
في  جيراننا  مع  الوضع  وتسوية  التهجير  من 
الدولة  »غياب  إلى  أشار  لكنه  مصراتة«. 
الكافية  الميزانيات  توفر  وعدم  واالنقسام 
اإلعمار«.  وإعادة  التعويضات  صرف  وتأخر 
الحكومة  من  »طلبنا  المحلي:  المسؤول  وتابع 
محل  المكان،  في  سكنية  وحدة   1500 توفير 
اآلن«.  إلى  شيء  يحدث  لم  لكن  المدمرة، 
ُأعيد  الجمة  الصعوبات  من  »بالرغم  وأضاف: 
لتساهم  والخدمات،  المدارس  بعض  تأهيل 
أشبه  لسنوات  كانت  بعدما  الحياة  بإنعاش 
فرصة  الجميع  لدى  وصارت  األشباح،  بمدينة 

سانحة الستعادة مستقبلهم«.
سكان  من  وهي  خيري،  تهاني  تنوي  وال 
تاورغاء وتقيم في طرابلس منذ ثماني سنوات، 
العودة إلى مدينتها األم ألنها أنشأت حياة الئقة 
ألسرتها في العاصمة. وقالت هذه األرملة التي 
تعيل أربعة أوالد: »لدي عمل جيد في طرابلس، 
واألمور  والجامعات،  المدارس  في  وأوالدي 
تسير معنا بخير. لجميع هذه األسباب ال أعتقد 
أن رفضها  إلى  وأشارت  العودة مطروحًا«.  خيار 
مدينتها  قضية  عن  تخليها  يعني  ال  العودة 
تقنعها  دوافع  الراهن  الوقت  في  تجد  ال  لكنها 
والتفكير  المستمر  الحنين  من  بالرغم  بالعودة 
فيها. وقالت تهاني إن »تاورغاء تحتاج إلى عشر 
الذي مر بها  الظرف  لتعود ألن  أكثر  أو  سنوات 
يد  تطالها  لن  الحالي  ليبيا  وبوضع  استثنائي، 
اإلعمار، بل ستظل مهملة ولن يكترث لها أحد 
لألسف«. وختمت قائلة »تاورغاء تمثل انعكاسًا 
المدن  واستقرار  المتدهورة،  الليبية  للحالة 
وتصبح  ليبيا  تستقر  عندما  يأتي  المضطربة 
قطعًا  مفقود  أمر  وهو  قوية،  واحدة  دولة  فيها 

في الوقت الراهن«.
بالمخيمات  العيش  شظف  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  ليبية،  منطقة  من  أكثر  في  المتناثرة 
فقد  المأساوي،  المشهد  عن  تغيب  ال  الجرائم 
متهم  على  القبض  صياد  شرطة  مركز  ألقى 
بارتكاب جريمة قتل داخل مخيم نازحي تاورغاء 

وبحوزته »سالح الجريمة وأسلحة أخرى«.
بموقع  صفحته  على  بيان  في  المركز  وقال 
»فيسبوك« إن رئيسه الرائد فوزي عامر وأعضاء 
الدعم  مكتب  ورجال  والتحري  التحقيق  وحدة 
القبض  من  تمكنوا  الكبري  العزيزية  المركزي 
المدعو »ع. ع. س« من  الجريمة  على مرتكب 

مواليد 2004.
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  البيان  وأشار 

حيال المتهم وإحالته إلى جهات االختصاص.

األربعاء  هوبر،  مات  ليبيا  في  للهجرة  المتحدة 
طرابلس،  جنوب  بمناطق  الملحة  »االحتياجات 
ومواجهة  تاورغاء،  أهالي  عودة  جهود  وتعزيز 

تحديات العودة في مجاالت البنية التحية«.
عقد  الذي  اللقاء،  خالل  جاللة  واستعرض 
الوفاق  حكومة  جهود  الوزراء،  رئاسة  بديوان 
وآلية  اإلنساني،  المجال  في  النازحين  ووزارة 
عمل الوزارة ودورها الفني االستشاري في ملف 
بيان  حسب  الوطنية،  والمصالحة  النازحين 
واإلعالم  التواصل  إدارة  صفحة  على  منشور 

برئاسة مجلس الوزراء بموقع »فيسبوك«.
لألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسقة  ورحبت 
وقف  جهود  بـ»استمرار  ليبيا  لدى  المتحدة 
المجال  في  للعاملين  والسماح  النار،  إطالق 
الضرورية  الخدمات  بتقديم  اإلنساني 

لمستحقيها«.
ومنتصف فبراير الجاري، استعرض جاللة، مع 
المقيم،  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ممثل 
العمل  تواجه  التي  التحديات  نوتو،  جيراردو 
اإلنساني في ليبيا والنازحين. كما تطرق اللقاء 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  إلى جهود 
الدعم  بتوفير  االستقرار،  دعم  صندوق  مجال 
كل  في  القدرات  وبناء  واللوجيستي،  الفني 
مفوضية  ودعم  والمرأة،  للشباب  ليبيا  مناطق 
للبلديات  دعم  مشاريع  وتوطين  االنتخابات، 

المستضيفة للنازحين، تشمل مدينة تاورغاء.
وفي ديسمبر الماضي، قالت األمم المتحدة إن 
392 ألف ليبي يعيشون مرارة مأساة النزوح، ومن 
بينهم 316 ألفًا و415 نازحًا مسجاًل لديها، ولفت 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا 
صرمان  مدن  أن  إلى  حمزة،  عبدالحكيم  أحمد 

وليد،  بني  بمدينة  تاورغاء  مخيم  نازحو  يعيش 
أوضاعًا  البالد،  ومناطق  مدن  من  غيرها  وفي 
الشتاء  فصل  أن  ويبدو  السوء،  بالغة  معيشية 
ظل  في  معاناتهم،  ليضاعف  سوءًا  سيزيدها 
النازحين  بحسب  المسؤولة  للجهات  تام  غياب 

بالمخيم.
وقال سالم جمعة، أحد النازحين في المخيم، 
إنهم يعانون »عدم توفر االحتياجات األساسية 
ظل  في  الصحية  والرعاية  والدواء  الغذاء  مثل 
البالد«،  في  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي 
عائلة   100 من  أكثر  »يضم  المخيم  أن  مؤكدًا 
يعيشون  الذين  األطفال  من  جلها  نازحة 
من  الدعم  شح  من  ويشكون  قاسية  أوضاعًا 
وأضاف  والدولية«.  المحلية  المنظمات  قبل 
الطهي  غاز  عنه  يغيب  تاورغاء  »مخيم  جمعة: 
والدقيق واالتصاالت، وال وجود ألي من  والماء 
بيوت  في  الشتاء  برد  تقينا  التي  المستلزمات 
والخشب  الفرش  وبقايا  الصفيح  من  بنيت 

والبطاطين«.
لتأخرها  الدولة  »إهمال  من  اشتكى  كما 
تاورغاء  مدينة  في  منازلهم  وترميم  في صيانة 
المخيم  في  يبقون  جعلهم  الذي  األمر  للعودة، 
إلى هذا الوقت«، مضيفًا أنهم »غير قادرين على 
أسعار  غالء  بسبب  منازلهم  في  التدفئة  تأمين 

الدفايات وافتقارهم ألسعارها«.
بدوره، يقول الحاج محمد بومطيرق: »معظم 
يرثى  حالة  في  يعيشون  المخيم  في  األطفال 
اليجد  بعضهم  الحال،  وضيق  الفقر  من  لها 
مالبس يرتديها، والبعض اآلخر يرتدي مالبس 
»الخيار  ويضيف:  الشتاء«.  برد  لتقيه  ممزقة 
ببقايا  النيران  إيقاد  هو  للتدفئة  أمامنا  الوحيد 
للتدفئة  الجميع  يجتمع  حيث  واأللواح،  الحطب 
في ظل النقص الشديد الذي يعانيه المخيم«، 
االحتماعية  الشؤون  وزارة  »غياب  عن  متسائاًل 
الدولية  والمنظمات  المهجرين  شؤون  ووزارة 
المسؤولين  أيضًا  طالب  كما  والمحلية«. 
من  المخيم  وزيارة  لتفقد  بالحضور  المعنيين 
المستلزمات،  جميع  من  احتياجاته  توفير  أجل 

وفي مقدمتها المواد الغذائية والطبية.
سالم  عيسى  الطفل  شكا  حزينة،  نبرة  وفي 
المخيم،  من  قريبة  مدرسة  وجود  عدم  من 
عن  الكيلومترات  عشرات  تبعد  المدارس  وأن 
المخيم، األمر الذي منع عددًا من أطفال المخيم 

من االلتحاق بالمدارس.
بالمجلس  اإلعالم  عضو  أوضح  جهته،  من 
البلدية  أن  عبدالرحيم،  وليد  وليد،  بني  البلدي 
ما  قدمت  المدينة  داخل  المؤسسات  وبعض 
نازحي  عن  المعاناة  تخفيف  أجل  من  بوسعها 
تاورغاء منذ عدة سنوات. وذكر أن نازحي تاورغاء 
يرحبون بالعودة لمدينتهم ولكن لديهم بعض 
الجانب  وتوفير  األسر  حماية  مثل  المطالب 
اليومية  االحتياجات  توفير  إلى  إضافة  األمني، 
وتابع:  والكهرباء.  الماء  مثل  الخدمات  وباقي 
مرافق  تأهيل  إعادة  الماضي  الشهر  خالل  تم 
بالتعاون  المخيم  في  الصحي  والصرف  المياه 
للوكالة  التابع  اإلنسانية  المعونة  مكتب  مع 
األميركية للتنمية الدولية بالشراكة مع منظمة 

اليونيسيف.
من  كبيرًا  عددًا  أن  الرحيم  عبد  وأوضح 
يتم  لم  مهدمة  بيوتهم  تزال  »ال  النازحين 
بناؤها مما جعلهم يبقون حتى هذه الساعة في 
باقي  أو  وليد  بني  مدينة  في  سواء  المخيمات 

المدن«.
في سياق قريب، ناقش وزير الدولة لشؤون 
المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الدكتور 
يوسف جاللة، مع األمين العام المساعد ومنسق 
ليبيا  لدى  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
األمم  وكالة  رئيس  ونائب  جانيون،  جورجيت 

طرابلس - بني وليد - تاورغاء - الصغير الحداد

● مفروشات بالية ال تكاد تسد حاجة النازحين في الشتاء

● أطفال المخيمات.. قنبلة موقوتة

● سقوف من خشب ألماكن اإليواء البدائية

● مشقة كبيرة يجدها هؤالء األطفال في الوصول إلى مدارسهم

● أوراق كرتونية محل جدران بيوتهم التي تركوها خلفهم

سنوات.  ثماني  لنحو  استمر  المدينتين  بين 
تاورغاء  لسكان  سمح  االتفاق  وبموجب 
الواقعة  مدينتهم  إلى  بالعودة  المهجرين 
حكومة  وتعهدت  طرابلس.  شرق  كلم   240
بإعادة  المتحدة  األمم  من  المدعومة  الوفاق 
كلتا  في  للمتضررين  تعويضات  ودفع  إعمارها 

المدينتين.
العام  ونصف  عامين  مرور  من  الرغم  وعلى 
مهجري  من  كبير  قسم  يزال  ال  االتفاق،  على 
تاورغاء يرفضون العودة إلى مدينتهم ويقيمون 
أجبرهم معارضو  في مخيمات عشوائية، بعدما 
بعد  على  الواقعة  مصراتة  مدينة  من  القذافي 
الثورة  عقب  مغادرتها  على  كيلومترًا،  أربعين 

الليبية في 2011.
وخصوصًا  تاورغاء  من  كبير  جزء  يزال  وال 
أحيائها السكنية لم يدخل مرحلة إعادة اإلعمار، 
مدمرة  والخاصة  الحكومية  المقار  ومعظم 
الذخائر  خلفتها  التي  والندوب  جزئيًا،  أو  كليًا 
قبل  مرت  الحرب  آلة  أن  على  تشهد  بأنواعها 

البالد،  غرب  في  والعجيالت،  وترهونة  وصبراتة 
التي شهدت مواجهات مسلحة في العام سجلت 

أوسع موجة نزوح وتهجير قسري للمدنيين.
تاورغاء،  نازحي  أزمة  عن  سابق  تقرير  وفي 
في  واضحة  تبدو  الجماعي«  »العقاب  آثار  فإن 
 2011 في  سكانها  اتهم  التي  الليبية  المدينة 
منها،  وطردوا  القذافي  لمعمر  موالون  بأنهم 
وسط محاوالت لعودتهم تدريجيًا لمحاولة طي 

واحدة من الصفحات األكثر إيالمًا من الصراع.
بين مصراتة  تاريخي  اتفاق مصالحة  وأنهى 
العداء   ،2018 منتصف  دولية  برعاية  وتاورغاء 

»معظم األطفال في المخيمات 
يعيشون حالة يرثى لها من 

الفقر وضيق الحال.. وبعضهم 
اليجد مالبس يرتديها«

نازحو تاورغاء يرحبون
بالعودة لمدينتهم ولكن لديهم 

بعض المطالب مثل حماية 
األسر وإرساء األمن

»عدم توفر االحتياجات األساسية مثل الغذاء والدواء والرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا في البالد«
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»كوفيد - 19« يحرم التونسيني من طقوس وداع موتاهم

\ شارك آالف المتظاهرين، اإلثنين، في أكبر مسيرة 
الماضي،  مارس  منذ  الجزائرية  العاصمة  تشهدها 
لمناسبة  أخرى  عدة مدن  في  تظاهرات  بينما خرجت 

الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.
نحن  لالحتفال،  هنا  »لسنا  المحتجون  وهتف 
التي  للحكومة  إشارة  في  برحيلكم«،  للمطالبة  هنا 
السابق  الرئيس  نظام  عن  كثيرا  تختلف  ال  يعدونها 
عقدين،  طيلة  البالد  حكم  الذي  بوتفليقة  عبدالعزيز 

وفق »فرانس برس«.
في  األشخاص  بمئات  العاصمة  مسيرة  وبدأت 
ساحة أودان وساحة موريتانيا، حيث تحدى المحتجون 
من  المتظاهرين  آالف  إليهم  لينضم  الشرطة  قوات 
في  الحراك  مهد  المركزي،  البريد  ساحة  قرب  المارة 
المعتادة  الشعارات  المتظاهرون  وردد  العاصمة. 
و»الجنراالت  عسكرية«  وليس  مدنية  »دولة  للحراك 
من  استقاللها«  ستستعيد  و»الجزائر  المزبلة«  إلى 

سلطة النظام الحاكم.
من  كبيرة  أعداد  انتشرت  الباكر  الصباح  ومنذ 
الجزائرية  العاصمة  وسط  في  الشرطة  قوات 
فيما  مداخلها،  كل  على  الرقابة  كذلك  وشددت 
حلقت مروحيات في األجواء. وأفادت اللجنة الوطنية 
أن  برس«  »فرانس  وصحفيو  المعتقلين  لتحرير 
بينهم  من  األقل  على  شخصا   59 أوقفت  السلطات 
الضواحي  سكان  وواجه  العاصمة.  في  شخصا   26
في  عملهم  مقار  إلى  الوصول  في  كبيرة  صعوبة 
وسط العاصمة بسبب االزدحام الكبير جراء الحواجز 
الناحية  من  خصوصا  المدينة  مداخل  على  األمنية 
»فرانس  لوكالة  عيان  أكد شهود  ما  على  الشرقية، 

برس«.
من  »جئت  عاما(:   54( حميد  الموظف  وقال 
كيلومترا   30 بعد  على  بومرداس  )بوالية  حمادي 
الساعة  عند  االنطالق  علي  وكان  العاصمة(  شرق 
الوصول  أجل  من  السابعة  بدل  صباحا  الخامسة 
»أمضيت  وتابع:  العاصمة«.  وسط  في  مكتبي  إلى 
ساعتين ونصف الساعة في االزدحام بسبب الحواجز 

كل  في  يدققون  كانوا  للشرطة.  ثم  للدرك  األمنية 
السيارات«.

وانتشرت على مواقع التواصل االجتماعي دعوات 
للتظاهر في جميع أنحاء البالد، خصوصا في الجزائر 
الحراك  واضطر  الحراك.  ذكرى  بمناسبة  العاصمة، 
مارس   13 في  األسبوعية  تظاهراته  تعليق  إلى 
وقرار  »كورونا«  فيروس  انتشار  بسبب   2020

التجمعات. كل  منع  السلطات 

وعيه استعاد  الشعب 
 28 العمر  من  ويبلغ  يدعى حسن  وأفاد ممرض 
كنا  وعيه.  استعاد  الشعب  أن  هلل  »الحمد  عاما: 
لكن  السلطة  قدمته  بما  اقتنعت  الناس  أن  نظن 
كورونا«.  قبل  كنا  كما  للمسيرات  سنعود  اآلن 
األمن  قوات  منعت  اإلثنين،  مبكر  وقت  وفي 
مسيرة  تنظيم  في  شرعوا  الذين  الشباب  بعض 
إلى  واقتادتهم  بعضهم  فأوقفت  العاصمة  في 
برس«  »فرانس  مراسل  بحسب  للشرطة،  مراكز 

المكان. في 
بينها  أخرى  مدن  في  مسيرات  نظمت  كما 
ومستغانم  وبويرة  وسطيف  وبجاية  ووهران  عنابة 
على  ناشطون  نشرها  صور  وفق  وقسنطينة، 
المساء،  وبحلول  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
سلميا،  العاصمة  الجزائر  في  االحتجاجات  انتهت 
تعهدوا  التظاهرات  في  المشاركين  الطالب  لكن 

الثالثاء. األسبوعية  مسيراتهم  باستئناف 
ويصادف اإلثنين 22 فبراير الذكرى الثانية لحراك 

غير  شعبية  تظاهرات  الجزائر  شهدت  عندما   ،2019
عبدالعزيز  الرئيس  شهرين  بعد  وأجبرت  مسبوقة، 
أولى  لكن  منصبه،  من  االستقالة  على  بوتفليقة 
التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في 
خراطة بشرق البالد التي أصبحت تعرف بمهد الحراك، 

وشهدت في 16 فبراير تظاهرات حاشدة.

استراتيجية سحق المعارضة
»رحيل  هو  للحراك  الرئيسي  المطلب  زال  وما 
البالد  استقالل  عند   »1962 منذ  الحاكم  النظام 
 50 من  أكثر  وبداية  الفرنسي  االستعمار  من 
يقول  كما  والفاسد،  االستبدادي  الحكم  من  سنة 
الرئيس  نظام  الحراك  عارض  كما  المتظاهرون. 
لإلشادة  فرصة  يفوت  ال  الذي  تبون  عبدالمجيد 
 22 إنه جعل يوم  المبارك األصيل« حتى  بـ»الحراك 
فبراير »يوما وطنيا« يتم االحتفال به بشكل رسمي. 
كما يردد الناطق باسم الحكومة وزير االتصال عمار 
الذي  العمل  أن  الحوارات  من  العديد  في  بلحيمر 
قام به الرئيس تبون خالل عام »بدأت ثماره تظهر 

للعيان«، محذرا من الخروج إلى الشارع مرة أخرى.
واإلثنين، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات 
بناء  المنتقدين،  منسقة إلسكات  استراتيجية  بوضع 
»اعتقلوا  ناشطا   73 قضايا  في  أجرته  تحقيق  على 
القاللي،  آمنة  وقالت  للمحاكمة.  وخضعوا  تعسفيا« 
الشرق  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  مديرة  نائبة 
على  دليل  »نتائجنا  إن  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
تكذب  المعارضة...  لسحق  متعمدة  استراتيجية 
وتابعت  اإلنسان«.  حقوق  بدعم  السلطات  وعود 
األيام  في  رئاسي  عفو  على  العديد ممن حصلوا  أن 
ينبغي  كان  ما  سلميين...  نشطاء  »كانوا  األخيرة 

أبدا أن يتم احتجازهم في المقام األول«.
نشطاء  من  معتقال   40 نحو  أطلق  والخميس 
الحراك، بينهم الصحفي خالد درارني الذي أصبح رمزا 
قام  كما  البالد.  في  الصحافة  حرية  أجل  من  للنضال 
بعدما  الحكومة  على  طفيف  بتعديل  تبون  الرئيس 
انتقدها في يناير قبل مغادرته لتلقي العالج في ألمانيا 

من مضاعفات إصابته بكوفيد.

اآلالف يحتشدون في العاصمة الجزائرية في الذكرى الثانية للحراك

تحت شعار »رحيل النظام«

●   جزائريون في العاصمة بتاريخ 22 فبراير 2021 في الذكرى الثانية للحراك.

● وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف خالل مؤتمر في طهران.

 قبل زمن »كورونا« كان الميت يغسل 
قبل دفنه وتصلى عليه »صالة الجنازة« 

ثم يوارى الثرى

 ردد المتظاهرون الشعارات المعتادة 
للحراك »دولة مدنية وليس عسكرية« 

و»الجنراالت إلى المزبلة«

أعاد المرشد األعلى للجمهورية آية 
الله علي خامنئي اإلثنين تأكيد عدم 

سعي بالده لحيازة األسلحة النووية

تونس - وكاالت

الجزائر - وكاالت

طهران - وكاالت

لم يكفن شقيق لطفي، ولم يغسل كما تقضي الشريعة 
اإلسالمية في بيته، لم يصل عليه داخل المسجد كما جرت 
العادة، ولم يلتم األهل واألصدقاء والجيران للتعزية كما هي 
تطبق  إذ  إجماال،  العربية  الدول  وسائر  تونس  في  التقاليد 
في  صارما  بروتوكوال  تونس  في  الدفن  عمليات  طواقم 
المستشفيات  19« من   - بـ»كوفيد  المتوفين  نقل  عمليات 

إلى المقابر في إطار تدابير الوقاية من الوباء.
طريقها  شقت  إسعاف  سيارة  في  نقل  الجثمان  وكان 
لطفي  بها  ولحق  العاصمة  في شوارع  مرورية  زحمة  وسط 

في سيارة.
حتى  يقبلوا  »لم  عاما(:   59( الجالصي  لطفي  ويقول 
لتلقي  منزله  قرب  الجثمان(  تنقل  التي  )السيارة  بالمرور 
األخيرة ولو لنصف ساعة ومن بعيد«.  النظرة  العائلة عليه 

ويضيف: »هذا غير مقبول... هذا صعب جدا علينا«.
لم  تونس،  في  شعبي  حي  في  الواقع  صالح  بيت  في 
المنزل  أمام مدخل  واحد  العزاء، جلس رجل  تنصب سرادق 
قرآنية  آيات  سماع  اإلمكان  في  وكان  أبيض،  كرسي  على 

في مقبرة الجالز في تونس 
يحمل أربعة رجال جثمانا موضوعا 
في كيس بالستيكي ويضعونه 
في الحفرة المخصصة له بعد أن 
يتلو عليه أقاربه الفاتحة، فيما 
يخرق رهبة المكان صوت لطفي 
يجهش بالبكاء على أخيه صالح 
الذي يوارى الثرى بعد وفاته 
متأثرا بفيروس »كورونا«.

ويقول لطفي بحرقة: »وجع 
الفراق مضاعف. توفي أخي ولم 
تتمكن ابنته وزوجته من توديعه 
وهذا مؤلم أكثر«، وفق »فرانس 
برس«.

مسجلة ترتفع بصوت خافت. مع تمرس الفرق الصحية في 
عمليات نقل الموتى ودفنهم، تم تخفيف التدابير المشددة 
التي كانت معتمدة سابقا بالنسبة إلى المتوفين بالوباء، إذ 
صار يسمح لعدد محدد من أفراد عائلة الميت بإلقاء النظرة 

األخيرة عليه والمشاركة في الدفن.

سيارة اإلسعاف صوب القبلة
أكبر  نيكول،  شارل  مستشفى  في  الموتى  ثالجة  في 
العاصمة تونس، كان لطفي تقدم من جثمان  مستشفيات 
شقيقه صالح )61 عاما( لوداعه، واختلطت دموعه مع رائحة 
الطبية  الكمامات  تخرق  التي  التعقيم  مادة  ورائحة  الموت 
بسرعة  الخلف  إلى  تراجع  ثم  الوجوه.  على  الموضوعة 
أخي  الحال؟ يموت  إلهي سنظل على هذا  مرددا »إلى متى 

ويمنعوننا من نقله إلى المسجد«.
قبل دفنه وتصلى  الميت يغسل  زمن »كورونا« كان  قبل 
عليه »صالة الجنازة« داخل الجامع بحضور المعزين والعائلة، 
ثم يوارى الثرى، لكن لم تعد هذه القواعد تطبق على المتوفين 

بالوباء الذي حصد نحو ثمانية آالف وفاة منذ مارس.
في المقبرة، يقول المشرف على فريق من البلدية مهدي 

الدالعي يستعد لعملية الدفن »الشائكة«، لوكالة »فرانس 
البروتوكول الصارم والقاسي  التوفيق بين  برس«: »نحاول 
ويضيف:  صعب«.  نفسي  وضع  في  هي  التي  والعائالت 
الميت  إن  لهم  ونقول  العائلة  أفراد  عن  نخفف  أن  »نحاول 

شهيد، والشهيد ال يغسل«.
وكانت دار اإلفتاء حسمت جدال واسعا قام في البالد في 
أبريل، مؤكدة ضرورة االلتزام بنصائح األطباء بشكل كامل، 
وأجازت دفن الميت من غير غسل. ويتلو أقارب صالح األربعة 

من  بغزارة  تنهمر  الدموع  بينما  المكان،  في  الموجودون 
سيارة  في  الجثمان  فيما  الجنازة،  وصالة  الفاتحة  عيونهم، 
اإلسعاف الموجهة صوب القبلة في االتجاه الذي يسجى فيه 

عادة الميت أثناء الصالة عليه.
كمامات  أفراده  وضع  الذي  البلدية  فريق  ينهمك  ثم 
وارتدوا ألبسة طبية صفراء واقية، بإنزال الجثمان في القبر 
أكثر  كنا  البداية،  »في  الدالعي:  ويقول  بالتراب.  وردمه 
القيود  الوقت خففنا من  بمرور  ولكن  العائالت،  مع  صرامة 
من  محدود  وبعدد  الجنازة  صالة  بأداء  نسمح  وأصبحنا 

األشخاص وباحترام التباعد«.
ويروي أن بعض العائالت تطلب من فريق الدفن أحيانا 
لم  من  كل  ليتمكن  بالهاتف  فيديو  ومقاطع  صور  التقاط 
يسمح له بالحضور من المشاركة عن بعد في المأتم. ومع 
عدد  وارتفاع  البالد  إلى  الوباء  من  الثانية  الموجة  وصول 
طواقم  تواجه  الفائت،  الصيف  نهاية  منذ  اليومية  الوفيات 

البلدية المتخصصة ضغطا كبيرا ومتواصال.
في  فريقه  في  فردا   15 هناك  أن  إلى  الدالعي  ويشير 
في  الساعة  مدى  على  بالتناوب  يعملون  تونس  العاصمة 
دفن موتى كوفيد. ويقول: »في بعض األوقات نصل إلى 15 

نتمكن من دفن  وال  دفنها،  العاصمة يجب  في  يوميا  وفاة 
سوى تسعة أشخاص«.

الصورة األخيرة
وخصصت مساحة معينة من مقبرة الجالز تضم نحو ألفي 
قبر لدفن ضحايا كوفيد. ويمكن رؤية تراب بعضها ال يزال مبلال 
بالماء، بينما حفر أخرى جاهزة تنتظر الموتى. ويقول محافظ 
المقبرة لطفي بن مراد: »في عشرة أشهر، امتأل المربع األول 
وبدأنا نخصص مساحات إضافية«. في مكان آخر من المقبرة، 
تقف آية )16 عاما( في لباس أسود مع أمها وإخوتها وتشغل 
الذي  والدها  قبر  لزيارة  جاءت  وقد  هاتفها،  على  قرآنية  آيات 

توفي عن 58 عاما بالفيروس قبل أربعة أشهر.
وتقول: »الصورة األخيرة التي أحتفظ بها له عندما كان في 
األيام األولى من المرض في البيت«. ثم تنحني لتضع حبات من 
القمح على قبر أبيها لتقتات منها العصافير. وتتابع: »لم نفتح 
العزاء ولم يأت أحد تقريبا« لتقديم المواساة، »كلهم فضلوا 
االتصال بالهاتف«. وتضيف بينما تهم بمغادرة المكان: »ربما 
ننسى الوفاة ولكن من الصعب نسيان عدم توديعه... لوعة 

عدم توديعه بالنظرة األخيرة أشد عذابا«.

عمل  تقليص  الثالثاء،  طهران،  بدأت 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي 
مجلس  حددها  التي  المهلة  انقضاء  بعد 
فرضتها  التي  العقوبات  لرفع  الشورى 
من  األحادي  انسحابها  بعد  واشنطن 

االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني.
الشورى  مجلس  أقر  ديسمبر،  وفي 
قانونا  المحافظون،  عليه  يهيمن  الذي 
المعتدل  الرئيس  حكومة  من  يطلب 
بالبروتوكول  العمل  تعليق  روحاني  حسن 
انتشار  حظر  بمعاهدة  الملحق  اإلضافي 
األسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 
فبراير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
العام  من  اعتبارا  طهران  على  فرضها 
2018، بعد انسحاب واشنطن األحادي من 
الست  والقوى  إيران  بين  المبرم  االتفاق 
الكبرى العام 2015، وفق »فرانس برس«.
والخطوة اإليرانية الجديدة هي األحدث 
عام  نحو  بعد  بدأت  إجراءات  سلسلة  في 
التراجع  وشملت  األميركي،  االنسحاب  من 
االلتزامات  من  العديد  عن  تدريجيا 
تأكيد  مع  فيينا،  اتفاق  بموجب  األساسية 
االستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع 
اللتزاماتهم.  اآلخرين  واحترام  العقوبات 
اتفاق  التنفيذ،  حيز  اإلجراء  دخول  وسبق 
الدولية  والوكالة  إيران  بين  موقت  تقني 
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة، يتيح 
ليتم  كان  تفتيش  نشاطات  مواصلة  لها 

وقفها بالكامل.
وأمل مدير الوكالة الدولية رافايل غروسي 
الذي زار طهران في نهاية األسبوع، أن يفسح 
جارية  دبلوماسية  مساع  أمام  المجال  ذلك 
لكنها  النووي،  االتفاق  إحياء  سبل  لبحث 
األميركي  الرئيس  إدارة  بإصرار  تصطدم 
طهران  تبادر  أن  على  بايدن  جو  الجديد 
بالعودة اللتزاماتها، بينما تشدد الجمهورية 

اإلسالمية على أولوية رفع العقوبات.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
الدولية  الوكالة  رسميا  »أبلغنا  ظريف: 
قانون  أن  فبراير   15 في  الذرية  للطاقة 
من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  سيدخل  المجلس 
23 فبراير«. وعلقت إيران تطبيقها الطوعي 
عمليات  وأبقت  اإلضافي،  للبروتوكول 
الضمانات  باتفاق  المرتبطة  التفتيش 

المرتبط بمعاهدة حظر األسلحة النووية.
لم  عدة  إجراءات  إلى  ذلك  وسيؤدي 
سماح  عدم  منها  كاملة،  تفاصيلها  تتضح 
إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية 
وال سيما عسكرية، في حال وجود شبهات 
أكد  كما  قانونية.  غير  نووية  بنشاطات 
في  يكون  لن  أنه  اإليرانيون  المسؤولون 
تسجيالت  على  الحصول  الوكالة  مقدور 

الكاميرات في المنشآت.

اتفاق »فعال ومطمئن«
طهران،  في  مسؤولين  لقائه  وبعد 
»اتفاق  إلى  التوصل  غروسي  أعلن  األحد، 
موقت« يمتد لفترة تصل إلى ثالثة أشهر. 
الذرية  للطاقة  اإليرانية  المنظمة  وأفادت 
األميركية  العقوبات  رفع  تم  حال  في  أنه 
تسجيالت  ستسلم  الثالثة،  األشهر  خالل 
لكنها  الدولية،  الوكالة  إلى  الكاميرات 
مفروضة  العقوبات  بقيت  إذا  ستتلف 
أن  الثالثاء  وأوضح ظريف  المهلة.  بانتهاء 
التسجيالت  أن  االتفاق »يقوم على  أساس 
بشأن برنامجنا النووي )...( سيتم االحتفاظ 
وأشار  الوكالة«.  إلى  تسليمها  وعدم  بها 

مباشرة  تسلم  تكن  »لم  األشرطة  أن  إلى 
لكن  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلى 

بشكل يومي أو أسبوعي«.
ظريف  اعتبر  منفصلة،  تغريدة  وفي 
لدى  الحسنة«  »النية  يظهر  االتفاق  أن 
الحكومة  باسم  المتحدث  ورأى  إيران. 
يتيح  غروسي  مع  االتفاق  أن  ربيعي  علي 
والوكالة،  إيران  بين  التعاون  على  الحفاظ 
وأضاف  فعال ومطمئن«.  »اتفاق  إنه  قائال 
يتيح  االتفاق  هذا  أن  صحفي  مؤتمر  في 
و)يعزز(  العالقات،  إلى  اإلساءة  »تفادي 
بين  اإليجابي  والتعاون  المتبادلة  الثقة 
الذرية«.  للطاقة  الدولية  والوكالة  إيران 
يتم  »سوف  أنه  األحد  أكد  غروسي  وكان 
تقييد عملنا، لنواجه هذا األمر، لكننا تمكنا 
من اإلبقاء على الدرجة الالزمة من أعمال 

المراقبة والتحقق«.
من  المجال  يفسح  االتفاق  أن  رأى  لكنه 
أجل »إجراء مناقشات سياسية على مستويات 
أخرى، واألهم من كل ذلك تجنب وضع قد 
غير  على  نسير  عملي،  بتعبير  فيه،  نكون 
هدى« على مستوى التفتيش. ووصفت جريدة 
»مبادرة  بأنه  االتفاق  اإلصالحية  »اعتماد« 
الدبلوماسية«،  لمساعدة  أشهر  ثالثة  من 
»التفاهم  لهذا  محتمل  تأثير  عن  متحدثة 
بين  الدبلوماسية«  المسارات  على  التقني 
إيران والدول المنضوية في اتفاق فيينا. وأدى 
االتفاق النووي إلى رفع العديد من العقوبات 
مقابل ضمان  في  االقتصادية عن طهران، 
سلمية برنامجها النووي والحد من أنشطتها 

بشكل كبير.
برنامجها،  مرارا سلمية  وأكدت طهران 
وأنها ال ترغب في تطوير أي سالح نووي، 
الدول  بعض  به  تتهمها  ما  عكس  على 
مثل الواليات المتحدة وإسرائيل، خصوصا 
وأعاد  نتانياهو.  بنيامين  وزرائها  رئيس 
علي  اهلل  آية  للجمهورية  األعلى  المرشد 
بالده  سعي  عدم  تأكيد  اإلثنين،  خامنئي 
في  وذلك  األسلحة،  من  النوع  هذا  لحيازة 

بيان نشره موقعه اإللكتروني.
وقال: »ذلك المهرج الصهيوني الدولي 
يقول دائما: لن ندع إيران تصل إلى سالح 
اإلسالمية  الجمهورية  لدى  كان  لو  نووي! 
يكن  لم  نووي،  سالح  إلى  بالوصول  قرار 
ذلك«.  من  ليمنعنا  منه  أكبر  من  وال  هو 
المتحدة  الواليات  تركت  »عندما  وقال: 
بترك  يأمرنا  القرآن  اآلخرون،  وتبعها 
لم  المحترمة  حكومتنا  لكن  أيضا،  التزامنا 
تدريجيا،  وقلصتها  التزاماتها  عن  تتخل 
وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا 
إلى التزاماتهم«. وألمحت إدارة بايدن إلى 
ليشمل  النووي  االتفاق  توسيع  في  رغبتها 
والنفوذ  البالستية  الصواريخ  برنامج 
إقليميين  أطراف  وإدراج  إليران،  اإلقليمي 
ترفضه  ما  وهو  بشأنه،  المفاوضات  في 
العام  األمين  طالب  الرياض،  وفي  إيران. 
الحجرف  نايف  الخليجي  التعاون  لمجلس 
الثالثاء بـ»مشاركة مجلس التعاون في أية 
مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة«.

تقليص عمل مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لدى إيران

بعد انقضاء مهلة رفع العقوبات

ال صالة جنازة

 وال عزاء
●   أفراد من طاقم لدفن 

الموتى تابع لبلدية تونس.
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عواصم العالم - وكاالت

بريطانيا تتجه إلى تخفيف اإلغالق

أكثر من نصف مليون أميركي قضوا بسبب فيروس »كورونا املستجد«
في وقت تشكل وتيرة حمالت التلقيح بارقة أمل تجاوزت 
بفيروس  وفاة  مليون  نصف  عتبة  المتحدة  الواليات 
»كورونا«، في حين تعمل إنجلترا لتخفيف اإلغالق »بحذر«.

غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وانتقد 
كون »عشر دول فقط تقاسمت أكثر من ثالثة أرباع جرعات 
هذا  إلى  استخدامها  تم  التي   19  - كوفيد  ضد  اللقاح 

اليوم«، وفق »فرانس برس«.
مليون   2.46 من  أكثر  بوفاة  الوباء  تسبب  العالم  وفي 
شخص منذ نهاية ديسمبر، وفقا لحصيلة أعدتها »فرانس 

برس« اإلثنين عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.
في   »19  - »كوفيد  جراء  وفاة  أول  إعالن  من  عام  بعد 
البالد  تجاوزت   ،2020 فبراير   29 في  المتحدة  الواليات 
عتبة 500 ألف وفاة بالمرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز. 
مستشار  المعدية،  األمراض  خبير  فاوتشي،  أنطوني  وقال 
من  شيئا  نعرف  »لم  األحد:  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 
 ...1918 جائحة  منذ  عام،   100 من  أكثر  منذ  القبيل  هذا 
400 ألف وفاة  هذا أمر سيسجله التاريخ«. وتم تجاوز عتبة 
من  جعل  وهو  رئيسا،  بايدن  جو  تنصيب  عشية  يناير  في 

مكافحة الوباء على رأس أولوياته في مستهل واليته.
ألفا  بسبعين  أكثر  هذا  ألف!   500« الجمعة:  بايدن  وقال 
الحرب  خالل  قضوا  الذين  لألميركيين  اإلجمالي  العدد  من 
الذي  األمل  األميركي  الرئيس  وأكد  الثانية«.  العالمية 
تحمله وتيرة التلقيح الحالية. وقال: »أظن أننا سنقترب من 
 1.7 العام«. ومع إعطاء  الوضع الطبيعي بحلول نهاية هذا 
مليون حقنة في المعدل يوميا مع التوجه نحو زيادتها، قال 
مليون   600 إلى  الوصول  القدرة على  واثق من  إنه  بايدن 
نهاية  بحلول  السكان(  جميع  لتلقيح  كافية  )وهي  جرعة 

يوليو.
أحد  شخص  مليون   61 من  أكثر  اآلن  حتى  وتلقى 
»فايزر/ المتحدة  الواليات  في  بهما  المصرح  اللقاحين 

الجرعتين  تلقوا  مليونا   18 بينهم  و»موديرنا«،  بايونتيك« 
المطلوبتين، لكن موجة الصقيع أبطأت وتيرة التلقيح.

رفع تدابير اإلغالق »بحذر«

بـ»كوفيد  تضررا  األكثر  األوروبي  البلد  بريطانيا  وفي 
الوزراء  رئيس  عرض  وفاة  ألف   120 من  أكثر  مع   »19  -
إلخراج  وتدريجية«  »حذرة  خطة  اإلثنين  جونسون  بوريس 
لمواجهة  يناير  مطلع  فرضه  أعيد  الذي  العزل  من  البالد 
التي ظهرت  المتحورة  النسخة  بسبب  مجددا  الوباء  تفشي 

في كنت.
في  أبوابها  فتح  ستعيد  المدارس  أن  الحكومة  وأعلنت 

المقاطعات  الثامن من مارس. وتقرر كل مقاطعة من بين 
اإلغالق.  تخفيف  مجال  في  استراتيجيتها  البالد،  في  األربع 
فتح  إعادة  المقاطعتين  سلطات  قررت  وويلز  إسكتلندا  في 
التلقيح  حملة  وتيرة  وتتسارع  مجددا.  المدارس  أبواب 
بأول  الراشدين  ثلث  تطعيم  وتم  ديسمبر،  في  بدأت  التي 
جرعة. وبحلول منتصف أبريل يتوقع أن يكون من هم فوق 
ألمانيا  وفي  األولى.  الجرعة  تلقوا  قد  العمر  من  الخمسين 

رغم التخوف من موجة ثالثة من اإلصابات بسبب المتحورة 
األكبر  القسم  في  اإلثنين  المدارس  فتح  سيعاد  البريطانية 
من البالد مع شروط صحية صارمة بعد إغالق دام شهرين.
وأقرت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بأن البالد تأمل 
مشارك  نقل  كما  ذلك،  وتتفهم  اإلغالق  تدابير  تخفيف  في 
في االجتماع مع قادة حزبها صباح اإلثنين، لكن بحسب وزير 

الصحة ينس شبان: »يجب أال نقطع وعودا كاذبة«.
نهاية  عطلة  في  إغالق  تدابير  ستفرض  فرنسا  وفي 
)جنوب  دازور  الكوت  من  قسم  على  القادمين  األسبوعين 
والحدود  المنطقة  مطارات  في  الرقابة  تشديد  مع  شرق( 
المتحورة  النسخ  من  مخاوف  ثمة  إيطاليا،  وفي  اإليطالية. 
األسبوع  نهاية  التجمعات في عطلة  الفيروس وعواقب  من 
العالم،  أنحاء  سائر  في  المشمس.  الطقس  شجعها  التي 
اللقاحات  من  جرعة  ماليين   205 من  أكثر  حقن  تم  حيث 
المضادة لـ»كورونا«، ال تزال الحكومات تعول على التلقيح 

لمحاولة احتواء الوباء.

بالصبر التحلي 
»سيروم  طلب  األولوية،  الهند  إعطاء  منها  طلب  أن  وبعد 
الذي  العالم  في  لقاحات  منتج  أكبر  إنديا«  أوف  إنستيتيوت 
من  »كوفيشيلد«  اسم  تحت  »أسترازينيكا«  لقاح  سيصنع 

الدول التي تترقب إمدادها بجرعات »التحلي بالصبر«.
يوليو  بحلول  شخص  مليون   300 تلقيح  الهند  وتنوي 
11 مليون جرعة لقاح. وفي  وتأخرت في ذلك مع استخدام 
ماليين  )عشرة  البالد  في  تضررا  األكثر  ماهاراشترا  والية 
اإلثنين  بومباي، فرضت  االقتصادية  العاصمة  نسمة( حيث 
أستراليا  وأطلقت  الوباء.  تفشي  عودة  بعد  جديدة  قيود 
جاهزة  جرعة  ألف   60 نحو  ولديها  التلقيح  حملة  اإلثنين 
الشرطة  وعناصر  الطبية  الطواقم  لتطعيم  األسبوع  هذا 
والموظفين في فنادق الحجر الصحي ونزالء دور العجزة، إال 
للقاح في بعض  مناهضة  جاء في سياق تظاهرات  أن ذلك 

المدن الكبرى.
لقاح  عاجل  بشكل  تستخدم  أن  على  الفلبين  ووافقت 
»سينوفاك« الصيني لكنها لم تتلق أي جرعات بعد ما عرض 
الرئيس رودريغو دوتيرتي االنتقادات. وذكرت السلطات أن 
بكين ستتبرع بـ600 الف جرعة يرتقب أن تسلم خالل ثالثة 

إلى خمسة أيام.

 األمين العام لألمم المتحدة انتقد
 »10 دول فقط تقاسمت أكثر من ثالثة أرباع 

جرعات اللقاح التي تم استخدامها«

●  بايدن وزوجته وعن يسارهما نائبته كاماال هاريس وزوجها أثناء وقوفهم حدادًا على ضحايا كوفيد- 19.

وزير الخارجية مارك غارنو في بيان: 
»حكومة كندا تأخذ أي ادعاء بوقوع 

إبادة جماعية على محمل الجد«

غوما )الكونغو الديمقراطية( - وكاالتأوتاوا - وكاالت

ملزمة  غير  مذكرة  اإلثنين،  الكنديون،  النواب  أقر 
أقلية  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  أن  فيها  اعتبروا 
ترقى  الصيني  إقليم شينجيانغ  في  المسلمة  األويغور 
بأن  الحكومة  مطالبين  جماعية«،  »إبادة  جريمة  إلى 

تحذو حذوهم.
والمذكرة التي طرحها على التصويت المحافظون 
 266 بأغلبية  العموم  مجلس  في  أقرت  )معارضة(، 

صوتا من أصل 338، بحسب »فرانس برس«.
النواب  لكن  المذكرة،  ضد  عضو  أي  يصوت  ولم 
الذين لم يصوتوا لصالحها امتنعوا عن التصويت، وال 
سيما أعضاء الحكومة الليبرالية بزعامة جاستن ترودو. 
وتعترف المذكرة بأن »األويغور في الصين كانوا وما 

زالوا عرضة إلبادة جماعية«.
قرار  بيان  في  كندا  في  الصينية  السفارة  ورفضت 
البرلمان الكندي متهمة النواب بـ»النفاق والوقاحة... 
الستخدامهم حقوق اإلنسان ذريعة للتالعب السياسي 
في شينشجيانغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية 
الكندي  البرلمان  مذكرة  واستشهدت  للصين«. 
على  المسلمة  األقلية  هذه  له  تتعرض  بما  خصوصا 
»التلقين  عمليات  وال سيما  الصينية،  السلطات  أيدي 
بالسخرة«  و»التشغيل  للدين«  والمناهض  السياسي 

و»التدمير لمواقع ثقافية«.
يطالب  المذكرة  على  تعديال  النواب  أدخل  كما 
 2022 للعام  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  بنقل 
من بكين إذا ما استمرت »اإلبادة الجماعية«. وتقول 
على  مليونا  إن  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  منظمات 
الناطقين  المسلمين  وغيرهم من  األويغور  األقل من 
شينجيانغ.  في  معسكرات  في  محتجزون  بالتركية 
إلى  الوصول  على  مشددة  قيودا  الصين  وتفرض 
هذه المنطقة الحساسة، مما يجعل اإلبالغ عن حاالت 

والتحقق منها شبه مستحيل.
الصين  إن  يقولون  ونشطاء  عيان  شهود  لكن 
تسعى إلى دمج األويغور قسرا في ثقافة الهان الذين 
محاولتها  عبر  وذلك  البالد،  سكان  غالبية  يشكلون 
إجبار  ذلك  في  بما  اإلسالمية  العادات  على  القضاء 
الكحول،  وشرب  الخنزير  لحم  أكل  على  المسلمين 
هذه  الصين  وتنفي  القسري.  للعمل  نظام  فرض  مع 
في  هي  االحتجاز  معسكرات  أن  وتؤكد  االتهامات 
من  الحد  إلى  تهدف  المهني  للتدريب  مراكز  الواقع 

انتشار التطرف اإلسالمي.
معاملتها  أن  اإلثنين  أعلنت  قد  بكين  وكانت 
لألقليات اإلثنية في شينجيانغ والتيبت »مثال ساطع« 
وزير  وقال  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  تقدمها  على 
أمام مجلس حقوق  وقت الحق  في  يي  وانغ  الخارجية 
إنه  الفيديو  تقنية  عبر  المتحدة  التابع لألمم  اإلنسان 
أو  باإلبادة  يسمى  ما  اإلطالق  على  هناك  يكن  »لم 

عمل السخرة أو االضطهاد الديني في شينجيانغ«.

وعقب إقرار المذكرة في البرلمان الكندي قال زعيم 
المحافظين إيرين أوتول إن »المحافظين يدعون اآلن 
واالعتراف  البرلمان  احترام  إلى  الليبرالية  الحكومة 
داعيا  الصين«،  في  جماعية  إبادة  بحدوث  رسميا 

حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضد بكين.
ورد وزير الخارجية مارك غارنو في بيان بالقول إن 
»حكومة كندا تأخذ أي ادعاء بوقوع إبادة جماعية على 
اتباع نهج  أوتاوا تفضل  أن  إلى  الجد«، مشيرا  محمل 
ترودو  وكان  القضية.  هذه  بشأن  حلفائها  مع  منسق 
تدرس  أخرى  ودوال  كندا  أن  الماضي  األسبوع  أعلن 
إبادة  األويغور  ألقلية  الصين  معاملة  اعتبار  إمكانية 

جماعية.
وهي  بالمعاني  محملة  كلمة  »إنها  ترودو:  وقال 
األويغور«.  حالة  في  إليه  ننظر  أن  بالتأكيد  يجب  أمر 

باهتمام  ينظر  الدولي  المجتمع  أن  »أعرف  وأضاف: 
أن  في  نتردد  ولن  معه  ونحن  األمر،  هذا  في  كبير 
نكون جزءا من القرارات حول هذا النوع من القضايا«. 
وكانت إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
اعتبرت أن سجن بكين األقليات المسلمة في منطقة 
شينجيانغ يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد 

اإلنسانية.
وقال ترودو إنه »ال شك« في أن انتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنسان حدثت في شينجيانغ. وأضاف: »نحن 
مخاوفنا  عن  وعبرنا  ذلك،  حيال  بالغ  بقلق  نشعر 
كلمة  بتطبيق  األمر  يتعلق  عندما  لكن  عدة،  مرات 
إبادة جماعية فنحن ببساطة بحاجة  محددة جدا هي 
كهذا«.  قرار  اتخاذ  »قبل  الوقائع  من  التأكد«  إلى 
وتدهورت العالقات بين أوتاوا وبكين بشكل حاد على 
خلفية توقيف كندا مسؤولة في شركة هواوي الصينية 

وتوقيف الصين مواطنين كنديين.
كوفريغ،  مايكل  الصينية  السلطات  واعتقلت 
كبيرا  مستشارا  يعمل  الذي  السابق  الدبلوماسي 
مايكل  األعمال  ورجل  الدولية،  األزمات  لمجموعة 
الحقا  واتهمتهما   ،2018 ديسمبر   10 في  سبافور 
الصين  من  انتقاما  اعتقالهما  واعتبر  بالتجسس. 
لشركة  المالية  المديرة  وانتشو،  مينغ  كندا  العتقال 
تنفي  الصين  أن  رغم  للتكنولوجيا،  الصينية  هواوي 

ذلك.

في مذكرة غير ملزمة

البرملان الكندي يعترف بتعرض األويغور في الصني لـ »إبادة جماعية«

● منشأة يعتقد أنها معسكر إلعادة التأهيل السياسي في منطقة شينجيانغ الصينية.

● قوات تتبع بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واشنطن - وكاالت

أثناء زيارة ميدانية

اإلثنين،  كينشاسا،  لدى  إيطاليا  قتل سفير 
هجوم  خالل  بالرصاص  آخران  وشخصان 
األغذية  برنامج  موكب  استهدف  مسلح 
شرق  في  غوما  قرب  زيارة  أثناء  العالمي 
المضطرب،  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

وفق ما أفادت مصادر وحكومة بالده.
متأثرا  عاما(   43( أتانازيو  لوكا  وتوفي 
الموكب  تعرض  حين  بها  أصيب  بجروح 
األممي إلطالق رصاص قرب غوما أثناء زيارة 
أفاد مصدر دبلوماسي كبير  ميدانية، على ما 

في كينشاسا، وفق »فرانس برس«.
وأشارت  مقتله  اإليطالية  الحكومة  وأكدت 
ياكوفاتشي  فيتوريو  الشرطي  مقتل  إلى 
عنه.  تفاصيل  تقدم  لم  سائق  إلى  باإلضافة 
ماتاريال  سيرغيو  اإليطالي  الرئيس  واستنكر 
وأضاف  الجبان«.  بـ»الهجوم  وصفه  ما 
حداد  في  اإليطالية  »الجمهورية  أن  ماتاريال 
حياتهم  فقدوا  الذين  الدولة  موظفي  على 
بـ»عمل  منددا  مهامهم«،  ممارسة  أثناء 

نفذ ضد موكبهم. عنيف« 
لويغي دي  اإليطالي  الخارجية  وزير  وأعرب 
الشديد«،  واستيائه  العميق  »حزنه  عن  مايو 
مع  اجتماع  في  مشاركته  قطع  عن  معلنا 
إلى  ليعود  بروكسل  في  األوروبيين  نظرائه 
روما على وجه السرعة. وأضاف أن »مالبسات 
ولن  بعد،  تعرف  لم  الوحشي  الهجوم  هذا 
ما  على  الضوء  تسليط  في  جهدا  ندخر 

حدث«.

في  إيطاليا  سفير  منصب  أتانازيو  شغل 
 ،2019 أكتوبر  منذ  الديمقراطية  الكونغو 
رئيس   2017 في  البالد  إلى  وصل  أن  بعد 
الرسمية.  الذاتية  سيرته  بحسب  بعثة، 
لـ»فرانس  الدبلوماسي  المصدر  وأوضح 
في  بالغة  بجروح  »أصيب  بعدما  أنه  برس« 
البطن«، نقل السفير إلى مستشفى في غوما 
الكونغولي  الجيش  وأعلن  حرجة«.  »بحال 
تمشط  الكونغولية  المسلحة  »القوات  أن 

المنفذون«. لمعرفة من هم  )المنطقة( 

مضطربة منطقة 
بحجم  شاسع  بلد  الديمقراطية  والكونغو 
عدة  تشهد  وهي  القارية،  الغربية  أوروبا 
الغني  النائي  شرقها  في  سيما  وال  نزاعات، 
الميليشيات  عشرات  وتنشط  بالمعادن. 
وكثير  األربع،  الشرقية  المقاطعات  في 
القرن  تسعينات  في  حروب  إثر  شكلت  منها 
وجنوب  وسط  حول  دوال  اجتاحت  الماضي 
برنامج  وأكد  الماليين.  بحياة  وأودت  أفريقيا 
مهمة  في  كان  أتانازيو  أن  العالمي  األغذية 
التابعة  األغذية  وكالة  مع  الحقائق  لتقصي 

المتحدة. لألمم 
كان  »الوفد  أن  بيان  في  البرنامج  وأضاف 
التغذية  برنامج  لزيارة  غوما  من  مسافرا 
في  العالمي  األغذية  لبرنامج  المدرسية 
طريق  على  الهجوم..  وقع  عندما  روتشورو 
دون  للسفر  قبل  من  إخالؤه  تم  قد  كان 
موكب  على  الهجوم  ووقع  أمنية«.  حراسة 
غوما،  شمال  في  العالمي  األغذية  برنامج 
مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض ألعمال 

أكثر من  منذ  تنفذها مجموعات مسلحة  عنف 
25 عاما.

المنطقة  في  المسلحة  الجماعات  تشمل 
القوات  المسماة  الرواندية  الهوتو  ميليشيا 
إلى  باإلضافة  رواندا،  لتحرير  الديمقراطية 
حركة »23 إم«، المعروفة أيضا باسم الجيش 
المنطقة  هذه  وتضم  الكونغولي.  الثوري 
الوطنية وهي محمية طبيعية  حديقة فيرونغا 
النزاعات  على  أيضا  وتشهد  مهددة،  سياحية 
حيث  كيفو،  شمال  منطقة  في  تدور  التي 
على  السيطرة  المسلحة  الجماعات  تتنازع 

موارد األرض.
العام  إلى  فيرونغا  حديقة  عمر  ويعود 
ومدرجة  أفريقيا  في  األقدم  وهي   ،1925
لليونسكو. وتمتد  العالمي  التراث  على قائمة 
من  مربعا  كلم   7769 على  المحمية  هذه 
وتخضع  وغابات.  جبال  بين  بيني،  حتى  غوما 
بينهم  مسلحا  حارسا   689 لمراقبة  الحديقة 
200 قتلوا أثناء ممارسة مهامهم في هجمات 
الفائت، حسب مسؤولين. العقد  وقعت خالل 

لشؤون  السامية  المفوضية  وقالت 
ألفي  من  أكثر  إن  الفائت  األسبوع  الالجئين 
كيفو  وجنوب  شمال  مناطق  في  قتلوا  مدني 

الماضي. العام  وإيتوري 

مألوفة غير  شجاعة 
الدبلوماسي  السلك  القتيل  السفير  دخل 
دراساته  أنهى  أن  بعد   ،2003 العام  أواخر 
بوكوني  لويغي  جامعة  في  التجارة  مجال  في 
الشؤون  إدارة  في  العمل  وبدأ  ميالنو.  في 
القضايا  إلى  ينتقل  أن  قبل  االقتصادية 

الدولي. والتعاون  األفريقية 
للقسم  رئيسا  البداية  الخارج، عين في  في 
اإليطالية  السفارة  في  والتجاري  االقتصادي 
)2006-2010( ثم قنصال عاما في  في بيرن 
 .)2013-2010( المغرب  في  البيضاء  الدار 
مستشارا  عين  روما،  في  فترة  تمضيته  وبعد 
العام  نيجيريا  لدى  اإليطالية  السفارة  في 
التي  ري،  ديل  إيمانويال  وأشادت   .2015
حتى   2018 من  الخارجية  لوزير  نائبة  كانت 
بشجاعة  موهوب  »برجل  الماضي،  الشهر 

وإنسانية وحس مهني غير مألوفة«.
أتانازيو  مع  عملت  إنها  ري  ديل  وقالت 
من  جدا«  »مريضة  راهبة  إعادة  على 
وتابعت:  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية 
ممن  على  تشع  التي  ابتسامته  »أتذكر 
بالشؤون  الكبيرة  ومعرفته  ورقيه  حوله 
عزيزي  )وداعا(  »تشاو  وأضافت:  األفريقية«. 
أوروبي  ثاني سفير  وأتانازيو  لوكا«.  المحترم 
الكونغو  جمهورية  في  خدمته  أثناء  يقتل 
السفير  قتل   ،1993 يناير  ففي  الديمقراطية. 
شغب  أعمال  خالل  برنارد  فيليب  الفرنسي 
المعارضة  القوات  أثارتها  كينشاسا  في 

سيكو. سيسي  موبوتو  للديكتاتور 

●  دونالد ترامب يوم مغادرته البيت األبيض بشكل نهائي.

بشأن سجالته الضريبية

نكسة جديدة لترامب أمام املحكمة العليا
لصالح  التدخل  اإلثنين،  األميركية،  العليا  المحكمة  رفضت 
قاض  عن  صدر  قرار  إللغاء  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس 
السابق  العقارات  لقطب  المالية  السجالت  بتسليم  أمر  فدرالي 

إلى مدع في نيويورك.
التي  القضائية  المعركة  في  انتكاسة  الخطوة  وتشكل 
يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات، سعيا لمنع نشر إعالناته 

الضريبية، حسب »فرانس برس«.
ولجأ محامو قطب العقارات السابق إلى المحكمة التي رفضت 
والمصرفية  الضريبية  اإلقرارات  بتسليم  أمر  فدرالي  قرار  إلغاء 
مانهاتن  مدعي  إلى  سنوات  ثماني  مدى  على  به  الخاصة 
سايروس فانس الذي يطلبها منذ أشهر. وكانت المحكمة العليا 

الوثائق،  هذه  المدعي  بتسليم   2020 يوليو  في  ترامب  أمرت 
الوثائق  تغطيها  التي  بالمدة  طعنوا  ترامب  محامي  لكن 

المطلوبة. ورد فانس في بيان قائال: »العمل مستمر«.

وتحقيق فانس الذي كان يركز في بادئ األمر على مدفوعات 
عشيقتين  إلى   2016 العام  الرئاسية  االنتخابات  قبل  تمت 
أمام  مغلقة  جلسة  خالل  فيه  ونظر  للملياردير،  مفترضتين 
هيئة محلفين كبرى، بات يشمل حاليا مسائل تتعلق باالحتيال 

الضريبي أو االحتيال في التأمين أو االحتيال المصرفي.

في  استجوبوا  المحققين  أن  أميركية  إعالم  وسائل  وأفادت 
كان  لطالما  الذي  بانك،  دويتشي  في  موظفين  األخيرة  اآلونة 
وشركة  ترامب«  »منظمة  ومجموعته  لترامب  المالي  الداعم 
السابق  المحامي  استجواب  وأعادوا  له.  التابعة  أون  التأمين 

قد  وكان  بالسجن.  عقوبة  يقضي  الذي  مايكل كوهن  لترامب 
أبلغ الكونغرس بأن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع 
أو يقلالن من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو 

خفض الضرائب.
وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم إلى ترامب، فإنها 
السجن.  عقوبة  الحتمال  السابق  الرئيس  تعرض  أن  يمكن 
وخالفا للجنح الفدرالية، فإن انتهاك قوانين الواليات ال يمكن 
المدعية  وتحقق  أميركي.  رئيس  يصدره  لعفو  يخضع  أن 
ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم  الديمقراطية لوالية نيويورك 
االحتيال المصرفي هذه واالحتيال على التأمين في إطار شكوى 

مدنية.
لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا اإلثنين، 
لكنه وصف في السابق التحقيق بأنه »أسوأ حملة مطاردة في 

تاريخ الواليات المتحدة«.

مقتل السفير اإليطالي في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية بدء استئناف تشغيل الرحالت الجوية 
بين طرابلس والقاهرة، بعد انقطاعها لعدة أشهر.

وقالت إن استئناف رحالتها جاء بعد مباحثات واتصاالت أجراها المدير العام 
للشركة الطيار جالل الشاردة، خالل األيام الماضية مع المسؤولين في قطاع 
«نتائج  عنها  انبثقت  التي  والمصري،  الليبي  المدني  والطيران  الجوي  النقل 

مفرحة».
تشغيل  «استئناف  على  رسمياً  االتفاق  تم  األحد،  للشركة،  بيان  وبحسب 
أربع رحالت أسبوعياً، وقطاع بنغازي/ قطاع طرابلس/القاهرة/طرابلس بنحو 

القاهرة/بنغازي بنحو رحلتين، فيما سيتم إعالن جدول مواعيد الرحالت رسمياً 
في األيام القليلة المقبلة».

الليبية، أولى رحالتها  الجوية  الماضي استأنفت شركة الخطوط  واألسبوع 
إلى مطار برج العرب بمدينة اإلسكندرية شمال مصر، وذلك بعد أكثر من عام 

من توقف رحالت الناقل الوطني إلى األراضي المصرية.

الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحالتها إلى القاهرة

الحد األدنى لألجور 
15 دوالرا في 
الساعة.. ولن ندع 
الناس يجوعون
الرئيس األميركي 
جو بايدن

١٫٧
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.4519دوالر أميركي
5.4157يورو

6.2621الجنيه االسترليني
1.1871الريال السعودي
1.2121درهم إماراتي

0.689االيوان الصيني

2021  /2/24 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

هل يعود التضخم؟
تشير التوقعات الحالية من جانب العديد من البنوك، والبنوك المركزية، 
وغير ذلك من المؤسسات، إلى أن التضخم لن يمثل مشكلة في المستقبل 
المنظور. على سبيل المثال، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم 
ولكن هل من   .2025 العام  في  توقعاته  أفق  نهاية  العالمي مكبوحاً حتى 

الممكن أن يفيق أولئك الذين صدقوا هذه التوقعات على صدمة عنيفة؟
التنبؤ  في  الدقة  إلى  باالفتقار  االقتصادية  النماذج  اشتهرت  لطالما 
التحدي   (19  - (كوفيد  مرض  جائحة  زادت  ثم  مزعجة،  بدرجة  بالتضخم 
نماذجهم  االقتصاديون  المتنبئون  يعاير  حين  في  تعقيد.  على  تعقيداً 
االتجاهات  لتفسير  األخيرة  الخمسين  السنوات  من  بالبيانات  باالستعانة 
االقتصادية والتنبؤ بها، فإن الظروف االقتصادية اليوم ليس لها سابقة في 
تلك الفترة، وعلى هذا فإن توقعات التضخم المنخفضة اليوم ال تضمن بقاء 

التضخم منخفضاً بالفعل.
التضخم  معدالت  سترتفع  إضافية،  تضخمية  ضغوط  أي  دون  حتى 
يتوقع   .2021 العام  من  األولى  الخمسة  األشهر  في  كبير  المسجلة بشكل 
في   %  3 من  أكثر  إلى  سنوي  أساس  على  التضخم  يرتفع  UBSأن  بنك 
الواليات المتحدة ونحو 2 % في منطقة اليورو، بحلول مايو، ويرجع هذا إلى 
2020، عندما  العام  القاعدة المنخفضة في النصف األول من  حد كبير إلى 
األعلى  المعدل  فإن  هذا  وعلى  بالجائحة.  المرتبطة  اإلغالق  عمليات  بدأت 
هذه  فوق  زيادة  أي  كانت  وإن  التضخمية،  الضغوط  ارتفاع  إلى  يشير  ال 

المستويات ستشكل عالمة تحذير.
التخفيف من  19 انكماشية، ألن تدابير  أزمة كوفيد -  يزعم كثيرون أن 
العواقب التي خلفتها الجائحة أثرت على الطلب الكلي بشكل سلبي أكثر من 
األزمة، كانت هذه هي  الكلي. في األشهر األولى من  العرض  تأثيرها على 
الحال إلى حد كبير: ففي أبريل 2020 على سبيل المثال، هبطت أسعار النفط 

نحو الصفر أو حتى دونه.
لكن نظرة فاحصة على العرض والطلب تكشف عن صورة أكثر دقة. على 
وجه الخصوص، تسببت الجائحة في تحويل الطلب من الخدمات إلى السلع، 

التي أصبح بعضها أكثر تكلفة بسبب اختناقات اإلنتاج والنقل.
بالحسابات الحالية ألسعار المستهلك، يـعـوض عن ارتفاع أسعار السلع 
جزئياً بانخفاض أسعار الخدمات مثل السفر جوا. ولكن في واقع األمر، تعني 

القيود المرتبطة بالجائحة أن استهالك العديد من الخدمات انخفض 
سبيل  على  حاد؛  بشكل 
أعداد  انخفضت  المثال، 
يسافرون  الذين  الناس 
أصبحت  وبالتالي،  اآلن.  جواً 
الفعلي  االستهالك  سالل 
السلة  من  تكلفة  أكثر 
السلطات  تستخدمها  التي 
التضخم.  لحساب  اإلحصائية 
التضخم  معدالت  فإن  لذا، 
الحقيقية غالباً ما تكون حالياً 
الرسمية،  األرقام  من  أعلى 

كما أكدت التقارير.
فقد  التنقل،  على  المفروضة  القيود  الحكومات  ترفع  أن  بمجرد 

يزداد تضخم الخدمات أيضاً إذا كانت القدرة االستيعابية المتقلصة ــ نتيجة 
عن  االستغناء  أو  المثال،  سبيل  على  والفنادق،  للمطاعم  الدائم  اإلغالق 

العاملين في شركات الطيران ــ غير كافية لتلبية الطلب.
ألزمة  االستجابة  في  المسبوق  غير  والنقدي  المالي  التوسع  يفرض  وقد 
إجمالي  بلغ   ،UBS بنك  لتقديرات  وفقاً  أعظم.  تضخم  خطر   19  - كوفيد 
وهذا   ،2020 العام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   11% الحكومي  العجز 
أكثر من ثالثة أضعاف المتوسط في السنوات العشر السابقة. كما ازدادت 
بنحو  الماضي،  العام  في  أكبر  بشكل  العمومية  المركزية  البنوك  ميزانيات 

13% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
وعلى هذا فقد جرى تمويل العجز الحكومي في العام 2020 بشكل مباشر 
عن طريق إصدار أموال جديدة. لكن هذا لن ينجح إال إذا كان العدد الكافي 
والسندات  بالمال  لالحتفاظ  استعداد  على  والمستثمرين  المدخرين  من 
حول  الشكوك  تسببت  وإذا  سلبية.  أو  صـفرية  فائدة  بأسعار  الحكومية 
سالمة هذه االستثمارات في استحثاث المدخرين والمستثمرين على التحول 
إلى  يؤدي  مما  المتأثرة،  البلدان  عمالت  تضعف  فسوف  أخرى،  أصول  إلى 

ارتفاع أسعار المستهلك.
دائماً  تنتهي  المفرطة  الحكومية  الديون  من  السابقة  النوبات  كانت 
تقريباً إلى ارتفاع التضخم. وقد ينشأ التضخم الناجم عن فقدان الثقة بسرعة 
الجزئية، دون أن يسبق ذلك  الحاالت في وقت يتسم بالبطالة  وفي بعض 

دوامة هابطة في األجور واألسعار.
المالية  األزمة  بعد  التوسعية  النقدية  السياسة  أن  من  الرغم  على 
العالمية في العام 2008 لم تؤد إلى زيادة التضخم، فإن هذا ال يضمن أن 
السيولة  تدفقت   ،2008 العام  بعد  المرة.  األسعار منخفضاً هذه  نمو  يظل 
المنشأة حديثاً بشكل أساسي إلى األسواق المالية. لكن التوسع الحالي في 
ميزانيات البنوك المركزية العمومية يعمل على توليد تدفقات مالية ضخمة 
سريع  ائتماني  ونمو  قياسي  مالي  عجز  خالل  من  الحقيقي،  االقتصاد  إلى 
النقدية  السياسة  البلدان. عالوة على ذلك، كانت استجابة  العديد من  في 

للجائحة أسرع وأكبر كثيراً من نظيرتها في األزمة السابقة.
الفعلية  والزيادة  الحماية،  تدابير  وزيادة  الديموغرافية،  التحوالت  تـعد 
من جانب االحتياطي الفيدرالي في العام الماضي لهدف التضخم البالغ 2 % 
بين عوامل أخرى ربما تؤدي إلى ارتفاع التضخم في األمد األبعد. ورغم أن 
هذه العوامل البنيوية من غير المرجح أن تؤدي إلى زيادة في نمو األسعار 

في األمد القريب، فإنها تظل قادرة على تسهيل هذه الزيادة.
وقد يخلف أي ارتفاع حاد في التضخم عواقب وخيمة. والحتواء هذا الخطر، 
يتعين على البنوك المركزية أن ترفع أسعار الفائدة، وقد يخلق هذا مشاكل 
تاريخيا،  بالديون.  المثقلة  واألسر  والشركات  للحكومات  بالتمويل  متعلقة 
كانت البنوك المركزية غير قادرة في األغلب األعم على مقاومة الضغوط من 
جانب الحكومات من أجل تمويل مستدام للميزانية. وكان هذا يؤدي غالباً 
القيمة  في  ضخمة  بخسائر  مصحوبة  للغاية،  مرتفعة  تضخم  معدالت  إلى 

الحقيقية ألغلب فئات األصول، فضالً عن اضطرابات سياسية واجتماعية.
في األشهر األخيرة، سجلت أسعار السلع األساسية، وتكاليف النقل الدولي، 
الدوالر  قيمة  وانخفضت  حادة،  ارتفاعات  البيتكوين،  وعملة  واألسهم، 
األميركي بشكل كبير. وقد تكون هذه بوادر الرتفاع أسعار المستهلك في 
المستوى  على  الشديد  التضخم  معدالت  ترابط  ظل  وفي  الدوالر.  منطقة 
بنمو  يعجل  أن  شأنه  من  الدوالر  منطقة  في  التضخم  ارتفاع  فإن  الدولي، 

األسعار في مختلف أنحاء العالم.
المتفائلة  التنبؤات  تفعل  وال  التضخم،  ارتفاع  بخطر  كثيرون  يستخف 
لصناع  ينبغي  وال  مخاوفي.  من  للتخفيف  شيء  أي  النماذج  على  القائمة 
السياسات النقدية والمالية، وكذلك المدخرين والمستثمرين، أن يسمحوا 
مجلس  رئيس  توقع   ،2014 العام  في  الخطأ.  في  بالوقوع  ألنفسهم 
نهاية  في  التضخم  يرتفع  أن  جرينسبان  أالن  السابق  الفيدرالي  االحتياطي 
«كومة  بأنها  العمومية  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  ميزانية  واصفاً  المطاف، 

من المواد السريعة االلتهاب». وقد تكون الجائحة الصاعقة التي تشعلها.

األلماني «بوندسبانك»  لبنك  السابق  الرئيس   *
سنديكيت» «بروجيكت  عن  *نقالً 

أكسل إيه ويبر*

الظروف االقتصادية اليوم 
ليس لها سابقة، وعلى هذا 

فإن التوقعات اليوم ال تضمن 
بقاء التضخم منخفضاً
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غسل األموال في ليبيا».

ثغرات في قوانين بريطانيا
«القوانين  أن  إلــى  وايتنس»،  «غلوبال  ــارت   وأش
اإلرهاب  وتمويل  األمــوال  غسل  لمكافحة  البريطانية 
«المصارف  بخصوص  خطيرة  ثغرات  على  تحتوي 
المراسلة»، وقد تجعلها غير فعالة في تحديد االحتيال 
في مجال تمويل التجارة، وتمويل النزاعات وغيرها من 

أنواع الجرائم المالية».
أمــوال   مسار  على  الضوء  المجموعة  ألقت  كما 
إن  وقالت  لندن،  إلى  ليبيا  من  المستندية  االعتمادات 
إلى  يشير  االعتمادات   تلك  إصدار  في  الضخم  العدد 
جريمة مالية سارية تكلف الخزينة العامة الليبية الكثير.

«شنت   2018 أغسطس  في  أنه  التقرير  في  وجاء 
ميليشيات الكانيات هجوما مفاجئا على جنوب طرابلس 

المجموعة  هذه  وانتقدت  ترهونة  في  معقلها  من 
العاصمة  في  منافستها  جرائم  بيانها  في  المسلحة 
الليبية؛ لكن في الحقيقة أنها رأت فرصا للثروة والنفوذ 

وأرادت نصيبها منها».
 وأضاف: «كان جزء كبير من القتال هو التنافس على 
الموارد، خصوصا السيطرة على إيرادات الدولة والنفوذ 
اإليرادات  هذه  صرفت  التي  العمومية  السلطات  على 

داخل ليبيا وخارجها».
وتابع أنه «في أغسطس 2020 تم التوصل إلى هدنة 
المؤسساتي  الوظيفي  موقتة لكن كان الصراع والخلل 
مما  الفراغ  من  حالة  في  األساسية  الخدمات  تركا  قد 
التجارية  والشركات  لألسر  يومية  معاناة  الحياة  جعل 
وقف  إعالن  من  أيام  فبعد  البالد.  ربوع  في  الصغيرة 
إطالق النار، خرج المواطنون من كال خطي الصراع إلى 
الشارع احتجاجا على إنقطاعات التيار الكهربائي والمياه 
وسوء الوضع المعيشي وفوق ذلك كله الفساد المتفشي 
في جميع أنحاء البالد. فقمعت المظاهرات بشكل عنيف 
من طرف الجماعات المسلحة ذاتها التي خاضت الحرب 

والتي اتهمت باالستفادة من االضطراب».
االحتيال  على  األدلة  التقرير  من  األول  الجزء  وعالج 
للقطاع  المستندية  االعتمادات  إصــدار  في  الساري 
منظومة  لها  تعرضت  التي  واالنتهاكات  الــخــاص، 
 2018 إلى   2015 العام   من  المستندية  االعتمادات 
المتحدة،  ــم  األم خبراء  فريق  قبل  من  وثقت  التي 
وديوان المحاسبة الليبي ومعلقين آخرين، بما في ذلك 

الجماعات المسلحة الليبية.
وفي غضون األشهر التي تلت ذلك، تسارعت التطورات 
2020، عقد  السياسية. ففي شهر ديسمبر  األوضاع  في 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالكامل اجتماعه األول 

منذ 2014، وقرر خفض قيمة الدينار الليبي من 1.4 إلى 
4.48 دينار مقابل الدوالر الواحد، حسب التقرير.

وتابع: في شهر يناير 2021، ألغت الحكومة الليبية 
رسم الصرف األجنبي على الشركات، الذي كان معموال 
به منذ 2018 وأدت هذه التدابير إلى وضع سعر صرف 
موحد للقطاعين العام والخاص، وبدت في وقت كتابة  
الموازية  السوق  أسعار  مع  الفجوة  ضيقت  أنها  التقرير 

غير الرسمية وكبحت فرص التربح.
وقالت المجموعة: «يبقى أن نرى ما إذا سيعاد إقرار 
احتكار مصرف ليبيا المركزي على االعتمادات المستندية 
وتوزيعات FX األخرى، وما ضمانات الشفافية ومكافحة 
أي إصالحات مؤسساتية في  التي ستترسخ في  الفساد 
مرحلة ما بعد الصراع، وكيف سيؤثر خفض قيمة الدينار 
ليبيا  أنحاء  المزرية لألسر في كل  المالية  على األوضاع 

التي تعاني الجائحة والحرب».

ضرورة مواجهة غسل األموال
لمعايير  الماسة  الحاجة  على  الضوء  التقرير  وسلط 
أكثر صرامة حول العناية الواجبة لمكافحة غسل األموال 
خصوصا  المراسلة،  المصارف  لدى  اإلرهــاب  وتمويل 
التي  بالكيانات  عالقتهم  نوع  وما  يمتلكها،  من  حول 
تبعث وتستقبل األموال، إذ وضع «هذه المسؤولية على 
وغيرهما  األوروبــي  واالتحاد  المتحدة،  المملكة  عاتق 
الذي برزت فيه  الدولي  المالي  النظام  إلى  المنافذ  من 
داعيا  الرئيسية»،  الضعف  كنقطة  المراسلة  المصارف 
إلى «التصدي لهذا الضعف المنهجي إذا كانت المملكة 
عائدات  أمام  المالية  حدودها  غلق  في  جادة  المتحدة 

الجرائم المنظمة».
وطالب بأن «يقترن دور المصارف المركزية المتزايد 
المساءلة  بزيادة  لألموال  المباشر  الصرف  في  عالميا 
والرقابة على إدارتها للمال العام»، وشدد على الحاجة 
الواجبة  العناية  حول  صرامة  أكثر  معايير  إلى  الماسة 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى المصارف 

المراسلة.
أن  بضرورة  التقرير  طالب  المحلي،  الصعيد  وعلى 
قلب  في  المالية  الشفافية  العمومية   السلطات  تضع 
العمالت  صرف  منظومة  من  وبــدءا  السالم،  حــوارات 
األجنبية مثل االعتمادات المستندية. وهذا أمر أساسي 
يساعد على بناء الثقة في المؤسسات العمومية في هذه 

اللحظة المحورية للبالد.

البحثية  وايتنس»  «غلوبال  لمجموعة  تقرير  كشف 
في  «باالحتيال  سنويا  الــدوالرات  ماليين  ليبيا  خسارة 
األمر  المستندية»؛  االعتمادات  منظومة  استعمال 
التقرير  إن  بالقول  المركزي  ليبيا  رد عليه مصرف  الذي 
استنتاجات  ويستخلص  األخطاء  عديد  على  «يحتوي 

مضللة»، برغم إقراره بوجود تجاوزات.
أن  الــجــاري،  فبراير  في  الصادر  التقرير،  ــح  وأوض
ليبيا  من  تخرج  كانت  المستندية  االعتمادات  أمــوال 
بسرعة تفوق كمية السلع الداخلة، وضرب مثال بقيمة 
االعتمادات الخاصة باستيراد اللحم على مدار نحو ثالثة 
أشهر (13 أسبوعا)، التي فاقت القيمة السنوية الستيراد 
كل   2018 و2017،   ،2016 العام  في  ليبيا  إلى  اللحم 

على حدة.
 100 بها  يعمل  التي  البحثية  المجموعة  وقالت 
ونيويورك  لندن  من  كل  في  مكاتب  ولها  موظف، 
بيانات  قاعدة  على  اعتمد  تقريرها  إن  وبروكسل، 
أنشأتها للبحث «استنادا إلى اإلقرارات المالية المنشورة 
التي  المركزي،  ليبيا  مصرف  طرف  من  الفيسبوك  على 
 2.5 قيمتها  تقارب  مستندية  اعتمادات  على  احتوت 
مليار دوالر، ونشرت على مدار 13 أسبوعا ما بين أبريل 

ويوليو 2020».

االعتراف بالتجاوزات
أما المصرف المركزي فقال في تغريدات على حسابه 
في «تويتر»، األسبوع الجاري، إن التقرير يؤكد «أهمية 
االعتماد»،  خطاب  نظام  داخل  التجاوزات  على  القضاء 
ويشير إلى أن «هذه المشكلة ليست محصورة في ليبيا 
بل هي مشكلة شائعة في دول أخرى». وأكد أنه سيجعل 
االعتماد  خطاب  نظام  داخل  التجاوزات  على  القضاء 

«أولوية قصوى».
غير أن المصرف اتهم التقرير باالحتواء على «عديد 
زود  أنه  مضيفا  المضللة»،  واالستنتاجات  األخطاء 
تم  وموضوعية  دقيقة  بـ«معلومات  البحثية  المجموعة 

تجاهلها ولم تنعكس في التقرير».
وأضاف التقرير أنه باستعمال قاعدة البيانات المنشأة 
حكوميين،  ومسؤولين  أعمال  رجال  من  «مصادرنا  مع 

توصل التقرير إلى ما يلي»:
ـ خالل الفترة بين أبريل ويوليو 2020 كانت أموال 
فاقت  بسرعة  تخرج  ليبيا  من  المستندية   االعتمادات 
كمية السلع الداخلة، «ما يشير على األرجح إلى جريمة 
حد  على  الكثير»،  الليبية  الخزينة  كلفت  سارية  مالية 
االعتمادات  «بقيمة  مثال  ضرب  الــذي  التقرير  وصف 
 13 مدار  على  اللحم  الستيراد  المعتمدة  المستندية 
أسبوعا فاقت القيمة السنوية الستيراد اللحم إلى ليبيا 

لكل من العام 2016، و2017 و2018 كل على حدة».
على  التعديات  من  عدة  أشكاال  مصادر  وصفت  ـ 
التالعب  ذلك  في  بما  المستندية  االعتمادات  منظومة 
في  االحــتــيــال  ــوال،  ــ األم غسل  الــتــجــاري،  بالتسعير 
المشتريات العمومية والتحكيم بشأن تباين سعر صرف 

الدينار، خلق أرباح غير مشروعة من المال العام.
ـ كما امتد تقرير «غلوبال وايتنس»، إلى االعتمادات 
حيث  الحكومية،  بالمشتريات  الخاصة  المستندية 
طاقة  لمولدات  مستندي  اعتماد  حول  كيف  يتقصى 
صلة  ال  إماراتية  شركة  إلى  دوالر  ماليين   110 بقيمة 
لها بالمشروع عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة 
المتعاقدة. شرع في تسديد المبلغ عبر مصرف مملوك 
المستندي  االعتماد  يوقف  أن  قبل  لندن  في  لليبيا 

«لالشتباه في وجود فساد».
تدخل  الليبية  المستندية  االعتمادات  معظم  ـ 
مصرف  طــريــق  عــن  الــدولــيــة  النقدية  المنظومة 
وهو  لندن،  ومقره   ،«International PLC ABC»
طرف  من  مباشر  غير  بشكل  مملوك  تجاري  مصرف 
مصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير. 
سلطة  إلى  بالنظر  المصالح  في  صريح  تضارب  «وهو 
المحافظ على قوانين االعتمادات المستندية ومكافحة 

القاهرة - الوسط
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●  مصرف ليبيا المركزي

●  الصديق الكبير

مصرف ليبيا المركزي: التقرير 
يحتوي عديد األخطاء وزودنا 

معديه بمعلومات دقيقة تم تجاهلها

سفير أوروبي يدعو تونس لالستثمار في ليبيا
اإليجابية  التطورات  إن  كورنارو،  ماركوس  تونس،  لدى  األوروبي  االتحاد  سفير  قال 
واإلعمار  البناء  مجال  في  اللوجستية  القدرات  لقياس  لتونس  آخر  اختباراً  تعد  ليبيا  في 

والتشغيل، مشيراً إلى إمكانية أن تسبقها تركيا ومصر في هذا المجال.
وعبر كورنارو، في مقابلة مع جريدة «الصباح» التونسية، األحد، عن قناعته بأنه «إذا 
تحقق التحول الديمقراطي في ليبيا يمكن أن يغير الكثير في المنطقة في مجال البناء 
اللوجستية  وللقدرات  لتونس  آخر  امتحان  بمثابة  يكون  ما  وهو  والتشغيل»،  واإلعمار 

لالستفادة من المسار الليبي الجديد.
وأضاف السفير األوروبي: «لكن إذا تجمدت الحركة في موانئ تونس من رادس إلى 
صفاقس وسوسة فإنها ستتحرك وبنشاط في مصر وتركيا». وبحسب تعبيره: «إذا لم 

تستغل تونس الفرصة ولم تتحرك جدياً وتنشط اقتصادياً في ليبيا سيأتي غيرها».
الملتقى  وانتخاب  جنيف  في  مؤخراً  االنتقالية  الليبية  السلطة  تشكيل  إعالن  ومنذ 
السياسي الليبي رئيس للحكومة ورئيس للمجلس الرئاسي، بدأت تونس محاوالت إعادة 
لدخول  الدراسات  عديد  إطالق  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة  ليبيا؛  داخل  اقتصادياً  تموقعها 

السوق الليبية من جديد، خاصة أنها أصبحت سوقاً واعدة إلعادة اإلعمار والعمل.
التونسي -  االقتصادي  للمنتدى  الثالثة  للدورة  التحضير  يتم حالياً  األثناء،  وفي تلك 
البلدين  بين  التجاري  التبادل  تطوير  بهدف  بصفاقس؛  المقبل  مارس   11 في  الليبي 

والحد من المشاكل اللوجستية المترتبة على أزمة «كوفيد - 19».
 ،2010 منذ  دوالر  مليارات   5 قرابة  تونس  خسرت  فقد  رسمية،  معطيات  وبحسب 
وهو رقم كانت له تداعيات سلبية مع تراجع مستوى التعاون االقتصادي والتجاري بين 
البلدين، مما أدى إلى عودة أكثر من نصف مليون تونسي من ليبيا، وكذلك إغالق مئات 

● الشركات التونسية تأمل االستثمار في إعادة اإلعمار بليبياالشركات التونسية أو انتقالها إلى بلدان أخرى.

«غلوبال وايتنس» تكشف االحتيال في االعتمادات املستندية الليبية.. و«املركزي» يرد
ليبيا تخسر ماليين الدوالرات سنويًا

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

السنة السادسة
العدد 275 13 رجب 1442 هــ
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المجموعة: رئاسة الصديق الكبير 
لمصرف في لندن تضارب صريح في 

المصالح.. ويجب مكافحة غسل األموال
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للوحدة  الجسيمة  العمرة  بدء  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
 140 إنتاجية  بقدرة  الغربي  بالجبل  الرويس  األولى بمحطة  الغازية 

ميغاوات.
للكهرباء  العامة  بالشركة  الصيانة  ومهندسو  فنيو  ــدأ  وب
إجراء  في  األلمانية  سيمنس  شركة  من  أخصائيين  مع  وبالتعاون 
الرويس  بمحطة  األولى  الغازية  للوحدة  الجسيمة  العمرة  أعمال 
 140 إنتاجية  بقدرة  وذلك  الماضي،  السبت  منذ  الغربي،  بالجبل 

ميغاوات.
وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة بدأت بعد ما تم الكشف على 
الوحدة، وتبين أن عدد ساعات تشغيلها فاق عدد الساعات الموصي 
 4 من  الجسيمة  العمرة  أعمال  تستغرق  أن  وتوقعت  المصنع.  بها 

5 أسابيع، علماً بأن جميع قطع الغيار الالزمة قد تم توريدها. إلى 

«الكهرباء» تستعد للصيف بصيانة محطة الرويس
مشاريع صغرى ومتوسطة في املناطق املجاورة للعمليات النفطية

السعر بالدوالرنوع الخام

65.26برنت

61.35غرب تكساس

60.62دبي

62.00سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع «أويل برايس»

 * أسعار األربعاء 2/24/ 2021

العمل  ووزارة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بحثت 
لتنفيذ  برنامج  إطالق  الوفاق  والتأهيل في حكومة 
المجاورة  المناطق  في  ومتوسطة  صغرى  مشاريع 
التدريبية  البرامج  وإقامة  النفطية،  للعمليات 

لدعم الشباب وخلق فرص العمل هناك.
جاء ذلك خالل اجتماع موسع في المؤسسة برئاسة 

مصطفى صنع اهللا ووزير العمل المهدي األمين.
التدريبية  الفرص  عن  لمحة  األمين  وأعطى 
التي  والنتائج  مناطق،  عدة  في  الوزارة  وفرتها  التي 

توسيع  في  «ترغب  الوزارة  أن  إلى  مشيرا  تحققت، 
قاعدة التعاون مع المؤسسة في هذا الجانب، وتوحيد 

الجهود واالستفادة من خبرة وتجربة الطرفين».
المستدامة  التنمية  إدارة  أن  اهللا  صنع  وأوضح 
بالمؤسسة لديها تجارب سابقة ناجحة بالخصوص، 
في  الوزارة  مع  التعاون  توسيع  إلى  السعي  مؤكدا 
خالل  من  والمتوسطة  الصغرى  المشاريع  تنفيذ 
ودعم  النفطية،  المناطق  في  البرنامج  هذا  إطالق 

هناك. الشباب 

●  طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية

●  كوبيش خالل لقائه مع صنع اهللا

إقالة مديرة الخطوط 
الجوية التونسية

السودان: توحيد سعر الصرف 
ملواجهة األزمة االقتصادية

لشركة  العامة  المديرة  التونسية،  النقل  وزارة  أقالت 
في  عينت  التي  الحامدي،  ألفة  التونسية»  الجوية  «الخطوط 
يناير الماضي، إثر خالف مع االتحاد العام التونسي للشغل حول 

وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.
وكالة  نقلته  بيان  في  واللوجستيك  النقل  وزارة  وأعلنت 
«فرانس برس»، اإلثنين، قرار «إعفاء السيدة ألفة الحامدي من 
مهامها كرئيسة ومديرة عامة للخطوط التونسية»، من دون 

أن تكشف األسباب.
إذاعة  إلى  تصريح  في  شقشوق،  معز  النقل  وزير  وأوضح 
«هناك  بقوله:  اإلقالة،  دوافع  عن  الخاصة،  إم»  إف  «شمس 
التحفظ ونشر وثائق  تراكم لعديد األخطاء.. منها خرق واجب 

على فيسبوك وهذا غير مقبول».
المشاريع  إدارة  في  وخبيرة  ثالثينية  مهندسة  والحامدي 
على  اإلشراف  توليها مسؤولية  منذ  في خالف  ودخلت  الكبرى 
في  ووصفت  المركزية.  النقابة  مع  التونسية  الطيران  شركة 
وقت سابق األمين العام لالتحاد نور الدين الطبوبي بـ«الرجل 

غير المناسب في المكان المناسب».
تواجه الخطوط الجوية التونسية صعوبات مالية منذ سنوات 
من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7 آالف و800 
تشغيل  يتم  طائرة  ثالثين  نحو  يضم  أسطوالً  وتدير  موظف، 

ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.

أصدر بنك السودان المركزي تعليمات للبنوك لتوحيد سعر 
الصرف الرسمي والموازي بداية من األحد الماضي، في خطوة 

من المتوقع أن تفرز خفضاً كبيراً لقيمة الجنيه السوداني.
معقدة  اقتصادية  أزمة  تجاوز  إلى  اإلجراء  هذا  ويهدف 
إثر برنامج من صندوق  والحصول على إعفاء دولي من الدين 

النقد الدولي، حسب شبكة «سي إن بي سي».
سعر  توحيد  تقرر  الذي  السعر  المركزي  البنك  يوضح  ولم 
التوحيد  إن  يقولون  المحللين  لكن  أساسه،  على  الصرف 
يعني عملياً االنتقال إلى سعر السوق الموازية نظراً ألن جميع 

المعامالت تقريبا تحسب بذلك السعر.
وبلغ سعر الدوالر بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق 
 55 يبلغ  رسمي  سعر  مع  مقارنة  األخيرة،  الفترة  في  السوداء 
جنيهاً. وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي 
عدم  بسبب  تأجلت  أنها  غير  النقد،  صندوق  برنامج  إطار  في 

االستقرار السياسي.

القاهرة - الوسط

مؤسسة  أجرتها  استقصائية  دراسة  أظهرت 
«كونراد أديناور» البحثية األلمانية أن أكثر من نصف 
سيئ  للبالد  االقتصادي  الوضع  أن  يرون  الليبيين 
الظروف  أن  منهم   55% يرى  فيما  للغاية،  سيئ  أو 
بالعام  مقارنة  تدهورت  قد  بهم  الخاصة  المعيشية 

السابق.
يرصد  «الوسط»  عليه  اطلعت  استطالع  وحسب 
بينها  المواطنين بست دول عربية من  آراء ومشاعر 
فقط  الليبيين  ربع  فإن  مهمة،  قضايا  عدة  في  ليبيا 
يعتبرون الوضع االقتصادي إيجابيا. كما يرى %55 من 
الليبيين أن وضعهم االقتصادي الشخصي قد تدهور 
مقارنة بالعام السابق، وهي الفترة التي بدأ فيها وباء 
أيضا  وشهدت  البالد،  بأنحاء  التفشي  في  «كورونا» 

تراجع إنتاج ليبيا من المحروقات.
وفي الوقت نفسه، فإن السكان في ليبيا متفائلون 
شملهم  ممن   %  63 يتوقع  إذ  المستقبل،  بشأن 
في  للبالد  االقتصادي  الوضع  يتحسن  أن  االستطالع 

السنوات القادمة.

«كورونا» يثير قلق الليبيين
«كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  وأثارت 
أرقام  ارتفعت  بعدما  الليبيين  قلق  كبير  بشكل   «19
اإلصابات في النصف الثاني من العام 2020، إذ تقول 
شديد  ليبيا  في  الوباء  تفشي  إن  العظمى  الغالبية 

للغاية أو خطير إلى حد ما بنسبة 77 %.
زيادة  تمثل  المستويات  هذه  أن  الدراسة  وترى 
الماضي،  الصيف  أواخر  منذ  المخاوف  في  كبيرة 
أرباع  ثالثة  من  أقل  أن  االستطالعات  أوجدت  عندما 

المواطنين قلقون بشأن انتشار فيروس كورونا.
الليبيات  هواجس  على  الضوء  تسليط  تم  لكن 
المصدر  فقدان  أو  األسرة  أفراد  أحد  فقدان  بشأن 
األساسي للدخل بسبب «كورونا». كما أن مستويات 
حد  إلى  مرتبطة  بالوباء  واالقتصادية  الصحية  اآلثار 
ما بالتصورات حول كيفية تعامل الحكومة مع األزمة 
السلطات  إن  فقط  منهم   37% يقول  حيث  الصحية، 

الليبية تقوم بعمل جيد.
التي  نسبيا  المحدودة  اإلجراءات  أن  يبدو  فيما 
اتخذتها وإحجام بعض المواطنين عن أخذ التحذيرات 
حيث  النتيجة؛  هذه  إلى  أدت  قد  الجد  محمل  على 
نسبة  أن  من  الرغم  على  أيضا،  المواطنون  ينقسم 

الرغبة في غالبية  األكبر وراء هذه  الدافع  التي كانت 
من  بالمائة  و86  اللبنانيين،  من   %  89 لدى  الدول 

األردنيين، و79 % من التونسيين.
اإلقليمي  البرنامج  أجراها  االستقصائية  والدراسة 
المتوسط  األبيض  البحر  السياسي في جنوب  للحوار 
األلمانية  البحثية  أديناور»  «كونراد  لمؤسسة  التابع 
ألف   11 نحو  وشملت   ،2021 وديسمبر  يناير  بين 
واألردن  ولبنان  ليبيا  عربية:  دول  ست  من  مواطن 

والمغرب والجزائر وتونس.
بدعم  تعنى  أديناور»  «كونراد  ومؤسسة 
وهي  السالم،  وتعزيز  القانون  وسيادة  الديمقراطية 
 1964 العام  تأسست  ربحية،  غير  سياسية  مؤسسة 
مهمة  تسلم  ألماني  مستشار  أول  باسم  وسميت 
تمثيل الحكومة االتحادية، وتنشط في أكثر من 120 

دولة.

تدهور الوضع املعيشي لـ٥٥٪ من الليبيني بعد تفشي «كورونا»
دراسة ألمانية:

الفئة  من  الشباب  سيما  وال  العرب،  المواطنين 
العمرية (18 إلى 29 عاماً)، وكذلك في صفوف الرجال 

أكثر من النساء.
ففي ليبيا برزت األسباب السياسية كعامل رئيسي 
للهجرة  المنشودة  الوجهة  هي  وأوروبا   19% بنسبة 
االقتصادية  األسباب  عكس  المواطنين.  غالبية  لدى 

مئوية أعلى تلوم الحكومتين المتنافستين في الشرق 
والغرب بواقع 41 %.

عالقة الهجرة بالظروف المعيشية
المعيشية  بالظروف  الهجرة  عالقة  وبخصوص 
يشير االستطالع إلى حلم الهجرة الذي يراود غالبية 

 63% ممن شملهم االستطالع 
يتوقعون تحسن الوضع االقتصادي 

للبالد في السنوات المقبلة

 إجراءات حكومية محدودة
 للتعامل مع تبعات فيروس

«كورونا المستجد»

●  مساعدات من برنامج األغذية العالمي لالجئين في ليبيا.

البناء العشوائي يهدد خطوط نقل الغاز في مصراتة

مراجعة التعاقد مع شركة تركية لتتبع البضائع املستوردة إلكترونيًا

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، 
بنود الميزانية العامة الموحدة، وذلك 
بعد زيارة وزير المالية فرج بومطاري، 
ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد 
معيتيق، مدينة البيضاء العتماد نتائج 
أعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع 

آليات تنفيذها، وشهدت الزيارة لقاءهما 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 

صالح.
وقال وزير المالية، في بيان السبت، 

إن اللقاء يأتي في إطار استكمال 
التوافقات التي أقرت سابقاً بمدينة 

البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية 
عامة موحدة.

الميزانية تهدف بشكل أساسي 
لمعالجة عدد من المختنقات القائمة 

حالياً، والمتمثلة في استكمال 
اإلفراجات الجديدة لمرتبات موظفي 

الدولة، والتسويات المالية، واحتياجات 
قطاع الصحة ومجابهة وباء كورونا، 

ودعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها 
من النفقات ذات العالقة بالخدمات 

األساسية، وفق بومطاري.
وأضاف أن هذه الخطوات تعد 

تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، 
خاصة المالية منها، كما تسهم في 

تسهيل المهام المناطة بحكومة 
الوحدة الوطنية.

وفي الثامن من فبراير الجاري، أعلنت 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
«اتفاق األطراف الليبية على ميزانية 

موحدة لشهرين»، مؤكدة التأثير 
اإليجابي لهذه الخطوة على توحيد 

المؤسسات المالية الوطنية.
وأوضحت البعثة أن االتفاق يخص 

ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 
2021، بدالً عن سنة كاملة وذلك 

لـ«إلتاحة المجال للسلطة التنفيذية 
الموحدة المشكلة حديثاً التخاذ قرار 

بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021». 
وأكدت أن تلك هي المرة األولى التي 
يتم االتفاق فيها على ميزانية موحدة 

منذ العام 2014.

«مالية الوفاق» تكشف 
بنود امليزانية العامة 

املوحدة

●  لقاء صنع اهللا مع عميد المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري

البعثة األممية تتعهد 
بدعم مؤسسة النفط

إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  أكد 
ليبيا، رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 
استمرار دعم البعثة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة 
إلى «دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية إلنعاش 

اقتصادها».
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كوبيش،  والتقى 
في  للمؤسسة  الرئيسي  بالمقر  اهللا،  صنع  مصطفى  للنفط 
المبعوث  إشادة  إلى  أشار  للمؤسسة  بيان  حسب  طرابلس، 
محلياً  مكانتها  عزز  ما  الشفافية،  بـ«مبدأ  المؤسسة  بالتزام 
ودولياً كمؤسسة حيادية تكنوقراطية تعمل بمهنية تامة ألجل 

خدمة جميع الليبيين، والحفاظ على ثروات األجيال القادمة».
طيلة  لليبيا  األممية  البعثة  «دعم  اهللا  صنع  ثمن  بدوره، 
لقطاع  والمتواصل  القوي  دعمها  خاصة  الماضية،  السنوات 
النفط الليبي»، وقدم نبذة تعريفية عن المؤسسة وشركاتها، 
التي  والخدمات  ليبيا،  في  النفطية  الصناعة  إدارة  في  ودورها 

تقدمها.
تامة  بحيادية  الجميع  مع  تعاملت  «المؤسسة  أن  وأضاف 
مهامها  أداء  في  ومستمرة  تجاذبات سياسية،  أية  عن  وبعيداً 
من خالل التكنوقراط والفنيين، وهمها الوحيد هو الحفاظ على 
تدفق النفط واستمرار عمليات اإلنتاج، وتأمين الدخل والموارد 

المالية لدعم االقتصاد الوطني».
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مصراتة - الوسط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهللا خطورة 
الغاز في  القانوني على مسارات خطوط نقل  البناء العشوائي وغير 

مصراتة.
السقوطري  محمود  مصراتة  بلدية  عميد  مع  اهللا  صنع  واجتمع 
لـ«حلحلة مشكلة  المشترك  التعاون  الماضي، وناقشا سبل  اإلثنين 
الغاز الممتدة على طول الساحل وداخل  التعدي على خطوط نقل 

حدود البلدية».
«األمر  التعديات  لهذه  حل  وضع  ضرورة  على  اهللا  صنع  وشدد 
يشكل أهمية قصوى لدى المؤسسة لما تشكله هذه التعديات من 

خطورة على سالمة الناس قبل أي شيء آخر».
تقدمها  أن  الممكن  التي من  المساعدات  إلى  االجتماع  وتطرق 
المؤسسة الوطنية للنفط، للوفاء باالحتياجات الملحة للبلدية خاصة 
الوقت  المتاحة في  الخدمات والصحة، ووفقاً لإلمكانات  في مجالي 

الراهن.
األساسية  البنية  في  المؤسسة  مساهمة  إمكانية  ناقش  كما 
االحتياجات  وفق  الغاز  إمداد  مصادر  وتوفير  الحرة  للمنطقة 
بإدخال  مقترح  إلى  باإلضافة  الحرة،  المنطقة  لتلك  المستقبلية 
وما  البلدية  داخل  المناطق  بعض  في  النظيفة  المتجددة  الطاقات 
تشكله مثل هذه المشاريع من مردود اقتصادي كبير وتوفير للمبالغ 

الضخمة التي تصرف على المحروقات لتوفير الطاقة الكهربائية.

قرر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد 
وزارة  إجراءات  لمراجعة  لجنة  تشكيل  شكشك، 
شركة  مع  التعاقد  في  الجمارك  ومصلحة  المالية 
للسلع  اإللكتروني  التتبع  بشأن  التركية،   «sck»
قراره  وفق  الليبية،  الدولة  إلى  الموردة  والبضائع 

رقم «136» لسنة 2021.
عبر  المحاسبة  ديوان  نشره  الذي  القرار  ووفق 
اللجنة  فإن  اإلثنين،  «فيسبوك»،  على  صفحته 
ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه 
ودخول  التهريب  منع  في  وأثرها  الدولة،  لمنفعة 
األسعار  دراسة  إلى  باإلضافة  المحظورة،  المواد 
والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التي قدمت 
ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن 
العقد. كما ستتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار 
إلى جانب ذلك، «دراسة  المحاسبة  رئيس ديوان 
البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة من 
المتطلبات  استيفاء  العقد مع  حيث االستمرار في 

تحقق  أخرى  وسائل  مع  المفاضلة  أو  القانونية، 
األهداف ذاتها.

اللجنة المكونة من  وطالب شكشك في قراره 
ديوان  رئيس  إلى  تقريرها  بتقديم  أعضاء  ثالثة 

المحاسبة خالل أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وأعلنت مصلحة الجمارك في 13 فبراير الجاري 
أو  المسبقة»  «المعلومة  برنامج  تنفيذ  في  البدء 
التي  المنتجات  تتبع جميع  يتيح  الذي   ،«ECTN»
التتبع  رقم  الليبية عن طريق  الموانئ  إلى  تدخل 

اإللكتروني للبضائع.
أن  بالخصوص  بيان  في  المصلحة  وأوضحت 
طريق  عن  البالد  ستدخل  التي  المنتجات  جميع 
الموانئ الليبية تتطلب استخراج وثيقة ECTN أي 
«رقم التتبع اإللكتروني للبضائع»، مضيفة أن هذه 
الوثيقة مستند عالمي صادرة عن شركة تفتيش 
متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات 

من الموانئ التي تصدرها.
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صالح الحاراتي

زوربا السوداني
سالم الكبتي

النيلين  إلى  بالحنين  الممتلئ  الروائي  الزول 
الطيب  بالمتنبي،  والمهووس  واألزرق  األبيض 
صالح، كان وحيدا هناك ذات أصيل. كان ذلك آخر 
العام 1980، في شرفة فندق برنيتشي في بنغازي 
الذي أضحى أثرا بعد عين وسدت ركاماته الدروب 
يتطلع إلى البحر، يحلق ببصره بعيدا. كان وحيدا 
جالسا يحتسي قهوته، حضر ضمن وفد المنظمة 
العربية للعلوم والثقافة )األليسكو(. كانت المدينة 
تعيش وحشة ووحدة أيضا، ال أحد اهتم به، ال أحد 
شاغل  صالح  الطيب  أنه  عرف  أحد  ال  منه،  اقترب 
الشمال  وعبق  الرواية  بأنفاس  بالكلمة،  الناس 

والجنوب.
الموحشة  بنغازي  في  الشرفة،  في  وحيدا  كان 
أيامها. نهض من جلسته، فرغ من سيجارته ودخل 
المنظمة  اجتماعات  في  مشاركته  مواصال  القاعة 
الثقافية، التي ظلت شاهدا على الفراغ الثقافي تلك 
األيام في المدينة، لم يتم أي تواصل مع الطيب 
معهم  يجلس  أو  أحد،  عنهم  يسأل  لم  وصحبه، 

أحد.
أعوام ماضيات كان للطيب خيوط لم يتم  في 
دائرة  في  بنغازي  وكانت  عندنا،  غزلها  اكتمال 
أنجز  والمتابعة لعطائه وبداياته. عندما  االهتمام 
إلى  الهجرة  )موسم  العظيمة  روايته   1966 العام 
الشمال( كان ثمة تفكير لدى رشاد الهوني الذي 
يعرف قدر المواهب الكبيرة على امتداد المنطقة، 
وهو الشاعر والقاص قبل أن يكون صحفيا ماهرا، 
لنشرها عبر جريدة الحقيقة. هنا في بنغازي كادت 
تنشر للمرة األولى في بنغازي، لكن حالت األحوال 
حوار  مجلة  في  للنشر  ووجدت طريقها  ذلك  دون 
ما  يدري  أحد  ال  بيروت.  في   1967 العام  مطلع 
السبب الذي جعل الخيوط ال يكتمل نسيجها في 

ليبيا.
واسع  نطاق  على  وانتشرت  الرواية  اشتهرت 
الدراسات من  عندما تم طبعها في كتاب، ونالت 
ثم  أيضا،  وخارجه  العربي  الوطن  في  النقاد  كبار 
تتالت بقية أعماله الكبيرة التي ال تقل أهمية عن 
روايته الفخمة: دومة ود حامد وعرس الزين، التي 

البيت،  الكويت، وبندر شاه ضو  أضحت فيلما في 
والدوريات  الصحف  في  المقاالت  من  والعديد 
صالح  الطيب  كان  وخارجه.  العربي  الوطن  داخل 
عندما  والحرية.  باإلنسانية  يصدح  بقلمه  فنانا 
البيضاء  السودانية  وعمامته  جالبيته  يرتدي 
بين  انفصام  ثمة  يكن  لم  األوروبــيــة،  بذلته  أو 
الذات والموضوع، بين الشخصية والسلوك. كان 
الحكمة السودانية التي يتدفق منها النيل والصبر 

ومعايشة األيام.
المهتمون والنقاد واصلوا عنايتهم بما يصدره 
في  أوروبا  وعرفت  وإشــادة.  دراسة  صالح  الطيب 
من  أصواتا  للعرب  أن  المعاصرة  مراحلها  بعض 
الحضارة  وصنع  والتحدي  والفهم  العقل  رجاحة 
الطيب  وكان  المناسبة.  الفرصة  لهم  أتيحت  إذا 
شبه  الــســودان،  من  العرب  ــوات  أص أحد  صالح 
القارة الغنية والحافلة بالحضارة القديمة والحديثة 
وملتقى النيلين، الذي يجلس في جانب منه على 
ضفاف البحر األحمر الذي أعطى مثال مهما للمبدع 
والمثقف العربي، وصار جزءا مكمال للوحة ينتظم 
عقدها بعمالقة الرواية العربية، يطورها، ويمنحها 
من أنفاسه وقدراته وموهبته، بعد أن كان العرب 
طرأت  التي  الرواية  فقط.  الشعر  ديوانها  أمة 
كانت  العربي الحقا  اإلبداع  زمن  على  الشعر  بعد 
الخيوط  العرب مرحلة  النثري. تجاوز  األمة  ديوان 
القديمة، الوقوف واالستيقاف والبكاء على األطالل 
وامتطاء الناقة والرحيل من الديار. صارت الرواية 
تحكي عن واقع جديد ورؤية جديدة، وحلم يلوح 

بعيدا.
في  يقيم  حياته  من  الفترة  تلك  الطيب  ظل 
الماضي  القرن  في  الخمسينات  أوائل  منذ  لندن 
يتحلق  التي  بإذاعتها،  العربي  القسم  في  يعمل 
حولها العالم العربي أكثر مما يقترب من إذاعاته 
طعم  اإلذاعــة  لتلك  كــان  المختلفة.  ومحطاته 
للبرامج  ومقدما  مذيعا  كان  غيرها.  عن  يختلف 
ومحاورا للكثير من الشخصيات والقامات الفكرية 
تزور  التي  العروبة  ديار  من  والفنية  والسياسية 
لندن. باختصار، كان ضمن جيل المواهب العربية 

الممتازة التي عملت في إذاعة لندن وشعرت كثيرا 
واسعا  براحا  ووجدت  واألمان  واالستقرار  بالحرية 
من التشجيع والمساندة لم تجده في رحاب أمتها 

التي أجادت القمع واإلرهاب.
السودانية  القرية  ــن  اب الــســودانــي  ــا  زوربـ
األصيلة.. )الدبة( من منطقة مروى الواقعة شمال 
السودان. المنطقة التاريخية العريقة التي شهدت 
المطرب  القديمة.  الحضارات  وتواصل  امتزاج 
الذي عرفته  الكابلي  الكبير عبدالكريم  السوداني 
العام 1974 وألقى  إلى بنغازي  أيضا عندما حضر 
ألوانه  وكل  الرائع  السوداني  الفن  عن  محاضرة 
أمثلة  المبهجة يصحبه عوده، ويعطي من خالله 
الدكتوراه  ونال  السودان،  تراث  أنواع  لكل  فنية 
الفنان تغنى بمروى  الكابلي  الموضوع،  عن ذلك 

وحضارتها، مروى يا مروى.
والثلوج  الصقيع  وعبر  أوروبا  في  إقامته  خالل 
وضباب المداخن األسود طوال األيام حمل الطيب 
صالح األسمر السوداني القرية في أعماقه، التراث 
وتنوع  والروائح  والعاج  الطبول  ودقات  والتاريخ 
واألمطار  وفيضانهما  النيلين  وهدير  ــراق  األع
االستوائية وصبر الرجال، العروبة والزنوجة، البحر 
األحمر والغابة، العادات والتقاليد. كان معه أينما 
ومحجوب  والزين  سعيد  مصطفى  ورحــل  أقــام 
درمان  وأم  واألبيض  األزرق  والنيل  البيت  وضو 
وعطبرة وسواكن. حياة تضج وتمور بالحياة. كان 
زوربا السوداني هو مصطفى سعيد الذي صدمته 
أو  عرسه،  في  الزين  وهــو  الغربية،  الحضارة 
محجوب تحت نخلة على الجدول، أو الصبي الجائع 
المتطلع إلى حفنة تمر تكفي الحاجة وتسد الرمق.

الطيب  هو  كله  ذلك  في  السوداني  زوربا  كان 
العالم  عبر  خجل  دون  أبطاله  يصطحب  صالح 
عند  البعيدة  البسيطة  القرية  وكانت  المذهل. 
تلك  في  يتحرك  كله  الــســودان  بل  الضفاف، 
الروايات واألعمال بصورة كاملة. زوربا السوداني 
اإلهاب،  منطلق  البيضاوين  وجالبيته  بعمامته 
العاج، ويغني ويرقص  يدق الطبول، ويحمل بوق 

مع المامبو والحرف والكلمة، الزول السوداني!!

زوربا السوداني ابن 
القرية السودانية 
األصيلة.. )الدبة( 

من منطقة مروى 
الواقعة شمال 

السودان. املنطقة 
التاريخية العريقة 

التي شهدت امتزاج 
وتواصل الحضارات 

القديمة. 

العزل املضاف

أزالم.. طحالب.. أشاوس

أعجبني في تآليف البير كامو ال معقوله العبثي: محور ما يمكن تسميته بفلسفة إنسانه األول. العنوان 
في  فقيرين  فالحين  ألبوين  وفتىً  طفاًل  سيرته  عن  المكتملة  غير  للرواية  كامو  ابنة  اقترحته  الذي 
الجزائر. والتي وُجدت أوراقها في حقيبته، القيًا حتفه في حادث سيارة نجا منه سائقها صديقه الناشر 
جاليمار، ليموت كامو، بما يُذكر بالمصير الذي تنبأ به عنوان روايته »الموت السعيد«، الذي أتى هذا 

العام تذكاره الستون في 4 يناير 1960 ليموت في عمره الـ47 خاتمًا حياته المليئة مُفكرًّا بالوعود.
في  »الغريب«  كتابه  سلبية  وجوديًا  عايشنا  فقد  كامو،  فكر  مع  موعدٍ  على  كان  الثقافي  جيلنا 
سبعينيات القرن الـ20 الليبية التي كان حاكمها في السُلطة وريث »كاليغوال«.وهي واحدة من دراماته، 
التي أخرجها المسرحي الليبي محمد القمودي، الذي كان وقتها يجالسنا في مقهى »األورورا« بطرابلس 
فشارك بها في المهرجان المسرحي الوطني األول سنة 1971، ومثل الفنان محمد الطاهر دور القيصر 

الروماني المجنون، كما قدّمت فرقة المسرح الحر على الخشبة مسرحيته »العادلون«.
من مظهريات الهوس بالقراءة، الحكاية التي أوردتها كتب تاريخ األدب عن األمير اإلسباني الذي 
رأى من نافذة قصره شخصًا يقرأ كتابًا وهو يتمشى ويضحك، فتيّقن أنه يقرأ رواية سرفانتس »دون 
كيخوتة«. اليقين نفسه خامرني إزاء الشاب األلماني الذي يقابلني عادة بكلبه، بضاحية باد قودسبرغ 
ـ بون. هذه المرة يقرأ الجريدة ويتمشى ناشرها في ضيق الرصيف، انتظرته على الحاشية متضامنًا مع 
انشغاله بأهمية المقال الذي يقرأه على غير عادته ماشيًا. فاعتذر مبتسمًا. فشاركته بمشاعري المفترضة 
لتشويق الموضوع، وكنت على يقين أن فحوى مقال الجريدة متعّلق بتطورات وباء كورونا واإلجراءات 

الحكومية إزاءه.
نرجع بالذاكرة إلى كتاب »أسطورة سيزيف« لـ: كامو في التكهن بمقالة فحواها االنشغال بالوباء، 
تنعكس حيرة وقلقًا. حيث يحيط الناس أنفسهم بالتصرفات الالبشرية فيسبغون مظهٍرًا ميكانيكيًا على 
تصرّفاتهم، بحيث تُضفي حركاتهم الخرساء على كل شيء يحيط بهم العبثية والال معني، ضاربًا مثاًل 
بشخص يتحدث في صندوق الهاتف يفصله حاجز زجاجي، عن الشخص الذي يقف خارجه فال يستطيع 
أن يسمعه، ولكنه يرى منظره المتحرك والمتكلم الصامت غير المفهوم فيتساءل: كيف هو حيّ؟. ال 
شك أن تساؤالت مقاربة خامرتنا ونحن مضطرون للتعاطي مع اإلجراءات والوسائل الحكومية المتبعة 
للتوّقي من الوباء كـ: اإلقفال العام، والعزل، وتحديد المخالطة واالجتماع البشري في المكان، والعمل 
األماكن  في  والتعامل  القفازات،  ولبس  بالمطهرات،  األيدي  وغسل  الكمامات،  واستعمال  البيت،  من 
العامة مع العاملين بها عبر ألواح الزجاج أو البالستيك، والسداد المُفضل بالبطاقات المصرفية. في 
شهر أكتوبر 2020 المنصرم باالنشغال بوباء كوفيد 19 اهتبلت انفراجة في العزل المجتمعي المضروب 
علينا في عموم ألمانيا، وكنت مـللت من حبس البيت بسبب الوباء المعروف باسم شهرته كورونا، والذي 
نقاربه في رمزيته بما سماه كامو في روايته بـ »الطاعون« لكني كنت خائفًا التالصق بزحام اآلخرين. 
أن أسافر بعيدًا بالقطار، فجاءتني دعوة بإقامة أسبوع من عائلة صديقة في ضواحي مدينة بون ببلدة 
هضبة ديسبورغ. فتصادف أن قرأت سيدة البيت التي تعرف اهتمامي القديم بـ»كامو« في الجريدة خبرًا 
أثار استغرابي أنه يعلن عن مناقشة ليس في رواية الطاعون؛ بل في القصة غير المكتملة: »اإلنسان 
األول«. تمشيت في المساء الذي سبق عودتي إلى بيتي، أنا ومُضيفي المهندس الميكانيكي المتقاعد 
لمكان األمسية بمنتدى البلدة الثقافي، كان الحضور مختلطًا جُله من السيّدات مقاربات للعمر الذي 
يستهدفه الوباء. بعد التقديم من السيدة المديرة فتح النقاش فقالت لنبتدئ بالضيف فقدمت نفسي 
بأني في عام 1978 كتبتُ بحث تخرجي بكلية اآلداب جامعة بنغازي في ميتافيزيقا سيزيف كامو وعبثه 
مناقشاتها  أدبية  أمسية  كانت  ذلك  ورغم  الكمامات  وراء  من  نتكلم  كنا  اليوم.  نعيشه  الذي  ووبائه 
يودعونني  وهم  ورجونني  حضوري  وفاجأهم  الوباء،  فيروس  بعدوى  الموت  في  التفكير  عن  أبعدتنا 

بتمنيات السالمة أن ُأعاود صدفته في موعد القراءة القادم لكتاب جديد بعد احتفاالت أعياد الميالد.
أذكر في السنوات السابقة في عيدي الميالد، والفصح، في ألمانيا ال يفكر اإلنسان في أنه سيمرض، 
فالمستشفيات والعيادات ودور الرعاية وبيوت المسنين تتنصل حتى من مرضاها القارّين بها، الذين 
حالتهم تحتاج للمتابعة الطبية اليومية، وتودعهم عند أبنائهم وأقاربهم فترة العيد حتى يحتفل العدد 
الكثير من أطقمها العالجية برفاهية عطلة كافية. هذا اإلجراء الذي يُربك األصحاء، يكون في صالح 
هذه الفئة من المرضى وكبار السن الذين توطنوا في المستشفيات ودور الرعاية الصحية أن يكونوا في 
ضمة عائلية تواسيهم. سبّب وباء »كوفيد 19« هذا العام استثناًء. فكل إنسان تعدّى سن الخمسين 
صار مشروع مريض إلمكانية اتصاله بإنسان آخر كان دون أن يعلم حاماًل للفيروس القاتل. واألطفال 
العائلة، صاروا بسبب استثناء  الذين يكونون في هذه االحتفالية عادًة نقطة اهتمام كبار السن من 
المدارس من إجراءات العزل بالعام الدراسي الجديد مصدر خطر العدوى. فاقتصرت االحتفاليات على 

األقارب من الدرجة األولى.
تذكرت مثال الشخص الذي نراه في صندوق الهاتف الذي صيرته وسائل تقنية االتصال الحديثة 
تذكارًا. فأبواب البيوت في الحي الذي أسكنه أرضيتها تفتح على الواجهة وخلفية الحديقة، وتغلق على 
زجاجها استثناء بسبب المناسبة. صار الغريب المعزول مثلي الذي ال يعنيه االحتفال بعيد الميالد يرى 
أمامه عبر الزجاج من الجهتين وحدات بمجموعات ألمانية صغيرة كجزر معزولة مكتفية بنفسها. في 
الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة المنهية للعام الميالدي 2020 ، دق عّلي الباب جاري المستشار 
القانوني في السياسة الحزبية، مبعوثًا من زوجته القاضية في المحكمة، واللذان سابقًا كانا ليسرهما 
المالي يحتفالن في مطعم راِق بحجز مُسبق، يدعوانني لالحتفال مع جيرانهما األقربين المعزومين 
النارية أطلق شبابٌ من الجيران على  وقوفًا تحت رذاذ المطر في حديقة دارهم. ورغم حظر األلعاب 
بعد شارعين صواريخ قليلة أضاءت السماء. اكتفائية االحتفال بأيام عيد الميالد واالنزواء في الداخل عن 
خارج أبواب البيوت، انزاحت في االحتفال بقدوم العام 2021 لتنفتح تضامنًا، وإن كان إنسانيًا ضيّقًا، مع 
موصوم مثلي بقرار عزل سياسي ليبي، باالحتفال ضد انعزالية الخواف من اإلصابة بفيروس كوفيد 19 

المسمى بالوباء.

األلفاظ  من  الكثير  المشهد  تسود  الكبير  المجتمعي  التغيير  وبعد  التأسيس  مخاض  زمن  فى 
والمسميات التي لم تكن متداولة في زمن مضى، وقد تصاب على األقل بصداع الحيرة وأنت تتعايش 

مع/ ووسط غوغاء المسميات والمصطلحات.
* األزالم ..

َأزْالم: )اسم( جمع زََلم: وهي سِهام كان أهل الجاهليّة يقترعون بها، وكانوا يكتبون عليها األمر 
أو النهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده فيه وأخرج سهمًا، فإن خرج ما فيه األمر 
إثبات نسب  الرأي، وفي  النهي كف، وكانت أيضًا تستخدم عند أخذ  مضى لقصده، وإن خرج ما فيه 

المشكوك فيه، وفي الميسر أيضا.
ويقال إنها ثالثة يكتب على واحد: افعل، والثاني: ال تفعل، والثالث: غفل، ليس فيه شيء، فإذا أرادوا 
سفرًا أو حاجة مهمة أجالوا هذه األزالم فإن خرج افعل فعلوا، وإن خرج ال تفعل تركوا، وإن خرج غفل 

أعادوا إجالة هذه األزالم، فكان النهي عن ذلك في القرآن.
وهناك رأي يقول بأن الزَّلم نبات ال زهرَ له، وفي عروقه التي تحت األرض حَب مفلطح دسم هو 

المعروف بـ»حَب العزيز«.
كما يقال أيضا إن الزلم تعني لحمة صغيرة في رقبة التيس وتحت ذقنه.

والسؤال يأتي هنا بعد هذا التقديم:
ما عالقة لفظ األزالم بـ)أنصار النظام السابق(؟...تلك الكنية التي حرص الكثيرون على استخدامها 
في السنوات األولى التي تلت تغيير فبراير ..ثم قل استعمالها الحقا.. وكان المقصود بها اإلشارة إلى 
أركان النظام.. إلى أن سمعت أن البعض قد عاد هذه األيام يردد تعبير »أزالم القهرة«، وهى عبارة 

تستخدم على نحو ساخر لإلشارة إلى أولئك الذين بدؤوا يتحسرون على العهد السابق.
* طحالب: الطحالب هي أحد أصناف النباتات

)الالزهرية(، أي أنها ال أزهار لها وثالوسية، أي أن أجسامها ال تحتوي على جذور أو سيقان أو حتى 
أوراق  أزهار وال  أوراق حقيقية. موسوعة ويكيبيديا تقول إن الطحالب ليس لها جذور وال سيقان وال 

حقيقية، فهي مجموعة من الخاليا تقوم الواحدة منها إلى جانب األخرى.
- تعيش بمعظمها في الماء )البحر والمياه العذبة(.

- تحتوي على الكلوروفيل أو ما يسمى باليخضور، وهي المادة الضرورية لغذاء النبتة وبقائها حية، 
)غالبا ماء + ثاني أكسيد  المواد غير العضوية  التمثيل الضوئي محولة  تقوم الطحالب أيضا بعملية 

الكربون( إلى مواد عضوية )سكريات( تختزن بداخلها الطاقة.
وأظن فى مقامنا هذا أن الطحلب لفظ تم استخدامه قاصدين به المؤيد للنظام السابق استحضارا 
التسمية  الطحالب.. ومن ذلك جاءت  السابق واللون األخضر لمعظم  النظام  للون األخضر لون علم 
التى امتدت لتشمل حتى الذين تحملوا بعض المسؤوليات اإلدارية البسيطة في الدولة ما قبل الثورة 
بالسياسة أصبحوا يطلق عليهم لفظ »الطحالب«،  له  وأداء دور عادي ال صلة  العيش  لمجرد كسب 

حيث ال فرق بين من خدم منظومة الفساد ومن خدم الدولة أي جهاز اإلدارة.
* أشاوس...

تأكيد  باب  من  والفخيمة«  »المضخمة  الرنانة  العبارات  استعمال  يزداد  )المراهق(  المجتمع  فى 
المعنى الذي يراد إيصاله للمتلقي.

والمبالغة مكون أصيل للتركيبة الذهنية فى »عقل المراهق« لكى يظهر مكانته التى يتجاهلها من 
حوله.. غالبا ما تكون الحيوانات القوية هي المالذ في البداية للتعبير بها عن كينونة الفرد وانتحال 
أسمائها كمثال األسود والنمور والصقور ثم ينتقل إلى ألقاب البطولة ومرادفاتها.. البطل والصنديد 
واألشاوس.. ونظرا لكثرة استخدام مفردة »األشاوس« أحببت أن أتناولها بشيء من االهتمام لنتعرف 

على جوهر معناها.
ما معنى كلمة »أشاوس«؟

أشاوس جمع َأشْوَسُ
وتجمع على شُوسٌ أيضا.

مؤنثها: شَوْساُء.
معناها: جَِريٌء، شُجاعٌ شَديدُ المِراِس في القِتال.

وهناك من يقول إنه ال وجود
فى القاموس العربي لمعنى أو مفرد لكلمة أشاوس...ولكن الشائع عند العرب القدماء تعني الرجال 

األبطال، والذين ال يخافون الموت والذين يتميزون بالضراوة القاسية.
بالقطع هناك رجال أشاوس ولكنهم قلة قليلة ولكن لدينا والحمد هلل أعداد كثيرة منهم، واألمر فى 

تقديرى هو أن »األشوسة« سلوك مكتسب، استدعته حالة من »التفحيج«، وبلورته »العزة باإلثم«!!
عن  بعيدا  كمواطنين  التعايش  بإمكاننا  إنه  وفحواها..  جوهرية  وأظنها  أخيرة  مالحظة  لي  تبقى 

القولبة، فالوطن يسعنا ويحتملنا جميعا أزالم وطحالب وأشاوس و»حزب الكنبة« أيضا.
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جدلية اليسار اإلسالمي
رافد علي

ضجة  الماضية  القليلة  األيــام  في  بفرنسا  راجــت 
العالي  التعليم  ــرة  وزي تصريحات  بعد  إعالمية 
اإلسالمي  اليسار  أن  اعتبرت  التي  فيدال  فريدريك 
مؤسسات  من  كغيرها  الفرنسية  الجامعات  ينخر 
الجامعات  عمداء  من  كان  وما  الفرنسي،  المجتمع 
بالبالد إال أن ردوا على الوزيرة فيدال بأنه ال حاجة 
حول  يتمحور  مجددا  عقيم  نقاش  في  »للخوض 
المحافظ  اليميني  التيار  مفردات  وليد  مصطلح 
السيدة  حزب  أن  معتبرين  بالبالد«،  والمتطرف 
بتوضيح  المخول  هو  المتطرف  اليميني  لوبان 

المقصود بمصطلح »اليسار اإلسالمي«.
بفرنسا  للعامة  يخرج  اإلسالمي  اليسار  مصطلح 
بالبالد،  الضيقة  النخبة  حيز  متجاوزا  مرة  ألول 
أن  إدراك  علي  مبني  بفرنسا  الجامعات  عمداء  فرد 
فهو  االنضباطية،  تعوزه  اإلسالمي  اليسار  مصطلح 
اإلسالم.  أهل  بين  حتي  المحسومة  بالقضية  ليس 
واإلسالمي  العربي  بعالمنا  الفكري  الشق  ففي 
مصطلح  اليساري  ــالم  اإلس أن  يعتبر  من  هناك 
هذا  بحسب  فــاإلســالم،  »أكــذوبــة«.  و  »مفبرك« 
السياسة  مصطلحات  علي  سابق  ديــن  التوجه، 
دين  فاإلسالم  ووسط،  ويسار  يمين  من  الحديثة 
الواضحة  مبادئه  ضمن  المستقيم«  »الــصــراط 
كتابه  في  محمود،  مصطفي  الدكتور  يعبر  كما 
دار  عن  بالقاهرة  الصادر  اإلسالمي  اليسار  أكذوبة 
أن  يري  أبوزيد  حامد  نصر  أن  حين  في  المعارف. 
تغير  بسبب  »فضفاض«  مصطلح  اليساري  اإلسالم 
اإلصالح  قضايا  تجاه  واليسار  اليمين  بين  المواقع 
روح  على  يرتكز  أنــه  يعتبر  فاليسار  والنهضة. 
إلحداث  والسعي  والثورة  بالتغيير  تطالب  تقدمية 
بعكس  االجتماعية،  والعدالة  الحرية  عبر  اإلصالح 
التيار المحافظ الذي يحبذ اإلبقاء على القائم كونه 
أفضل ما يكون، فاليمين يقدس الفردية وملكيتها، 
إن  نصر  ويقول  المفتوحة.  السوق  على  ويرتكز 
اإلسالمي  تاريخنا  في  بنزاعهما  موجودان  التيارين 
األوائل  الخلفاء  اغتيال  وحقب  األولــى  الفتنة  منذ 
المطالبة  مواقع  أن  مراعاة  مع  وعلي،  وعثمان  عمر 
يأتي  قد  فاإلصالح  التيارين،  بين  تتبدل  باإلصالح 
من اليمين ويعارضه اليسار، كما حصل أيام الدولة 
عن  تمخض  سياسيا  إصالحا  أرست  التي  العثمانية 
حديثا  ملكيا  دستورا  عبدالحميد  الخليفة  سن  أن 
كاهل  عن  األوروبي  الضغط  رفع  ألجل   1876 عام 
العقائدية  الحريات  العالي باآلستانة، ولتعزيز  الباب 

للرعية باإلمبراطورية العثمانية.
فرنسا  في  السياسية  الجدلية  عن  النظر  بغض 
وأبرزهم  السياسيين،  وخصومه  مــاكــرون  بين 
السيدة لوبان، التي كانت ندا لماكرون في الجولة 
أعوام  منذ  اإلليزيه  لقصر  أسفرت عن وصوله  التي 
اليسار  مصطلح  أن  الذكر  وجــب  مضت،  قليلة 
الماضي  القرن  ثمانينيات  في  برز  قد  السياسي 
لم  والتي  ــم،  االس بــذات  مطبوعة  عبر  مصر  في 
العليا  األوامر  صدرت  إذ  يتيم،  عدد  إال  منها  يصدر 
السادات  بين  المعروف  التحالف  بسبب  باإليقاف 
نفوده  لتعزيز  السادات  استخدمها  الذي  والسلفية، 
اليسار،  صف  في  خصومه  من  وللتخلص  الرئاسي، 

من  كان  عبدالناصر.  جمال  لسلفه  القوي  الحليف 
ضمن كتاب المقاالت في مطبوعة اليسار اإلسالمي 
في  كأكاديمي  طويال  عمل  ــذي  ال حنفي،  حسن 
في  تلك  مقالتيه  الحقا  نشر  وقد  باريس،  جامعة 
منتصف  بأن  علما  في مصر،  والثورة  الدين  مجلده 
مكثفا  توظيفا  العرب  فيه  شهد  قد  الماضي  القرن 
لمصطلحي اليمين واليسار عند مناقشاتهم لقضايا 
واليسار  اليمين  أن  كما  األيديولوجيا،  أو  السياسة 
قد وظفا عند تناول توجهات فكرية معينة في تاريخ 
المعتزلة -كيسار-  الحال في فكر  اإلسالم، كما هو 
ومتشدد-،  محافظ  -كيمين  الحنبلي  والمذهب 
في  واليسار  »اليمين  دراســة  في  جليا  يبدو  وهذا 
المؤسسة  عــن  صالح  عباس  ألحمد  ــالم«  اإلسـ
سبعينيات  في  ببيروت  والنشر  للدراسات  العربية 

القرن الماضي، علي سبيل المثال ال الحصر.
نصر حامد أبو زيد له دراسة مكثفة حول اليسار 
بعصرنا  التيار  هذا  وجــود  فيها  يرجع  اإلسالمي، 
كان  التي  الوثقي  العروة  مطبوعة  لمرحلة  الحديث 
يصدرها األصالحيان األفغاني وتلميذه محمد عبده 
في باريس، رغم أن نصر يوضح بجالء مدى المرونة 
الشديدة في مصطلح اليمين واليسار لينطبق علي 
وصوال  الطويل  تاريخها  عبر  اإلسالمية  التيارات 
النتائج  في  عاب شكليا  مما  الحداثة،  بعد  ما  لعصر 
جورج  األكاديميان  دراسته.  في  إليها  توصل  التي 
البرغوثي من  إياد  االجتماع  وعالم  ببيروت،  جقمان 
أبرز من عقب على دراسة أبوزيد »اليسار اإلسالمي 

إطاللة عامة« عن جامعة بئر زيت 2004.
الجاري  السياسي  السجال  عن  النظر  بغض 
بين  األيــام  هذه  اإلسالمي  اليسار  حول  بفرنسا 
وجب  المتطرف،  اليمين  في  وخصومه  ماكرون 
بعض  في  تجري  أسلمة  هناك  أن  إلــى  التنويه 
يعرقل  بما  السلفي،  التيار  يقودها  بالبالد  األحياء 
والمضيف،  الوافد  بين  المجتمعي  التفاعل  سياسة 
وصعوبات  مشاكل  مــن  تعاني  ــزال  ت ال  والــتــي 
أن  كما  ميتران،  الرئيس  زمن  إعالنها  منذ  حقيقية 
على  كانت  بفرنسا  اإلسالمية  المؤسسات  بعض 
المالي  الدعم  على  تحصل  طويلة  سنوات  مدى 
عن  تعلن  أن  دون  عربية  دول  من  واللوجيستي 
الرضا  عدم  من  عامة  حالة  سبب  مما  الدعم،  هذا 
بشكل  المتشدد  السلفي  التيار  تمدد  إذ  والثقة، 
واضح في صفوف المهاجرين من عرب ومسلمين، 
ظاهرة  ــزز  ع بما  ــدم  والـ العنف  فــي  ــقــوا  وانــزل
الفرنسي  االجتماع  عالم  أن  رغم  اإلسالموفوبيا، 
»أسطورة  كتابه  في  ذلك  ينفي  ليوجيه  د/رافائيل 

األسلمة«.
يستخدم  حينما  الفرنسي  المتطرف  اليمين 
مصطلح اليسار اإلسالمي بكل المطاطية فيه، فهو 
يهدف لمقارعة األصوات األكاديمية التي تدافع عن 
المساواة  حق  لهم  كمواطنين،  واتباعه  اإلســالم، 
بالجمهورية  الشرائع  لجميع  قانونا  المكفولة 
الخامسة، فجميع الفرنكوفونيين يتذكرون الحوارية 
تلفزة  أثير  على  الماضي،  أكتوبر  آخر  في  الساخنة 
المثير  اليميني  اإلعالمي  بين  الفرنسية،   C News
ميشيل  الفيلسوف  واألكاديمي  زيمور  إريك  للجدل 

جهة،  من  المسلمة  الجالية  عن  دافع  الذي  اونفري 
ضمن  اإلسالمية  للقيم  الموجهة  االتهامات  وفند 
منظمته العقائدية والفكرية، التي تنادي بالوسطية 
العمل  وحب  األسرة  وتقديس  والطهارة  والسماحة 
كانت  المشترك.  للعيش  والدعوة  الرباء  وتحريم 
هذه الحوارية ضمن برنامج وجها لوجه لصالح أثير 
ذات القناة التي جاءت منها تصريحات وزيرة التعليم 

العالي مدام فيدال بخصوص اليسار اإلسالمي.
تحالف  أن  ــاز  زن حميد  الجزائري  الكاتب  يــرى 
المنهمكة  اإلسالمية  األصولية  مع  اليسار  مواقف 
بالمسلمين  المكتظة  الكبرى  األحياء  أسلمة  في 
بفرنسا، يري أن اليساريين يقدمون أنفسهم دائما 
بالديانة  األمر  يتعلق  حين  الالئكيين  طليعة  في 
وهم  الصمت  يمارسون  ولكنهم  المسيحية، 
الكبرى  المدن  ضواحي  يحتلون  اإلسالميين  يرون 
ويشدد  المشترك.  العيش  ويهددون  الفرنسية، 
زناز في مقالته »كيف صار اليسار حليفا لإلسالميين 
قد  اليسار  إن   ،2017 عام  والمنشورة  الغرب«  في 
عجز عن تغيير العالم، فصار يذعن للواقع كما هو، 
وروح  األصولية  فهم  عن  الفكرية  بغفلته  متحصنا 
النظام  مسألة  عن  ويبتعدون  اإلسالم،  في  التشدد 

األيديولوجي لإلسالم المعاصر.
حكومة  قبل  من  اإلسالمي  اليسار  جدلية  إن 
المتواضع،  بنظري  الروح  عنصرية  ليست  ماكرون 
بسبب  اإلسالمي  العالم  في  كذلك  اعتبارها  رغم 
بين  الدبلوماسي  والتوتر  اإلعالمي  التصعيد 
التي  مــاكــرون  تصريحات  إثــر  وبــاريــس  أنــقــرة 
»االنفصالية«،  بنهج  بفرنسا  اإلسالميين  تتهم 
باعتقادي،  اإلسالمي  باليسار  ماكرون  فجدلية 
التجمع  حــزب  نهج  مقارعة  في  كتدابير  تأتي 
سابقا-  الوطنية  الجبهة  المتطرف-  الوطني 
بدائل  تقديم  خالل  من  السياسي،  ميدانه  في 
لوبان  السيدة  الحزب  زعيمة  تطرحه  لما  وتدابير 
العمل  سوق  وضيق  الوطنية،  الهوية  قضايا  في 
األسلمة  وخطر  والهجرة  والمهاجر،  الوافد  بسبب 
الفرنسي  الداخلية  ــر  وزي فاتهامات  لفرنسا. 
والمتزامنة  أيام،  قبل  بالبالد  المتطرف  لليمين 
مع  بـ»التساهل  اإلســالمــي،  اليسار  قضية  مع 
الوسط  في  قويا  جدال  أثــار  مما  اإلسالميين«، 
في  يصب  اتهام  بباريس،  والمثقف  اإلعالمي 
نطاق،  ضمن  تناور  وحكومته  ماكرون  أن  خانة 
التيار  سيدفع  بما  المتطرف،  اليمين  مجال  وفي 
العام  خطابهم  في  العنصرية  نبرة  لرفع  المتطرف 
بذات  ماكرون  مع  المناورة  بــدل  للفرنسيين، 
سيرفع  بما  القضايا،  نفس  في  والعمق  المدى 
ويضع  اإلسالموفوبيا،  أو  العنصرية  شبهة  عنه 
سيبعد  بما  تطرفا،  أكثر  خانة  في  اليمين  بالتالي 

لوبان. المعتدل حزب  الناخب 
انتخابية  ورقــة  صــارا  منه  والــرهــاب  فاإلسالم 
مألوف  وبشكل  واسع  سياسي  نطاق  على  تستخدم 
هو  كما  تقريبا  الــيــوم  تجرى  انتخابات  أي  فــي 
اإلسالمي  اليسار  مصطلح  استحضار  وما  معلوم، 
األسلوب  لذات  إال حلقة جديدة  فيه  الضبابية  بكل 

وبعنوان أكثر إثارة.

اتهامات وزير 
الداخلية الفرنسي 
لليمني املتطرف 

بالبالد قبل أيام، 
واملتزامنة مع قضية 

اليسار اإلسالمي، 
ـ»التساهل مع  ب

اإلسالميني«، مما 
أثار جدال قويا في 
الوسط اإلعالمي 
واملثقف بباريس
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األمير والسعداوي وسيف النصر

العالم االفتراضي.  لعل أفضل تعريف لعصرنا، منذ ما يربو على ثالثة عقود، هو أنه عصر 
فـ »االفتراضية« أخذت تزحف على حياتنا اليومية وتهيمن عليها بشك حثيث.

التي  والبرامج  االجتماعي  التواصل  النت ومواقع  افتراضية هي  العناصر  أكثر هذه  ولعل 
تتيح عقد ندوات ومؤتمرات يتوزع المشاركون فيها على أكثر من بلد وفي قارات مختلفة 

ومتباعدة.
وتقليب  اللمس  إمكانية  خارج  افتراضية  كتبا  الحاسوب  شاشة  على  نقرأ  أصبحنا  فلقد 
افتراضية  رسائل  ونرسل  افتراضي،  بحبر  افتراضي  ورق  على  ونكتب  باألصابع،  صفحاتها 

إلى أصدقاء افتراضيين عبر بريد افتراضي... إلخ.
الفعلي  العالم  أو  الواقع  من  اقترابا  االفتراضي«  العالم(   =( »الواقع  هذا  ازداد  وقد 
وضاقت الحدود بينهما إلى حد مذهل من خالل اختراع اإلنسان اآللي القادر على التصرف 
اإلرادي  والتصرف  والنقاش  المستقل  التفكير  على  قادر  فهو  خالقه.  عن  مستقل  بشكل 
الطبيعي(«.   =( اإلنساني  »اإلنسان  عن  بديال  المختلفة  واألعمال  الوظائف  في  والعمل 
»أساريرَ«  ويمتلك  الفعلي  اإلنسان  بشكل مذهل من مالمح  تقترب  وحتى مالمحه صارت 
قادرة على عكس تعبيرات عن مشاعر وانفعاالت وعواطف، حتى إنه في مستقبل قريب لن 
إلى  السائر  »الشخص«  كان  ما  إذا  بسهولة  التمييز  على  قادرا  اإلنساني«  »اإلنسان  يعود 
جانبه في الشارع أو الجالس قربه في حافلة أو قطار إنسانا مثله أم هو »إنسان افتراضي 

)= صناعي(«!.
لكن ينبغي أن نتذكر أن االفتراضية الزمت اإلنسان منذ أن استقل عن مملكة الحيوان 
وصار متحكما في الطبيعة إلى حد كبير. فافترض إمكانية السيطرة على الطبيعة والتأثير 
الروح سارية  أن  وافترض  السحر.  البشر، عن طريق  أمثاله من  بما في ذلك  الكائنات،  في 
تتحالف  والحياة  بالكون  متصرفة  آلهة  وجود  وافترض  وجماده.  ونباته  حيوانه  العالم  في 
خفية  كائنات  وجود  وافترض  والدسائس.  المؤامرات  لبعضها  وتحيك  وتتصارع  وتتناسل 
حياته.  في  وإيجابا  سلبا  تؤثر،  أن  يمكنها  اآللهة،  من  مرتبة  أقل  لكنها  إنسانية،  فوق 
إليه  يذهب  السفلي«  »العالم  أسماه  فيه  يعيش  الذي  للعالم  مواز  عالم  وجود  وافترض 

البشر واآللهة الذين يموتون ليعيشوا حياة شبيهة بالحياة الفوقية الفعلية.
إن الفنون نفسها، ناشئة عن تصور عوالم افتراضية. فالرسم، في منشئه، فن افتراضي 
السارح  الحيوان  وبين  مثال،  المرسوم،  الحيوان  بين  مباشرة  اتصال  عالقة  وجود  يفترض 
والحكايات  واألساطير  األخير.  وضع  في  يؤثر  برمح  األول  طعن  وأن  الغابة،  أو  البراري  في 
اآللهة  »حياة  لـ  افتراضية  عوالم  هي  والروايات،  القصص  والحقا  والمالحم،  المسرحيات 

والكائنات الخفية« والبشر. وكذلك هو األمر بالنسبة إلى التصوير الثابت والسينما.
مؤسسا.  دورا  االفتراضات(  الفرضيات،   =( الفروض  تلعب  والعلوم  الفلسفة  في  وحتى 
والمعاهد  المدارس  في  والطلبة  التالميذ  يحلها  التي  والفزيائية  الرياضية  والمسائل 

والجامعات هي تمثيل افتراضي للواقع.
وعلى هذا األساس يمكن إضافة تعريف جديد لتعريفات اإلنسان السابقة، من مثل أنه 
حيوان ناطق أو عاقل، بأنه حيوان خالق افتراضات. هذه القدرة على خلق عوالم افتراضية 
هي أساس تطور اإلنسان وما أنجزه من صناعة وفنون ومعارف، وبالمجمل، أساس التاريخ 

اإلنساني والحضارة اإلنسانية.
تعريف  يمكن  لذا  التخيل.  أو  الخيال،  وهو  أال  حاضن،  آخر  أساس  القدرة  لهذه  لكن 

اإلنسان أيضا بأنه حيوان متخيل.

نحو  على  عالقة،  هذا  لمقالي  يكون  وقد  القاهرة؛  في  شعراوي،  هدى  بشارع  تقع  سُمية(  )فسحة 
أبرز وأقدم  أنها من  باعتبار  الشارع،  التي تسمى باسمها  الشهيرة،  السياسية اإلعالمية  ما، بهذه 
1921 أثناء استقبال المصريين لسعد  رائدات النهضة النسائية في مصر. وهي التي قامت العام 
فانفعلت  نبراوي(،  )سيزا  زميلتها  رفقة  بأقدامها  وداسته  الناس  أمام  الحجاب عالنية  بخلع  زغلول، 

بعض النسوة، وخلعن الحجاب أيضًا، فيما أخذ بعض الرجال يصفقون، وبعض النسوة يزغردن.
يقودك  صغير  شارع  ناصية  وعند  الرائدة،  هذه  باسم  تسمى  الذي  الشارع،  هذا  منتصف  في 
الباب  يسار  وعلى  نوافذها،  وكذلك  اللون،  سماوي  الفسحة  باب  تجد  اللوق«،  »باب  ميدان  نحو 
اثنتين،  أو  سنة  منذ  مرة،  أول  دخلتها  التي  سمية«،  »فسحة  أنها  تعلن  بأناقة  محفورة  يافطة 
معتقدًا أنها معرض لمصنوعات يدوية تراثية، ولكنني اكتشفت أنه مطعم صغير ونظيف، وأنيق، 

وجيد اإلضاءة، فأكلت فيه وجبة من أطباقه. وعدت إليه مرات كلما جاءت بي طريقي نحوه.
أخفي  وال  الشوكوالتة!  صلصة  في  بالفرن  لحمة  تحوي  اليوم  ذلك  قائمة  كانت  أيام  منذ 
وكانت  المغربية،  الطريقة  على  الفرن  في  فرخة  ورك  طلبت  ولذلك  واستغرابي  دهشتي،  عليكم 
لذيذة، ولما أبديت لصاحبة المطعم استغرابي من لحمة الشوكوالتة أصرت أن أتذوقها، وكانت 

ممتازة.
أيضًا صاحبة  أنها »الشيف«، وهي  الطاهية، من خلف نضد قدور وجباتها، بين لي  حديثي مع 
»الطبخ  إن  قائاًل  يوم  ذات  عنه  كتبت  الذي  الطهي،  يعشقون  الذين  أولئك  من  وأنها  المطعم، 
)فيخلق(  بريشته  ويطرزها  برؤيته،  ويصهرها  ألوانه  يمزج  الذي  كالرسام  فالطاهي  فن،   .. إبداع 
وجمله،  كلماته،  ينتقي  الذي  وكالشاعر  قلوبنا.  إلى  البهجة  وتدخل  أبصارنا  تبهر  لوحة  لنا 
وكالموسيقى  عواطفنا!  وتفجر  أحاسيسنا  تثير  قصيدة  لنا(  )يخلق  وإبداعه  وبمعاناته  وتشبيهاته، 
بهاراته  ينتقى  فهو  الطاهي،  أما  ويشجينا.  يطربنا  نغمًا  لنا  ويبدع  وإيقاعاته  ترانيمه  يختار 
فن،  واإلبداع  مبدعون،  جميعهم  مذاقها.  بحسن  نستمتع  وجبة  لنا  ويبتكر  ونكهاته،  وأعشابه 

يحتاج بالدرجة األولى إلى الموهبة«.
الصغيرة  فسحتها  تنسيق  في  موهوبة  يوم،  كل  المحددة  أطباقها  في  مبدعة  سنية  والسيدة 
أروع  أما  مناضدها،  تنسيق  وحسن  وديكورها،  وألونها  أناقتها  في  والواسعة  مساحتها،  في 
هدى  لشارع  انتقاءها  أن  لي  وبدا  النسائية،  مصر  نهضة  ثمار  خير  من  أنها  انتباهي،  لفت  ما 
شعراوي، لم يكن مصادفة، وإنما امتنان، وعرفان بما قامت به تلك السيدة، من أجل نيل المرأة 
فلقد  النهضة،  تلك  ثمار  من  هو  كافة،  المجاالت  في  وتميزها  نجاحها  وأن  حقوقها  المصرية 
أصبحت قادرة على مشاركتها في المجاالت كافة، فما بالك بـ)نفس( المرأة في الطهي، خصوصًا 

عندما يكون مهنة!
الزبائن،  خدمة  تتولى  إحداهما  امرأتان،  وتساعدها  المطعم،  طاهية  هي  )سنية(  السيدة 
ابتكار  إلى  اليومية  والثانية غسل أطباقه، ونظافته، وسمية هي مديرته، من مشتريات احتياجاته 
يوم.  كل  مساء  الخامسة  الساعة  من  تبتدئ  التي  تقديمها،  مواعيد  إلى  وصواًل  وطهيها  أطباقه، 
الخميس مثاًل  فليلة  وانتظام عجيبين،  العمل فيسير بنسق  أما  لعامل ذكر على اإلطالق،  ال وجود 
والسبب  خالية،  مناضد  وجود  من  الرغم  على  الباب،  أمام  االنتظار  عليهم  ويتعين  الزبائن،  يكثر 
بالدقة  تجده  ال  أمر  وهو  )الكورونا(،  بسبب  مراعاتها  يتعين  التي  المساحات  على  الفسحة  حرص 

المرجوة في عدد من تلك المطاعم التي يديرها الرجال.
جعلني  االنتظار،  تنظيم  وحسن  والنظافة،  لالهتمام،  ومراقبتي  الماضي  الخميس  ليلة  تأملي 
أعود إلى موضوع كنت قد قرأته من قبل عن ليلة شهرزاد األولى وبقية األلف!. وهو رأي يقول: 
»يخطئ من يقول أن حكايات )ألف ليلة وليلة( ابتدعت للتسلية فقط، أو إلبراز ذكاء المرأة وسعة 
الملك  انتباه  بشد  التالي،  اليوم  صباح  مقصلة  من  رأسها  تنقذ  أن  استطاعت  فشهرزاد  حيلتها، 

التالية«. لليلة  الذكر، بحكاية شائقة لم تنهها، بتأجيلها 
إما  وإمرته،  الرجل  جناح  تحت  البقاء  فضلت  تعمد  أو  بعفوية  سواء،  المرأة،  أن  تقديري  في 
منها  بداًل  يقوم  لرجل  االستكانة  في  تجدها  التي  أنوثتها،  بسبب  أو  والبقاء،  العيش  لسهولة 
التراث  كتب  لنا  تصور  مثلما  أخرى،  إلى  أريكة  فوق  من  يومها  طوال  تتمطى  فيما  بالمشاق، 

المرأة الباذخة! هذا الحال برز في أكثر من واقعة ارتبطت بحكايات شهرزاد.
أم  أن  منها  حقيقية،  شذرات  على  تأسست  ليلة  ألف  حكايات  أن  يرون  البحاث  بعض  أن  غير 
ليدوم شبابه! ولقد سمعت  ليلة جمعة عذراء، يفتض بكارتها  البرمكي، كانت تجهز له كل  جعفر 
يتوفر  حيث  واألرياف،  الجبال  في  إجازة  بقضاء  شبابهم  يحييون  السن  كبار  صينيين،  تجار  من 
أنني  والواقع  الغروب!  في  اآلخذة  فحولتهم  ونضارة  شبابهم  تطيل  عذراء،  فتاة  من  الزواج  لهم 
صينيين،  ولكن  زبائنهم،  على  للسيطرة  الحديث  العصر  أعمال  رجال  حيل  من  أنها  اعتقدت 

وصينيات، كثيرين أكدوا لي أنها حقيقة ومعروفة لدى الصينين تجارًا كانوا أم صعاليك.
هدايا،  من  لها  يقدمه  ما  بقدر  أنثاه  رضا  ينال  الغالب  في  الشرقي،  الرجل  أن  نعلم  ونحن 
جعفر  وأم  الرؤية،  بين هذه  ما  نربط  يجعلنا  وهذا  الهدية،  قيمة هذه  بحسب  الرضا  هذا  ويرتفع 
البرمكي، التي جعلت من بنات جنسها سلعة، أو كالمادة الطبية التي يدعم الرجال بها شبابهم. 
حتى  أو  قيمة،  )هدية(  مقابل  نفسها  تقدم  أن  ترى  التي  نفسها،  المرأة  قناعة  إذن،  والمسألة، 
وتعمل  تكدح  أن  أو  الرجل.  نظر  لتلفت  تفننها  أو  إبداعها  خالل  من  تتجمل  أو  قيمة،  معاملة 
وتنتج، وتبدع لتكون هي من تستمتع بحكايات شهريار، الذي عليه أن يتفنن في حكاياته حتى ال 

يصبح مجرد ذكر عنكبوت سيئ الحظ، يفقد رقبته من بعد الحكاية الطريفة اللذيذة!.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

وقائع سنوات فبراير )4-2(
أحمد الفيتوري

بعام،  نشرها  بعد  اكتشافها  أعيد  رســوم  2006م،  العام 
دعا  لمظاهرات  الشرارة  قدح  كانت  األعظم،  للرسول  تسيء 
إلى  بنغازي  مدينة  في  فانقلبت  الرسومات،  ضد  النظام  لها 
العقد  يتجاوز  لم  من  الشباب  إن  حيث  النظام.  ضد  تظاهرة 
في  يعيشون  السكان،  عدد  نصف  من  أكثر  يمثلون  الثاني، 
يتدفق  ما  العالم  عن  وعزلة  وحصار،  اقتصادي  وعسر  بطالة 

عليهم عبر محطات التلفزيون الفضائية واإلنترنت.
نشر  من  الليبيون  تمكن  عبرها  مرة  ألول  التي  اإلنترنت، 
العمل،  أوقفها عن  النظام  أن  صور تظاهرهم في حينها، رغم 
الشباب  هؤالء  الصناعية،  األقمار  عبر  خط  للبعض  كان  لكن 
الحي،  وبالرصاص  قتيال   23 منهم  سقط  المتظاهرون، 
حسبما جاء في اعتراف صريح من النظام، وذلك في مظاهرات 
الذي  القذافي  تقويم  في  فبراير  فبراير..   17 يوم  2006م 
م   2006 العام  نوار  لكن  النوار،  شهر  هو  البالد،  على  فرضه 

كان بمثابة مذبحة أخرى، قام بها القذافي في ليبيا.
الذي بدأ  العالم،  نامي مالي في  بعد عامين فقط، حدث تسو 
يقود  التاريخ،  في  مرة  ألول  أسود  وقائد  هاوية،  حافة  على 
زلزال  زلزل  ما حدث  وكأنما  األعظم،  الدولة  المتحدة  الواليات 
الرجاجة في  المنطقة  األنظمة فيها، هذه  المنطقة وسد سبل 
حالها  ويتعقد  عقود  منذ  االستبداد  عليها  يهيم  التي  العالم، 

مع مر السنون واألزمات.
انبثق  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  نهاية 
ضد  شعبها  انتفاضة  على  أطلق  التي  تونس  في  الياسمين 
قفزت  ما  الياسمين،  ثورة  على:  بن  العابدين  زين  الديكتاتور 
في   ،2011 يناير   25 القاهرة  في  لتندلع  الليبية  الحدود  عن 
تاريخ  في  يحدث  لم  كما  شعبيتان  ثورتان  قامت  هذا  التاريخ 
المنطقة، ووقع العقيد معمر القذافي وجماعته وشبه نظامهم 

بين المطرقة والسندان.
لم يتم معالجة أية أزمة في ليبيا، منذ انقالب سبتمبر 1969م 
المالزم  االنقالب  قائد  عنها،  بالقفز  إال  الملكي،  النظام  على 
 1969 ديسمبر  في  لعقيد  رتبته  رفع  من  القذافي،  معمر  أول 
إلى  فعاد  بالمغرب،  عربية  قمة  في  له  أول مشاركة  كانت   ، م 
ليبيا رفقة الرئيس المصري جمال عبدالناصر من يلقبه إعالمه 
 1970 بطرابلس  له  خطاب  في  ومن  العربية،  القومية  برائد 

م، لقب العقيد معمر القذافي بأمين القومية.
أزماته،  وحتى  ليبيا  أزمات  عن  يقفز  منذها  القذافي  بدأ  لقد 
التحرر  وقضايا  فلسطين  ومركزها  العربية  القضايا  نحو 
أمين  باعتباره  األمــام،  إلى  الهروب  دائما  مــارس  العالمي، 
سلطته  توطيد  في  ونجح  األممي،  فالقائد  العربية  القومية 
المطرد  نجاحه  تقريبا  الكبير،  الهروب  هذا  بتوظيف  المطلقة 
يعمى  جعله  الطغاة،  العظمة مصاب  وجنون  به  واعتداده  هذا 
2011م  نوار  عالج  لهذا  2011م،  العام  مطلع  في  يحدث  عما 

بالطريقة المجربة في فبراير 2006 م.
بالربيع  الغربي  ــالم  اإلع في  سمي  ما  تباشير،  بانت  حين 
العربي في تونس فمصر، تعبر السوشل ميديا خاصة صفحات 
للخروج  الدعوة  الشباب،  من  جلهم  ليبيون  وجه  بوك،  الفيس 
 2006 فبراير   17 النتفاضة  الخامسة  الذكرى  في  تظاهرة  في 
على  يكتب  وما  عمليات،  غرفة  كما  بوك  الفيس  أن  بدأ  م. 
الكبرى،  الثورات  كل  كما  سرية،  غير  مناشير  بمثابة  صفحاته 
برنامج،  وال  قيادة  دون  أفريقيا،  شمال  في  الثورات  انفجرت 

لكن حملت ذات الدعوات الثورية الكبرى الحرية والكرامة.
وحافظت  تهتف،  الليبيين  تظاهرات  انطلقت  ..سلمية،  سلمية 
وبنفس  كعادته،  القذافي  العقيد  لكن  السلمية،  هذه  على 
حتى  سالحه  ونما  بالرصاص،  التظاهرات  هذه  واجه  طريقته 
شرق  وأن  خاصة  الطائرات،  وحتى  بالمدافع  القنابل  درجة 
أن  درجــة  السلمية.  بالتظاهرات  سيطرته  عن  خرج  البالد 
في  للقذافي  وبيت  إقامة  مقار  اقتحمت،  البيضاء  جماهير 
فيه  مالذ  وعلى  عليه،  باألظافر  واستولت  محاذية،  منطقة 
خاص بالعقيد القذافي، تحت األرض معد ضد الحرب النووية. 
من  كل  في  السيطرة،  في  الجماهير  نجحت  البالد  غرب  وفي 
عن  وخرجت  الغربي،  الجبل  ثم  العاصمة  قرب  الزاوية  مدينة 
الدولة  حكام  من  باشا  وكأنه  فبدا  مصراته،  مدينة  سلطته 
مقره: حصن  في  العاصمة،  في طرابلس  محاصرا  القرهمانلية 
باب العزيزية، ذلك حدث في غضون أيام بين 17 فبراير حتى 

19 مارس 2011 م.
اعتقال محامي قضية  15 فبراير في مدينة بنغازي، وإثر  مساء 
متظاهرون  خرج  تربل،  فتحي  باإليدز  المصابين  األطفال 
حيث  األمن  مديرية  إلى  وتوجهوا  سراحه،  بإطالق  يطالبون 

وسط  إلى  وعــادوا  المتظاهرين  عدد  ازداد  المعتقل،  يوجد 
وأصوات  النساء  ستكون  النظام.  يسقط  يهتفون:  المدينة 
الميديا  وثقته  مما  بنغازي«  يا  نوضي  »نوضي  هتافاتهن: 
التظاهرة  جوبهت  األخرى،  البالد  مدن  في  الليبيين  وذاكرة 
اليوم  وفي  المتظاهرين.  من  كثير  واعتقل  الرصاص،  بإطالق 
والتقى  البالد،  وشرق  المدينة  في  تظاهرات  انتشرت  التالي 
محكمة  أمــام  بنغازي  مدينة  في  المحامين  من  كبير  عدد 
اعتقل،  من  سراح  بإطالق  فيه  طالبوا  بيانا  وألقوا  بنغازي، 
اعتقل  ذلك  وعقب  وقانونية،  مدنية  حقوق  على  وبالمحافظة 
في  أفراد.  وقتل  رصاص  وأطلق  محامون،  منهم  آخرون  أفراد 
اليوم التالي، ووجهت جنازة للمتوفين أيضا، بإطالق الرصاص 
من قبل رجال أمن، ولجان ثورية ومدنيين من ذوي السوابق، 

من كانوا يرتدون القبعات الصفراء.
وطالبوا  المحامين  من  جمع  اعتصم  العاصمة،  طرابلس  في 
وطالبوا  بنغازي،  في  زمالئهم  من  خاصة  المعتقلين،  بإطالق 
حول  فقد  بنغازي،  محكمة  أمام  االعتصام  أما  العنف.  بإيقاف 
والهتاف  التظاهر  حمى  للحرية،  لساحة  المحكمة  ساحة 
ليبيا  شرق  في  ثم  التظاهرالبالد.  عمت  ما  النظام  بسقوط 
إلدارة  لجان  وكونت  القذافي،  سلطات  عن  المدن  خرجت 
كثر  أعضاء  التي  اللجنة  بنغازي  وفي  المحررة،  المدن  شؤون 

فيها من المحامين، كان مقرها مبنى المحكمة.
الجامعة  بمقر  المدينة،  من  أخر  نخب  من  مجموعة  التقت 
الثورة،  الدولية، وهؤالء اقترحوا تكوين مجلس وطني لقيادة 
مع اقتراح أن يكون أعضاؤه من رؤساء لجان المدن المحررة، 
بزمالئهم  االتــصــال  بــورويــس،  عمران  المحامي  واقــتــرح 
هذا  فــي  برأيهم  لالسترشاد  بطرابلس،  اعتصموا  مــن 
تقطع  لم  ساعتها  الوطني.  المجلس  لرئيس  مقترح  وخاصة 
المستشار  باسم  مقترح  وجاء  االتصال  فتم  بعد،  االتصاالت 
حينها،  القذافي  نظام  في  العدل  وزير  عبدالجليل:  مصطفى 
شرق  البيضاء  مدينة  أصيل  وهو  للثورة،  انضمامه  أعلن  من 
من  ومباشرا،  عفويا  إجماعا  االسم  إعالن  حقق  ولقد  ليبيا، 
من  القذافي  بعد  يتمكن  لم  ما  ليبيا،  غرب  الزاوية  مدينة 
قبل  البالد، حتى  خارج  ليبيين  عليها، ومن  السيطرة  استعادة 

أن تمنحه بنغازي تأييدها.

يحدث  وما  طرابلس  مدينة  على  أركز  كنت  كتبت  مما  كثير  في 
الليبي،  الحلم  من  العريقة  الحاضرة  هذه  سرقة  عن  محتجا  فيها، 
وكان  عليها.  متطفل  تيار  قِبّل  من  للكيان  كزعيمة  دورها  ومن 
بعض أصدقائي وصديقاتي )المتعصبين( بحب لطرابلس يسيئون 
فهمي. أقدر هذه الغيرة الطبيعية، لكن طرابلس، بغض النظر عن 
بل  إقليما،  أو  جهة  لي  تمثل  ال  طرابلس  معها،  العاطفية  عالقتي 
إال بصالحه، وكل ما يشوش  التي لن تصلح  ليبيا  العاصمة وقلب 

عليها يؤثر على كل ليبيا.
تتضح لي أهمية طرابلس، وفي الوقت نفسها تعقيد أوضاعها 
الضخم  بيلت  ــان  أدري كتاب  قــراءة  في  تقدمت  كلما  التاريخي، 
أنه  أطالعه  وأنا  أحسست  الذي  المتحدة(*،  واألمم  ليبيا  )استقالل 
لم يغط أحداثا حصلت قبل سبعة عقود فقط، بل كأنه كتاب يقرأ 
طالع ليبيا، أو يتحدث عن المستقبل، وحين يصبح الماضي أمامنا 
حاد  بشكل  انعطفنا  أننا  أو  الطريق،  وأخطأنا  تهنا  فعال  أننا  ندرك 
الليبية  الدولة  لمهد  جديد  من  أوصلنا  خلف  إلى  ندري  أن  دون 

األول، أو باألحرى إلى نطفتها في ظهر األمم المتحدة.
في كتابه يطرح أدريان بيلت تفاصيل كثيرة عما حدث في أهم 
عامين مر بهما هذا الكيان في طريقه للوالدة كدولة وطنية، وهو 
وفق   )4(  289 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  لقرار  منفذا  جاء  إذ 
أنه  إال  ووحدتها(،  ليبيا  )استقالل  مهمته  في  أساسيين  مبدأين 
ال  أنه  له  تأكد  والتاريخ،  بالجغرافيا  وبالناس،  باألرض  احتك  حين 
يمكن أن يتقدم خطوة في مهمته إال عبر التعامل مع هذا الكيان 
كأقاليم شبه منفصلة قابلة للتوحيد، وقد شرح األسباب التاريخية 

والجغرافية وراء ذلك.
واجهته  التي  العقبات  هو  السياق  هذا  في  يعنيني  ما  لكن 
يتعلق  فيما  الليبي  للغرب  كمركز  خصوصا،  طرابلس  يخص  فيما 
مجتمع  في  لتكوينها  سعى  التي  المختلفة  األجسام  بتشكيل 
بينما  أجنبية،  عسكرية  إدارات  تحت  وسائبا  مائعا  الفاشية  تركته 
اختيار ممثليها في مجلس  إقليما برقة وفزان بالسالسة في  تميز 
الستين.  لجنة  في  ثم  ومن  وعشرين،  الواحد  لجنة  وفي  ليبيا، 
إلى  ويرجع  يحمل من سلبيات،  ما  بقدر  إيجابيات  يحمل  أمر  وهذا 

أو  محتلًة  قــرون،  طيلة  للحكم  مركزا  كانت  التي  طرابلس  كون 
مستقلة أو شبه مستقلة، عاشت زخما سياسيا وإداريا طويال راكم 
المدن  من  محيط  حاضرة وسط  أنها  كما  والنخب،  الخبرات  فيها 
والتجمعات القبلية المتنافسة التي كثيرا ما صدرت صراعاتها إلى 

قلب طرابلس.
كان الوصول إلى توافق في أي مبادرة يشكل صعوبة كبيرة في 
طرابلس، بينما برقة وفزان كانت مجتمعات تميل لفكرة الزعامة، 
برقة  في  األمير  مثلها  التي  الزعامة  وهذه  اجتماعية،  أو  روحية 
الكثير  المفوض  على  فزان سهلت  في  النصر  أحمد سيف  والسيد 
الزعامة، وهو  تملك مالمح  لكن مع ظهور شخصية  الصعاب.  من 
بحنكته  استطاع  األمير،  مثل  المنفى  من  العائد  السعداوي  بشير 
والكاريزما التي يتمتع بها أن يشكل نوعا من اإلجماع، عبر توحيده 
أحزابا مختلفة تحت مظلة حزبه المؤتمر، أو عبر جوالته في المدن 
معارضيه  بعض  هذا  يمنع  أن  دون  بطرابلس،  المحيطة  والقبائل 
الذي  الكبير  التوافق  أحزاب صغيرة لم تنضِو تحت تكتله. ثم  من 
من  الكثير  ذلل  والسعداوي  األمير  بين  المرحلة  هذه  في  حصل 
دائما  النصر جعله  القوي على سيف  األمير  تأثير  أن  الصعاب، كما 
أدريان  يطرح  وكما  فزان،  في  عقبة  قابلته  كلما  للمفوض  وسيطا 
مرارا، فإن االتفاق في كل أقاليم ليبيا وأغلب القوى السياسية في 
طرابلس وضواحيها على السيد إدريس كحاكم مستقبلي وضامن 

لوحدة البلد هو ما أسهم في حل الكثير من الصعاب.
جداالت  بعد  والعشرين  الواحد  لجنة  اختيار  من  االنتهاء  بعد 
طويلة كلجنة تحضيرية لتأسيس الجمعية الوطنية )لجنة الستين( 
مشكلة  ظهرت  الدستور،  وهو  الجديدة  للدولة  قاعدة  أهم  لوضع 
الجمعية  هذه  انتخاب  على  فزان  بإصرار  تتعلق  المفوض  أمام 
فكرة  يرفض  السعداوي  كان  )دائما  تعيينها  أو  اختيارها  وليس 

االنتخابات(.
في االجتماع الثالث للجنة الواحد والعشرين والبدء في مناقشة 
عضوية  تكون  بـ»هل  المتعلق  أعمالها  جدول  من  الثالث  البند 
العقبة  )المفوض(  المؤلف  يذكر  باالختيار«  أو  باالنتخاب  الجمعية 
الكأداء التي واجهته في طبيعة تكوين هذه اللجنة: »كانت الحجج 

ولكن  ليبيا.  قبل في مجلس  قد سُمعت من  والمعارضة  المؤيدة 
بشكل مستغرب إلى حد ما، كان ممثلو فزان، باسم الديمقراطية، 
وتمسك  االنتخابات،  صالح  فــي  عنيدا  موقفا  اتخذ  مــن  هــم 
ما  بالكاد  إال  حرة  تكون  لن  الحرة  االنتخابات  بأن  الطرابلسيون 
اآلن  البرقاويون  وساند  البالد.  تحكم  البريطانية  اإلدارة  دامت 
انتخابات  أنه بحسبان أن  )البرقاويون(  الطرابلسيين ألنهم شعروا 
قد ُأجريت منذ عدة أشهر في إقليمهم، وباعتبار أن الوقت القصير 
فمن  طرابلس،  في  إجراءها  عمليا  المستحيل  من  سيجعل  المتاح 
األفضل التخلي عن الفكرة«. وعند هذا الحد توقفت عملية تأسيس 
الجمعية الوطينة أمام إصرار الفزانيين وزعيمهم سيف النصر الذي 
سافر المفوض لمقابلته، وعلى الرغم من زيارته إلى سبها وإجراء 

حديث مطول مع أحمد بي سيف النصر »لم تكن الجهود مثمرة«.
يلوذ  أن  إال  أكثر من مرة  المفوض مثلما حدث  أمام  ولم يكن 
باسمه  بإرسال متحدث شخصي  األمير  إقناع  إدريس »عبر  بالسيد 
األمر  هذا  في  معه  تواصل  أن  وبعد  بي.  أحمد  إلقناع  موثوق 
المفوض، الذي غادر في تلك األثناء إلى نيويورك، قرر األمير إرسال 
»كانت  المهمة  هذه  وألن  األميري«.  الديوان  رئيس  شنيب،  عمر 
شأنا محليا ليبيا خاصا، ابتعد المفوض وفريق موظفيه عن التدخل 

فيها، باستثناء تأمين الطائرة«.
 12 في  فزان  من  شنيب  لعودة  التالي  اليوم  في  أنه  والنتيجة 
أكتوبر 1950 أفاد ممثلو فزان السبعة في لجنة الواحد والعشرين 
»بأنهم على استعداد لقبول مبدأ االختيار ألعضاء الجمعية الوطنية 
ذلك  وأيضا  طرابلس  في  الرئيسة  السياسية  األحزاب  أن  بشرط 
في  ممثلة  تكون  حــزب،  ألي  ينتمي  ال  الــذي  السكان  من  الجزء 

الجمعية«.
رفض  لماذا  وتساءلت  كثيرا،  الجزء  هذا  عند  وقفت  وحقيقة 
السعداوي مرارا االنتخابات في كل جسم تم تشكيله من األقاليم 
الثالثة؟ وماذا يعني ما ورد في إفادة الفزانيين عن تمثيل جزء من 
السكان ال ينتمي لهذه األحزاب؟. فهل كانت األحزاب في طرابلس 
من  مزايدة  هي  أم  الشعبية  القاعدة  تعكس  ال  نخبوية  تشكيالت 
قبل ممثلي فزان؟ لكن يبقى المفارق أن فزان ذات القوى القبلية 
وطرابلس  ديمقراطي،  كمسار  االنتخابات  على  المصرة  هي  كانت 
أن  غير  بالمجمل.  ضدها  كانت  السياسية  والقوى  األحــزاب  ذات 
الثابت كان دائما التعقيد والصعوبة التي تظهر حين يتعلق األمر 
بممثلين لطرابلس، وهو أمر ليس سلبيا )ألنه ينفي فكرة الزعامة 
الكيان  فيها مستقبل  يكون  محددة  في ظروف  إال  التعدد(  لصالح 
العملية  »بدء  كان  حيث  الفترة،  تلك  في  كان  كما  المحك  على 
يناير   1 قبل  الستقاللها  ليبيا  نيل  سيعرض  أخرى  مرة  بالكامل 

1952 للخطر«.
وكل هذا يحيلنا مرة أخرى للحظة الراهنة ومؤتمر جنيف، وحيث 
لجنة  في مهمتها  وعشرين  الواحد  لجنة  تشبه  ذكرت سابقا،  كما 
الـ75 التي اجتمعت في جنيف، باعتبار تم تعيينها وليس انتخابها 
الواحد  لجنة  بعكس  باإلنابة  المفوضة  من  مباشر  وبتدخل 
خالية  أخرى  مرة  كانت  طرابلس  عن  الحديث  وألن  والعشرين. 
ومهيمن  منتخب  غير  واحدا  تيارا  عدا  ما  السياسية  التيارات  من 
من  ويعود  انتخابها،  وآلية  التنفيذية  السلطات  قوائم  وضع  على 
جديد قلق الفزانيين قبل 70 عاما عن تمثيل سكان طرابلس غير 

الممثلين فعال في اللجنة وفي مخرجاتها.
عبر  الكيان  هذا  ودينامو  مركز  شكلت  التي  الحاضرة  وتبقى 
دون  ومعاناته  السلبية  مترتباته  كل  تعاني  المشهد  خارج  التاريخ 
أن يكون لها دور في مخرجات أي مبادرة. ما يعيدنا إلى الجداالت 
المحك،  ليبيا على  كانت  عندما  عاما   70 قبل  التي حصلت  نفسها 
لكن 3 شخصيات وطنية آثرت ليبيا على أهوائها وأجنداتها الخاصة 
والسعداوي،  )األمير،  العقبات،  كل  تجاوز  في  كبير  دور  لها  كان 

وسيف النصر(. زعامات: روحية، وسياسية، واجتماعية.
ويبدو أن زمن زعامات األشخاص انتهى، ويبدأ اآلن الصراع على 
زعامات المدن، ورغم أن ثمة مدنا هامشية تنازع طرابلس زعامتها 
وستظل،  ليبيا  روح  قرون  طيلة  كانت  طرابلس  أن  إال  التاريخية، 

ودونها ال روح لهذا الوطن.
)استقالل  كتاب  من   » التنصيص»  عالمتي  بين  العبارات  *كل 
تأليف:  لالستعمار(  ممنهج  تفكيك  حالة  ـ  المتحدة  واألمم  ليبيا 
زاهي  محمد  ترجمة:  المتحدة.  األمــم  مفوض  بيلت،  أدريـــان 
المغيربي. منشورات: مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع: 

كالم للبحوث واإلعالم.
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في ضيافة دار حسن الفقيه

اإلثنين،  الثقافية،  للدراسات  الليبي  المركز  نظم 
منصور  والناقد  للكاتب  محاضرة  الفقيه،  حسن  بدار 

بوشناف حملت عنوان »تفكيك سلطة الصورة«.
الشاعر  أدارهـــا  التي  األمسية  خــال  واستعرض 
الصورة  رحلة  المركز،  عــام  مدير  قــادربــوه  صالح 
الكهف  إنــســان  منذ  األنــثــروبــولــوجــي  بعدها  فــي 
كأداة  التاريخ  عبر  تمثله  وما  اإلنترنت،  عصر  وحتى 
واالجتماعية  الدينية  للسلطة  كمنافس  ثم  للتعبير 
خالها  من  النظر  يمكننا  التي  والزوايا  والسياسية، 
معيدا  بالمسلمات،  ناسفا  يمضي  بصري  كمنجز  لها 

تشكيل قناعاتنا وأفكارنا الخاصة.
اإلنسان  أن  تاريخي  تصدير  في  بوشناف  ــار  وأش
ال  كهف  جــدار  على  بحجر  رقشها  صــورة  أول  مــع 
محيطه  من  ورعبه  مخاوفه  سلطة  بعض  من  يتحرر 
فهو  ــصــورة  ال سلطة  مــن  قليا  يتحرر  بــل  فــقــط، 
أن  بعد  ــدار  ج على  ثابتة  ويجعلها  أيضا  يرصدها 

كانت متحركة في أحامه وكوابيسه.
تعكس  دفنه،  قبل  الميت  إلى  النظرة  كانت  وإذا 
بصوره  االحتفاظ  أن  إال  فينا،  الحياتي  أثره  قوة  مدى 
تعويذة  اعتباره  إلــى  المحاضر  يلمح  كما  يقودنا 
رسم  ليصبح  والفناء  الموت  مفعول  إلبطال  سحرية 
بداية  عليها  والحفاظ  بصورهم  واالحتفاظ  األساف 

تشكل  بداية  وأيضا  والخلود  البعث  أفكار  عن  التعبير 
مؤسسة ستنمو عبر التاريخ هي المتاحف.

الصورة  أن  بوشناف  يرى  الكتابة  لعصر  وبالوصول 
لنقله  واليومي  العادي  تصوير  من  بفضلها  تحررت 
المخفي،  عــن  التعبير  مهمتها  لتصبح  اآلخـــر،  إلــى 
اآللهة  فصورت  مرئي،  إلى  الامرئي  تحويل  واألهــم 

المقدس  ليصبح  واألحــام  والمخاوف  الخفية  والقوى 
لهذا  كنتيجة  أنــه  مضيفا  األثــيــر،  مجالها  والغيبي 
تهديدا  السماوية  األديـــان  فيها  رأت  المكتسب 
لتستحوذ  لآللهة  كوسيط  تحولها  واقع  من  لسلطتها 
عنها،  بدال  التقديس  وتنال  الحضور  ذلك  على  هي 
المسيحية  تسمح  ولم  العداء،  اليهودية  ناصبتها  لذا 

الثامن  الــقــرن  حتى  مــحــدود  نحو  على  إال  بالصور 
فحرمها  بحذر  ــام  اإلس معها  تعامل  فيما  للمياد، 
تخرج  ال  الستخدامها  مجاالت  آخر  فريق  وحدد  البعض 

عنها.

فهم أعمق
ــح  أوض ثــقــافــي  كنسق  ــا  ــره أث تــبــيــان  ســيــاق  وفـــي 
للناقد  السيمولوجيا(  )عناصر  كتاب  أن  المحاضر 
كيفية  في  معرفيا  فتحا  مثل  روالبـــارت،  الفرنسي 
فهما  وقــدم  كخطاب،  الصورة  وتحليل  معنى  قــراءة 
تنوعت  أن  بعد  الحديث  العصر  في  لسلطتها  أعمق 
عن  مستقلة  كلغة  وتطورت  ومواضيعها  أشكالها 
خلق  وإعادة  جديدة  أيقونات  خلق  على  قادرة  الكام 

األيقونات والرموز القديمة.
ــت  ــازال كــانــت وم أنــهــا  ــرى  أخـ مــؤكــدا مــن جهة 
انعكاسا  كونها  من  تحولها  بعد  السلطة،  خطاب 
أو  بالحرب  والقناعة  العام،  الرأي  صناعة  إلى  للواقع 
حق  في  وكذا  االشتراكية،  أو  بالرأسمالية  بالسام، 
تتوحد  الكره،  أو  بالحب  الصهاينة  أو  الفلسطينيين 
وتتصارع،  وتتعاضد  وتتناقض  أهدافها  في  الصورة 
تفكيك  فــي  أيــضــا  قــدرتــهــا  األداة  لــهــذه  أن  غير 
وعيوبها،  مثالبها  وإظهار  تستخدمها  التي  السلطة 
دين  رجــل  أو  زعيم  ــام  أم ينحني  ــذي  ال فالمواطن 
العبودية  بعاقة  أيضا  تشيء  مثا،  واحتراما  توقيرا 

والذل الذي زرع في عقل ووجدان هذا المنحني.

عند  للتوقف  ينقلنا  التصنيف  عن  الحديث 
باستطاعتنا  هل  الليبي..  األدب  بدايات 
الفنون  لبروز  محدد  تاريخ  إلــى  اإلشـــارة 

األدبية الحديثة؟
أسبق  كان  ليبيا  كتاب  من  أحد  ال  القصة  فن  في 
إصــدار  فــي  ــوهــروس  أب عبدالقادر  الــقــاص  مــن 
لم  كما  1957م،  سنة  حائرة«  »نفوس  مجموعته 
أصدرت  حين  الليبيات  من  الباروني  زعيمة  يسبق 
مجموعتها »القصص القومي« سنة 1958م، وفي 
ديوان مصطفى  أن  يعتقدون  كثيرون  الشعر  شأن 
بن زكري هو أول ديوان شعري ليبي »كاسيكي« 
أسبق،  كان  من  هناك  لكن  1892م  العام  صدر 
الشعر  شأن  وفي  قريبا..  ذلك  عن  أعلن  وســوف 
مغالطة  هناك  أن  إلى  اإلشــارة  من  البد  الحديث 
الرقيعي هو  لعلي  الظامئ«  »الحنين  أن  في  كبرى 
1957م  العام  صدر  وقد  حديث  شعري  ديوان  أول 
قبله  أصدر  الفيتوري  محمد  الشاعر  أن  والحقيقة 
سنة  أفريقيا«  »أغــانــي  األول  ديــوانــه  بعامين 
أحبك  التالية  القصيدة  »في  ديــوان  أما  1955م، 
شعر  ديــوان  أول  فهو  شابي  لفوزية  بصعوبة« 
يصدر لليبية بخاف ما روج لغير هذا بعض الكتبة 
الليبية  الرواية  لكن  والوطنية،  التوثيق  وأدعياء 
لمحمد  إنسان«  »اعترافات  منازع  با  هي  األولى 
بخاف  والقول  1962م  سنة  الصادرة  سيالة  فريد 
والقول  حقيقة،  إلى  يستند  ال  باطل  ادعــاء  ذلك 
إنسان«  »اعترافات  سبقت  ليبية  روايــة  ثمة  بأن 
العكس  ثبت  وإذا  للباحثين،  وتضليل  أوهام  مجرد 
فإنني أمتلك من الشجاعة ألعتذر عن ذلك للعلن، 
فالتراجع عن الرأي واالعتراف بالخطأ والتقصير من 

سمات الباحث الذي يسعى إلى الحقيقة.
النور  رأت  التي  بالصحافة  اإلبــداع  يرتبط 
هناك  هل  عشر..  التاسع  القرن  ستينات 
المنشورة  النصوص  ــل  ألوائ ببلوغرافيا 
تتوفر  لم  لكن  ذكرته  الذي  النتاج  سبقت 

لها ظروف الطباعة؟
الصحافة  في  نشر  شعري  نص  أول  أستذكر  ال 
الليبي  الشعر  تاريخ  عرفه  شعري  نص  أول  لكن 
للشاعر  وهو  الهجري  الخامس  القرن  إلى  يعود 
الوداني  إبراهيم  إسحاق  أبي  بن  علي  الحسن  أبي 
»الدرة  كتابه  في  الصقلي  القطاع  ابن  ذكره  الذي 
إلى  ينسب  وهــو  الجزيرة«  شعراء  في  الخطيرة 
القيرواني  رشيق  البــن  معاصرا  كــان  وقــد  ودان 

يقول النص :
بين  فــرق  ال  بليلـة  الـنهار  مني  يشتري  من 

نجومها وصحابي
على  درنــا  قد  ونحن  السمـاء  فلك  على  دارت 

فلك من اآلداب
على  أطل  شيب  وكأنـه  أتى  وال  الصباح  دان 

سـواد شباب
كنعمان  يبدو  خضابه  السماء  شفق  وكأنما 

بأرض سراب
أما في القصة فإن مجلة »ليبيا المصورة« التي 
الماضي  القرن  من  الثاثينات  مطلع  تصدر  كانت 
البوري،  لوهبي  القصصية  النصوص  أول  نشرت 
األولى  الرواية  لكن  بعينه،  نصا  أذكــر  ال  لكنني 
لمحمد  كانت  الليبية  الصحافة  عبر  نشرت  التي 
نشرت  الحياة«  »وتغيرت  بعنوان  سيالة  فريد 
طرابلس  »هنا  بمجلة  حلقات  على  1957م  سنة 
»اعترافات  األولى  روايته  يطبع  أن  قبل  أي  الغرب« 
رواية  أول  لتكون  1961م  العام  كتاب  في  إنسان« 
نشروا  كثر  كتاب  هناك  وبالطبع  مطبوعة،  ليبية 
ظروفهم  بسبب  الكتابة  يواصلوا  ولم  أدبيا  نتاجا 
الرحلة،  مواصلة  عن  أبعدتهم  التي  الشخصية 
الحياة  فارق  من  هناك  باختياره  توقف  من  هناك 
أذكر  مثا  الكتابة،  في  متميزة  تجربة  له  وكانت 
السباعي وهو  الشعر محمد  المثال في  على سبيل 

وفي  السباعي،  عبداهلل  الدكتور  الموسيقي  شقيق 
طرابلس  في  ينشر  كان  الغودي«  »على  القصة 

الغرب وقد عرفت االثنين شخصيا.
السرد  من  مفقودة  فترة  هناك  أن  تعتقد  هل 

األدبي إذا ما نظرنا إلى تاريخ الصحافة الليبية؟
نحن يا سيدي على مر التاريخ ال نهتم بالتوثيق 
من  قدر  على  نتوفر  أننا  رغم  بالتراكم  نعنى  وال 
ما  إذا  ويشكل  التوثيق،  يستحق  ــذي  ال اإلنــجــاز 
عن  لك  أقول  لن  به،  نفخر  يجعلنا  تراكما  تواصل 
مياد  قبل  كانت  التي  الفلسفية  قورينا  مدرسة 
من  إليها  يأتون  الفلسفة،  لدارسي  قبلة  المسيح 
أثينا بلد الفاسفة الكبار، كان بما أنفق من أموال 
لتدريس  أكاديمية  ننشئ  أن  ورائها  من  طائل  ال 
الفلسفة بجميع فروعها وبكل لغات العالم ونجعل 
المجال... هذا  في  األرض  لعلماء  قبلة  قورينا  من 
هذا  ألن  قورينا  مدرسة  عن  أقــول  لن  لك  قلت 
ببساطة،  اآلن  تحقيقه  يمكن  ال  قد  كبير  حلم 
األهــرام  من  أسبق  كانت  التي  الغرب  طرابلس 
الثقافي«  »األسبوع  وانتهت،  بالعلم  استبدلت 
طويلة  بسنوات  األدب«  »أخبار  قبل  كانت  التي 
تخرجت  ومنها  العرب  الكتاب  لكبار  نشرت  والتي 
شاطئها  على  تتربع  بلد  كبارا،  وصــاروا  العشرات 
يوجد  وال  المسيح  مياد  قبل  إلى  تعود  مسارح 
تاحقنا  سيدي  يا  نحن  واحد،  مسرحي  مبنى  بها 
له  صلة  ال  من  نولي  ألننا  صنعناها  كبيرة  لعنة 
في  ويهدرها  بأموالها  ليعبث  مقاليدها  بالثقافة 
وكانت  الثقافة  تولوا  من  قليلون  ــدوى،  ج غير 
ولكنهم  لإلنجاز،  واإلمــكــانــات  الــقــدرة  لديهم 
باألموال  يدعموا  لم  أنهم  أو  بالعابثين  استبدلوا 
أموال  إنجازهم،  وتعطل  مشاريعهم  تحقق  التي 
على  أنفقت  أو  السراق  جيوب  إلى  لتذهب  صرفت 
مشاريع وهمية وتافهة، كانت باإلمكان أن توظف 
الذين  العابثون  الزمن، ضيعها  مع  تبقى  لمشاريع 
شركاتهم  وتشغيل  أشخاص  لخدمة  بهم  جيء 

الوهمية والعرض ماثل أمامك.
القصور  من  المثقفين  استثناء  يمكن  هل 
على  يتوقف  ال  األمــر  أن  أعتقد  الحاصل.. 
سلوك  إلــى  يتعداه  بل  فقط  المسؤول 

المثقفين أنفسهم؟
مختلف  نسيج  الكتاب  هنا  وأعني  الليبي،  المثقف 
العربي  عالمنا  في  عرفتهم  الذين  الكتاب  كل  عن 
إليها،  يسعون  وال  األضواء  يحبون  ال  ندر«  ما  »إال 
والتعامل  عملهم  تقدير  تتعدى  ال  قليلة  مطالبهم 
إال  المقام  لذلك ال يمكن في هذا  باحترام؛  معهم 
الثقافة  وزارة  فيها  تولى  التي  الفترة  نستذكر  أن 
بعض المثقفين الحقيقيين الذين احترموا الكتاب 
وتعاملوا معهم برقي.. كيف التفوا حولهم ووقفوا 
»عطنزة«  وال  تعاليا  يمارسوا  لم  جانبهم،  إلــى 
الحقيقيون  والمبدعون  الكتاب  انفض  من  وهناك 

بعدهم  أو  إبعادهم  يشكل  »الذين  حولهم  من 
للثقافة« لتدور بهم بعض  الثقافة فقدا كبيرا  عن 
التي ال تشكل أي قيمة في تاريخ  الرخوة  الكائنات 
بمرور  ستتاشى  فقاعات  مجرد  الليبية،  الثقافة 

الزمن.
له  ليبي  أدب  بوجود  القول  يمكن  هل 
الزلنا  أم  وموضوعاته..  وهويته  خصوصيته 

في مرحلة التأسيس؟
بهوية  ليبي  أدب  لدينا  نقولها،  وبــقــوة  نعم 
تقليد  أو  محاكاة  وجــدت  وإن  ليبية،  وخصوصية 
قامات  اآلن  لدينا  أنفسهم،  الكتاب  بين  فهي 
وبحضور  لتميزها  التاء«  »بضم  تقلد  أصبحت 
والعالمي،  العربي  المستويين  على  والفت  فاعل 
لعدد من  أنجز  ما  ترجمات  ولنا حضورنا من خال 
يتطور  أن  والشعر، متمنيا  الرواية  كتابنا في مجال 
اللغات  إلى  العربية  من  الترجمة  في  الجهد  هذا 

األخرى للتعريف بالمنجز اإلبداعي الليبي.
داخل  الثقافي  العمل  ممارسة  وجدت  كيف 
إيــاه  ممارستك  بعد  الجامعي  الفضاء 

خارجها؟
القواعد  إلــى  يحتكم  عندما  األكاديمي  العمل 
سيكون  لكنه  يقيدك  الحقيقية  العلمية  واألصول 
خاصة  الــيــوم،  أراه  ما  لكن  وفــاعــا،  جــدا  مؤثرا 
عندما  حتى  كارثة،  بها  أدرس  التي  الجامعة  في 
ليس  عبث  مجرد  كان  تاريخها  عن  كتابا  أصدرت 
الصور  إال  واالحــتــرام  االهتمام  يستحق  ما  فيه 
ذلك  عن  كتبت  وقد  الجامعة،  لرؤساء  المرسومة 
في  أطنابه  يضرب  العبث  ألن  لكن  حينها  في 
من  نموذج  هــذا  بذلك،  أحــد  يهتم  لم  الجامعة 
يكون  الجامعة  عن  يصدر  ما  أن  يفترض  النماذج، 
تتوفر  ال  الجامعة  وكأن  لغيره،  للمعايرة  نموذجا 
يضطلعوا  أن  بمقدورهم  وعلماء  أساتذة  على 
أي  وال  الجامعة  رئيس  يكلف  لم  المهمة،  بهذه 
التي  األخطاء  بتصويب  المطالبة  عناء  نوابه  من 
المفترض  من  كان  الــذي  الكتاب  ذلك  تضمنها 
بندا  إال  يكن  لم  الجامعة،  لتاريخ  مرجعا  يكون  أن 
من بنود اإلنفاق ال غير، لألسف هذا حال الجامعة، 

إطاقا  مشجع  غير  الجامعة  كمناخ  مناخ  فإن  لذلك 
عن العمل سواء من خال تقلب أمزجة مسؤوليها 
سلم  على  تحدث  التي  القفز  عمليات  مــن  أو 
فيها  يحتكم  أن  يفترض  التي  العلمية  الدرجات 
بالشللية  عليها  تقفز  الجامعة  لكن  اإلنجاز،  إلى 
دخل  التعليم  وزير  حتى  والتوصيات،  والمجامات 
وقدسية  حرمة  منتهكا  الخضم  هــذا  بتجاوزاته 
عليه  مشروعه  اإلنسان  وليحقق  العلمي،  السلم 
الخاص بعيدا عن كل هذا  أن يخلق لنفسه مناخه 
الدوائر  تلك  في  الدخول  عن  بنفسه  وينى  العبث 

التي ال أهمية وال قيمة لها وال فائدة منها.
• ربما تكمن المشكلة في النسق الكهنوتي 
مجرد  إلى  األكاديمي  شخصية  طبع  الذي 

موظف ال يتجاوز طموحه أعتاب المدرجات؟
من  الكثير  أن  جــدا  يؤسفني  وكــم  صحيح،  هــذا 
بحوث  اللهم  منتجين،  غير  الجامعات  أســاتــذة 
العلمية  الــدرجــات  بها  يتجاوزون  التي  الترقية 
الفترة  هذه  في  خاصة  الجامعة،  داخــل  المقررة 
لهم  أقول  ولكنني  بالظروف،  فيها  يتعللون  التي 
يزعمون،  كما  مواتية  اآلن  قبل  الظروف  تكن  ألم 
كم لدينا في تاريخ الجامعات الليبية أساتذة أنجزوا 
التير  ومصطفى  الشيباني  التومي  عمر  أنجزه  ما 
ومحمد هاشم  الدويبي  وعبدالسام  الحوات  وعلي 
الوافي  عبدالكريم  ومحمد  سويد  وعبداهلل  فالوقي 
وعبدالحفيظ  أبوصوة  ومحمود  البربار  وعقيل 
وخيري  ابولقمة  والــهــادي  ــرم  األث ورجــب  الميار 
الحصادي  ونجيب  المهدوي  وإبراهيم  الصغير 
ال  الجامعي  األستاذ  وغيرهم،  الشريف  وعابدين 
يجب  بل  فقط،  المدرجات  رهين  يظل  أن  ينبغي 
أن يتصدى للبحث العلمي واإلنجاز المعرفي، الذي 
لن  وبالطبع  والمجتمع،  الباد  خدمة  في  يسهم 
التدريس  حقل  في  الجامعي  األستاذ  دور  من  أقلل 
هذه  يصاحب  أن  إلــى  أتطلع  لكنني  والتعليم 
المدرج  دائــرة  من  به  يخرج  علمي  إنتاج  المهمة 

إلى آفاق آخر تفيد الجميع.
الكاتب  يستذكرها  قد  ضائعة  فرص  هناك 
معرفة  لنا  يمكن  هل  التحسر..  من  بشيء 
بصميم  المعنية  المواقف  تلك  من  بعض 

عملك المعجمي؟
الذكريات مؤلمة جدا وتحتاج  المعجمي  العمل  في 
العمل  مستوى  على  لكن  لسردها،  كبير  براح  إلى 
فرص  ثمة  الذكريات  وتوثيق  والصحفي  اإلعامي 
التاريخ  استردادها ألن  الصعب  كبيرة ضاعت ومن 
التقاط  إلعادة  فرصة  ليعطيك  يرجع  أن  يمكن  ال 
ذاكرتي  عن  يغيب  لن  الذي  المؤلم  من  الفرص، 
زارم  أحمد  الكبير  بالمناضل  صلة  ربطتني  مثا: 
ألتقيه في مكتبه  العمر والمقام« كنت  »رغم فارق 
الجزائر  ميدان  مقاهي  وبأحد  الجهاد  بصندوق 
المحمولة  الهواتف  توجد  ال  وقتها  صحيح  أحيانا، 
ندمت  كم  بعيدة،  ليست  التصوير  محات  ولكن 
أستأجر  ولم  معي  تصوير  آلة  أحمل  أكن  لم  أنني 

مصورا ألوثق ذكرى مع رمز تاريخي كبير.
على  عاما   25 مرور  وبمناسبة  أبابا  أديس  في 
فرصة  أضعت  األفريقية،  الوحدة  منظمة  تأسيس 
ورؤســاء  القارة  زعماء  مع  تذكارية  صور  التقاط 
التاريخ  ذمــة  في  اآلن  وجميعهم  يومها  دولها 
جيري  إلــى»  هياماريم«  »منقيستو  من  بداية 
المهدي«،  »الــصــادق  إلــى  و»أيــاديــمــا«  رولنقز« 
خانتني  لكن  معي  والكاميرا  متاحة  الفرصة  كانت 

شجاعتي وقتها لألسف.
والكاميرا  عزيز  طارق  التقيت  كنت  العراق  في 
لم  كما  معه،  صــورة  اللتقاط  أتشجع  ولــم  معي 
محمود  اللواء  لزيارة  بغداد  في  الوقت  يسعفني 
قد  وكنت  حيا  حينها  موجود  وهو  خطاب  شيث 
األستاذ  صديقه  من  إليه  شفوية  برسالة  حملت 
بنزار  االتصال  ــادة  إع فرصة  أضعت  المصراتي، 
بعد  لندن  مستشفيات  أحد  في  يرقد  وهو  قباني 
أن أعطاني األستاذ المصراتي هاتفه وهاتفته ولم 
به  االتصال  إعادة  أجد جوابا وقتها، وتكاسلت في 

صورة  التقاط  فرصة  أضعت  هذا  قبل  أخرى،  مرة 
في  زرته  حين  النيهوم  الصادق  الكبير  الكاتب  مع 
الفنان  الحميم  الصديق  مع  الكبير  بالفندق  غرفته 
كذلك  بطرابلس،  وجـــوده  أثــنــاء  عصمان  ــي  زل
الشيخ  الكبير  المؤرخ  مع  التصوير  فرصة  أضعت 
الزاوي عندما قدمت خصيصا من مصراتة  الطاهر 
القرن  من  الثمانينات  بداية  اإلفتاء  دار  في  إليه 
»آيفون«  ليسا  هاتفين  معي  أحمل  اآلن  الماضي، 
التصوير  فرصة  أضيع  وال  العالية  الجودة  ذوي  أو 
مع من ألتقيه سواء من الشخصيات التي يشرفني 
به  تأتي  أن  يتوقع  من  حتى  أو  معها  التقاط صور 

األقدار ذات يوم »إن شاء اهلل حتى وزير ثقافة«.
صحيفة  ــي  ف الصحفي  الــعــمــل  خــضــت 
»المشهد« ومجلة »الجليس«.. ما االختالف 

في التجربتين؟
خاصة  ــدا  ج الصحفي  العمل  إدارة  أعشق  ــا  أن
في  الحدث  ماحقة  من  يمكنك  الذي  األسبوعي 
كانت  لذلك  دائما،  الجديد  مع  تتفاعل  وبه  حينه 
»المشهد« أقرب إلى نفسي، قبلت رئاسة تحريرها 
بشروطي، أهمها لمدة ستة أشهر فقط حتى تتاح 
رئاستها  لتولي  الرابطة  أعضاء  من  لغيري  الفرصة 
العمل  قيم  نرسخ  حتى  مقابل  با  شروطي  وثاني 
أرث  لم  أنني  ومــع  الرابطة،  إطــار  في  التطوعي 
إال  يصدروها،  ولــم  قبلي  بها  كلفوا  ممن  ورقــة 
من  بجهود  أشدت  منها  صدر  عدد  أول  في  أنني 
كانوا مكلفين بها بل واعتبرت أن صدورها تتويج 
في  موجودة«،  والصحيفة  مثبت  »وهو  لجهدهم 
»الجليس«  من  إعفائي  طلبت  أن  بعد  المقابل 
في  نسفت  الكتبة  من  مجموعة  إدارتها  وتولت 
بل  وزمائي  جهودي  كل  األول  عددها  افتتاحية 
تجاوزنا،  الزمن  وأن  وعاجزين  تقليديين  واعتبرونا 
كانت  كيف  لمعرفة  للمقارنة  موجودة  ــداد  واألع
تفتقر  هزيلة  أوراق  مجرد  إلى  الكتبة  حولها  وكيف 
إلى أبسط المقومات التي يمكن أن تصبح بعدها 
بما  اللحظة  هذه  حتى  مصدوم  أنا  مجلة،  شبه 
جمع  ومعاناة  مــرارة  أتذكر  عندما  لكنني  كتبوه، 
وأتذكر  وتبويبها  كتبها  وأغلفة  وصورها  مادتها 
الكبير  والعذر  بل  العذر  لهم  أجد  البديع  إخراجها 
»ما  القوله  تلك  وأتــذكــر  أيضا  عليهم  وأشفق 
وأتحمل  أقولها  قـــارص«  قــال  العنقود  لحقش 
إلي  أسندت  التي  المواقع  كل  في  إنني  تبعاتها 
أوال  لعملي  احتراما  وجدية  وإخاص  بحب  عملت 
والمعايرة  للقياس  أنموذجا  عملي  مسيرة  ولتكون 
الليبية أنموذجا  ثانيا... مثل الجليس في الصحافة 
إرادة قررت أن تكون  الخاق فعا. صنعتها  للعمل 

المعيار الذي يقاس عليه.
ما المشروع الذي تعكف عليه اآلن؟

أن  لإلنسان  يمكن  ال  لكن  للغاية  مهم  مشروع 
إمكاناتي  من  أكبر  عمل  وهو  غاياته،  كل  يدرك 
لعل  غماره  خوض  قررت  لكنني  وقدراتي  الفردية 
الرضا،  من  بقليل  إنجازه ألشعر  في  يساعدني  اهلل 
العمل الذي أنا بصدده ضخم والضخامة هنا تعود 
»ليبيا..  عنوانا  يحمل  باختصار  هو  لخصوصيته، 
جدا  طويل  لكنه  والمراجع«  المصادر  إلى  مدخل 
على  إنجازه  حال  وسيوفر  أجزائه  عدد  حيث  من 
كل الباحثين في الشأن الليبي وقتا طويا لمعرفة 
معارف  من  بليبيا  يتصل  ما  كل  ومراجع  مصادر 
وتقاليد  وعادات  الليبية  الهوية  من  بداية  وعلوم، 
وتاريخ  وآثارها  وتاريخها  بجغرافيتها  مرورا  أهلها 
وصحافتها  وأعامها  وفنونها  وآدابها  تعليمها 
بمحيطها  وعاقتها  واقتصادها  وزراعتها  وتربتها 
عنه  الحديث  أستطيع  ال  عمل  والعالم..  وإقليمها 
في عجالة بل سأترك لآلخرين »إن قدر اهلل وأنجز 
ال  كان  وإن  عنه  يتحدثوا  أن  أردت«  الذي  بالشكل 
يهمني من حديثهم إال ما يعود علي بالفائدة في 
أستطيع  لن  ألنني  سيعتريه  الذي  النقص  تافي 
إذا  بأنه  الكبيرة  ثقتي  مع  حقه  أفيه  أن  بإمكاناتي 
حقق 50 % من هدفه سيكون محورا للحديث بين 

أهل االختصاص من المعنيين بالشأن الليبي.

هذا  نشأة  عن  نبحث  شك  ال  فإننا  الفن  نتناول  حين 
الفن، وكيف كانت البدايات، كيف تطور، وصوال لما نراه 
اليوم، من بعد أن أصبح له مدارس عديدة، ولكنه يوحي 
التشكيلي  الفن  وهو  بأذهاننا  ارتبط  قد  واحد  بنوع  لنا 
الخارج من المدرسة الكاسيكية. ولعلنا نستطيع القول 
مأخوذة  مواضيعه  كانت  ما  كل  هو  التشكيلي  الفن  إن 
من واقع حياتنا اليومية. قد يشكل كما هو، أو يبتكر له 
أسلوبا حديدا ينفذ به، أي يشكل تشكيا جديدا، وهذا 
الفنان  هو  فالتشكيلي  الواقعي«.  »التشكيل  نسميه  ما 
من  مفرداته  آخذا  األشكال  بصياغة  يقوم  الذي  المبدع 
تعددت  لذا  الخاص  ونهجه  رؤيته  مبدع  ولكل  محيطه، 
العطاء  مجاالت  في  الباحثون  اضطر  مما  المعالجات، 
الفني إلى أن يضعوا هذه المعطيات تحت إطار ومسمى 

»مدارس الفن التشكيلي«.
والوجوه  والشاطئين  الحدائق  بين  رحلتنا  ستكون 
الذي  كونستابل،  جون  الرسام  شكل  ما  مثل  مثلها 
ومن  الواقعية؛  الــمــدارس  رسامي  ــرز  وأب ــل  أوائ يعد 
واالنطباعية؛  والتجريدية؛  والتأثيرية؛  الرمزية؛  بعدها 
محترفا  أو  مبتدئا  كان  رسام  فكل  وغيرها.  والسريالية… 
نتفرد  فيما  معينة،  فنية  مدرسة  إطار  في  يشتغل  فإنه 

بعشقنا أو ميولنا لمدرسة بعينها.
من  الثاني  النصف  في  نشأت  الواقعية،  المدرسة 
الفنان  كان  ذلك  قبل  فرنسا.  في  عشر  التاسع  القرن 
بعد  من  مرسمه،  في  للوحته  العامة  الخطوط  يرسم 
عاقة  ال  غالبا  اللوحة  فتكون  الواقع  من  ينتقيها  أن 
حسب  والنور  الظل  الفنان  يوزع  كان  حيث  بالواقع،  لها 

القاعدة والمنطق أو الخيال.
الفنان جون  1824م شارك  باريس  في معرض  لكن 
ــذي  ال كونستابل 
ــى مـــصـــور  ــ ــدع ــ ي
ــة وهـــو  ــع ــي ــب ــط ال
ــيــزي األصـــل  إنــجــل
بلوحات رسمت تعبر 
وتأخذ  الــواقــع  عــن 
ببساطتها،  الطبيعة 
فاقت هذه اللوحات 
ــاب مــن قبل  ــج اإلع
الفرنسيين  الفنانين 
ــرســم  ــدؤوا ب ــ ــب ــ ف
مباشرة،  الطبيعة 
لوحاتهم  فأصبحت 
على  وأطلق  بالحياة  تنبض 
أتباع هذا االتجاه بالواقعيين الطبيعيين ومنهم غوستان 
ويعد  عديدة  بجوائز  فاز  الذي  1819-1877م،  كوربييه 
من أقطاب هذا االتجاه الفني الواقعي، وولد في »أورفا« 
الجبال،  مثل  منفردة  الطبيعة  عناصر  رسم  الفرنسية، 
والبحر والشجر، متخذا مواضيع لم ينتقها رسامو المرحلة 
بضرورة  المدرسة  هذه  أصحاب  أعتقد  فقد  الرومانتية، 
وتسليط  هي،  كما  الواقع  أشكال  برسم  الواقع  معالجة 
األضواء على جوانب مهمة يريد الفنان إيصالها للجمهور 
نفور.  أو  غرابة  دون  بدقائقه  الواقع  يسجل  بأسلوب 
الموضوعي،  االتجاه  على  ركــزت  الواقعية  فالمدرسة 
وجعلت المنطق الموضوعي أكثر أهمية من الذات فصور 
الرسام الحياة اليومية بصدق وأمانة، دون أن يتدخل في 
الموضوع، بحسب رؤيته، بل يتجرد من ذلك، وينقل ما 
يراه كما هو، فهو يعالج مشاكل المجتمع من خال حياته 
الرومانتية من حيث  الواقعية عن  اختلفت  لقد  اليومية. 
ذاتية الرسام، إذ ترى الواقعية أن ذاتية الفنان يجب أن ال 
تطغى على الموضوع، ولكن الرومانتية ترى خافا لهذا، إذ 
تعد العمل الفني إحساس الفنان الذاتي وطريقته الخاصة 
في نقل مشاعره لآلخرين. وتعنى الواقعية بتصوير األشياء 
والعاقات، بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيقي 
الواقعي. وبتصوير الجوهر الداخلي لألشياء، وليس الجنوح 
إلى غير ما يراه، وبالتأكيد قد تدخلت عواطف وأحاسيس 

الفنان في رصد هذه األعمال، وإال ما نقلها.
لوحات  الواقعية،  المدرسة  رواد  من  ننتقي  سوف 
ميلت«،  فرونسوا  »وجون  دوميه«،  »هونور  أعمال:  من 
»وجوستاف كوربيه«. أما في هذه الحلقة سنقدم بعضا 

من أعمال »جون كونستابل«.
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ستكون رحلتنا بني 
الحدائق والشاطئني 
والوجوه مثلها مثل 

ما شكل الرسام 
جون كونستابل

بوشناف يفكك سلطة الصورة بدار الفقيه
طرابلس - الوسط

فنان يحول أسلحة املوت إلى 
آالت موسيقية مفعمة بالحياة

يتجول النحات الصربي، نيكوال ماكورا )42 عاما(، أسبوعيا، 
األصــوات،  عن  بحثا  عسكرية  مخلفات  تحوي  ساحة  في 

ليحول الحرب إلى حياة.
من خال البحث بين بنادق وخوذات وصواريخ مهملة، 
قطع  على  للعثور  القديمة  األسلحة  على  بأصابعه  يضرب 
إلى  وتحويلها  به  الخاص  االستوديو  إلى  نقلها  يمكنه 

آالت موسيقية.
هذه  السابقة  التدمير  أدوات  تحويل  الرجل  ويحاول 
من  ندوبا  تحمل  زالت  ما  منطقة  في  لإلبداع  وسائل  إلى 

حروب التسعينات التي دمرت يوغوسافيا.
للغاز  عسكرية  وقـــارورة  مدفع  تحويل  في  نجح  وهــو 
 »70 إم  آلة تشيلو، وصنع غيتارا من بندقية »زاستافا  إلى 
مشط  من  كمانا  وجمع  اليوغوسافي،  للجيش  وخــوذة 

رشاش وصندوق إسعافات أولية، من بين أشياء أخرى.
نوفي  أكاديمية  في  مساعد  أستاذ  وهو  ماكورا  وقال 
في  تحيطنا  »البنادق  صربيا:  شمال  في  للفنون  ســاد 
نعد  لم  أننا  لدرجة  بالدمار  محاطون  نحن  مكان.  كل 
يمكن  التي  المواد  من  هائل  عــدد  وهناك  ناحظه«. 
بيع  أصبح  المتعاقبة،  الحروب  انتهاء  فمنذ  استخدامها، 
مبلغ  مقابل  الخدمة  عن  الخارجة  العسكرية  المعدات 

زهيد، مشهدا مألوفا في كل أنحاء الباد.
واقية  وأقنعة  وقنابل  بنادق  »المقابر«،  هذه  وتحتوي 
قطع  وحتى  ورادارات  قتالية  مركبات  وكذلك  الغاز  من 
إنشاء  هو  النحات  وهــدف  حربية.  طائرات  من  ضخمة 
عروضا  وتقدم  المنطقة  أنحاء  تجوب  كاملة  أوركسترا 

موسيقية مع وجود محاربين سابقين ضمن الفرقة.
الحرب  في  شاركوا  الذين  أولئك  منح  »أريــد  وأوضــح: 
الحرب  في  استخدموها  التي  األسلحة  الستخدام  فرصة 

البتكار الموسيقى«.
السابق  والمحارب  التشكيلي  الفنان  استقدم  وهــو 
الغيتار  على  الــعــزف  يحب  ــذي  ال ساروفيتش  ســرديــان 

المصنوع من بندقية وخوذة.

● منصور بوشناف● صالح قادربوه

● النحات الصربي نيكوال ماكورا في ساحة مليئة بالمخلفات العسكرية 

االعتراف بالخطأ من سمات الباحث االعتراف بالخطأ من سمات الباحث 
الذي يسعى إلى الحقيقة )الذي يسعى إلى الحقيقة )22 -  - 22((

حوار - عبدالسالم الفقهي

»الوسط« تحاور الدكتور عبدالله مليطان:

على مر التاريخ لم نهتم 
بالتوثيق رغم أن لدينا 
قدراً من اإلنجاز الذي 

يستحق التعريف به

يواصل الكاتب الدكتور عبداهلل مليطان الحديث حول مسيرته مع التأليف المعجمي، وفي 
هذا العدد نستكمل الحوار، الذي نشرت »الوسط« الجزء األول منه في العدد قبل السابق، إذ 

استفاض مليطان في كالمه عن المعايير الحاكمة في التصنيف المعجمي للنصوص، وكذا 
العراقيل التي تواجه مسارات هذا التوثيق.

وفي هذا الجزء يتطرق الكاتب إلى بدايات األدب الليبي، والفترات المفقودة من السرد 
األدبي، والفرص الضائعة، وإلى نص الحوار.

● الدكتور عبداهلل مليطان



السينما  صاالت  تعيد  مــارس،   5 في 
أبوابها،  فتح  نيويورك  مدينة  في 
بقرار  إغالقها  مــن  ــام  ع نحو  بعد 

إداري بسبب جائحة كوفيد19-.
مع  أبوابها  فتح  الصاالت  وتعيد 
للمتفرجين  قصوى  بنسبة  االلتزام 
االستيعابية  قدرتها  من   25% تبلغ 
عدد  يتعدى  أال  على  االعــتــيــاديــة، 
متفرجًا،   50 صالة  كل  في  هــؤالء 
أنــدرو  نيويورك  ــة  والي حاكم  وفــق 
ــرس«،  ب »فــرانــس  كــوومــو، حسب 

الثالثاء.
دعم  جرعة  الــقــرار  هــذا  ويشكل 
الــواليــات  فــي  السينما  لــقــطــاع 
منفذين  أكبر  حُرم  الذي  المتحدة، 
أنجليس  ــوس  ل أي  الــبــالد،  فــي  لــه 

ونيويورك.
صاالت  ــزال  ت ال  نيويورك،  وفــي 
مــارس   17 منذ  مغلقة  السينما 
أصــدره  مــرســوم  بموجب   2020
بــالزيــو.  دي  بيل  البلدية  رئــيــس 
ــداد  أع تــراجــع  بعد  ــرار  ــق ال ــأتــي  وي
الدخول  وحــاالت  بكورونا  اإلصابات 
في  الفيروس  جراء  المستشفى  إلى 
المسجلة  مستوياتها  إلى  نيويورك 
بداية  في  أي  ديسمبر،  مطلع  في 

الموجة الثانية من الجائحة.
إلى  نيويورك  مدينة  وانضمت 

سُمح  حيث  ــة،  ــوالي ال ــدن  م ســائــر 
السينمائية  الــصــاالت  فتح  بــإعــادة 

فيها منذ منتصف أكتوبر.
الصاالت  بعض  قررت  ذلك،  ومع 
في  االستمرار  الوالية  أنحاء  سائر  في 
ليست  الفتح  إعادة  أن  بحجة  اإلغالق 

خيارًا مربحًا اقتصاديًّا.
المفروضة  الــقــيــود  أثــنــت  فقد 
األغذية  وبيع  المتفرجين  عدد  على 
ــى غياب  إل والــمــشــروبــات، إضــافــة 

استقطاب  شأنها  من  التي  األفــالم 
عن  ــصــاالت  ال مشغلي  الجمهور، 

إعادة الفتح.
تأخير  ــى  إل الجائحة  أدت  فقد 
الهوليوودية  اإلنتاجات  أكثرية  طرح 
بعض  اعــتــمــدت  فيما  الضخمة، 
االســـتـــوديـــوهـــات اســتــراتــيــجــيــة 
متزامنة  بــصــورة  أعمالها  ــرض  ع
المنصات  ــى  ــل وع الـــصـــاالت  فــي 

اإللكترونية.

في  القديمة  بالمدينة  البحر  باب  شباب  ملتقى  أقــام 
الراحل  الفنان  تأبين  حفل  السبت،  مساء  طرابلس، 
وأصدقائه  عائلته،  أفــراد  بحضور  العجيلي  إسماعيل 

وزمالئه الفنانين، وعدد من أهلي المدينة القديمة.
قوس  بجوار  نظم  الــذي  التأبين،  برنامج  وتضمن 
الكلمات  عديد  البحر،  بباب  أورولــيــوس«  »مــاركــوس 
مناقبه  ــرزة  ــب م الــفــنــان،  مسيرة  استعرضت  الــتــي 
من  القرن  نصف  قرابة  عبر  قدمه  ما  وأهــم  وخصاله، 

األعمال المسرحية واإلذاعية والتلفزيونية.
محمود  الــقــديــمــة  الــمــديــنــة  جــهــاز  مــديــر  ــرم  وكـ
كما  المدينة،  درع  بمنحه  الــراحــل  الفنان  النعاس، 
القديمة،  بالمدينة  البحر  بــاب  شباب  ملتقي  كرمه 
تضمن  مــرئــي  شــريــط  التأبين  حفل  ــالل  خ وعـــرض 

أبرز  خالل  قدمها  التي  واألدوار  التلفزيونية  األعمال 
مراحل حياته الفنية.

الجاري،  فبراير  من  التاسع  في  العجيلي  وتوفي 
وبرز  المستجد«.  »كورونا  بفيروس  بإصابته  متأثرا 
عبر  الماضي  القرن  سبعينات  في  الراحل  الفنان  نجم 
مع  وشكل  الليبي،  التلفزيون  عرضها  منوعات  برامج 
في  كوميديا  ثنائيا  »قزقيزة«  الغرياني  يوسف  الفنان 
كبيرة  متابعة  على  حازت  التي  المنوعة،  البرامج  عديد 

من قبل الجمهور خالل مواسم شهر رمضان.
العام  »الوسط«  مع  حــوار  في  الراحل  الفنان  وعبر 
يجمع  وطني  فني  عمل  تقديم  في  أمنياته  عن   ،2018
حاجة  مؤكدا  والجنوب،  والغرب  الشرق  من  فنانين 
فنانيها  و»حلم  الوطن  عن  تعبر  التي  األعمال  إلى  ليبيا 
وقادر  متطور  واحد  وطن  المنغصات،  من  خال  بوطن 

على مواجهة كل الصعاب«.

سالي  المصرية  والممثلة  اإلعالمية  انتهت 
جديد  مسلسل  بطولة  تصوير  مــن  سعيد 
وهو  ــو«،  ش اليــف  ساعة   360« عــنــوان  يحمل 
»التريندات«  عالم  كواليس  في  يدور  مسلسل 
المنتجة  الشركة  وتتكتم  ميديا«.  و»السوشيال 
األخيرة  مراحله  حاليا  تتم  حيث  تفاصيله،  للعمل 

المونتاج.
 1980« مسرحية  فريق  بطولة  من  المسلسل 
كبيرا  نجاحا  حققت  قد  كانت  التي  طالع«  وأنت 
على  وحصلت  سنوات  عــدة  منذ  عرضها  وقــت 

إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة وقت عرضها.
جبر  ومحمد  ــالح  ص حــاتــم  ــم:  ه ــال  ــط واألب
وبيريهان  خليفة  ومحمد  عبدالغني  وولــيــد 
ــد وعــاصــم  ــال ــن خ ــس ــالح وح ــي صـ ــي ومـ ــان ه
ومحمود  الكومي  وهبة  سليمان  ونور  رمضان 
وإخــراج  تأليف  من  سعيد،  وسالي  عبدالعزيز 

لعبت  قد  كانت  سالي  حديني.  جمال  محمود 
عرضه  تم  مسلسل  في  »شــروق«  دور  قبل  من 
و»يوتيوب«  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 
وإخــراج  تأليف  مــن  اخــتــيــاري«  »سجن  باسم 

محمود جمال.
»سالب  مسرحية  حاليا  لسالي  ويــعــرض 
على  والحاصلة  صابر  عبداهلل  إخراج  من  واحد« 
مسرحية،  فنون  معهد  عروض  في  األول  المركز 

الذي تدرس به سالي في الصف الثاني منه.
أفضل  جائزة  على  حصلت  قد  سالي  وكانت 
لألفالم  شاهين«  »يوسف  بمهرجان  ممثلة 
شاركت  حيث  )ميكروفون(،  القصيرة  الروائية 

في أفالم »متراقبة« و»سد خانة« و»لمسة«.
اليوم«  »صباح  برامج  قبل  من  قدمت  سالي 
مع  وسعادة«  بصحة  »وإنتوا  خيري،  أحمد  مع 
و»أوضتين  ــداوي،  ــج ال ــاء  رج الراحلة  الفنانة 
جاد،  هند  مع  وجــد«  ولعب  و»ضحك  وصالة«، 
البرامج  وهــي  جــديــدة«  »حالة  أيضا  وقدمت 

التي تمت إذاعتها عبر راديو »9090«.

المقبلة  الفترة  خــالل  السينما  تشهد 
الشاشة  عن  غابوا  الذين  النجوم  لكبار  عودة 
أن  المتوقع  فمن  طويلة،  لسنوات  الذهبية 
شرف  ضيف  السينما  في  ديــاب  عمرو  النجم  يظهر 
من  مرتين«  للمأذون  يذهب  ال  »البعض  فيلم  في 
بعد  وذلك  الشربيني،  ودينا  عبدالعزيز  كريم  بطولة 
أعمال  آخر  وكــان  سنة،   28 لنحو  السينما  عن  غيابه 
وحب«  وجــد  ولعب  »ضحك  فيلم  السينما  في  ديــاب 

العام 1993.
تعود  السينما،  عــن  ســنــوات  أربــع  غياب  وبعد 
الــذي  حــامــل«  »مــامــا  بفيلم  علوي  ليلى  النجمة 
ومحمد  ــؤاد  ف بيومي  مــع  بطولته  فــي  تــشــارك 
بشكل  ليلى  لتظهر  الميرغني،  وحمدي  سالم 
لها  ظهور  آخر  بعد  جمهورها  على  كوميدي 
الحسن«،  والوجه  والخضرة  »الماء  فيلم  في 
السري  »التاريخ  فيلم  عــرض  تنتظر  كما 
منذ  تصويره  من  انتهت  ــذي  ال لكوثر« 

فترة.
الــغــيــاب عن  24 عــامــا مــن  وبــعــد 
»الكينغ«  محبو  تفاجأ  السينما 
فيلم  في  بمشاركته  منير  محمد 
النوتة«  »ع  اســم  يحمل  جديد 
الشباب  مــن  الفيلم  ــاع  وصــن
من  وتمكنوا  السينما،  صناع 
الكبير  المصري  الفنان  إقناع 
السينما  شاشة  إلى  بالعودة 
ربــع  نــحــو  دام  غــيــاب  بــعــد 
ــراج  إخ مــن  والفيلم  قـــرن، 
ياسر  وتــألــيــف  ــادو  جـ جــاســر 
خالل  تحضيراته  في  البدء  المقرر  ومن  بدوي، 
الشباب  يدعم  منير  وكعادة  المقبلة،  القليلة  ــام  األي
على  الكبير  النجم  أعمال  آخر  وكان  بتجاربهم،  ويؤمن 

شاشة السينما فيلم »المصير« العام 1997.
فيلمين  فــي  فيشارك  فهمي  حسين  الفنان  ــا  أم
حميدة  ومحمود  درة  مع  »الكاهن«  هما  واحدة  دفعة 
مع  ــارس«  »ف وفيلم  نصار،  وإيــاد  عبدالوهاب  وفتحي 
بعد  ــك  وذل صفوت،  وأحمد  سليم  ومــي  ــر  زاه أحمد 
السينمائية  أعماله  آخر  منذ  سنوات،  ثالث  نحو  غياب 

»الكويسين« في 2018.
الفنان  يعود  السينما  عن  غيابه  من  عاما   14 وبعد 
الكهف«  »أهل  فيلم  في  بالمشاركة  فهمي  مصطفى 

عــادل  وغـــادة  حميدة  ومــحــمــود  الــنــبــوي  خــالــد  مــع 
األعمال  مــن  العديد  فــي  مشاركته  ــم  ورغ وآخــريــن، 
له  ظهور  آخر  فإن  الماضية،  السنوات  خالل  الدرامية 
خاصة«  »عمليات  فيلم  في  كان  السينما  شاشة  على 
الشاشة  إلــى  شيرين  الفنانة  وتعود   .2007 العام 
بطولته  في  تشارك  الذي  »الشنطة«،  بفيلم  الذهبية 
في  شيرين  أعمال  آخر  وكان  فــؤاد،  بيومي  الفنان  مع 
 ،2017 في  قلبي«  »فين  فيلم  في  مشاركتها  السينما 
بفضل  التسعينات  منتصف  فــي  لمعت  قــد  وكــانــت 
أبرزها  أعمال  عــدة  في  إمــام  عــادل  النجم  مشاركتها 

»بخيت وعديلة« و»هاللو أميركا«.
»العميل  بفيلم  السينما  إلى  لبلبة  النجمة  وتعود 
ومن  كريم،  ونيللي  عمر  ومي  حسني  أكرم  مع  صفر« 
بعدة  شاركت  قد  لبلبة  وكانت  سامي،  محمد  إخــراج 
الماضية،  الفترة  األفالم  من  العديد  في  شرفية  أدوار 

منها فيلم »كازابالنكا« و»الفيل األزرق«.

عودة كبار النجوم 
إلى السينما بعد غياب
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سالي سعيد تنتهي من تصوير 
»360 ساعة اليف شو«

صاالت السينما في نيويورك 
تعيد فتح أبوابها

ملتقى شباب املدينة القديمة 
يؤبن الفنان إسماعيل العجيلي

بعد تألقها على إذاعة »9090«

بعد عام من اإلغالق

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

طرابلس - الصديق قواس

● من مراسم تأبين الفنان إسماعيل العجيلي في المدينة القديمة بطرابلس

● محمد منير

●  عمرو دياب

القاهرة - محمد علوش

إيدي مورفي في جزء ثان من »إيه برينس إن نيويورك«إيدي مورفي في جزء ثان من »إيه برينس إن نيويورك«
بعد 30 عاما.

أبرزهم الهضبة والكينغ

يتولى  التي  األفــام،  أن  حقيقة  تعزيز  في  بانتر«  »باك  نجح 
تحقق  أن  يمكن  فيها،  الرئيسية  األدوار  ســود  ممثلون 
ذلك،  أثبت  إذ  ذلك،  في  األول  يكن  لم  لكنه  عالميا،  نجاحا 
»إيه  فيلم  خال  من  مورفي  إيدي  عاما،   30 من  أكثر  وقبل 

برينس إن نيويورك«.
بانتر«  ــاك  »ب فيلم  حققها  التي  دوالر  المليار  وبعد 
الراحل  الممثل  دوره  أدى  ــذي  ال الخارق  األفريقي  وبطله 
تتمة  في  اآلخــر  هو  مورفي  إيــدي  يعود  بوزمان،  تشادويك 
برينس  »إيــه  فيلم  في  الفاسد،  األفريقي  أميره  لمغامرات 
على  مــارس   5 في  متوافرا  سيصبح  الــذي   »2 نيويورك  إن 
»فرانس  وفق  برايم«،  »أمــازون  الطلب  على  الفيديو  منصة 

برس«.
الفيلمين  لهذين  العالمي  النجاح  أن  يرى  الممثل  لكن 
مرتبط  غير  الــســود  الممثلون  عليهما  يغلب  الــلــذيــن 
المتعلقة  والتاريخية  السياسية  بالقضايا  المتزايد  باالهتمام 
بهذه  معنية  حركات  بروز  مع  وخصوصا  العرقية،  بالمواضيع 

القضايا في اآلونة األخيرة كحركة »حياة السود مهمة«.
»تسلط  األميركية  األفـــام  معظم  أن  مــورفــي  ــظ  والح
 ،)...( مدنية  اضطرابات  أو  معين،  اجتماعي  ظلم  على  الضوء 

في كل أنحاء العالم، ولكن ال أحد يكترث لذلك«.
هيلز  »بيفرلي  ومنها  الكوميدية  ــام  األف النجم  ورأى 
كل  قبل  يكمن  أعماله  نجاح  أن  بروفسور«  ناتي  و»ذا  كاب« 

شيء في كونها تستند إلى قصة جيدة ذات بعد عالمي.

 »2 نيويورك  إن  برينس  »إيه  لفيلم  عاقة  ال  أن  وأوضــح 
والتقاليد  والحب  »العائلة  يتناول  هو  بل  العرقية  بالمواضيع 

والتصرف بطريقة صائبة«.
أفاما  هوليوود  تطرح  وقت  في  الممثل  تصريحات  وتأتي 
الرئيسية  األدوار  يتولى  المدنية  الحقوق  حركات  عن  مهمة 
ميسايا«  باك  ذي  أند  »جــوداس  ومنها  سود،  ممثلون  فيها 
ترجح  التي  األفــام  بين  من  وهي  ميامي«،  إن  نايت  و»وان 

مكاتب المراهنات حصولها على عدد من جوائز األوسكار.
سيكون  األفــام  هذه  على  الشعبي  اإلقبال  قياس  أن  إال 
العالم  أنحاء  كل  في  السينما  دور  معظم  أن  إلى  نظرا  صعبا 

ال تزال مغلقة بسبب جائحة كوفيد19-.
شركة  أنتجته   »2 نــيــويــورك  إن  برينس  »إيــه  ففيلم 
على  لعرضه  »أمــازون«  إلى  بيعت  حقوقه  لكن  »باراماونت« 

منصتها للبث التدفقي.

على أصابع اليد
اعتزازاه  عن  للفيلم  ترويجي  يوم  خال  مورفي  إيدي  وأعرب 
في  فيلم  أول  نيويورك«  إن  برينس  »إيه  األول  الجزء  بكون 
نجاحا  يحقق  حصريا-  السود  من  فريق  -مع  السينما  تاريخ 

في كل أنحاء العالم«.
األفام  أن  الحظ  والخمسين  التاسعة  البالغ  النجم  لكن 
ذلك  منذ  مماثا  عالميا  نجاحا  حققت  التي  الهوليوودية 

الحين تعد »على أصابع اليد«.

الذي  نيويورك«  إن  برينس  ــه  »إي في  مورفي  ويـــؤدي 
الباحث  جوفر  أكيم  السمو  صاحب  دور   1988 عــام  عــرض 

عن الحب في المدينة التي ال تنام أبدا.
ملكا  اآلن  أصبح  الذي  أكيم  فيعود  الجديد،  الجزء  في  أما 
الذكر  وريثه  عن  بحثا  المرة  هذه  نيويورك  إلى  سنا  أكبر 

المفقود، القادر على إنقاذ مملكته األفريقية الخيالية.
السينما  نجوم  من  عددا  مورفي  جانب  إلى  الفيلم  ويضم 
سنايبس  ويسلي  منهم  اآلخــريــن،  الــســود  الكوميديا  أو 

وليسلي جونز وتريسي مورغان وحتى جيمس إيرل جونز.
العمل  في  أيضا  تشارك  التي  لوينيل  الممثلة  وعلقت 
-في  واحــد  أســود  ممثل  من  ما  أن  لكم  أؤكــد  أن  »يمكنني 
مدينة،  أي  في  أو  المدينة  هذه  في  أصغر-  أو  العمر  منتصف 

لم يكن يرغب في أن يكون جزءا من هذا الفيلم«.
إحــدى  مــورفــي،  بيا  أيضا  الفيلم  فريق  أعــضــاء  ــن  وم

كريمات النجم.
كانوا  الذين  للصحفيين  عاما   19 البالغة  الممثلة  وقالت 
في  بالمشاركة  كثيرا  ترغب  كانت  إنها  معها  مقابلة  يجرون 
الجزء  في  البطولة  دور  يؤدي  والدها  شاهدت  بعدما  الفيلم 

األول.
النحو،  هذا  على  والدي  أرى  أن  الرائع  من  »كان  وأضافت 
سوداء  ملكية  شخصيات  فيها  أرى  األولى  المرة  كانت  ألنها 
هذه  هو  والــدي  يكون  أن  األروع  ــان  وك  ... الشاشة  على 

الشخصية )...( لقد منحني ذلك القوة حقا«

● مجمع سينمائي مغلق قرب ساحة تايمز سكوير في نيويورك

● سالي سعيد

● إيدي مورفي

●ليلى علوي



في
املرمى

بطرابلس،  الماضية،  األيام  خالل  بدأت 
القدم؛ بإشراف  الجدد في كرة  الحكام  دورة 
لكرة  الليبي  باالتحاد  العامة  التحكيم  لجنة 
في  السادسة  هي  الدورة،  وتعد  القدم. 
من  كبيرة  بأهمية  وتحظى  الدورات؛  نسخ 
كل  تستهدف  ألنها  التحكيم؛  مسؤولي 
الرياضي  والشباب  السابقين  الرياضيين 
الراغب في دخول المجال للتقدم والمشاركة 

بها.
األولمبية،  باألكاديمية  الدورة  تقام 
القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  مع  بالمشاركة 
بطرابلس، وبمشاركة نخبة من المحاضرين 
مع  بالتوازي  وتأتي  بليبيا.  التحكيم  وخبراء 
عودة نشاط كرة القدم داخل ليبيا وطرابلس 

مستوى  على  تقام  حيث  عمومًا،  الكبرى 
المدينة، هذه األيام وأسبوعيًا، أكثر من 40 
مباراة بكل الفئات العمرية، وهو ما يستوجب 
إقحام حكام جدد بالرياضة، مثلما كان يحدث 
خالل السنوات الماضية، وأيضًا من أجل بروز 

حكام جدد على الواجهة بالدوري الممتاز.
يذكر أن االتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية 
يزيد  ما  فيها  شارك  جدد  حكام  دورة  أنهى 
حققت  التي  الدورة  وهي  حكمًا،   30 على 
نجاحًا؛ يحسب للجنة التحكيم الفرعية واالتحاد 
الفرعي بالمنطقة الغربية، حيث توفرت جميع 
أكفاء،  محاضرين  من  للدورة،  اإلمكانات 
وقاعات محاضرات للنقاش، وكل ما يلزم من 

أدوات لمثل هذه الدورات.

مالعب 14

انتعاشة كروية 
وتواجد ليبى أفريقي

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  وكرة  الليبي  الالعب  اسم  سيتردد 
دور  منافسات  انطالق  مع  كثيرا  الليبية 
األفريقية  الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات 
شهر  من  العاشر  من  بداية  ستنطلق  التي 
التاريخي  التأهل  فبعد  المقبل.  مارس 
الليبية  الكرة  ممثل  به  عاد  الذي  والمستحق 
الوحيد األهلي بنغازي على حساب مستضيفه 
ماراثوني  حوار  بعد  الكونغولي  موتيما  فريق 
الترجيح،  ركالت  مستوى  على  وطويل  شاق 
تاريخه فى دور  تواجده ألول مرة في  ليسجل 

المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
دوري  لمجموعات  تأهل  قد  كان  أن  وبعد 
ليكون  سنوات  سبع  قبل  األفريقي  األبطال 
الفريق الليبي الرابع الذي يبلغ هذه المرحلة. 
تواجدا  المجموعات  دور  منافسات  وستشهد 
العبينا  مستوى  على  كبيرا  ليبيا  وحضورا 
التألق  رحلة  يواصلون  الذين  المحترفين 
تقديم  في  نجحوا  مختلفة  عربية  أندية  مع 
مجموعات  لدور  وقيادتها  لها  اإلضافة 
محمد  محترفنا  سيتواجد  حيث  الكونفدرالية، 
الصفاقسي  الرياضي  النادي  مع  صولة 
شبيبة  مع  الطبال  محمد  والنجم  التونسي، 
الرجاء  مع  الورفلي  وسند  الجزائري،  القبائل 

البيضاوي المغربي.
مما يجعل الجمهور الرياضي الليبي يجلس 
طويال أمام شاشات التلفاز لمتابعة ومشاهدة 
التحدي  هذا  في  ومساندته  الوحيد،  ممثلنا 
األفريقي الكبير واالستمتاع بمشاهدة نجومنا 
المختلفة، وال شك  العربية  وسفرائنا باألندية 
ومحترفينا  ونجومنا  فرقنا  تواجد  استمرار  أن 
سينعكس  األفريقية  المنافسات  مالعب  في 
الفني  المستوى  على  بالنفع  وسيعود  إيجابا 
استمرار  في  ويسهم  الالعبين،  لهؤالء 
التجارب  من  المزيد  واكتسابهم  جاهزيتهم 
الزاد  التوقف ونقص  والخبرات لتعويض فترة 
أجوائها  عن  ابتعدوا  التي  المباريات،  رتم  في 

طويال ألسباب مختلفة.
وإنجازات  نجاحات  إضافة  ثم  ومن 
كرتنا  ورصيد  رصيدهم  تثري  جديدة 
اإلخفاقات  من  الكثير  عانت  التي  المحلية 
الماضية  المرحلة  طوال  المخيبة  والنتائج 
على  والمنتخبات،  األندية  مستوى  على 
بشائر  يحمل  عاما  العام  هذا  يكون  أن  أمل 
تنتظره  الذي  ومنتخبنا  كرتنا  على  خير 
عودة  ومع  كبيرة،  وتحديات  استحقاقات 
والبداية  واالنطالق  الدوران  إلى  الكرة 
إلى  عاد  الذي  الكروي  للموسم  الناجحة 

وانتظار. وترقب  غياب  بعد طول  الواجهة 

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

دورة تدريبية للحكام الجدد بكرة القدم
أولوياته  البيضاوي«  »الرجاء  نادي  حدد 
بخصوص التجديد لعدد من الالعبين الذين 
للحفاظ  نهايتها،  على  عقودهم  شارفت 

على القوام الرئيسي للفريق.
وكشفت تقارير صحفية وفًقا لـ»كورة«، 
األول على  المقام  أن »الرجاء« يركز في 
الذي  الزنيتي،  أنس  للحارس  التجديد 
حيث  الفريق،  داخل  أساسية  قطعة  يعد 
ترفض اإلدارة رحيله في الصيف المقبل 
مقترحات  قبول  في  تردده  رغم  بالمجان، 
وبشروط  مرارًا  عليه  عرضت  التي  التمديد 

مالية أفضل.
الرجاء  إدارة  مجلس  يولي  ال  المقابل  في 
الورفلي،  سند  الليبي  بالمحترف  اهتمامًا 
الذي أصبح مرشحًا لمغادرة النادي بعد نهاية 
رشيد  الحالي  الرئيس  يتقدم  ولم  الموسم، 
تجديد  أجل  من  تجاهه  خطوة  بأية  األندلسي 
المرتفعة  السنوية  التوقيع  قيمة  وتمثل  عقده. 
هذا  الفريق  مع  لعب  الذي  الورفلي  لالعب 
لم  دقيقة،   680 بواقع  مباريات   8 الموسم 
أمام  حاجزًا  هدف،  أي  خاللها  يصنع  أو  يسجل 
تمديد عقده. وكان الورفلي لعب في أول موسم 
شراء  بند  النادي  يفعل  أن  قبل  للرجاء،  معارًا  له 
على  الفترة  هذه  خالل  تحصل  لموسمين  عقده 
ودرع  والسوبراألفريقي  الكونفيدرالية  لقب 
سند  الليبي  الدولي  فريق  أن  يذكر  الدوري. 
دور  إلى  تأهل  المغربي،  »الرجاء«  الورفلي، 
على  األفريقية،  الكونفدرالية  من  المجموعات 

حساب »االتحاد المنستيري«.

2021 بشأن  122 لسنة  أصدر رئيس هيئة الرقابة اإلدارية القرار رقم 
الدكتور جمال  الليبية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  االحتياطي على  الوقف  رفع 
الزروق، دون مالحظات أو إدانة بعد سلسلة من التحقيقات حول شكاوى 

التي أصدرت قرارًا باإليقاف االحتياطي قبل شهرين. الرقابة  مقدمة لهيئة 
اللجنة األولمبية بعد صدور  وقد باشر الدكتور جمال الزروق عمله بديوان 

األولمبية عبر  باللجنة  الرقابة، بحسب صفحة عضو اإلعالم  قرار هيئة 
»فيسبوك«.

3 رماة ◆ أعلن عادل قريش، رئيس االتحاد الليبي للرماية، تعذر مشاركة 
بالخرطوش  للرماية  العالم  الليبي، في بطولة  المنتخب  قائمة  ضمن 

الشهر. بمصر هذا 
وقال في تصريح إلى جريدة »الوسط« إن ليبيا تعود للمشاركة فى هذه 
2010، وإن المشاركة ستكون برياضي واحد هو  البطولة بعد غياب من 

المالي من هيئة الشباب والرياضة  الدعم  أحمد معيوف، بسبب غياب 
رسميا. مخاطبتها  رغم 

◆
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● دورة لحكام كرة القدم الجدد

● الورفلي

األهلي  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  نجح 
التالي  الدور  إلى  جدارة  عن  التأهل  في  بنغازي، 
وذلك  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  ببطولة 
بيمبي  موتيما  نظيره  أمام  ماراثوني  فوز  بعد 
التي  المباراة  في  الترجيح،  بركالت  الكونغولي، 
في  الشهداء  ملعب  على  األحد،  بينهما  جرت 
مواجهات  ضمن  كينشاسا،  الكونغولية  العاصمة 

إياب دور الـ32 مكرر من البطولة األفريقية.
الدقيقة  في  التسجيل  بيمبي  موتيما  افتتح 
األهلي في خطف  ونجح  األول،  الشوط  الـ45 من 
الفريقان  ليلجأ   ،85 الدقيقة  في  التعادل  هدف 
الترجيح  ركالت  تسلسل  وجاء  الترجيح.  لركالت 
سجل  ثم  األولى،  الركلة  سجل  كابانجو  كالتالي: 
تومان  سجلها  الثانية  الركلة  العريفي،  عبداهلل 
الثالثة  الركلة  عامر،  بن  طاهر  سجل  ثم  زوتو، 
العكشي،  وسجلها  بنجاح،  جواد  لها  تصدى 
وأهدر  نيكوتا،  ويليام  سجل  الرابعة  والركلة 
العبا  سجلها  الخامسة  والركلة  التايب،  معتصم 
الفريقين ليلجآ لركالت جديدة، بدأ كيندا بتسجيل 
والركلة  الشريف،  طه  أيضًا  وسجل  السادسة، 
السابعة سجلها جوني العب موتيما، وسجل أيضًا 
إنجينبيه،  سجل  الثامنة  والركلة  النايلي،  سعيد 
وأيضًا علي يوسف، وتصدى جواد للركلة التاسعة 
أيضًا،  التاسعة  الركلة  جواد  وأهدر  إنطوني،  من 
علي  ويسجلها  بنجاح،  للعاشرة  جواد  وتصدى 

مرعي والتأهل رسميًا لألهلي.
العاصمة  في  ُلعبت  الذهاب  مباراة  وكانت 
بالتعادل  المباراة  وانتهت  القاهرة،  المصرية 

اإليجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف األهلي 
الشامخ  الوسط  العب  المباراة  تلك  في  بنغازي 
مسافته  قصر  رغم  الطريق  يكن  ولم  العبيدي. 
نحو بلوغ دور المجموعات سهال ومفروشا بالورود 
أمام فريق األهلي بنغازي، ممثل الكرة الليبية في 
بل  الموسم،  هذا  األفريقية  الكونفدرالية  مالعب 
كان الطريق شاقًا واجه فيه الفريق وتحمّل العديد 

من المحطات الصعبة. فبعد أن جاء تأهل الفريق 
إلى الدور الثاني والثالثين من دوري أبطال أفريقيا 
عقب  الدور  هذا  بلغ  حين  يُذكر  عناء  وبال  سهال 
من  إثيوبيا،  بطل  كينيما  ميكيلي  فريق  انسحاب 
منافسات الدور األول، ودون أن يخوض أي مباراة.

الفريق  بداية  وكانت  المتاعب  رحلة  بدأت 
فريق  بمواجهة  اصطدم  حيث  وقوية،  صعبة 

في  والثالثين  الثاني  الدور  في  التونسي  الترجي 
أول مواجهة كروية رسمية له هذا الموسم، حيث 
عن  وأسفر  بالقاهرة،  األول  الذهاب  لقاء  جرى 

تعادل الفريقين سلبيا دون أهداف.
رادس  بملعب  واإلياب  الحسم  موقعة  وفي 
من  واحدة  بنغازي  األهلي  فريق  قدم  بتونس، 
وبطولية،  جريئة  مباراة  وقدّم  مبارياته  أفضل 

نتيجة  على  حافظ  حين  قوة شخصيته  عن  وأبان 
أحرزهما  لهدفين،  بهدفين  اإليجابي  التعادل 
عبداهلل  لالعب  ثان  النايلي وهدف  كل من سعيد 
األخيرة  الدقائق  حتى  جزاء،  ركلة  من  العرفي 
حين فقد نتيجتها في آخر دقائقها بثالثة أهداف 
تحكيمي  وبخطأ  تحكيمية  وبفضيحة  لهدفين، 
فادح، حين احتسب حكم المباراة الدولي المصري 

هدف الفوز الثالث للترجي من تسلل واضح.
إلى  األبطال  دوري  محطة  من  األهلي  لينتقل 
واجه  الذي  الكونفدرالية  لبطولة   32 الدور  ملحق 
الكونغو،  جمهورية  بطل  بيمبي،  موتيما  فريق 
حيث أسفر لقاء الذهاب األول ملعب بيتروسبورت 
أحرزه  لهدف  بهدف  اإليجابي،  بالتعادل  بالقاهرة 
فيها  أهدر  مباراة  في  العبيدي،  الشامخ  الالعب 
وسط  العب  أضاع  حين  الفوز  فرصة  األهلي 
التفوق  هدف  فرصة  العرفي،  عبداهلل  الميدان 
الثاني من ركلة جزاء غير أن األهلي بنغازي جاء من 
بعيد وحقق الصعب معوضًا تعثره في لقاء الذهاب 
الفريق  دار  عقر  من  الترشح  ببطاقة  ليعود  األول 
حوار  بعد  الترجيح،  ركالت  بفضل  الكونغولي 
األصلي  الوقت  زمن  انتهاء  ماراثوني طويل عقب 

بهدف لهدف أحرزه الوافد الجديد طه الشريف.
الكبير  الحوار  الليبية  الكرة  ممثل  ليحسم 
المجموعات  دور  مع  موعدا  ويضرب  لصالحه، 
تاريخه  في  األولى  للمرة  الكونفدرالية  لبطولة 
بعد أن كان قد تأهل العام 2014 ألول مرة لدور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
بنغازي  األهلي  فريق  مشاركة  مميز  ما  أن  غير 
األفريقية هو خوضه غمار هذه المغامرة األفريقية 
أغلبها  في  تضم  بامتياز  محلية  وقائمة  بتشكيلة 

أسماء شابة وجديدة.

رحلة الطريق ملجموعات الكونفدرالية األفريقية من القاهرة إلى »كينشاسا«

اإلثنين،  الكونفدرالية،  ببطولة  المجموعات  دوري  قرعة  أوقعت 
فريق األهلي بنغازي ضمن منافسات المجموعة األولى، التي تضم 
إنيمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائري وأورالندو بايرتس الجنوب 
أفريقي. وضمت المجموعة الثانية: نهضبة بركان المغربي وشبيبة 
أما  الزامبي،  ستارز  ونابسا  الكاميروني  والقطن  الجزائري  القبائل 
المجموعة الثالثة: الفائز من النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز 
البوركيني،  وساليتاس  التونسي  الصفاقسي  بجانب  االسواتيني 
وجاراف السنغالي، أما المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي وبيراميدز 
التنزاني وبريميرو دو  نامينجو  والفائز من  الزامبي  المصري ونكانا 

أوجوستو األنجولي.
 وكشف االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، التصنيف الرسمي 
العاصمة  في  بمقره  الكونفدرالية،  لبطولة  المجموعات  دور  لقرعة 
المصرية القاهرة، حيث يشارك في البطولة من ليبيا األهلي بنغازي، 

الممثل الوحيد الباقي من رباعي األندية الليبية في بطولتي دوري 
دوري  والنصر  بنغازي  األهلي  غادر  حيث  والكونفدرالية،  األبطال 
عن  رحل  بينما  الكونفدرالية،  إلى  األول  يتحول  أن  قبل  األبطال 
البطولة األخيرة كل من األهلي طرابلس واالتحاد من األدوار األولى.
الرجاء   - اللقب(  )حامل  المغربي  بركان  نهضة  األول:  المستوى 
الساحلي  النجم  لقاء  من  الفائز   - النيجيري  إنييمبا   - المغربي 
الثاني:  المستوى  وفي  إسواتيني.  بطل  بافلوز  ويانج  التونسي 
التونسي - وفاق سطيف الجزائري  بيراميدز المصري - الصفاقسي 
- شبيبة القبائل الجزائري. وفي المستوى الثالث: أورالندو بيراتس 
ساليتاس   - الكاميروني  القطن   - الزامبي  نكانا   - أفريقي  الجنوب 
نابسا   - الليبي  بنغازي  األهلي  الرابع:  المستوى  أما  البوركيني. 
ستارز الزامبي - جاراف السنغالي - الفائز من لقاء نامينجو التنزاني 

وبريميرو دو أوجوستو األنجولي.

كأس  لبطولة  المجموعات  لدور  والمستحق  التاريخي  بتأهله 
يكون  الموسم  هذا  القدم،  لكرة  األفريقية  الكونفدرالية 
فريق األهلي بنغازي، الملقب بفريق »المشوار الطويل« رابع 
تاريخ  المرحلة في  ويبلغ هذه  الدور،  لهذا  يتأهل  ليبي  فريق 
الليبية األفريقية، والتي انطلقت ألول  مشاركات فرق األندية 

مرة العام 1967.
حيث يعد فريق االتحاد أول فريق ليبى يبلغ دور المجموعات 
الدور  من  المنافسات  وغادر   ،2010 العام  الكونفدرالية  لبطولة 
نصف النهائي، وهو الفريق الذي تأهل لنصف النهائي األفريقي في 
بطوالت األندية األفريقية الثالث العام 2000، أمام كانون ياوندى 

الكاميروني، في بطولة كأس الكوؤس والعام 2007 نصف نهائي 
دوري األبطال األفريقي أمام األهلي المصري، والعام 2010 تأهل 

إلى نصف نهائي الكونفدرالية الذي غادره أمام الفتح الرباطي.
تاله فريق األهلي طرابلس الذي كان قد تأهل لدور المجموعات 
المجموعات  لدور  تأهل  كما   ،2016 العام  الكونفدرالية  لبطولة 
ربع  الدور  من  غادره  والذي   ،2017 العام  أفريقيا  أبطال  لدوري 
األهلي  فريق  وكان  التونسي،  الساحلي  النجم  فريق  أمام  نهائي 
العام  النهائية  المباراة  لخوض  يتأهل  ليبي  فريق  أول  طرابلس 
انسحب  أنه  غير  األفريقية،  الكؤوس  كأس  بطولة  ضمن   ،1984
كان  فقد  النصر  فريق  أما  المصري ألسباب سياسية.  األهلي  أمام 

ثالث فرق األندية الليبية التي تأهلت لهذا الدور، حيث سبق أن بلغ 
العام  تاريخه  في  مرة  الكونفدرالية ألول  لبطولة  المجموعات  دور 
حسنية  فريق  أمام  غادره  الذي  النهائي  ربع  للدور  ووصل   ،2020
والدور  الذهبي  للمربع  تأهل  النصر  فريق  وكان  المغربي،  أغادير 
قبل النهائي لبطولة كأس كؤؤس أفريقيا العام 1985، الذي غادره 

عقب انسحابه أمام األهلي المصري ألسباب سياسية أيضا.
فريق  كرابع  اسمه  بنغازي  األهلي  فريق  سجل  الموسم  وهذا 
األفريقية،  الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات  لدور  يتأهل  ليبي 
وكان الفريق خالل العام 2014 تأهل للمرة األولى في تاريخه لدور 

المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

علق عدد من متابعي الوسط الرياضي الليبي، ومسؤولي األهلي بنغازي، على تأهل فريق 
»األهلي بنغازي«، إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، واعتبر الوسط الرياضي، أن 
خبر ترشح »المشوار الطويل«، إنجازا للكرة الليبية، وعودة شيء من األمل للفرق الليبية 

بعد اقتناص ورقة الترشح من الكونغو.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بارك وهنأ ممثل كرة القدم الليبية 
النادي األهلي، لمناسبة تأهله بجدارة لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية األفريقية. 
رئيس األهلي بنغازي، خالد السعيطي، قال في تصريحات صحفية، إنه يتقدم بالشكر 
لكل الشعب والجماهير الليبية الذين قدّموا التهاني لمناسبة صعود الفريق إلى مرحلة 

مجموعات الكونفدرالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرياضة هي المتنفس الوحيد للجماهير 
الليبية. وأوضح السعيطي أنه يشكر كل الطاقم الفني وجميع الالعبين على الروح القتالية، 
رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهته منذ بداية المغامرة األفريقية. مدير الكرة بالنادي 
األهلي، ناصر فكرون، اعتبر الترشح إنجازًا مع الكبار، وقال عبر »فيسبوك«: »هذا هو األهلي 
الذي تأهل إلى المجموعات مع الكبار..الحمدهلل واهلل أكبر«. أما ونيس المغربى إداري 
األهلي السابق، كتب: »ألف مبروك ترشح فريقنا لدوري المجموعات«. فيما كتب المعلق 
الرياضي الدكتور عصام الدناع: »أثبت المدرب أنه مدرب واٍع ومتمكن وصبور، وأعرف 
حنكة الطاقم اإلداري واألهلي وحد الليبيين اليوم ونشر الفرحة«.  والصحفي الرياضي 
فيصل األصبيعي كتب عبر »فيسبوك«: »األهلي المشوار الطويل، وبعد ماراثون ركالت 
الترجيح يترشح للمجموعات«. كما قدم األهلي بفائق الشكر لألندية الرياضية وروابط 
المشجعين والشخصيات العامة والشخصيات االعتبارية، وكل من قدم التهاني والتبريكات.

قرعة الكونفدرالية.. األهلي بنغازي يقع مع إنيمبا 
وسطيف وأورالندو في المجموعة األولى

الحارس الليبي جواد رزق.. بطل العبور التاريخى لمجموعات الكونفدرالية

التأهل التاريخي لألهلي بنغازي
الوسط - زين العابدين بركان

● فرحة العبي األهلي بنغازي بالتأهل

الواجهة  في ثاني ظهور له مع فريقه األهلي بنغازي على 
المتميز  المرمى  حارس  نجح  الموسم،  هذا  األفريقية 
للتأهل  تاريخه  في  مرة  ألول  فريقه  قيادة  في  رزق،  جواد 
األفريقية  الكونفدرالية  كأس  لبطولة  المجموعات  لدور 
موتيما  فريق  إقصاء  في  الليبية  الكرة  ممثل  نجاح  عقب 
7 بعد  8 مقابل  الكونغولي بفضل ركالت الترجيح بنتيجة 
األصلى  وقتها  انتهى  وشاقة،  طويلة  ماراثونية  مباراة 
بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف، ليعود من ملعب الشهداء 
دور  جواد  لعب  حيث  التاهل،  ببطاقة  كينشاسا  بالعاصمة 
ركالت  لثالث  التصدي  في  ونجح  المباراة،  في  البطولة 
ترجيحية، وكان له الدور األبرز في بلوغ الفريق لمجموعات 

الكونفدرالية.
تشكيلة  ضمن  الباقي  الوحيد  الالعب  هو  رزق  وجواد 
في  مرة  ألول   2014 العام  وصل  الذي  الطويل  المشوار 
تاريخه لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بقيادة المدرب 

بالفريق  أصغر العب  حينها  وكان  العشري،  المصري طارق 
حيث كان الحارس البديل آنذاك، لحارس المرمى األساسي 
وسام البودي. كما كان هو الحارس األساسي خالل مشاركة 
فريقه األفريقية األخيرة قبل عامين، والتي غادر خاللها ملحق 
الكونفدرالية بفارق األهداف أمام نصر حسين داي الجزائري، 
وبعد مضي سبع سنوات عن بلوغ الفريق األحمر لمجموعات 
دوري األبطال بات الحارس جواد رزق اآلن هو أقدم العبي 

فريقه وصار قائدا له وحامال شارة قيادته.
بنغازي،  باألهلي  الكرة  مدير  كشف  السياق،  هذا  وفي 
الحارس  رفض  بشأن  تردد  ما  حقيقة  عن  فكرون،  ناصر 
األخيرة  الدقيقة  في  الوحيشي  بمراد  استبداله  رزق،  جواد 
فكرون،  وقال  الكونغولي.  موتيما  أمام  الفريق  مباراة  من 
»فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
»المدرب لم يطلب تغيير جواد، ولم يسخن مراد للدخول.. 
ال يجوز لنا إشراك مراد في المباراة ألن األهلي استبدل 4 
العبين في 3 توقفات، ما يمنعنا من إجراء تبديل خامس«، 
مختتمًا: »ما شاهده الجميع على الشاشة هو أن جواد رزق 

طلب الهدوء من دكة االحتياط«.

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - صالح بلعيد

● جواد رزق

● العبي األهلي 
بنغازي بعلم  ليبيا

»المشوار الطويل« رابع فريق ليبي يتأهل لدور المجموعات للبطولة األفريقية

األهلي بنغازي يرسم الفرحة على وجوه الليبيين

● فرحة العبي األهلي بنغازي في غرفة المالبس

● الزروق
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إنجاز مستحق

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لدوري  بنغازي  األهلي  فريق  تأهل 
األفريقي  االتحاد  كأس  في  المجموعات 
رائع  وبشكل  وقته  في  جاء  القدم،  لكرة 
ليعطي دفعة للكرة الليبية، وينعكس عليها 
إيجابيا. وبعد النتائج غير المقنعة للمنتخب 
منتخب  وخروج  المحليين  ومنتخب  األول 
الشباب وعدم تأهله لنهائيات أمم أفريقيا.

من  الليبية  الفرق  بقية  خروج  وكذلك 
تأهل  ليكون  مبكرا  األفريقية  المنافسات 
وقته  وفي  مستحقا  إنجازا  بنغازي  األهلي 
بإقصائه الفريق الكونغولي والتأهل لدوري 
المجموعات ليعود األمل للكرة الليبية، وهو 
يطمح إلى أن يذهب بعيدا ويترشح من خالل 

المجموعات لمرحلة متقدمة في البطولة.
وكان األهلي بنغازي قدم مستوى مميزا 
التونسي،  الترجي  أمام  األبطال  دوري  في 
لدوري  ينتقل  أن  قبل  بقوة  وقارعه 
مستوى  قدم  المباراتين  وفي  المجموعات، 

رائعا عن الكرة الليبية.
نتائج  الرياضي  الجمهور  اآلن  ويترقب 
طيبة، خاصة أن األهلي يلعب دون ضغوط 
في المجموعة التي تضم معه وفاق سطيف 
وممثل  انيميا  نيجيريا  وممثل  الجزائري 
فريق  يبدو  حيث  أوالرند،  أفريقيا  جنوب 
كبيرة  وفنية  بدنية  جاهزية  في  األهلي 

لمقارعة فرق هذه المجموعة.
والجميل كذلك أن ترشح األهلي بنغازي 
المميز فرح به كل الوسط الرياضي الليبي، 
الذي عبر عن فرحته من خالل حجم التهاني 
الكرة  ألن  التأهل،  بهذا  الكبير  والتفاعل 
كروية،  لفرحة  العام  هذا  بحاجة  الليبية 
كما أن المصادفة أن تأهل األهلي جاء بعد 
لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد  زيارة  من  أيام 
القدم )كاف( المالعب الليبية، وإمكانية رفع 
سنوات،  خمس  بعد  المالعب  على  الحظر 
مما يعنى إمكانية أن يلعب األهلي مبارياته 
حافزا  سيشكل  وهو  ليبيا،  داخل  األفريقية 
المجموعة، وحضور  للتأهل عن هذه  كبيرا 

الجماهير سيكون دافعا قويا ومهما.
كبير  بمستوى  الطيبة  األمنيات  كل 
ونتائج أكبر ووصول ألبعد مرحلة في كأس 
االتحاد األفريقي، والكرة الليبية تريد مزيدا 

من الفرح.

الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
مواعيد  الماضية،  األيام  خالل  القدم،  لكرة 
مباريات األسبوع الخامس من الدوري الممتاز، 
للمجموعتين األولى والثانية للموسم الرياضي 
مواجهات  وجاءت   .)2021  -  2020( الجاري 
الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، للمجموعة 

األولى، لهذا الموسم كاآلتي:
تقام أولى المواجهات، اإلثنين الموافق 1 - 
3، بمباراة األنوار والتعاون، على ملعب شهداء 
بنينا، في تمام الثالثة عصرًا. ثاني المواجهات، 
الثالثاء الموافق 2 - 3، بمباراة األهلي بنغازي 
تمام  في  بنينا،  شهداء  ملعب  على  والصداقة، 
الثالثاء  المواجهات،  ثالث  عصرًا.  الثالثة 
ونجوم  الجبل  شباب  بمباراة   ،3  -  2 الموافق 
تمام  في  الشهداء  شيخ  ملعب  على  أجدابيا، 
الثالثة عصرًا. رابع المواجهات، األربعاء الموافق 
ملعب  على  والتحدي،  األخضر  بمباراة   ،3  -  3
الثالثة عصرًا. خامس  تمام  الشهداء، في  شيخ 
بمباراة   ،3 -  4 الموافق  الخميس  المواجهات، 
بنينا،  شهداء  ملعب،  على  والهالل،  النصر 
المواجهات،  سادس  عصرًا.  الثالثة  تمام  في 
سرت  خليج  بمباراة   ،3  -  4 الموافق  الخميس 
الثالثة  تمام  في  سرت،  ملعب  على  ودارنس، 

عصرًا.
بمرحلة  الخامسة  الجولة  مواجهات  عن  أما 
الموسم  لهذا  الثانية  للمجموعة  الذهاب، 
المواجهات، اإلثنين  أولى  فجاءت كاآلتي: تقام 
وأبوسليم،  رفيق  بمباراة   ،3  -  1 الموافق 
والنصف  الثالثة  تمام  في  صبراتة،  ملعب  على 
الموافق  الثالثاء  المواجهات،  وثاني  عصرًا. 
ملعب  على  والشط،  الخمس  بمباراة   ،3  -  2
الخمس، في تمام الثالثة والنصف عصرًا. وثالث 
بمباراة   ،3  -  3 الموافق  األربعاء  المواجهات، 
األوليمبي والسويحلي، على ملعب الزاوية، في 

تمام الثالثة والنصف عصرًا.
 4 الموافق  الخميس  المواجهات،  ورابع 
ملعب  على  والمحلة،  االتحاد  بمباراة   ،3  -
عصرًا.  والنصف  الثالثة  تمام  في  طرابلس، 
 ،3  -  6 الموافق  السبت  المواجهات،  وخامس 
بمباراة االتحاد المصراتي والوحدة، على ملعب 

الموافق  السبت  الفريقين  بين  المباراة ستقام 
المقبل، على ملعب شهداء  6 من شهر مارس 

بنينا.
كما أعلنت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات 
المدينة  نادي  للقاء  والجديد  الرسمي  الموعد 
يقام  أن  تقرر  حيث  المصراتي،  االتحاد  وفريق 
الساعة  على  المقبل،  مارس   1 اإلثنين  يوم 
الثالثة بملعب طرابلس، دون حضور الجمهور.

بمدينة  األيام  هذه  يتواجد  جانبه،  من 
لكرة  األول  الوطني  المنتخب  مدرب  بنغازي، 
فيليبوفيتش؛  زوران  المونتينيغري  القدم، 
لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  مباريات  لمتابعة 
أمام  الهالل  فريق  مباراة  حضر  حيث  القدم، 
بملعب  اإلثنين،  ُأقيمت  التي  األنوار، 
عن  أسفرت  التي  بنينا،  شهداء 
أهداف  بثالثة  الهالل  فوز 

مقابل هدف واحد.
الثالثاء  تابع  أنه  كما 
وخليج  النصر  مباراة 
زيارته  واختتم  سرت، 
بحضور  بنغازي  لمدينة 
وضيفه  التحدي  مباراة 
ُأقيمت  التي  الصداقة 
مدرب  أن  كما  األربعاء. 
المتوسط«  »فرسان 
زيارات  بعدة  سيقوم 
واألهلي  النصر  ألندية 

بنغازي والتحدي والهالل.
من  األولى  الزيارة  هذه  وتأتي 
نوعها ضمن برنامج وخطة عمل المدرب 
بعدة  سيقوم  الذي  الوطني،  للمنتخب  الجديد 
لمباريات  متابعة  تتضمن  وزيارات  جوالت 
أجل  من  المالعب  مختلف  من  الليبي  الدوري 
الختيارهم  الالعبين  أبرز  جاهزية  على  الوقوف 
القريبة  الفترة  خالل  سيعلنها  التي  لقائمته 
وااللتزامات  لالستحقاقات  استعدادًا  المقبلة 
المنتخب  تنتظر  التي  المرتقبة  الدولية 
مبارياته  أبرزها  لعل  العام،  هذا  خالل  الليبي 
وخوضه  الـ»كان«،  تصفيات  ضمن  المتبقية 
جانبه  إلى  العالم،  كأس  بطولة  تصفيات  غمار 
كأس  بطولة  في  الحالي  العام  أواخر  مشاركته 
تحت  بالدوحة  ستقام  التي  للمنتخبات  العرب 

رعاية االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

النصر يواجه الهالل واالتحاد يصطدم باملحلة واألهلي طرابلس ضد املدينة

الوسط - القاهرة

»المسابقات« تحدد موعد مواجهة األهلي بنغازي واألنوار المؤجلة.. ولقاء المدينة ضد االتحاد المصراتي

عصرًا.  والنصف  الثالثة  تمام  في  مصراتة، 
 ،3  -  6 الموافق  السبت  المواجهات،  وسادس 
بمباراة األهلي طرابلس والمدينة، على ملعب 

طرابلس، في تمام الثالثة والنصف عصرًا.
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  أن  يذكر 
الزمنية  المواعيد  بإعالن  تقوم  القدم  لكرة 
بصورة  وليس  أسبوعية  بصورة  للمباريات 

كاملة.
كما كشفت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي 
لكرة القدم موعد المباراة المؤجلة بين فريقي 
الثاني،  األسبوع  من  بنغازي  واألهلي  األنوار 
القدم،  لكرة  الممتاز  الدوري  مسابقة  ضمن 
وكانت  األولى.  للمجموعة  الذهاب  مرحلة  من 
ارتباط  بسبب  المباراة  هذه  أجلت  المسابقات 
األفريقية  الكونفدرالية  ببطولة  بنغازي  األهلي 

التي تأهل فيها إلى دور المجموعات.
وقالت »المسابقات«، في بيان نشرته صفحة 
االتحاد الليبي لكرة القدم، عبر »فيسبوك«، إن 

● مران األهلي طرابلس

● مباراة بين النصر والتحدي في الدوري الممتاز

● زوران

مواجهات قوية في  الجولة الخامسة بالدوري الممتاز

أعلن االتحاد العربي للكرة الطائرة 
للمشاركة  التسجيل  باب  إغالق 
األندية  لبطولة  الـ39  النسخة  في 
التي  الطائرة،  للكرة  العربية 
في  البحرين  مملكة  تحتضنها 
مارس   28 حتى   18 من  الفترة 
المقبل. ووفق موقع االتحاد العربي 
مشاركة  تسجيل  تم  فقد  للرياضة، 
وهي  دولة،   13 من  ناديا،   22

كاآلتي:
والنادي  التونسي،  الترجي 
األهلي  تونس،  من  الصفاقسي 
البحريني،  وداركليب  المصري، 
العراق،  من  والبحري  البيشمركة 
السعودية،  من  واألهلي  الهالل 
جمهورية  من  والشعلة  خيبل 
والوافي  والكامل  السالم  اليمن، 
األهلي  عمان،  سلطنة  من 
ليبيا،  من  والسويحلي  طرابلس 
سبيد  قطر،  من  واألهلي  العربي 

لبنان،  بول وتنورين من جمهورية 
شباب  الكويت،  دولة  من  الكويت 
العربية  اإلمارات  دوري  من  األهلي 
جمهورية  من  الوحدة  المتحدة، 
من  تلمسان  أمل  وداد  سورية، 

الجزائر. جمهورية 
الـ38 من  النسخة  أن  إلى  يُشار 
أقيمت  العربية  األندية  بطولة 
العام  من  الماضي  فبراير  شهر 
خاللها  وفاز  مصر،  في   ،2020
بعد  باللقب  المصري  األهلي 
أشواط  بثالثة  الزمالك  على  فوزه 
المركز  في  حّل  بينما  نظيفة. 
المركز  كان  فيما  الزمالك،  الثاني 
فوزه  إثر  البحريني،  لألهلي  الثالث 
بثالثة  الكويتي،  كاظمة  أمام 

نظيفة. أشواط 
تُنظم  لم  البطولة  أن  إلى  يشار 
تفشي  بسبب  الماضي  العام  خالل 
الذي  المستجد،  كورونا  فيروس 
والطيران،  السفر  حركة  به  تأثرت 
وحفاًظا على سالمة الرياضيين من 

إلغاؤها. بالفيروس وتم  اإلصابة 

األهلي طرابلس والسويحلي يمثالن ليبيا في »عربية الطائرة«
الوسط - محمد ترفاس

هذا  القدم  لكرة  الليبي  الدوري  بطولة  منافسات  أن  رغم 
الموسم )2020 - 2021(، لم تكمل أسبوعها وجولتها الرابعة 
خالل مرحلة الذهاب، إال أن مسلسل بداية إقالة ورحيل وتغيير 
المدربين بدأ مبكرًا، ويبدو أن شهر العسل والعالقة الوطيدة 
النتائج السلبية  قد انتهت سريعًا هذا الموسم، حيث عجلت 
إداراتهم  تصبر  لم  الذين  المدربين  من  عدد  ورحيل  بإقالة 
على  مباراتين  أو  مباراة  من  أكثر  تنتظر  ولم  عملهم،  على 
األكثر لتعلن رحيلهم واستبدالهم سريعًا؛ بحثًا عن التغيير نحو 

األفضل والتعاقد مع مدربين يحققون لها طموحاتها.
االفتتاحية  الجولة  منذ  المدربين  رحيل  مسلسل  وبدأ 
األولى، حين أقال نادي دارنس بدرنة مدربه التونسي الذي 
كان قد أعلن توليه مهمة تدريب الفريق وهو التونسي أنيس 
العامري، ليتم استبداله سريعًا بالعب الفريق السابق والمدرب 
كمال بورحيلة، موقتًا، لتتعاقد إدارة النادي في الجولة الثانية 

مع المدرب التونسي هشام نصيبي.

وبعد أن قاد فريقه في الجولة األولى؛ تقدم مدرب األخضر 
للفريق  كمدرب  استمراره  من  إعفائه  بطلب  جبريل  طاهر 
ليحل محله في الجولة الثانية زميله المدرب المساعد عبد اهلل 
الشيخي، لتعلن بعدها إدارة النادي التعاقد مع المدرب الثالث 
في مسيرة الفريق هذا الموسم وهو التونسي الجديد القديم 

سمير شمام في ثالث تجربة له مع أخضر البيضاء.
وبعد أن قاد الفريق في جولة االفتتاح؛ أقال نادي الصداقة 
له  بدياًل  ليحل  الكردي،  مجدي  الجزائري  المدرب  بشحات 
المدرب الوطني المهدي أبوشاح، ثم جاءت األخبار من نادي 
االتحاد الذي أعلنت إدارته الجديدة إقالة المدرب البرتغالي دي 
كوستا، الذي أشرف على قيادة الفريق على الواجهتين المحلية 
ليتم  الموسم  أول مباراتين في  الفريق في  واألفريقية، وقاد 

إعالن التعاقد رسميًا مع المدرب أسامة الحمادي.
عن  الخامس  المدرب  رحيل  الرابعة  الجولة  وسجلت 
الذي  قشوط،  صبري  الوحدة،  مدرب  وهو  المسابقة  مالعب 
أعلن اعتذاره عن عدم مواصلة مهامه كمدرب للفريق األول 
برفقة  عزالدين  أحمد  المدرب  زميله  محله  ليحل  للوحدة، 

المدرب عمران شعبان.

صبري قشوط خامس المغادرين
عن الدوري الليبي الممتاز

على الصعود هذا الموسم، وطلبت منه االهتمام بالشباب 
لتكوين فريق للمستقبل. وتم افتتاح مدرسة للناشيئن 
موقتًا  الرازي  بملعب  االستعانة  وتمت  القدم،  كرة  في 
وملعبي األهلي طرابلس، وملعب الشط لتدريب الفريق 
للعبة  متينة  قاعدة  إلرساء  تطلعاتنا؛  يجسد  وهو  األول 
كرة القدم. كما أننا نشارك اآلن في مسابقة كرة القدم 
المصغرة ودوري المؤسسات الشرطية، وفي شهر رمضان 
ستكون لنا مسابقات، وسوف نجهز ليوم المرأة وماراثون 
رياضي للمؤسسات الشرطية والكليات. كما تم االتفاق مع 
فرع الجنوب على إحياء البرنامج الرياضي وإقامة مسابقات 
في العدو الريفي واكتشاف المواهب. وهاجسنا أن يكون 

اتحاد الشرطة الرياضي في المكانة األفضل.
• ما تقيميك ألداء المدرب الوطني؟

بسبب  مظلوم،  الوطني  المدرب  بأن  أشعر  أنا   -
عدم االهتمام به من ناحية الدورات الطويلة المتقدمة 
له، حتى الدورات التي تقام حاليًا هي دورات قصيرة ال 
تفي بالغرض، وفي السنوات الماضية تم إيفاد المدرب 
ولمدة  متقدمة  دورة  في  البهلول  الهاشمي  الوطني 
طويلة، وكان مردود هذه الدورة إيجابيًا بالنسبة لفريق 
إلى  وصلنا  حيث  الوطني،  والمنتخب  طرابلس  األهلي 
المباراة النهائية في تصفيات كأس العالم، ولكن لألسف 

الشديد ماذا قدمنا للمدرب الوطني؟.
في  إرسالهم  يتم  الجديد  الجيل  المفروض  اآلن 
دورات متقدمة طويلة حتى يمكن االستفادة منهم ألن 
التدريب أصبح علمًا وكل يوم فيه أشياء جديدة، لذلك 
يجب على الدولة أن تتخذ من الرياضة مشروعًا وطنيًا 
إذا أردنا النهوض بالرياضة الليبية من خالل االهتمام 
بالمتميزين، وإرسالهم في دورات متقدمة لمدد معينة، 
تريد  ولكن  موجودة  المواهب  دولة،  إنه مشروع  حيث 

الصقل المتطور.
ليبيا  في  انتشرت  التي  والــمــدارس  األكاديميات   •

حديثًا.. هل سيكون لها مردود إيجابي؟
المدارس الموجود حاليًا هي للتجارة واسترازق فقط؛ 
ألن مقومات المدرسة الجيدة غير موجودة في العديد 
من هذه المدارس، وهي مصدر رزق لعدد من المدربين.

• ماذا تقول في النهاية؟
أوجه الشكر إلى جريدة »الوسط« على هذه اللقاء.

• من خالل خبرتك الكبيرة في اإلدارة.. متى نرى إدارة 
احترافية في أنديتنا؟

- إذا أردنا تطوير الرياضة في ليبيا يجب أن نبدأ من 
فإن  احترافية  اإلدارة  كانت  فإذا  إدارتها،  ومن  األندية 
الرياضة سوف تتطور من النادي إلى اتحاد الكرة.. وحاليًا 
جميع األندية لديها العبون ومدربون محترفون، لذلك 

يجب أن تكون اإلدارة أيضًا احترافية.
تطوير  في  تسهم  األندية  في  االحترافية  اإلدارات 
إبرام  عمليات  في  وتسهل  بالنادي،  الرياضية  األلعاب 
ولكن  للنادي،  تحتية  بنية  وخلق  واالستثمار  العقود 
لألسف الشديد الموجود حاليًا في جل األندية هي إدارات 
موجودة لتكملة عدد فقط، وليست لها أية رؤية واضحة 

للتطوير.
• وما الحل من وجهة نظرك؟

إقامة  خالل  من  اإلداري  التطوير  في  يكمن  الحل   -
أن  ويجب  االحترافية،  اإلدارة  مجال  في  متقدمة  دورات 
تكون جميع العناصر محترفة، حتى الحكم واتحاد الكرة.. 
أردنا  إذا  محترفة  بأكلمها  المنظومة  تكون  أن  يجب 
النهوض بالرياضة الليبية في االتحادات واألندية. يجب 
المناصب، ويجب  تقلد  وضع أسس ومعايير معينة في 
المناسب، ولكن  المكان  المناسب في  الرجل  أن يكون 
العمل  في  يفقهون  ال  اإلدارة  في  الموجودون  لألسف 
اإلداري، ألننا نتعامل مع عالم رياضي محترف فيجب أن 
نكون نحن لدينا هذه اإلدارة من أجل خلق مستوى جيد 

في التعامل مع مقومات هذا العصر.
أم  األندية  الليبية..  القدم  السبب في تدني كرة  • ما 

اتحاد الكرة؟
- ال أستطيع القول إنهما السبب في تدني كرة القدم، 
ولكن المنظومة متكاملة تبدأ من رأس الهرم، عندما 
يكونون جميعهم محترفين ولجان االتحاد محترفة، هذا 
األمر سينعكس على المردود اإليجابي للعبة من خالل 
التنفيدي  والمكتب  لالتحاد  االحترافية  الشروط  وضع 

واللجان العاملة.
والحل من وجهة نظري الشخصية، هو تبني الدولة 
القدم  كرة  تطوير  أردنا  إذا  وطني  كمشروع  الرياضة 
القادمة  الوطنية  الوحدة  اهلل حكومة  شاء  وإن  الليبية، 

تتبنى الرياضة كمشورع وطني.

أن األلعاب الفردية في خطر بعدم وجود مضمار متميز، 
األولمبية  اللجنة  من  وأتمنى  لصيانة،  يحتاج  إنه  حيث 

االهتمام باأللعاب الفردية وبالبطل األولمبي.
سخرت  إذا  القدم،  كرة  على  صرفت  التي  األموال 
األبطال  من  عدد  لدينا  أصبح  كان  الفردية،  لأللعاب 
لعبة  في  فضية  بقالدة  توج  بطل  ولدينا  األولمبيين، 
الجودو، علي النائلي، الذي لم يهتم به أحد، وهو حاليًا 
األولمبياد  في  يشارك  حتى  ويتدرب  نفسه  في  يجهز 
باسم ليبيا. كما يجب إنشاء مدارس للناشئين واالهتمام 
في  فردية  ألعاب  لدينا  توجد  ال  ألنه  الجديد،  بالجيل 

الفئات السنية.
• وماذا عن األلعاب الجماعية؟

لها برنامجًا تدريبيًا  القدم، ووضعنا  لدينا حاليًا كرة 
وطاقمًا تدربيًا، وكلفنا المدرب الشاب رضوان الديب على 
رأس الجهاز الفني للفريق األول، وإن شاء اهلل سينافس 

• ما سر غياب اتحاد الشرطة في السنوات األخيرة عن 
الساحة الرياضية خاصة في األلعاب الفردية؟

نحن بدأنا في عودة األلعاب الفردية، ولكن لألسف 
صالح  في  اشتباكات  منطقة  في  موجودًا  كان  النادي 
الدين، وكل الصاالت والمالعب تعرضت للدمار، لهذا لم 
أجد بنية تحتية سليمة، وبدأنا في عمليات الصيانة من 
الصفر، وحاليًا الحمد هلل تحصلنا على مقر إدراي، وسوف 
النادي  الشرطة«،  »اتحاد  بنادي  الئقة  إدارة  لنا  تكون 

العريق الذي تأسس في سنة 57.
وإعادة تأهيل المالعب جاءت بدعم من وزير الداخلية، 
ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير 
القنطري، ومن الممكن أن تدخل صالة األلعاب الصيانة 
خالل أسبوعين، ولدينا طموح كبير إلنشاء مضمار أللعاب 

القوة، كما أن من ضمن اهتمامنا األلعاب الفردية.
وأبلغت جمال الزورق، رئيس اللجنة األولمبية الليبية، 

●  عدنان التريكي

إدارات األندية الليبية الحالية موجودة لتكملة العدد فقط.. وليست لديها أية رؤية للتطوير

الوسط- الصديق قواس

رئيس اتحاد الشرطة الرياضي عدنان التريكي يتحدث إلى »الوسط«:

نادي »اتحاد الشرطة« الرياضي هو 
أحد األندية التي كانت لها مكانة 

كبيرة في الرياضة الليبية من خالل ما 
قدمه طيلة عمره الزمني، حيث تأسس 
في العام 1957، وحققت جميع ألعابه 
بطوالت وألقابًا وتتويجًا حقهها لليبيا، 

في ألعاب القوة، والمالكمة، ورفع 
األثقال، والكاراتيه، والجودو، التايكوندو، 
والمصارعة، والسلة، واليد، وكرة القدم.
هذا االتحاد غاب عن الساحة الرياضية 

منذ عدة سنوات وغابت معه األلقاب 
والبطوالت، لكن في اآلونة األخيرة تمت 
إعادة إحياء هذا االتحاد من خالل تكليف 

العميد عدنان محمد التريكي، رئاسة 
مجلس إدارة النادي، وهو من الشخصيات 

الرياضية التي لها باع طويل في اإلدارة 
الرياضية، وتقلد عديد المناصب القيادية. 

جريدة »الوسط« أجرت لقاء مع العميد 
عدنان التريكي، الذي أكد لنا فيه عودة 
جميع األلعاب تدريجيًا في نادي »اتحاد 

الشرطة«، من خالل وضع استراتيجة 
● عدنان التريكيالنهوض من جديد.. وإلى نص الحوار.

غياب »اتحاد الشرطة« عن الساحة جاء بعد تعرض مالعبه 
للدمار.. وهاجسنا خلق بنية تحتية وعودة النادي لمكانه الطبيعي

● فريق األهلي بنغازي للطائرة

الوسط - زين العابدين بركان

موسم الرحيل المبكر للمدربين
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ماذا: تعني في هذا التوقيت؟

من: المستفيد منها؟

ط الحقيقي لها؟ أين: المخطِّ

متى: يتم نشر تفاصيل التحقيق في الحادث؟

كيف: نجح المهاجمون في الوصول إلى الموكب؟

لماذا: تم استهداف وزير الداخلية بالذات؟

محاولة اغتيال باشاغا
++HH55

 كل شيء كل شيء  

املسعودي فاضل 
41 سنة أصدرت اللجان الثورية  25 فبراير، من  في مثل هذا اليوم، 

القذافي حكمًا غيابيًا بإعدام فاضل  إبان تسلطها خالل حكم 
الخمسينات  فترة  التقدمي خالل  الليبي  الصحفي  المسعودي، 

الملكي بسبب قضية رأي، وبعد سقوط  العهد  والستينات، سجن في 
أثناء خطاب كان  القذافي مسدسه  الملكي، تحسس معمر  النظام 
الفاتح،  التي تسمت فيما بعد بجامعة  يلقيه في جامعة طرابلس، 

وقال: »لو أن كاتب المقال الذي عقب عن رأي مقال كتبه أحمد بهاء 
التكامل االقتصادي ما بين مصر وليبيا ألفرغت فيه  الدين بشأن 

رصاص هذا المسدس«، ولما كان أصدقاء المسعودي يعرفون أنه 
كاتبه، سهلوا له الخروج من ليبيا. أصدر خالل غربته مجلة شهرية 

معارضة، متخذًا »الميدان« اسمًا لها، وهو االسم الذي أصدر به 
جريدته في ليبيا، والتي كتب بها مقاله الذي أشار إليه القذافي، ثم 

1979 وظل خارج  7 أبريل  ساهم في إصدار جريدة »صوت ليبيا« يوم 
.1980/1/4 البالد معارضًا لنظام القذافي حتى وفاته يوم 

ليبيا األمسليبيا األمس

سطح  إلى  سالمًا  الفضائي  المسبار  وصول  تزامن  عن  مقالة  لكتابة  العدّة  أعدُّ  كنت 
المريخ مسجال بذلك نصرًا إنسانيًا وعلميًا مثيرًا لإلعجاب، مع كارثة العاصفة الثلجية في 
والية تكساس األمريكية. المفارقات في الصراع الدائر منذ قرون بين اإلنسان والطبيعة 
تتسم بشيء من إثارة، رغم ما قد تسببه من كوارث بشرية. ورغم ما أحرزته البشرية من 
انتصارات فإن الكلمة األخيرة في الصراع الدائر، على ما يبدو، وعلى ما تبيّن في تكساس، 
مازالت بيد الطبيعة. لكني عدلت في اللحظات األخيرة عنه، ألن موضوعًا آخر نشرته وسائل 
اهتمامي، ألهميته، ولعالقته بمقالة سابقة، نُشرت في  البريطانية استحوذ على  اإلعالم 
من  الواقية  األمصال  تحوّل  تتناول  األمصال،  دبلوماسية  عنوان  تحت  الماضي،  األسبوع 
الوباء إلى نوع جديد من دبلوماسية دولية، صممت في بكين، لتحقيق أهداف السياسية 

عبر توفير األمصال الوقائية من الوباء بالمجان للدول الفقيرة والمجاورة.
في عددها الصادر يوم األحد الماضي، نشرت جريدة األوبزرفر األسبوعية، تقريرًا الفتًا 
تناول الخلفية السرية لعملية تبادل األسرى مؤخرًا بين سورية ودولة االحتالل اإلسرائيلي، 
بوساطة روسية. واتضح أن المصل الواقي وراء نجاح الصفقة! هذا النجاح األخير، تحديدًا، 
جعلني أطلق على المصل لقب ملك الزمان، مع كامل االعتذار للكاتب المسرحي السوري 

المرحوم سعد اهلل ونوس مؤلف مسرحية »الفيُل ياملكَ الزمان«.
لدى ظهورها في وسائل اإلعالم المختلفة، بدت عملية تبادل األسرى خبرًا عاديًا يتعلق 
بعملية تبادل بين دولتين متجاورتين، وإن كانتا متعاديتين. امرأة إسرائيلية عبرت الحدود 

في منطقة الجوالن، لسبب غير معروف، فقبضت عليها األجهزة 
من  أسيرة.  واعتبرت  واعتقلتها،  السورية  الحدودية  األمنية 
سوريين  راعيين  على  بالقبض  االحتالل  سلطات  قامت  جانبها 
الراعيين  اعتقال  أسباب  أو  سبب  أسيرين.  واعتبرا  واعتقلتهما، 

السوريين غير معروفة أيضًا.
ظهر  التبادل،  عملية  نهاية  على  قليلة  أيــام  مضي  بعد 
متضحًا ما كان مخفيًا تحت قمة جبل الجليد في البحر. وبدا أن 
تفاوضية  دبلوماسية  ورقة  إلى  تطورت  األمصال،  دبلوماسية 
تعدّ  دولية  ومسائل  قضايا  حسم  على  قادرة  ورابحة،  مهمة 
نسبيًا شائكة، خاصة بين دولتين تعدان في حالة حرب. وتبين 
أن تنافس الصين والهند، مثاًل، على منح األمصال الواقية من 
الوباء مجانًا لعديد من الدول المجاورة والفقيرة ليس سوى أول 

الغيث.
التقرير اإلخباري األخير، أوضح أن نجاح الوساطة الروسية بين 
سورية ودولة االحتالل اإلسرائيلي في عملية تبادل األسرى قام 

مقابل على أساس صفقة أمصال. بمعنى أن القبول السوري باإلفراج عن  كــان  الــمــرأة 
تسليم إسرائيلي لدمشق ما قيمته 1.2 مليون دوالر أميركي من المصل الروسي المضاد 

لفيروس وباء كوفيد.
ووصفته   ، الصفقة   – الخبر  السورية  اإلعالم  وسائل  كذبت  متوقع،  هو  وكما  كالعادة، 
بالمفبرك..هكذا. على الجانب اآلخر، اكتفت حكومة القيصر بوتين في موسكو، باعتبارها 
الوسيط، بالتزام صمت مريب. وقامت وسائل اإلعالم في دولة االحتالل بنشر الخبر حول 
صفقة المصل الروسي، لكن أألجهزة األمنية العسكرية تدخلت ومنعت نشره بحجة اإلضرار 
باألمن القومي. بعدها أفرجت عن الخبر – الصفقة، وعرف العالم أن لألمصال الجديدة قدرة 

على كبح الوباء، وأيضًا قدرة على عقد وإنجاح صفقات سرية بين دول متحاربة.
في  بسالم  تمر  لم  الروسي،  والصمت  السوري،  اإلنكار  رغم  الصفقة  أخبار  أن  العجيب 
خالل  قتال  إسرائيليين  لجنديين  جثتين  هناك  أن  واتضح  اإلسرائيلي!  االحتالل  دولة 
عملية عسكرية سابقة، ودفنا في قطاع غزة، وأن أسرتيهما تطالبان الحكومة اإلسرائلية 
رئيس  بمطالبة  سارعتا  مع سورية،  الصفقة  بأخبار  لدى سماعهما  وأنهما  باسترجاعهما. 
الواقي  المصل  عرض  أي  غزة.  قطاع  في  حماس  قادة  مع  مماثلة  صفقة  بعقد  الحكومة 
لقاء اإلفراج عن الجثتين. على اعتبار أن إرجاع جثتي جنديين إسرائيليين قتال يدافعان عن 

إسرائيل أولى من إرجاع امرأة عبرت الحدود ألسباب غير معروفة.
ضرب  من  الوبائية،  األزمــة  خالل  تمكنت،  نتنياهو  حكومة  أن  بالمالحظة،  الجدير 
مصادر  من  أمصال  شراء  صفقات  بعقد  المسارعة  من  أواًل  تمكنت  إذ  بحجر.  عصفورين 
مختلفة، وقامت ثانيًا بأسرع عملية تطعيم للسكان البالغ عددهم 9 ماليين نسمة، حتى 
صارت مثاال يحتذى للدول الغربية. مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة العرب لم يشملهم 
100 ألف منهم يعملون داخل المدن اإلسرائيلية. آخذين في االعتبار  التطعيم، باستثناء 
أن الحكومة اإلسرائيلية تمكنت من شراء كميات كبيرة من األمصال، وأن كميات كبيرة 
متبقية منه في مخازنها، وبدال من أن تذهب لوقاية سكان الضفة والقطاع، قررت الحكومة 

اإلسرائيلية االستفادة منها في عملية التفاوض مع دمشق.
واستنادًا إلى التقرير، فإن كميات المصل الروسي التي حصلت عليها دمشق تعدّ صغيرة، 
لكن حرص المسؤولين في دمشق على الحصول على المصل، ليس دلياًل على حرصهم 
على توفير حماية للشعب السوري بقدر ما هو حماية ألنفسهم وألبنائهم وألقاربهم ومن 

يدور في مداراتهم وخاصة في األجهزة األمنية السرية والعسكرية والحزبية.

جمعة بوكليب

املصل يا ملك الزمان

في التاسعة عشرة من عمره التحق بالعمل في مراقبة آثار شحات، 
لتتواصل رحلته الممتدة على مدى 40 عاما، ليصبح »الفنان« سعيد 

فرج بالحسن، الذي يعد المرمم رقم 1 ورسام الخرائط األثرية 
األبرز في ليبيا.

وحسب صفحة مصلحة اآلثار الليبية في »فيسبوك«، تدرج بالحسن 
من متدرب إلى مالحظ بشحات وسوسة وبنغازي، وعمل في مجال 

المساحة والشؤون الفنية حتى تقاعده.
ومن أبرز ما أنجزه ترميم المسالت بالمنطقة الغربية: مسلة وادي 
نفد وقصر البنات ومسلة العربان ومسلة متحف بني وليد، و»لعل 

صيانة وترميم مبنى القادة بحرم أبوللو شحات بجماله وجودة 
تنفيذه تجعلنا بغنى عن الشركات األجنبية المتخصصة في هذا 

المجال«. وفي واحدة من إبداعاته، عرضت مسلة وادي نفد على 
البعثة اإليطالية للصيانة والترميم، وقدرت البعثة التكلفة بما يزيد 

على 200 ألف يورو، ثم عرضت على الخبير سعيد بالحسن الذي أعد 
دراسة كاملة حولها وقبل المهمة وأكمل ترميمها بكل احترافية 

ومهنية عالية خالل 45 يوما فقط وبتكلفة 47 ألفا لتصبح من أهم 
معالم تلك المنطقة.

ولتقييم جودة العمل طلبت مصلحة اآلثار من الباحثة اإليطالية 
افياندرا إعداد تقرير، التي تلخص بعبارة: »هذا عمل مبدع ال يمكن 

للبعثة أن تنجزه بهذا الجمال«.

روبوت يغني 
للمرضى

ينهمك فرانزي في العمل فينّظف على 
أتمّ وجه أرضيّة المستشفى الذي يوّظفه 

في مدينة ميونيخ األلمانية... لكن في 
وسط أزمة تفشي وباء كوفيد19، ابتكر 

هذا الروبوت لنفسه مهمّة جديدة تقوم 
على الترويح عن المرضى وطاقم العمل 

في المكان.
يبادر فرانزي باأللمانية كل من يعترض 
طريقه المبرمج سلفا، سائال بصوته الحاد 

»هل يمكنك التنحي جانبا أرجوك؟ على 
أن أنّظف«.

وإذا لم يمتثل أحد ما، عندها يردد 
الروبوت بإصرار رافعا صوتها »عليك أن 

تتنحّى! أريد فعاًل أن أنّظف!« وفي حال لم 
يكن ذلك كافيا، يبدأ اإلنسان اآللي بذرف 
دموع رقميّة تنساب من ضوءين يمثالن 

عينيه، فيتبدل لونهما.

موسيقى
زعيم املافيا

كشفت جريدة »ال ريبوبليكا« حصول 
زعيم في المافيا يقبع في سجن إيطالي 

منذ أكثر من عقدين، على إذن شراء جهاز 
قارئ لألسطوانات المدمجة لالستماع إلى 

الموسيقى.
وال يزال دومينيكو ستريشيوليو )48 

عاما(، مسجونا منذ 1999 الرتكابه جرائم 
قتل وعمليات مافيوية أخرى.

وفي ظل منعه من أي نشاط جماعي 
متاح للسجناء اآلخرين، كان الزعيم 
المافيوي المتحدر من مدينة باري 

جنوب شرق إيطاليا يطالب بالسماح 
له بسماع الموسيقى من دون حصر 

خياراته باألعمال التي تعرضها القنوات 
التلفزيونية القليلة المتوافرة لديه 

في زنزانته في سجن ساساري بجزيرة 
سردينيا جنوب إيطاليا.

وبعد التماس تقدم به محاميه، 
سمحت محكمة ساساري لستريشيوليو 

بشراء جهاز قارئ لألسطوانات المدمجة 
خالفا لرأي إدارة السجون.

لألمصال 
الجديدة قدرة 

على كبح 
الوباء، وأيضًا 

قدرة على عقد 
وإنجاح صفقات 
سرية بني دول 

متحاربة!

أقوالهمأقوالهم

»اتفقت مع وزير الخارجية الفرنسي 
على االلتزام المشترك بتعزيز التنسيق 

بشأن ليبيا،
   ومكافحة جائحة كوفيد - 19«.

وزير الخارجية اإليطلي
لويغي دي مايو

»الحوار مع روسيا أمر ضروري 
باعتبارها جزءًا مهمًا 

من الحل في ليبيا وسورية«

وزير الخارجية األلماني
 هايكو ماس

»األمم المتحدة ملتزمة بخارطة 
الطريق التي أقرها ملتقى الحوار 

السياسي، وتحث األطراف الليبية على 
المضي قدمًا في تنفيذها«.

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة رئيس بعثتها 

للدعم في ليبيا
يان كوبيش

»الليبيون اقتنعوا بخطة الرئيس 
الجزائري، لحسم شرعية القيادة في 

ليبيا، عبر بوابة االنتخابات«

وزير الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

ياسمين صبري.. 
جدل بال حدود

رجل  زوجة  صبري،  ياسمين  المصرية  الممثلة  اعتادت 
خالل  من  الجدل  إثارة  أبوهشيمة،  أحمد  الشهير  األعمال 

وإكسسوارات  مالبس  ارتدائها  تعمد 
شهيرة  عالمية  ماركات  من 

فلكية. بأسعار 
مقطع  انتشر  وأخيرا 
حلقة  من  لجزء  مسجل 

صاحبة  برنامج  من 
الذي  السعادة 
النجمة  تقدمه 
يونس،  إسعاد 

فيه  وقالت 
سمين  يا

نها  إ
تعتمد 

إطالالت 
ذلك  مثل  الثمن  رخيصة 

وال  ترتديه  الذي  الفستان 
جنيه   2000 سعره  يتجاوز 

بنت  »أي  بأن  معلقة  مصري، 
تشتريه«. ممكن 

رواد  من  الكثير  وعلق 
مصر  في  ميديا  السوشيال 

قد  الذي  المبلغ  ذلك  بأن 
بالنسبة  شيء«  »ال  يبدو 
يكون  قد  فإنه  لياسمين، 

لكثير  كامل«  شهر  »مرتب 
والشبان. الفتيات  من 

سعيد بالحسن.. معجزة الترميمسعيد بالحسن.. معجزة الترميم
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