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انتعاش

فضاء

توقعت الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع 
الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.5 

مليون برميل في اليوم في العام 2021 
بعد تقلصه بمقدار 8.7 مليون برميل 

يوميا في العام 2020. وذكر تقرير 
عن آفاق أسواق النفط في مارس أن 

االستهالك يبدو أعلى قليال من المتوقع 
في الربع األول من العام 2021، مدعوما 

بالطقس البارد في شمال آسيا وأوروبا 
والواليات المتحدة. وفي فبراير انخفض 

المعروض النفطي العالمي بمقدار مليوني 
برميل يوميا إلى 91.6 مليون برميل.

تريليونات 10
دوالر

إجمالي خسائر االقتصاد العالمي
 في العام 2020 نتيجة اإلغالق 

بسبب جائحة »كورونا«.
»وكالة األنباء األلمانية«

نفط

كل شيء

التجربة الصينية

قريبا في ليبيا
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»حرب الفساد«.. تقارير رقابية تتهم حكومات ليبية متعاقبة بجرائم اقتصادية

قيس
يحسب للرئيس التونسي قيس سعيد أنه 

استحوذ على اللقطة األولى في مشهد 
العالقات الخارجية للسلطة التنفيذية 

الموحدة في ليبيا، حين حل زائرا للبالد 
غداة بدء المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة الوطنية 

مهامهما في قمرة القيادة.
محللون يرون في الزيارة األولى 

منذ تسع سنوات لرئيس 
تونسي إلى ليبيا ذكاء 

سياسيا من القيادة 
التونسية، التي 

تسعى للمشاركة في 
مشاريع إعادة اإلعمار 
المرتقبة، وسط أزمة 

اقتصادية طاحنة 
تواجهها بالده.

حتما، ستحل وفود 
سياسية رفيعة 

المستوى إلى ليبيا 
خالل األيام القليلة 

المقبلة، كما حل قيس 
ضيفا على البالد وتباحث 

مع المنفي والدبيبة، لكن 
الترقب أكبر للفاعلين 
اإلقليميين في الجوار 

الليبي وشرق المتوسط، 
الذين ربما سيحددون 

بوصلة السلطة الجديدة 
خالل األشهر التسعة 

المقبلة.

تريد الصين أن يتمكن روادها من 
لفترات طويلة  القمر  البقاء على 

العلمية  بالدراسات  فيها  يقومون 
هناك،  أبحاث  تأسيسها محطة  بمجرد 

قالت وسائل إعالم صينية رسمية، نقال 
عن وو وي رن، كبير مصممي برنامج 

القمر، قوله: »إذا تم تطبيق  استكشاف 
بنجاح  القمر  أبحاث  مشروع محطة 

الصين بعيدة عن تحقيق  فلن تكون 
للفضاء« على  رواد  عمليات هبوط 

القمر.  سطح 

بعد التشكيل ومنح الثقة وأداء اليمين

»متحور كورونا« الجنوب أفريقي يستقبل حكومة الوحدة الجديدة

خبراء األمم املتحدة يرصدون انتهاكات ما قبل املنفي والدبيبة

السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج

إلنتاج  مستقبليًا  استقرارًا  محللون  توقع 
خطط  في  والمضي  ليبيا،  في  النفط 
يوميًا  برميل  مليون   1.45 إلــى  رفعه 
المجلس  أداء  بعد  الجاري،  العام  بنهاية 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية اليمين 
العليا  القانونية أمام المحكمة الدستورية 

ومجلس النواب.
األميركية  »بلومبيرغ«  شبكة  ونقلت 
عن محللين في معهد »ستراتفور«، الذي 
المخاطر  بشأن  للعمالء  المشورة  يقدم 
يظل  أن  المرجح  »من  أنه  الجيوسياسية 
مستقرًا،  ليبيا  في  والغاز  النفط  إنتاج 
واسع  صــراع  نشوب  احتماالت  وستظل 
حكومة  إن  محللون  ويقول  منخفضة«. 
االنقسام  تنهي  التي  الوطنية  الوحدة 
تبعث  البالد  وغــرب  بشرق  إدارات  بين 
زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  ويمكن  األمل، 
موطن  ليبيا،  في  النفط  صناعة  استقرار 
فرص  وتقليل  أفريقيا،  في  احتياطات  أكبر 
إغالق  أو  الميليشيات  ظهور  استئناف 

الموانئ والحقول والمصافي مرة أخرى.
للنفط  ــرًا  وزي الدبيبة  حكومة  وعينت 
والغاز، وهو منصب ظل شاغرًا منذ سنوات؛ 

مما ترك فعليًا في يد صنع اهلل. وسيرأس 
محمد  »أوبــك«،  لدى  السابق  ليبيا  ممثل 
عون الحقيبة، لكن من غير الواضح ما الذي 
سيعنيه ذلك بالنسبة إلى صنع اهلل وأهداف 

المؤسسة الوطنية للنفط.
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  األحد،  ويوم 
إليداع  الوقتية  الترتيبات  انتهاء  للنفط 
لدى  حسابها  فــي  النفطية  إيــراداتــهــا 
المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيًا مع 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت 

الثقة من مجلس النواب، لتؤكد المؤسسة 
بها  المعمول  الترتيبات  تلك  انتهاء  بذلك 

منذ خالفها مع مصرف ليبيا المركزي.
اإلجمالي  النفط  مؤسسة  ــدرت  وقـ
التراكمي لإليرادات النفطية المحتجزة منذ 
أكتوبر   26 في  القاهرة«  »القوة  حالة  رفع 
بسبعة  الجاري،  مارس   10 حتى  الماضي 
»متضمنة  دوالر  مليون  و767.4  مليارات 
وال  المؤسسة،  وحقوق  الشركاء  حقوق 

تشمل اإلتاوات والضرائب«.

طرابلس: الوسط

عمل  من  يوم  الـ100  لحساب  العكسي  العد  بدأ 
الدستورية  اليمين  أدائها  منذ  الجديدة،  السلطة 
بمقدور  ليكون  األسبوع،  منتصف  والقانونية 
الليبيين بعدها تقييم مدى وفاء المجلس الرئاسي 
سياسي  وضع  ظل  في  بتعهداتهما  والحكومة 
سهلة  ليست  وتحديات  هش،  ومعيشي  وأمني 
تقريرهم  في  أمميون  خبراء  منها  جانبًا  أظهر 
أمام  أيضًا  نفسها  السلطة  هذه  وستجد  األخير، 
امتحان التوازن والصمود في مواجهة رياح الخارج 

بكل ما تحمله من ضغوط وتجاذبات.
أعمالهما  الحكومة  ومعه  المجلس  وباشر 
»خطوة  في  الثالثاء  من  اعتبارًا  طرابلس  في 
السلطات  تــوحــيــد  ــي  ف تــجــســدت  تــاريــخــيــة« 
القانونية  اليمين  أداء  قبلها  وجرى  المنقسمة، 
الليبية  العاصمة  لتكون  البرلمان في طبرق  أمام 
مشوار  ليبدأ  السلطة،  وتسلم«  »تسليم  مسرح 
االنتخابي  االستحقاق  موعد  إلى  وصواًل  العمل 
أن  السلطة  وعلى  ديسمبر،   24 في  المقرر 
الصعبة،  المهام  من  جملة  مشوارها  في  تواجه 
بما  السيادية  المؤسسات  بتوحيد  تبدأ  قد 
القضايا  ومعالجة  المركزي  المصرف  ذلك  في 
صعبة  ومهمة  النفط،  عائدات  بتقاسم  المتعلقة 
العسكرية  المؤسستين  توحيد  في  تتمثل  أخرى 
واألمنية، وإحراز تقدم في معالجة وضع األجسام 
كله  ذلك  وخالل  الدولة،  سلطة  خارج  المسلحة 
رأسها  وعلى  للمواطن  المعيشية  األزمات  حلحلة 
المصارف،  في  النقدية  السيولة  نقص  مشكلتا 
ثم  الكهربائي،  للتيار  المستمر  واالنقطاع 
الموجودة  األجنبية  القوات  ملف  مع  التعامل 
يشير  ما  هناك  ليس  التي  الليبية،  األراضي  على 
 )5+5( لجنة  مطالب  رغم  رحيلها،  موعد  إلى 
ال  موعد  خالل  القوات  تلك  بمغادرة  العسكرية 
المهلة  هذه  انقضت  وقد  يومًا،  التسعين  يتجاوز 

دون أي استجابة على األرض.
واإلقليمية  الدولية  المطالب  تجدد  ووســط 
المستعجلة لرحيل المرتزقة تعد اإلدارة األميركية 
بعد  ليبيا  في  أكبر  بمشاركة  بايدن  جو  برئاسة 
سنوات، وفق ما صرح مسؤول أميركي رفيع تحدث 
إلى جريدة »واشنطن بوست« األربعاء عن توسيع 
الواليات  شركاء  مع  الخاصة  المحادثات  نطاق 
بهدف  الدبلوماسية  الجهود  تكثيف  عبر  المتحدة 

إرســال  عن  التوقف  على  المعنية  ــدول  ال حمل 
األسلحة إلى ليبيا.

وفي أول كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، أكد 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن أولوية 
الوطنية  المصالحة  تحقيق  على  تنصب  مجلسه 
باتجاه   )5+5( لجنة  مسار  لدعم  المجال  وإفساح 
مهنية  أسس  على  العسكرية  المؤسسة  »توحيد 

وعقيدة وطنية خالصة«.
التراجع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إعالن  وجاء 
عن قرار تجميد عائدات تصدير الخام لدى المصرف 
الليبي الخارجي، الذي استمر ألكثر من أربعة أشهر 
ليشكل عنصرًا داعمًا للحكومة الجديدة قد يمكنها 
من تحقيق خطوات سريعة على طريق حل أزمات 
الخدمات والتخفيف من معاناة المواطن، وتقليص 
مجلس  رئيس  أبلغ  بعدما  االقتصادية  الصعوبات 
عقب  اهلل،  صنع  مصطفى  النفط،  مؤسسة  إدارة 

أن  اإلثنين،  يوم  طرابلس،  في  الدبيبة  لقائه 
المحتجزة  النفطية  لإليرادات  التراكمي  اإلجمالي 
من  العاشر  وحتى  القاهرة  القوة  حالة  رفع  منذ 
7.76 مليار دوالر، ما من شأنه  بلغ   2021 مارس 
تدبير احتياجات استيراد السلع األساسية واألدوية.

لألمم  تقرير  خفف  صلة،  ذي  مستجد  وفــي 
المتحدة نشر الثالثاء، سجااًل حول ما عرف بموضوع 
»الرشاوى« الذي ارتبط بجولة الحوار السياسي في 
حاالت  ثالث  في  األمر  التقرير  حصر  حيث  تونس، 
تركها  وربما  أسماء  عن  فيها  يكشف  لم  مؤكدة، 
إلى أن من  للتقرير، لكنه أشار  السري  الجانب  في 
عرضت عليهم الرشاوى رفضوها بشكل قاطع. وفي 
أول أيام عملها بعد انتهاء مراسم تسليم وتسلم 
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  دشن  السلطة، 
وهي  ليبيا،  إلى  الرسمية  الدولية  الزيارات  أولى 
الرئيس  زيارة  منذ  تونسي  لرئيس  األولى  الزيارة 

 ،2012 العام  المرزوقي  منصف  األسبق،  التونسي 
وكانت الزيارة مناسبة لتأكيد كال البلدين »أهمية 
المستمر  والتواصل  االستراتيجي  التعاون  استمرار 
مواطني  تنقل  إجــراءات  تسهيل  على  العمل  في 
آليات  وتفعيل  التجاري  التبادل  وتكثيف  البلدين، 
القضايا  حيال  المواقف  وتنسيق  المغاربي،  العمل 
االجتماعات  وتكثيف  المشترك  االهتمام  ذات 
الذي  المشترك  البيان  وفق  بينهما«  التشاورية 

صدر في ختام الزيارة.
اليوناني،  ــوزراء  ال رئيس  أعلن  السياق  وفي 
الدبيبة  دعوة  قبول  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
بينهما  هاتفية  محادثات  خالل  قريبًا  ليبيا  لزيارة 
الحكومة،  تشكيل  على  فيها  هنأه  الثالثاء،  يوم 
حيث  موعدها،  في  االنتخابات  إجراء  دعمه  مبديًا 
طردها  منذ  خالفات  صفحة  طي  إلى  أثنيا  تسعى 
محمد المنفي حين كان سفيرًا سابقًا لليونان في 
الوفاق  2019، على خلفية توقيع حكومة  ديسمبر 
مع  قانونية  غير  اعتبرتها  تفاهم  مذكرة  الوطني 
األثناء  وفي  البحرية،  الحدود  تحديد  تخص  تركيا 
السلم  الجوار في دعم مسار  واستكمااًل لدور دول 
كوبيش  يان  األممي  المبعوث  أجرى  والمصالحة 
حدة،  على  كل  والمغرب  الجزائر  مع  مشاورات 
تشكيل  أعقاب  في  المشترك  العمل  لمواصلة 

حكومة الوحدة الوطنية.
الوحدة  حكومة  بـــوالدة  الــدولــي  الترحيب 
أن  الدعم من شأنه  رافقه من وعود  وما  الوطنية 
الليبيين  من  كثير  أذهان  في  يدور  سؤااًل  يطرح 
حد  أي  إلــى  وهــو  الليبي،  للشأن  والمتابعين 
الدولي  الموقف  الحكومة من هذا  ستستفيد هذه 
وتحقيق  المحلي،  برنامجها  تنفيذ  في  اإليجابي 
دعم  رأسها  وعلى  الدولي،  المجتمع  من  مطالبها 
األجنبية  القوات  بإخراج  يتعلق  فيما  الليبيين 
والمرتزقة من أراضيهم، وهو ما لم يتسن لحكومة 
بترحيب  تشكيلها  قوبل  عندما  تحقيقه  الوفاق 
الحكومة  أمام  ويبقى  مماثلين،  دوليين  ودعم 
باعتماد  للتعجيل  الحالي  المناخ  استثمار  الوليدة 
ومن  النواب،  مجلس  قبل  من  الموحدة  الميزانية 
ثم الشروع في التعامل مع المهام األساسية التي 
الخدمية  المختنقات  حل  وهي  أجلها،  من  جاءت 
مؤسسات  توحيد  في  قدما  والمضي  والمعيشية، 
المرتقب  االنتخابي  لالستحقاق  واإلعداد  الدولة، 

نهاية العام.
تفاصيل ص 3

● »الدبيبة« في أول اجتماع داخل ديوان مجلس الوزراء بطرابلس. السبت 13 مارس    )المكتب اإلعالمي لحكومة الوحدة(

دخلت المرأة الليبية التاريخ من بوابة الدبلوماسية، بعد 
حقيبة  تتولى  سيدة  أول  المنقوش  د.نجالء  أصبحت  أن 
اليمين  الحكومة  أعضاء  باقي  مع  أدت  أن  بعد  الخارجية 
القانونية أمام مجلس النواب اإلثنين. ليس هذا فحسب، 
بل أصبحت المنقوش رابع وزيرة للخارجية في المنطقة 
الناهة بنت  الموريتانية  العربية، حيث كانت األولى هي 
حمدي ولد مكناس من 2009 إلى 2011، والثانية هي 
فهي  الثالثة  أما  أصوينع،  بنت  فال  فاطمة  الموريتانية 

السودانية أسماء محمد عبداهلل.
نجالء  أدت  الرمزية،  من  تخلو  ال  تاريخية  لحظة  وفي 
العظيم  باهلل  »أقسم  قائلة:  اليمين،  قسم  المنقوش 
أعمل  وأن  وإخالص،  أمانة  بكل  عملي  مهام  أؤدي  أن 
مبادئ  أحترم  وأن  فبراير،   17 ثورة  أهداف  تحقيق  على 
اإلعالن الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة 
ثم  ومن  أراضيها«،  ووحدة  ليبيا  استقالل  على  وأحافظ 
جرت مراسم التسليم والتسلم لمهام منصبها من الوزير 
السابق محمد طاهر سيالة، الثالثاء، في مشهد حضاري 

وسابقة تاريخية.
يتراءى  البالد،  تاريخ  في  الفارق  التوقيت  هذا  في 

عملت  التي  الخارجية  لوزيرة  الطويلة  المسيرة  مشهد 
وركزت  الجنائي،  القانون  في  ومحامية  قانون،  أستاذة 
الحرب  من  االنتقال  عملية  على  وعملها  بحوثها  في 
سيرتها  في  جاء  لما  وفقًا  السلم،  وبناء  السلم  إلى 
العالمية  األديــان  مركز  موقع  على  المنشورة  الذاتية 

.)CRDC( والدبلوماسية وحل النزاعات
»فولبرايت«  برنامج  منحة  الخارجية  وزيرة  حازت 
مجال  في  الماجستير  لتدرس   )Fulbright( الشهيرة 
 )CJP( تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السالم
التعريف  في  وجاء  األميركية.  المتحدة  الواليات  في 
الواليات  لمعهد  محلية  ممثلة  عملت  أنها  عنها  ذاته 
المجلس  في  عملت  كما  ليبيا،  في  للسالم  المتحدة 

الوطني. االنتقالي 
واليوم، تترقب األنظار أداء وزيرة الخارجية التي تدخل 
خيوط  وسط  الصعوبة،  بالغ  توقيت  في  الــوزارة  مبنى 
على  الصراعي  النمط  فيها  يغلب  متشابكة  دبلوماسية 
التعاوني، وتحاول من خالله ليبيا الفكاك من التجاذبات 
فهل  االقتراع..  إلى صندوق  والعبور  والدولية  اإلقليمية 

تنجح المنقوش في هذا االختبار؟

كيف تستثمر السلطة الجديدة الموقف 
الدولي اإليجابي في تنفيذ برنامجها المحلي 

وإعداد البالد لالنتخابات المرتقبة؟

 توحيد المؤسسات السيادية العسكرية 
األمنية والمالية وتقاسم عائدات النفط 

أهم التحديات التي تواجه الحكومة
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القرقني والزناد
في تحديات عاملية 
جديدة قبل نهاية 2021

بيونسيه وتايلور سويفت 
أهم الفائزات في حفل

جوائز »غرامي«

رئيس الوزراء اليوناني 
في ليبيا قريبا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، 
ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
قبول دعوة نظيره بحكومة 

الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، لزيارة ليبيا قريبًا.
وأوردت جريدة »غريك 
اليونانية  تايمز«،  سيتي 

ميتسوتاكيس،  تهنئة 
الحكومة  تشكيل  على  الدبيبة 
إلجراء  دعمه  مؤكدًا  الجديدة، 
نهاية  في  المقررة  االنتخابات 

الجاري. العام 
وبحسب الجريدة »تتطلع 
اليونان إلى إقامة اتصاالت 

مع الحكومة الجديدة بمجرد 
توليها السلطة من أجل تعزيز 

العالقات الثنائية على أساس 
القانون الدولي«. وبصفتها 

دولة عضو في االتحاد األوروبي 
وحلف شمال األطلسي، أعربت 

اليونان عن استعدادها لتقديم 
المساعدة إلى ليبيا من أجل 
المساهمة في إعادة اإلعمار.

13

طرابلس، تونس، القاهرة: الوسط

تفاؤل دولي باستقرار النفط.. وتساؤالت عن ثنائية »عون وصنع الله«

● نجالء المنقوش أول وزيرة خارجية في ليبيا

  حواء على عرش الدبلوماسية الليبية .. ألول مرة



تواصـل 02

تتجه شبكة »نتفليكس« األميركية العمالقة في مجال البث التدفقي لألفالم السينمائية والمسلسالت، إلى 
تشديد سياساتها المتساهلة حيال تشارك المستخدمين كلمات السر الخاصة بحساباتهم، حسب ما أفادت 
وسائل إعالم أميركية، وتلقي زبائن للمنصة في األيام الماضية رسالة تحذيرية ترمي إلى التحقق من أن 

المستخدم يعيش في العنوان عينه المحدد لصاحب الحساب، وفق »فرانس برس«.
وللتأكد من ذلك، تقترح »نتفليكس« إرسال رمز عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية. وإذا لم 
يتمكن الشخص من إثبات ذلك، تقدم له الشبكة إمكانية التسجيل مجانا في فترة تجريبية لثالثين 
يوما، وقال ناطق باسم الشبكة في بيان أرسلته »نتفليكس« إلى وسائل إعالم أميركية بينها موقع »ذي 
ستريمابل« المتخصص الذي كان أول من كشف المعلومة، إن »هذا االختبار يرمي إلى التثبت من أن 

األشخاص الذين يستخدمون حسابات نتفليكس مخولون فعل ذلك«.
وبين تحقيق أجرته شركة »ماجيد« االستشارية في فبراير 2020 أن ثلث مستخدمي خدمات 
ال  أشخاص  مع  بهم  الخاصة  السر  كلمات  يتشاركون  »نتفليكس«  أمثال  من  التدفقي  البث 
يتشاركون معهم السكن، وتغاضت »نتفليكس« طويال عن هذه الممارسة الشائعة رغم أنها 

غير قانونية بموجب قوانين الشركة التي تتخذ مقرا لها في كاليفورنيا.

علقت شبكة »فيسبوك« مشروعا لبناء كابل في المحيط الهادئ يربط كاليفورنيا 
ناطق  وأفاد  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  التوتر  خلفية  على  كونغ،  بهونغ 
باسم »فيسبوك«: »نظرا لقلق الحكومة األميركية بشأن االتصاالت المباشرة 
مع هونغ كونغ، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدمنا به إلى هيئة االتصاالت 
إلعادة  األطراف  جميع  مع  للعمل  »نتطلع  مضيفا:  األميركية،  الفدرالية« 

صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة األميركية«.
شركات  جانب  إلى  العمالقة  االجتماعي  التواصل  شبكة  وتقدمت 
2018، لربط موقعين  اتصاالت عدة بأول طلب ترخيص بناء في العام 
يسهل  أن  المفترض  من  وكان  وتايوان،  كونغ  بهونغ  كاليفورنيا  في 
كبيرة  نقل كميات  على  قادرة  ألياف ضوئية  عبر  االتصاالت  المشروع 
من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية، لكن واشنطن قاومت األمر 
وقت  في  القومي،  باألمن  تتعلق  الصين  من  مخاوف  خلفية  على 

تشدد بكين قبضتها على هونغ كونغ.

»نتفليكس« تسعى ملنع مستخدميها »نتفليكس« تسعى ملنع مستخدميها 
من تشارك كلمات السرمن تشارك كلمات السر

»فيسبوك« تعلق مشروع كابل »فيسبوك« تعلق مشروع كابل 
بيانات إلى هونغ كونغبيانات إلى هونغ كونغ

األلواح  آالف  تتوهج  سنغافورة،  سواحل  قبالة 

جزء  وهي  الذهبية،  أشعتها  تحت  الشمسية 

إلنتاج  عائمة  مــزارع  لتطوير  مشروع  من 

خفض  أجل  من  البالد  في  الشمسية  الطاقة 

لالحتباس  المسببة  الدفيئة  غازات  الحراري.انبعاثات 

أصغر  من  واحــدة  تكون  قد  سنغافورة 

المزدهر من بين  المالي  المركز  الدول، لكن 

في  للفرد  الكربون  أكسيد  ثاني  بواعث  أكبر 

آسيا، وفيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك، 

ال  بلد  في  تحديا  المتجددة  الطاقة  تمثل 

الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  أنهار  فيه  توجد 

الرياح ليست قوية بما يكفي لتشغيل  وحيث 

التوربينات، لذلك تحولت الدولة المدارية إلى 

محدودة  مساحة  مع  لكن  الشمسية،  الطاقة 

كان  أنجليس،  لــوس  مساحة  نصف  تعادل 

وعلى خزانات مياه.عليها تركيب األلواح الشمسية قبالة سواحلها 

وقالت نائبة رئيس مجموعة »سمبكورب« 

»بعد  تــان:  جين  المشروع  تطوير  المكلفة 

المتاحة،  واألراضــي  المنازل  أسطح  استنفاد 

وهي نادرة جدا، وجدنا اإلمكانات الكبيرة في 

الدولة  هذه  وتــدرك  المائية«،  المسطحات 

سطح  مستوى  بارتفاع  المهددة  الجزرية 

إلى  الملحة  الحاجة  المناخ،  تغير  البحر بسبب 

خفض االنبعاثات رغم أن المنتقدين يقولون 

السنغافورية ال تقوم بما يكفي  السلطات  إن 
لإليفاء بالتزاماتها البيئية.

إلنتاج الطاقة الشمسيةسنغافورة تقيم مزارع عائمة 

CINEMA
CINEMA

طرح رئيس »تويتر«، جاك دورسي، أول تغريدة كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاما للبيع، وبلغت 
مارس   21 في  الشبكة  وغرد مؤسس  المليون دوالر،  مليونين ونصف  األحد،  المزايدات حتى  أعلى 
2006: »أنشأت حسابي على تويتر«. ووضع الجمعة رابطا إلى موقع »فاليوبلز« حيث يمكن للراغبين 
تقديم عروضهم للشراء. وبلغت قيمة العرض األعلى حتى صباح األحد مليونين ونصف المليون 
وأوضح  »ايستافي«،  باسم  نفسه  عن  يعرف  مستخدم  وقدمه  دوالر، 
موقع المزادات على التغريدات أن »صاحب التغريدة يعود له القرار في 
ما إذا كان يريد نشرها على )قاعدة بيانات( بلوكتشاين إلنشاء نسخة 

فريدة موثقة«.
ويقوم شراء تغريدة على االستحواذ على »شهادة رقمية فريدة عنها 
الموقع عبر صفحته لألسئلة  تكون موقعة وموثقة من صاحبها«، وفق 
جاك  أبقاها  حال  في  للجميع  ظاهرة  نفسها  التغريدة  وتبقى  واألجوبة، 

دورسي أو »تويتر« على الشبكة.
في  البز«  »دابر  شركة  أطلقته  الذي  شوت«  »توب  موقع  ويتيح 
)إن بي  السلة  للمحترفين في كرة  األميركي  الدوري  بالشراكة مع  أكتوبر 
إيه(، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق نسق يعرف بـ»إن إف تي«، 
بما يضمن أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خالل قاعدة بيانات سلسلة الكتل 
)بلوكتشاين(. ودرت الشركة منذ مطلع العام أكثر من مئتي مليون دوالر في عمليات رقمية، وفق ناطق 
باسم »دابر البز«، وتحقق المنتجات الرقمية المنشورة بنسق »إن إف تي« اهتماما كبيرا لدى هواة 
الجمع منذ أشهر، لدرجة أن دار »كريستيز« طرحت في المزاد نهاية فبراير للمرة األولى عمال رقميا 

بالكامل بيع بفضل هذه التكنولوجيا.

شعر الحكمة
يصير الزعل بني االحباب*** ويصير العتب واملالمة
إال الـقدر مــا يـوم غـاب *** وكـل حـد عـنده مـقامـه

حتى املوت عندها أسباب *** لـلي حتـودد أيـامـه
واالحباب يـبـقـوا احـباب ***حتى وهم يف خصامة

أغلى تغريدة في تاريخ »تويتر« 
كلمة1000بسعر 2.5 مليون دوالر

●    متطوعون يفتحون الطريق الرابط بين مدينة غدامس وآوال ودرج بعد ما أغلق بسبب زحف الكثبان الرملية.

 Galaxy« هاتفها  »سامسونغ«  طرحت 

عالية،  تصوير  بمواصفات  يأتى  الذي   »M12

الذكية  الــهــواتــف  معظم  ينافس  وســعــر 

بهيكل  الجديد  الهاتف  ويأتي  المتوسطة، 

والزجاج  والبالستيك  المعدن  من  مصنوع 

أبــعــاده  والــخــدوش،  للصدمات  الــمــقــاوم 

»221غ«،  ووزنــه  ملم،   »9.7/75.9/164«
حسب »بي دي إيه 4«.

 »PLS IPS« فأتت  فيه  الشاشة  ــا  أم

عرضها  دقـــة  بــوصــة«،   6.5« بــمــقــاس 

 ،»20:9« أبعادها  بيكسل،   )720/1600(

ترددها »90 هيرتز«، ومعدل سطوعها »270 

شمعة/م« تقريبا، ويضمن األداء الجيد لهذا 

ثماني   »Exynos 850« معالج  الجهاز 

 ،»Mali-G52« رسوميات  ومعالج  النوى، 

وذواكر وصول عشوائي »3 أو 4 غيغابابيت«، 

غيغابايت«   64/32« داخلية  تخزين  وذواكر 

.microSDXC« قابلة للتوسيع عبر بطاقات

 130 يبلغ  الــذي  المنافس  سعره  ورغــم 

أساسية  بكاميرا  الهاتف  زود  تقريبا  يورو 

 2+5+8+48« بــدقــة  الــعــدســة  ربــاعــيــة 

بدقة»8  أمامية  وكاميرا  ميغابيكسل« 

التعرف  تقنيات  مع  تعمل  على الوجوه.ميغابيكسل« 

هاتف جديد من 
»سامسونغ« رخيص الثمن

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

السنة السادسةاخلميس
العدد 278 4 شعبان 1442 هـ
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موقع »يوتيوب« يفرض ضرائب على صناع املحتوى
أعلن موقع »يوتيوب« اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على 
المقبلة. وطالب »يوتيوب« رواده  الواليات المتحدة، خالل األشهر  منصته في 
يهدف  إجراء  في  والضريبية،  المالية  معلوماتهم  بتقديم  القنوات  أصحاب  من 

لتسهيل عملية االقتطاع الضريبي وتنظيمها.
وقالت شركة »غوغل«، التي تعمل على إدارة »يوتيوب«، في بيان، إنها قد 
تباشر اقتطاع الضرائب األميركية على األرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في 
الواليات المتحدة في أوائل شهر يونيو المقبل، وحذرت الشركة: »فيما لو لم 

يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول 31 مايو 2021، قد يطلب من 
غوغل اقتطاع ما يصل إلى %24 من مجمل أرباحك حول العالم«.

ولفتت »غوغل« إلى أنه بـ»النسبة لصانعي المحتوى خارج الواليات 
اعتبار  سيتم  حيث  خدمتنا،  شروط  بتحديث  تقريبا  سنقوم  المتحدة، 

المتحدة«،  الواليات  منظور ضرائب  من  كعائدات  يوتيوب  من  أرباحك 
وبرر الموقع الخطوة بأنها أتت على ضوء طلب وجه إليه لجمع المعلومات 

الضريبية من صناع المحتوى في برنامج شركاء »يوتيوب«.

أعلنت شركة »غوغل« خفض نسبة رسومها البالغة 30 
التي تأخذها من كل عملية شراء رقمية من متجر   ،%
أندرويد في جميع  »Google Play«، لجميع مطوري 
أنحاء العالم بالنسبة ألول مليون دوالر يحققونها عبر 
المتجر الرقمي كل عام، بدءا من األول من شهر يوليو.

ووفقا لشركة »غوغل«، يعني هذا التغيير أن 99 % 
خدمات  أو  سلعا  يبيعون  الذين  أندرويد  مطوري  من 
رقمية سيشهدون تخفيضا بنسبة 50 % في الرسوم، 
وتأتي أخبار »غوغل« في أعقاب إعالن »آبل« عن خفض 
الرسوم بنسبة 15 % العام الماضي كجزء من برنامج 

األعمال الصغيرة الجديد.
وهناك اختالف جوهري واحد، إذ ال ينطبق تخفيض 
رسوم »آبل« إال على المطورين الذين يقل دخلهم عن 
التطبيقات  صانع  تجاوز  إذا  لكن  سنويا،  دوالر  مليون 
عتبة المليون دوالر في أي وقت من السنة، فيتم إخراجه 

من برنامج »آبل« ويخضع لمعدل 30 % القياسي.

مليون  ألول  ثابتا  اقتطاعا  »غوغل«  برنامج  ويعد 
دوالر أميركي للمطورين كل عام، ويعني هذا أنه سواء 
بمليارات  شركة  أو  األول  تطبيقك  تصنع  طالبا  كنت 

الدوالرات، فإن أول مليون دوالر تجنيها عبر 
متجر »Google Play« كل عام تفرض 
عليه »غوغل« رسوما بنسبة 15 % فقط، 

تجنيها  أموال  أي  أن  ذلك  ويعني 
المعتادة  للرسوم  تخضع  ذلك  بعد 

بنسبة 30 %.
إن  »غوغل«:  باسم  ناطق  وقال 
الرسوم  تطبيق  أن  شعرت  الشركة 

جميع  على  بالتساوي  المخفضة 
مع  يتماشى  عادال  نهجا  كان  الشركات 

المطورين  مساعدة  في  المتمثلة  أهدافها 
البالغة  الرسوم  »غوغل«  وفرضت  األحجام،  من جميع 
متجر  عبر  مشتريات  ألي  بالنسبة   %  30 نسبتها 

باسم  األولى  للمرة  إطالقه  منذ   »Google Play«
.»Android Market«

وكانت الرسوم البالغة 30 % ثابتة طوال عمر متجر 
»غوغل«، وكان االستثناء الوحيد هو االشتراكات، 
حيث أعلنت في العام 2018 عن تخفيض 
لمنتجات  بالنسبة   %  15 إلى  النسبة 
المستخدمين  اشتراك  بعد  االشتراك 
كامل، وهناك عدد ضئيل  عام  لمدة 
نسبيا من المطورين الذين يحققون 
عام،  كل  دوالر  مليون  من  أكثر 
وتالحظ   ،%  30 يدفعون  ويظلون 
»غوغل« أن نحو 3 % فقط من مطوري 
تنزيل  مقابل  رسوما  يتقاضون  أندرويد 
داخل  الرقمية  الشراء  عمليات  أو  التطبيقات 
يحققون  المطورين  هؤالء  من   %  1 ونسبة  التطبيق، 

أكثر من عتبة المليون دوالر.

»غوغل« تقلل رسوم متجرها بالنسبة للمطورين »#نعم_لتمكني_املرأة«
أطلقت مجموعة من الناشطات والحقوقيات هاشتاغ »#نعم_لتمكين_المرأة«، وذلك لمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة، من أجل دعم المرأة الليبية للحصول على حقوقها السياسية والمشاركة في صنع القرار.
وجاء االحتفال بهذا اليوم العالمي في ليبيا بحدث مميز وهو ترشيح خمس وزيرات لحكومة الوحدة الوطنية، 

وهن: نجالء المنقوش لتولي منصب وزيرة الخارجية، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن لـ»العدل«، ووفاء أبوبكر محمد 
الكيالني لـ»الشؤون االجتماعية«، ومبروكة توفي عثمان أوكي لـ»الثقافة والتنمية المعرفية«، وحورية خليفة 

ميلود الطرمال لـ»الدولة لشؤون المرأة«.
ومع حصول الوزيرات على الثقة من مجلس النواب وتأديتهن اليمين الدستورية أصبحت األكاديمية، نجالء 

المنقوش، أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في تاريخ ليبيا.
وتفاعل رواد الصفحات الليبية من الجنسين مع هذا الهاشتاغ بين مؤيد ورافض لعدة أسباب، منها من يرى 
عدم إمكانية تولى المرأة بشكل العام منصب الوزير، بينما كان هناك رفض لفكرة تخصيص الكوتة للنساء في 

تشكيلة الحكومة وأن تكون المرأة منافسة كغيرها.

أعلنت مجموعة »إكس 5« الروسية، الرائدة في مجال 
بيع المواد الغذائية في البالد، األربعاء، إطالق نظام 
توسع  أحدث  وهو  الوجوه،  على  التعرف  بتقنية  دفع 
لهذه التقنية التي أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية 
واألمن، ومن أجل إطالق نظام الدفع عن طريق تقنية 
التعرف على الوجوه، انضمت مجموعة »إكس 5« التي 
السوبر  متاجر  وسلسلة  »بياتيروشكا«  متاجر  تملك 
»فيزا«  الدفع  نظام  إلى  »بيريكريستوك«،  ماركت 
ومصرف »سبيربنك« العمالق التابع للحكومة الروسية 

الذي يسعى ألن يصبح شركة تكنولوجيا المعلومات.
وقال مدير االبتكار في »إكس 5« إيفان ميلنيك إن 
الخدمة أطلقت في 52 سوبر ماركت »بيريكريستوك« 
وستشمل ما مجموعه 150 منها بحلول نهاية الشهر، 
مضيفا أن النظام سيكون متاحا أيضا في 30 متجرا 
نحو  أن  وأوضح  أبريل،  نهاية  بحلول  »بياتيروشكا« 
ثالثة آالف متجر في كل أنحاء روسيا ستكون مجهزة 
بحلول  الوجوه  على  التعرف  بتقنية  الدفع  بأنظمة 

نهاية العام. وبدا في أحد متاجر السوبر ماركت في 
موسكو أن الخدمة تلقى استحسان الزبائن الشباب، 
وقال المصرفي أندريه إيبيفانوف )28 عاما(: »إن هذه 
الخدمة عظيمة ألن القرن الحادي والعشرين هو عصر 
أنه يعتقد أن كبار السن  التكنولوجيا«، لكنه أضاف 
قد ال يثقون في هذه التكنولوجيا الجديدة. وشرحت 
الشركات التي تقف وراء نظام الدفع هذا في بيان أن 
الزبائن  من  يستلزم  الوباء  زمن  في  العملية  إتمام 

إزالة الكمامات »لثانية واحدة والنظر إلى الكاميرا«.
للعمالء  النظام »مناسب  أن هذا  ميلنيك  واعتبر 
إخراج  أو  محفظة  حمل  إلى  يضطروا  لن  ألنهم 
هواتفهم من جيوبهم«، وأوضح أن النظام يضمن 
أيضا أن تكون العمليات »مشفرة ومحمية« وتمنع 
ثالثية  كاميرا  بواسطة  الهوية  سرقة  محاوالت 
تطورا  الوجوه  على  التعرف  تقنية  وتشهد  األبعاد، 
الناشطين  مخاوف  يثير  أمر  وهو  روسيا،  في  سريعا 

من مراقبة الدولة.

شركة روسية تطلق نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوهشركة روسية تطلق نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه
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السلطة الجديدة تفتح »جبهة املرتزقة«
والطريق الساحلي ومواجهة الفساد

حكومة  اختارت  كبير،  وإقليمي  أممي  دعم  وسط 
البدء  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية  الوحدة 
بمواجهة جرائم الفساد المالي التي كشفتها التقارير 
في  التصرف  وقف  الدبيبة  وقــرر  األخيرة،  الرقابية 
الصناديق الخاصة للجهات الحكومية، وسط توقعات 

بمراجعة وتدقيق مالي شامل.
قرار وقف التصرف في األموال جاء واحدًا من قرارات 
اقتصادية يرغب الدبيبة في إصدارها لضبط الموازنة، 
تعتزم  التي  الالحقة  القرارات  الليبيون  يترقب  فيما 

الحكومة الجديدة اتخاذها.
وفي سياق مواجهة التحديات االقتصادية، قال وزير 
االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، إن 
الوزارة ستضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص 
توافر السلع بالسوق المحلية، والسيطرة على األسعار 
جهات  مع  بالتعاون  المبارك،  رمضان  شهر  بحلول 

االختصاص.
تصريحات الحويج، جاءت خالل اجتماعه مع وكيل 
والمكاتب،  اإلدارات  ومديري  خليل،  رجب  ــوزارة  ال

لمتابعة آليات سير العمل بالوزارة، الثالثاء الماضي. 
وتحقيق  األولويات،  تحديد  على ضرورة  الوزير شدد 

نتائج تالمس الحياة اليومية للمواطن الليبي.
االقتصادية  والمصاعب  الفساد  تحديات  ومن 
اللجنة  إلى تحدي جائحة »كورنا«، حيث قدم رئيس 
التنفيذية لمكافحة الوباء في الجبل األخضر عبدالرحيم 
مازق، استقالته إلى وزير الصحة، وسط تفاقم الوضع 
الوبائي في المنطقة الواقعة شرق ليبيا، والتي تشهد 

زيادة في أعداد الوفيات واإلصابات جراء الفيروس.
على الصعيد األمني والعسكري، يبدو أن الدبيبة 
اللواء  قــوات  ووضــع  الجيش  ملف  بعد  يحسم  لم 
المجلس  رئيس  تحدث  فيما  حفتر،  خليفة  المتقاعد 
الرئاسي الجديد محمد المنفي عن توحيد المؤسسة 
عليها  سيعمل  التي  األســس  إن  قائاًل  العسكرية، 
ستكون مهنية ومتوافقة مع جهود اللجنة العسكرية 
المشتركة »5+5« التي عاودت اجتماعاتها في سرت 

مع البعثة األممية والمراقبين الدوليين.
على  التوافق،  تأخر  في  إشكالية   »5+5« وتواجه 
آلية إخراج المرتزقة والجدول الزمني إلبعادهم. ووصل 
عددهم إلى أكثر من عشرين ألفًا، وفق اإلعالن األممي 
الرسمي نهاية العام الماضي، خاصة أن قوات حفتر 

أعلنت أنها لن تسلم السالح للسلطة االنتقالية ما لم 
تنجح في إبعاد المرتزقة.

رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، اجتمع مع اللجنة 
للوقوف  سرت  بمدينة   )5+5( المشتركة  العسكرية 
فتح  عملية  تطورات  و»بحث  اللجنة،  احتياجات  على 
الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتحه«، حسب 
الوحدة  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان 

الوطنية.
الجولة  ضمن  للجنة  الثالث  االجتماع  هو  وهذا 
بنود  تناقش  حيث  األممية،  البعثة  بحضور  الثامنة 
االتفاق التي اتفق بشأنها في االجتماع السابق، ومنها 
األراضي  من  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  خروج 
الليبية، ووقف إطالق النار تنفيذًا التفاق جنيف الموقع 
بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وكذلك نتائج فريق إزالة 
األلغام والمخلفات تمهيدًا لفتح الطريق الرابط بين 

سرت ومصراتة.
ودوليًا، دعت بعثة األمم المتحدة في ليبيا والمغرب 
المجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في 

أعقاب تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية.
الدعوة تصدرت مباحثات هاتفية بين وزير الشؤون 
المغربي ناصر بوريطة، والمبعوث الخاص  الخارجية 

لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.
لها  بيان  في  المغربية،  الخارجية  وزارة  ووفــق 
الرباط  »دعم  تأكيد  بوريطة  جدد  الماضي،  الثالثاء 
مهام المسؤول األممي وبعثة األمم المتحدة للدعم 
لمواكبة  المغرب  جاهزية  على  مشددًا  ليبيا«،  في 

جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.
وأشاد الطرفان بالدينامكية الجديدة التي يشهدها 
الملف الليبي، وتجلت في تعيين حكومة موقتة جديدة 

مدعومة من البرلمان الليبي.
الدولي،  المجتمع  دعم  »ضــرورة  الطرفان  وأبــرز 
الجديدة  للمرحلة  المتحدة،  األمم  منظمة  سيما  ال 
التي دخلتها ليبيا من أجل وضع حد لنزاع  الحاسمة 
على  إيجابي  وقع  له  سيكون  ما  وهو  ــده،  أم طال 

الوضعية األمنية في منطقة الساحل وما وراءها«.
»ليبيا  لصالح  المغرب  بجهود  كوبيش  وأشــاد 
مستقرة تنعم بالسالم«، ال سيما للحوار الليبي الذي 
في  وأسهم  وطنجة،  بوزنيقة  في  جلساته  انعقدت 
التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب 

السيادية بليبيا.
كيرياكوس  اليوناني،  ــوزراء  الـ رئيس  وأعلن 
الحميد  عبد  نظيره  دعــوة  قبول  ميتسوتاكيس، 

الدبيبة، لزيارة ليبيا قريبًا.
اليونانية،  تايمز«  سيتي  »غريك  جريدة  وأوردت 
تهنئة ميتسوتاكيس، الدبيبة على تشكيل الحكومة 
الجديدة، مؤكدًا دعمه إجراء االنتخابات المقررة في 

نهاية العام الجاري.
إقامة  إلــى  اليونان  »تتطلع  الجريدة  وبحسب 
اتصاالت مع الحكومة الجديدة بمجرد توليها السلطة 
من أجل تعزيز العالقات الثنائية على أساس القانون 
الدولي«. وبصفتها دولة عضو في االتحاد األوروبي 
وحلف شمال األطلسي، أعربت اليونان عن استعدادها 
لتقديم المساعدة إلى ليبيا من أجل المساهمة في 

إعادة اإلعمار.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 

ديسمبر  في  ترحيله  تم  لليونان  سابقًا  سفيرًا  كان 
2019، بعد أن وقعت حكومة الوفاق الوطني مذكرة 
مع تركيا ترسم الحدود البحرية بين البلدين، اعتبرتها 

أثينا مخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية أنه من أجل عودة 
االستقرار إلى ليبيا يجب سحب القوات األجنبية على 

الفور من البالد.
وفي أول زيارة لرئيس دولة إلى ليبيا عقب اختيار 
السلطة الجديدة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد 
المجلس  رئيس  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل 
الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، عمل 
بالده على إحياء المغرب العربي. وقال سعيد: »دخلنا 
مرحلة مهمة في التاريخ، سنسعى إلى إحياء المغرب 
العربي وإعادة عقد االجتماعات«، متعهداً بتنفيذ عديد 
التي  وليبيا،  تونس  بين  الموقعة  واالتفاقات  العقود 

»حالت الظروف دون تنفيذها«.
زيارة  في  أمس  صباح  وصل  التونسي  الرئيس 
رئاسية هي األولى منذ العام 2012. واستقبل رئيس 
موسى  ونائباه  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس 
الكوني وعبداهلل الالفي، الرئيس التونسي فور وصوله 

إلى مطار معيتيقة الدولي.

االجتماع مع جلنة »5+5« أول الغيث..

»سلع رمضان« تتصدر طاولة »االقتصاد 
والتجارة«.. استقالة بسبب تفاقم »كورونا« 

وتوحيد املؤسسة العسكرية »مازال حلماً«

االنقسام يضعف رقابة البرملان عليها..

»حرب الفساد«.. تقارير رقابية تتهم حكومات ليبية متعاقبة
بجرائم اقتصادية وإنفاق 344 مليار دينار خالل 7 سنوات

إلى  الثقة  البرلمان  منح  أجواء  استنزفت  بينما 
أحيط  وما  طوياًل،  وقتًا  الوطنية  الوحدة  حكومة 
النواب  مجلس  أعضاء  أغمض  جــدل،  من  بها 
أعينهم عن ممارسة دورهم الرقابي ـ ولو بعديًا ـ 
المنسحبتين من  الوفاق والموقتة  بحق حكومتي 
المشهد السياسي، ومن دون أن تناال حقهما من 
المساءلة والمحاسبة أو تقديم حصيلة نشاطهما 
ورغم  االنقسام،  منها  نال  تشريعية  هيئة  أمام 
توالي االتهامات بتقارير مجلس ديوان المحاسبة 

بإهدار المال العام.
ضخمًا  رقمًا  كشف  المحاسبة  ديــوان  تقرير 
الفترة بين  للحكومات عن  الفعلي  اإلنفاق  يخص 

2012 و2019، الذي بلغ 344 مليار دينار ليبي.
الحميد  عبد  الوحدة،  حكومة  رئيس  وانخرط 
حركة  أوقفت  استباقية  معركة  أول  في  الدبيبة، 
والصناديق  العامة  الشركات  حسابات  جميع 
للتصدي  لها  التابعة  والمؤسسات  االستثمارية 
الرواتب،  بباب  يتعلق  ما  ماعدا  الفساد،  لشبهات 
في مسعى لمنع المسؤولين المغادرين المنتهية 
إلى  مصرفية  تحويالت  أي  إجــراء  من  واليتهم 
على  الليبي  البرلمان  انــزوى  وقت  في  الخارج. 
متعارفًا  تقليدًا سياسيًا  يمارس  أن  الهامش دون 
السابقتين  الحكومتين  مع  بعديًا  ولــو  عليه 
بممارسة رقابته على السلطة التنفيذية ومساءلة 
العام،  الشأن  قضايا  في  واستجوابهم  وزرائها 
أو  سنويًا  المرصودة  الــمــوازنــات  وبخصوص 
أسماء  ذكرت  التي  الفساد  اتهامات  في  التحقيق 

عدد منهم تقارير ديوان المحاسبة الحكومي.
الــنــواب  مجلس  انــقــســام  أزمـــة  حــل  ودون 
هي  االنتقالية  الحكومة  رقابة  مسألة  ستكون 
دام  ما  التشريعية  السلطة  أولويات  خارج  األخرى 
بملفات  القريب  المدى  على  ينحصر  الجدل سوف 
وهما  والدستور  االنتخابات  قانون  تخص  أخرى 
يتطلب  الذي  األمر  للبرلمان،  مالزمتان  مسألتان 
من جهات أخرى األخذ على عاتقها تحريك دعاوى 
قانونية بناء على ما أوردته أجهزة الرقابة وديوان 
اقتصادية  جرائم  تصنف  مخالفات  من  المحاسبة 

بماليين الدوالرات بوزارات ومؤسسات سيادية.
على  األخيرة  البرلمانية  التحركات  واقتصرت 
مسؤولي  على  بالتحفظ  العام  النائب  مطالبة 
كافة،  واليتها  المنتهية  التنفيذية  السلطات 
للمال  وإهدار  فساد  شبهات  في  معهم  للتحقيق 
العام ومنعهم من السفر، وهو خطاب وجهه عضو 
مصباح  السياسي  الحوار  وملتقى  النواب  مجلس 
دومة، إلى القائم بأعمال النائب العام عن طريق 
مكتب مقرر مجلس النواب في 10 فبراير الماضي، 

وكشف مضمونه يوم اإلثنين الماضي.
ديوان  تقرير  نشر  توقيت  عن  النظر  وبغض 
مراقبون  ربطه  الــذي   2019 للعام  المحاسبة 
على  التطاحن  واســتــمــرار  حسابات  بتصفية 
حكومة  تثبيت  بعد  العليا  المناصب  رئاسة 
مختلف  في  الملفت  الفساد  حجم  أن  إال  جديدة، 
القانونية  المالحقات  تحريك  يستلزم  القطاعات 
للتو  مناصبهم  تسلموا  الذين  المسؤولين  لردع 
واستكمااًل  مشابهة،  مخالفات  أي  ارتكاب  عن 
لمباشرة مكتب النائب العام منذ الصيف الماضي 
مسؤولين،  على  القبض  قرارات  من  عدد  إصدار 
بينهم وزراء بتهم فساد طالت حتى رئيس الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد.
وفقًا  سنويًا  تقريره  المحاسبة  ديــوان  ويصدر 
للقانون الليبي الذي يخوله اإلطالع على كل إجراءات 
بالبالد،  والخدمية  اإلدارية  المؤسسات  وميزانيات 
إنجاز  وكيفية  وإنفاقها  اتفاقاتها  سير  ومتابعة 
األعمال فيها، لكن تقريره األخير ذا الـ900 صفحة 
أثار الكثير من الجدل بسبب مصروفات خيالية تم 

إنفاقها في سنة شهدت بداية حرب العاصمة.
تسييل  عن  التقرير  تحدث  ذاته  السياق  في 
إلى  دينار  مليار   11 نحو  المركزي  ليبيا  مصرف 
لدى  عجز  وجود  إلى  مشيرًا  الموقتة،  الحكومة 
للدولة،  الختامي  الحساب  إعداد  في  الحكومة 
مليار   25 من  أكثر  بإنفاق  المفارقة  كانت  فيما 
شكوى  من  بالرغم  المرتبات،  بند  تحت  دينار 
تأخر  من  سنوات  مدى  على  والموظفين  العمال 
المالية  السيولة  أزمة  بسبب  رواتبهم  تسلم 

المصارف. في 
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار المحروقات في 
األدوية  لنقصها، وتعرض قطاع  الموازية  السوق 

إلى أزمة حادة، رغم أن دعم األدوية والمحروقات 
فاق سبعة مليار دينار.

ونالت المخالفات، التي سلط ديوان المحاسبة 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  من  عليها،  الضوء 
وضع  بعدما  واليته،  المنتهية  الوطني  الوفاق 
دينار  مليون   1.12 مبلغ  صرف  حول  أحمر  خطًا 
مهامًا  مكلفين  حراسة  ألفراد  إعاشة  وجبات  على 
خاصة في أحد الفنادق، تم وضعه تحت بند إعالن 
القانون. إضافة  وعالقات عامة بالمخالفة ألحكام 

على  التعاقد  مجال  في  أخرى  مخالفات  رصد  الى 
على  تزيد  وبأسعار  وصيانتها  مكيفات،  توريد 
الوظيفي  الكادر  إلى جانب تضخم  السوق.  أسعار 
للدولة خالل العام 2019، حيث بلغت الزيادة في 
الموظفين بالقطاع العام قرابة 259 ألف موظف.

إلى زيادة مصروفات وزارة  التقرير  وفيما أشار 
بنسبة  باشاغا  فتحي  وزيرها  عهد  في  الداخلية 
267 %، كان باشاغا أول معارض لما تضمنه من 
ذكرت  أخرى  شخصيات  صمت  وسط  اتهامات 

على  تغريدة  في  باشاغا  واستغرب  صفاتها، 
حسابه في »تويتر« التهجم على شخصه ووزارته، 
لتشويه  الــديــوان  من  »محاولة  األمــر  معتبرًا 
سمعته«، وأعلن أن التقرير لم يصل للقضاء ولم 
مستعد  أنه  مؤكدًا  بخصوصه،  شكوى  أي  تقدم 

للمساءلة عن أي تجاوزات حدثت.
الطاهر  المتحدة،  األمم  لدى  ليبيا  مندوب  أما 
السني، فأبدى عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة 
استعداده للمثول أمام جهات االختصاص لتفنيد 

الرواتب  ازدواجية  بشأن  شخصه  بحق  ورد  ما 
والمصروفات على اإلقامات والسفريات.

إصدار  توقيت  في  البعض  تشكيك  على  وردًا 
الجديدة  الحكومة  تقلد  مع  بالتزامن  التقرير 
الديوان، خالد شكشك وفق  رئيس  قال  السلطة، 
»فيسبوك«  على  الشخصية  صفحته  عبر  نقل  ما 
إن التأخير كان بسبب »الظروف غير العادية التي 
وأزمة سياسية، إضافة  ليبيا من حروب  مرت بها 
إلى  إلى جائحة كورونا«، مضيفًا أن نشره يهدف 
لهم  الموكل  تصرفات  على  المجتمع  »إطــالع 

التصرف في األموال والممتلكات العامة«.
بمكتب  التحقيقات  قسم  رئيس  أعلن  بدوره 
تصريحات  في  الصور،  الصديق  العام،  النائب 
المحاسبة  ديــوان  تقارير  يتابع  المكتب  أن  له 
ــة  اإلداري الرقابة  هيئة  وتقارير  طرابلس،  في 
بعض  أن  موضحًا   ،2019 العام  عن  بنغازي  في 
الديوان  مطالبًا  مباشرة،  للمكتب  تمر  البالغات 

بتقديم تقاريره.
اعتبرت  وإن  المحاسبة  ــوان  ديـ تــقــاريــر 
من  القضاء  تمكن  رسمية  قانونية  وثــائــق 
أنها  إال  ـ  حين  بعد  ولو  ـ  المتورطين  مالحقة 
عموم  عليها  ويطلع  سنوات  منذ  تصدر  ظلت 
حتى  أو  جهة  أي  تبادر  أن  دون  من  الناس 
لتحريك  المدني  حقهم  باستغالل  مواطنون 
ذكرت  الذين  المسؤولين  ضد  قضائية  دعوى 
اإلحجام  هذا  متابعون  يرجع  فيما  أسماؤهم، 
من  والــتــخــوف  األمــنــي  الــوضــع  هشاشة  ــى  إل

االعتداء. أو  الخطف  لخطر  تعرضهم 
مع  مهامها  الجديدة  السلطة  تولي  وتزامن 
البريطانية،  تايمز«  »صنداي  جريدة  تسريب 
شركات  ارتباط  تزعم  وثائق  الماضي،  األحــد 
بقيمة  ليبيا  في  احتيال  بعملية  اسكتلندية 
فيها  تــورط  إسترليني،  جنيه  مليارات  خمسة 
الجريدة  وكشفت  سابق.  ليبي  حكومي  مسؤول 
عنها  أفرجت  مستندات  خالل  من  البريطانية 
الليبي  المسؤول  بين  العالقة  أسكتلندا  شرطة 
االسكتلندية  الشركات  من  ومجموعة  السابق 
الشرطة  وقدمت  مصرفيًا،  حسابًا   90 من  وأكثر 
 6 استمر  الذي  التحقيق  تفاصيل  االسكتلندية، 

.2018 الليبية في العام  سنوات إلى الحكومة 

»الدبيبة« يخوض أول معركة استباقية ويوقف حركة حسابات الشركات العامة والصناديق 
والمؤسسات االستثمارية لمنع التحويالت المصرفية إلى الخارج

تقرير »ديوان المحاسبة«: إنفاق 25 مليار دينار على المرتبات رغم شكوى الموظفين المستمرة من تأخر صرف رواتبهم
267 % زيادة في مصروفات »الداخلية«.. وباشاغا: مستعد للمساءلة

السني: جاهز للمثول أمام جهات االختصاص لتفنيد االتهامات

طرابلس، البيضاء، القاهرة -»الوسط«

الوسط - عبدالرحمن أميني
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حظر السالح »غير مجٍد«: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
خبراء األمم المتحدة يرصدون انتهاكات ما قبل المنفي والدبيبة

تهديد »داعش« بدرجة متوسطة الخطورة.. و»القاعدة« في حالة خمول.. والجماعات المسلحة التشادية حاضرة في كل مكان بالجنوب

المتحدة  التابع لألمم  الخبراء  رصد فريق 
واألمنية  العسكرية  االنتهاكات  بليبيا  المعني 

الفترة من أكتوبر  البالد خالل  التي سجلتها 
2020، وأوصى الفريق،  2019 إلى يناير العام 

في تقرير جرى رفعه إلى مجلس األمن، بأن 
التي  يفرض مجلس األمن على الطائرات 

المفروض  األسلحة  انتهكت حظر  أنها  اعتبر 
2011 »إجراءات إللغاء  على ليبيا منذ 

والهبوط«،  التحليق  من  ومنعها  ترخيصها 
واعتبروا أن »حظر األسلحة المفروض غير 

مجدٍ إطالقًا«، وتوصلوا إلى أن تنظيم 

»داعش« ال يزال يهدد البالد بدرجة 
»القاعدة«  تنظيم  وأن  الخطورة،  متوسطة 

في حالة خمول، وأن خالياه ال تزال في مدينة 
صبراتة.

الخبراء األمميون طلبوا من مجلس األمن 
»السماح للدول األعضاء بأن تفتش في 

السفن  الليبية،  السواحل  قبالة  البحر  عرض 
التي  القادمة منها  أو  ليبيا  إلى  المتوجهة 

أو  بأنها تصدر  لديها أسباب معقولة لالعتقاد 
تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو 

مكررة«. نفطية  منتجات 

»تنفيذ  إلى  دعا  المتحدة  األمم  خبراء  تقرير 
التعسفي  لالحتجاز  حد  لوضع  الالزمة  التدابير 
مرتكبي  مع  الفعل  و»التحقيق  للمهاجرين«، 
ومالحقتهم  واعتقالهم  مزدة  في  القتل  أعمال 
عادلة  إجراءات  خالل  من  ومحاكمتهم  فضائيًا 
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  وحث  وشفافة، 
بروك  »أبر  أصول  على  السيطرة  استعادة  على 

باالنين«.
خبراء  ستة  وضعه  الذي  األممي  التقرير 
أن  اعتبر  األسلحة،  حظر  مراقبة  مكلفين 
األعضاء  الدول  ارتكبتها  التي  »االنتهاكات 
النزاع  أطراف  تدعم  التي  المتحدة(  األمم  )في 
ازدراء  على  وتدل  وصارخة،  عامة  مباشر  بشكل 
بصور  واستعانوا  العقوبات«.  بإجراءات  تام 
المذكورة  للفترة  وخرائط  بيانية  ورسوم 
على  األعضاء  الدول  هذه  سيطرة  أن  توضح 
هذه  رصد  تعقد  بأكملها  اإلمداد  »شبكة 
أن  مؤكدين  وحظرها«،  وقطعها  النشاطات 
توريد  حظر  يعقدان  وحدهما  العاملين  »هذين 

األسلحة«.
سنوات  منذ  نددوا  الذين  الستة،  الخبراء 
على  الضوء  سلطوا  الحظر،  بانتهاكات 
طرابلس  العاصمة  حرب  خالل  الحظر  انتهاكات 
من قبل األطراف الداعمة لقوات القيادة العامة 
المرتزقة  عن  األممي  الفريق  وتحدث  والوفاق. 
القريبة  »فاغنر«  الخاصة  الشركة  في  الروس 
قد  الذيم  السوريين  والمقاتلين  موسكو،  من 
التقرير  ويعزز  ألفًا«.   13« إلى  عددهم  يصل 
إداناته  الئحة  إلى  ويضيف  االتهامات،  هذه 
األمن  شركة  مؤسس  برنس،  إريك  األميركي 
األميركي  للرئيس  المؤيد  ووتر«،  »بالك 
من  فقرات  وكشفت  ترامب.  دونالد  السابق 
إريك برنس  الماضي،  فبراير  التقرير نشرت في 
أو  بإرسال  متهمًا  المعلومات،  هذه  ينفي  الذي 
السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى 
القيادة  إلى قوات  »مروحيات هجومية مسلحة« 

العامة.
ويقول الخبراء إن عدد المرتزقة من »فاغنر« 
»ألفين«،  إلى  يصل  قد  ليبيا  في  نشروا  الذين 
وقف  اتفاق  من  الرغم  »على  أنه  موضحين 
ال   ،2020 أكتوبر   25 في  الموقع  النار  إطالق 
انسحبت  فاغنر  )شركة(  أن  على  يدل  شيء 
خاصة  روسية  شركة  الخبراء  وذكر  ليبيا«.  من 
سيستم  »روسيسكي  مجموعة  هي  أخرى 
طائرات  تجديد  في  لدورها  بيزوباسنوستي« 
الشركات  الئحة  على  وردت  كما  مقاتلة. 
نفت  التي  التركية  مجموعة »سادات«  المتهمة 

ليبيا. القيام بأي نشاط غير قانوني في 
السودانية  المسلحة  الجماعات  وبشأن 
القيادة  القوات  لقوات  الداعمة  والتشادية 
المسلحة  »الجماعات  أن  التقرير  ذكر  العامة، 
جنوب  في  مكان  كل  في  حاضرة  التشادية 
االجتماعية«.  الحياة  من  جزءًا  وأصبحت  ليبيا 
هون  مثل  »مدنًا  بأن  الفريق  مصادر  وأفادت 
المواطنين  من  متزايدًا  عددًا  شهدت  ومرزوق 
التي  المدن  تلك  في  المقيمين  التشاديين 

المسلح بشدة«. فيها وجودهم  يُالحظ 
تجنيد  بأن  التقرير  أقر  نفسه،  الوقت  وفي 
قوات القيادة العامة »ألفراد سودانيين مستمر، 
تتألف  كتيبة   128 و   116 خالل  من  سيما  ال 
قواتها من مئات المقاتلين السودانيين. الكتيبة 
للجماعات  الرئيسية  االتصال  نقطة  هي   128
من  اليومية  اإلمدادات  حيث  من  السودانية 
وتتواجد  والرواتب.  والذخيرة  واألسلحة  الغذاء 
هذه المجموعات بشكل عام في مناطق الجفرة، 
)حيث توجد معسكرات  وودان، وهون، وسوكنة 
وزلة  السودانية(،  الجماعات  لبعض  تدريب 

ومنطقة الهروج الجبلية«.
الوفاق،  قوات  مع  التركي  الدور  وفيما يخص 
أقامت جسرًا جويًا  أنقرة  إن  التقرير  قال واضعو 
قوات  إلى  العسكري  والعتاد  األسلحة  لنقل 
إن  وقال   ،2020 العام  طوال  الوفاق  حكومة 
في  أشدها  على  كانت  األسلحة  نقل  عمليات 
التي  الرحالت  جميع  وأن  المذكورة،  الفترة 
أو  مجدولة  غير  األسلحة  نقل  في  استخدمت 
رحالت مستأجرة تحاول إخفاء مسارها من خالل 
واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  على  البث  عدم 

باالستطالع. الخاص  اإلذاعة  لنظام 
الطيران  »لشركات  أن  الخبراء  فريق  والحظ 
ووكالئها  ومستأجريها  الطائرات  ومشغلي 
ذات  التحقيقات  مع  التعامل  على  القدرة 
بحيث  الجزاءات  تدابير  ومع  بالجزاءات  الصلة 
أعمال،  من  به  تقوم  فيما  االستمرارية  تضمن 
االمرونة،  من  كبير  قدر  على  الجهات  وتلك 
وبمقدورها أن تتصرف قبل أن يتمكن المجتمع 

الدولي من القيام بأي شيء«.
يلزم  بما  القيام  على  قادرة  أنها  إلى  وأشار 
الطائرات  أنشطتها، ونقل مكان تسجيل  إلخفاء 
شركة  أحست  فمتى  الطائرات،  مشغلي  وتغيير 
أنها  الجوي  النقل  في  العاملة  الشركات  من 
الخبراء  فريق  من  متمحص  تحقيق  موضوع 
أنشأت شركة جديدة في والية قضائية جديدة 

المالك. الطائرة من  وأعادت استئجار نفس 
»تقارير  هناك  أن  النهائي  التقرير  كما كشف 
لالستشارات  صادرات  شركة  بأن  تفيد  موثوقة 

قدمت  تركية  شركة  وهي  الدولية  الدفاعية 
الوفاق  حكومة  لقوات  العسكري  التدريب 
الشركة  هذه  وأن  السوريين  وللمقاتلين 
المقاتلين السوريين  مسئولة عن اإلشراف على 
عددهم  يقدر  والذي  الوفاق  لحكومة  الموالين 

بـ5 آالف مقاتل وعن دفع األموال لهم«.
الشركة  أن  الرغم من  التقرير: »على  وأضاف 

التركية أنكرت القيام بأي أنشطة من األنشطة 
الخاصة  العسكرية  الشركات  بها  تقوم  التي 
شركة  دور  إلى  استند  الفريق  فإن  ليبيا،  في 
السوريين  المقاتلين  تدريب  في  صادرات 
يعد  ما  وهو  السورية،  العربية  بالجمهورية 
1970 لسنة 2011  9 من القرار  انتهاكًا للفقرة 
توريد  يحظر  الذي  األمن،  مجلس  عن  الصادر 

التدريب  تقديم  أن  ويرى  ليبيا،  إلى  األسلحة 
للقرار ال غبار عليه«. انتهاك  العسكري 

في  مسلحة  جماعات  تواجد  التقرير  ورصد 
غير  »شرعية  اكتسبت  إنها  وقال  البالد،  غرب 
ارتفاعًا  الخبراء  فريق  »الحظ  حيث  مستحقة«، 
المسلحة  الجماعات  مختلف  توحيد  وتيرة  في 
للمجلس  المباشرة  السلطة  تحت  قادتها  أو 

الجماعات  نفاذ  استمرار  ظل  وفي  الرئاسي، 
خاصة  الدولة،  مؤسسات  داخل  إلى  المسلحة 
الخاصة،  الردع  وقوة  وغنيوة  النواصي  كتيبة 
غير  شرعية  تكتسب  الجماعات  هذه  صادرت 
داخل  تحتدم  المنافسة  وصارت  مستحقة، 
االقتصادية  العقوبات  وحول  األمني«.  الهيكل 
التي تستهدف أفرادًا أو كيانات، توصل الخبراء 

األسلحة. تتعلق بحظر  التي  النتيجة نفسها  إلى 
األصول  تجميد  »تطبيق  أن  الخبراء  أكد  فقد 
زال  ما  المعنيين  األشخاص  سفر  حظر  وتدابير 
حالة  »رصدوا  أنهم  إلى  مشيرين  مجدٍ«،  غير 
وكذلك  األصول«  تجميد  احترام  لعدم  واحدة 
بشأن  ليبيا«  في  الشفافية  في  دائمًا  »نقصًا 

المالية. العمليات 
الشرق  »سلطات  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
الخام  النفط  لتصدير  جهودها  واصلت  )البالد( 
بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات«. 
ما  مكررة  نفطية  »منتجات  أن  إلى  أيضا  وأشار 
عن  مشروعة  غير  بطريقة  تصديرها  يتم  زال 
لكنه  ضئيل،  النشاط  هذا  أن  ومع  البر.  طريق 
غرب  في  خصوصًا  السابقة  السنوات  عن  زاد 

الخبراء. حسب  ليبيا«، 
تزال  ال  أنه  الخبراء  فريق  تقرير  وأكد 
بصورة  برًا  تصدر  المكررة  النفطية  المنتجات 
هذا  حجم  صغر  من  الرعم  وعلى  مشروعة،  غير 
السابقة، ال  بالسنوات  مقارنة  زاد  فقد  النشاط، 
زيت  تحويل  يستمر  حيث  ليبيا،  غرب  في  سيما 
عبر  النفطي  الزاوية  مجمع  من  أساسًا  الغاز 
الواحد  اللتر  ويباع  تونس،  إلى  ونالوت  الجوش 
بمنطقة  الموازية  األسواق  في  البنزين  من 

ليبي. الزاوية بنحو نصف دينار 
وأزاح الفريق األممي الستار عن وجود شبكة 
ونشاط  الزاوية،  مدينة  في  للوقود  تهريب 
 ،2020 العام  من  الثاني  النصف  خالل  عملها 
العالمي  الطلب  تراجع  »حينما  أنه  إلى  مشيرًا 
على وقود النقل البحري في العام 2020 بسبب 
جائحة كورونا، ظلت أسعار السوق منخفضة بما 
في ذلك مناطق تموين السفن بالوقود بالقرب 
من ليبيا ومالطا، فمتوسط السعر الحالي لزيت 
الغاز البحري %0.1 من الكبريت في مالطا، وهو 

453 دوالرًا للطن المتري«.
تضارب  »وجود  إلى  التقرير  واضعو  ونبه 
مصالح بين األجهزة األمنية العاملة تحت والية 
ما  وهو  الوقود،  تهريب  حول  الوفاق،  حكومة 
الرحمن  عبد  اعتقال  لدى  التقرير  يكشفه 
 2020 أكتوبر  في  بـ)البيدجا«  الشهير  الميالد 

مسلحة«. مجموعات  احتجاجات  من 
وأوضحوا أنه »ال تزال البنى التحتية لشبكات 
التهريب من زوارة وأبو كماش على حالها ولم 
التصدير غير  القيام بعمليات  تفقد قدرتها على 
أنشطتها  »تستأنف  أن  متوقعين  المشروعة«، 
العالمي  الطلب  يرتفع  حالما  المشروعة،  غير 
مع  خاصة  البحري،  والنقل  الطائرات  وقود  على 
وارتفاع  الطائرات  وقود  على  الطلب  انخفاض 

وانخفاض سعره«. توافره 
عبد  التقريرـ  اهتمامات  بين  من  وكان 
أمن  مديرية  اعتقلته  الذي  الميالد،  الرحمن 
االتجار  بتهم   2020 أكتوبر   14 في  طرابلس 
رئيسًا  كان  وقد  الوقود،  وتهريب  البشر  في 
رهن  ووضع  السواحل،  لخفر  تابعة  لمفرزة 
يتبين  »لم  الخبراء:  وقال  الموقت،  االحتجاز 
أو  معه  التحقيق  عن  تفاصيل  الخبراء  لفريق 
باعتقاله  المحيطة  الظروف  وكانت  ممتلكاته، 
األمن  أجهزة  بين  المصالح  تضارب  على  دلياًل 
إنفاذ  حساب  على  الوفاق  لحكومة  التابعة 
فعل  ردة  االعتقال  عملية  وأعقبت  القانون، 
طلب  الذي  العسكري  العام  النائب  من  عنيفة 
يعمل  الذي  السواحل  خفر  قائد  إليه  يحال  أن 
الخبراء  فريق  لدى  يعرف  ولم  سلطته،  تحت 

الميالد«. اعتقال  مكان 
عند  األمميين  الخبراء  تقرير  يتوقف  لم 
ملتقى  أيضًا  واكب  بل  االنتهاكات،  هذه  رصد 
فريق  تقرير  وقال  الليبي،  السياسي  الحوار 
بليبيا  المعني  المتحدة  لألمم  التابع  الخبراء 
السياسي  الحوار  ملتقى  في  أعضاء  ثالثة  إن 
مشيرًا  عليهم،  عرضت  رشاوى  رفضوا  الليبي 
هذه  عند  أكثر  التوقف  يريد  ال  »الفريق  أن  إلى 
المسألة، وترد تفاصيل إضافية عن هذه الحالة 

13 السري«. في المرفق 
وأوضح نص التقرير »خالل الجولة األولى من 
ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره األمم 
 ،2020 نوفمبر  أوائل  في  المعقودة  المتحدة 
أن ثالثة مشاركين على  الخبراء  ثبت لدى فريق 
التصويت  أجل  رشاوى من  عليهم  األقل عرضت 

لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء«.
في  المشاركون  »كان  التقرير:  وأضاف 
حاسمين  المحاوالت  بهذه  المعنيون  الملتقى 
المسألة  هذه  وحظيت  الرشاوى،  رفضهم  في 
»كما  مردفًا:  كبير«،  إعالمي  باهتمام  حينذاك 
أعضاء  من  شكاوى  العام  النائب  مكتب  تلقى 
المدني بشأن تلك  المجتمع  الملتقى ومنظمات 
التقرير  من  الفقرة  هذه  واختتمت  المسألة«. 
عند  أكثر  التوقف  الفريق  يعتزم  »ال  بالقول: 
هذه  عن  إضافية  تفاصيل  وترد  المسألة،  هذه 
وثيقة  وتشير  السري«.   13 المرفق  في  الحالة 
المشاركين  من  اثنين  أن  إلى  بالتقرير  ملحقة 
»رشاوى  عرضا  السياسي  الحوار  منتدى  في 
150 ألفًا إلى مئتي ألف دوالر على ثالثة  بقيمة 
بالتصويت  تعهد  لقاء  األقل  على  مشاركين 

الوزراء«. رئاسة  لتولي  الدبيبة  الحميد  لعبد 
وبعد أن نال الدبيبة وحكومته ثقة البرلمان 
اليمين  وأدوا  الجاري،  مارس  من  العاشر  في 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  أصبح  الدستورية، 
سيحمل  المقبل  الخبراء  تقرير  كان  إذا  ما  حول 

الجديدة! جديدًا في ظل السلطة 

● جلسة لمجلس األمن

● فائز السراج● عبدالرحمن ميالد● خليفة حفتر

● رسم توضيحي نشره تقرير خبراء األمم المتحدة لـ»مظلة« على طول الشريط الساحلي غرب البالد )داعما للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني(

طرابلس، نيويورك: الوسط

أنقرة أقامت جسراً جوياً لنقل 
األسلحة إلى قوات الوفاق

طوال العام 2020

منتجات نفطية مكررة ما زال 
يتم تصديرها براً بطريقة

غير مشروعة

بين 150 و200 ألف دوالر 
رشاوى عرضت على ثالثة أعضاء 

بالملتقى للتصويت لـ»الدبيبة«

أعداد قوات »فاغنر« قد تصل 
إلى 2000 عنصر.. وال شيء 

يدل على انسحابهم
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خالل أسبوع من ذلك التصريح، وحتى تاريخه ال 
اللقاح، وما ورد بخطاب  توجد أية بوادر لوصول 
أخيرًا  الوزارة  وتنبيه  المكلف  الصحة  وزير  السيد 
بالخصوص )مرفق( خير دليل على صدق كالمنا 

وبأن النقابة ال تنطق عن الهوى«.
تأكيد  كــان  ــك،  ذل على  ــرد  ال معرض  وفــي 
لمواجهة  العليا  االستشارية  اللجنة  رئيس 
التطعيمات  أن  البكوش  خليفة  »كورونا«  جائحة 
للضغط  نتيجة  أجلت  بـــ»كــورونــا«  الخاصة 
وعــود  وفــق  الحالي  ــارس  م  28 إلــى  العالمي 
»يونيسيف«.  ومنظمة  »كوفاكس«  مجموعة 
واصفًا الوضع الوبائي بأنه »حرج لكنه مستقر«، 
وموصيًا بالتقليل من الحركة المجتمعية وارتداء 
على  عملت  لجنة  هناك  بــأن  ــاد  وأف الكمامة، 
حكومة  لرئيس  إحالتها  قبل  العروض  دراســة 
في  إجــراء  باتخاذ  وعد  الــذي  الوطنية  الوحدة 
على  التأخر  هذا  البكوش  وفسر  العاجل.  القريب 
عالميًا  احتكارًا  »هناك  إن  قائاًل  مفصل  نحو 
منعوا  وأوروبا  أميركا  وأن  فيروس كورونا،  للقاح 
الفتًا  كله،  العالم  اضطراب  وسط  اللقاح  خروج 
باعتماد  الحكومة  لرئيس  اإلذن  إعطائهم  إلى 
ستة أنواع من اللقاح وهي: »فايزر، أسترازينيكا، 
اللقاحان  جونسون،  آنــد  جونسون  موديرنا، 
بأن  اللجنة  رئيس  ونــوه  والصيني«.  الروسي 
المصادر  عبر  اللقاح  وصول  هو  األكبر  االحتمال 
الوبائيات من خالل  لجنة  أن  إلى  البديلة، وأشار 
اإلصابات  أن معدل  أكدت  أشهر  لعدة  دراساتها 
بالساللة  ــات  ــاب إص تسجيل  بعد  يتغير  لــم 
اإلصابة  نسبة  وأن  الفيروس،  من  المتحورة 

لألطفال ال تختلف عن الفيروس األول.
حكومة  حجر  في  ألقيت  التي  المثقلة  التركة 
إلى  الليبي  للشأن  متابعين  دفعت  الدبيبة 
الموقتة  السلطة  نجاح  فــرص  عن  التساؤل 
ورثته  كارثي  صحي  وضع  مواجهة  في  الجديدة 
من  يخفف  قد  السابقتين،  الحكومتين  من 
للحكومة  الــالزمــة  الميزانيات  توافر  وطأته 
حكومية  لخطة  رهنًا  سيكون  ما  وهو  الجديدة، 
يمثل  ما  وهو  األزمــة،  احتواء  تحاول  متكاملة 
مكافحة  كانت  ــذي  ال للدبيبة  صعبًا  اختبارًا 
وصوله  قبل  تعهداته  رأس  على  ــا«  »كــورون

وحكومته إلى السلطة.

مليون  ربع  من  أكثر  أن  وقدرت  األطفال،  وشلل 
طفل فقدوا جرعاتهم من اللقاحات األساسية.

الصحية  األوضــاع  في  التردي  هــذا  ووســط 
يومين،  بنحو  الدستورية  اليمين  قسم  وقبل 
الوطنية عبدالحميد  الوحدة  ألغى رئيس حكومة 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  قرار  الدبيبة 
الماضي  العام  صــدر  الــذي  واليته،  المنتهية 
وأقر  »كورونا«،  فيروس  مجابهة  لجنة  بإنشاء 
العام«  الوطني  بـ»االستياء  نفسه  الوقت  في 
الوباء،  لمواجهة  اتخذت  التي  اإلجــراءات  من 
»كورونا  فيروس  لقاح  ستوزع  حكومته  أن  معلنًا 
دون  والمقيمين  الليبيين  جميع  على  المستجد« 
خالل  نفسه  الوقت  في  وشدد  استثناءات،  أية 
»كورونا«  لجائحة  الوطني  المؤتمر  في  كلمته 
وتوزيعه  اللقاح  توفير  ــرورة  ض على  السبت، 
في  كثيرًا  »تأخرت  ليبيا  أن  مؤكدًا  الشعب،  على 
مفتوحًا  السؤال  بقي  ذلك  ومع  إليه«،  الوصول 

بشأن موعد وصول اللقاح.
جهتها،  ومن  ليبيا،  ألطباء  العامة  النقابة 
مع  عاجل  تحقيق  بفتح  العام  النائب  طالبت 
لقاح  وصول  تأخر  في  والمتورطين  المسؤولين 
على  »صراع  عن  متحدثة  ليبيا،  إلى  »كورونا« 
عليها  للحصول  يسعون  التي  والنسب  الرشاوى 
النقابة  بيان  ولفت  المصنعة«.  الشركات  من 
معظم  فيه  نــرى  ــذي  ال الوقت  »وفــي  أنــه  إلــى 
مواطنيها ضد  بتطعيم  تقوم  والحكومات  الدول 
والمكلفين  والمعنيين  نجد مسؤولينا  الفيروس، 
اللقاءات  مرحلة  في  ــوا  زال ما  الجائحة  بهذه 
بأن  التذكير  وأعادت  واالجتماعات«،  والمقابالت 
»أحد األساتذة المحترمين الذي صرح أيضًا منذ 
ليبيا  إلى  سيصل  اللقاح  بأن  أسابيع  ثالثة  نحو 

للوعي  تام  غياب  ظل  في  المصابة،  للحاالت 
باتخاذ  تنفيذه  وعدم  المواطن  لدى  وااللتزام 
أن  إلى  اللجنة  ونبهت  االحترازية«.  اإلجــراءات 
والحماية  واالختبارات  الكشف  مواد  توافر  عدم 
»ينذر  بالفيروس  اإلصابة  لتجنب  الشخصية 
امتالء  مؤكدة  عقباها«،  تحمد  ال  صحية  بكارثة 

األسرة بمستشفى العزل السريري بالمنصورة.
جبل  سكان  من  عاليًا  االستغاثة  صوت  وكان 
تجاوز  على  بمساعدتهم  طالبوا  الذين  نفوسة، 
إن  وسكان-  نواب  -ووفــق  حيث  المحنة،  هذه 
الفيروس  من  شرس  لهجوم  »تتعرض  المنطقة 
المواطنين«،  بين  سريع  بشكل  يتفشى  الذي 
مشيرة إلى أن »المنطقة تعاني من نقص شديد 
وأسطوانات  العزل  وغــرف  الطبية  الكوادر  في 
تساعد  التي  االحتياجات  كل  وأيضًا  األكسجين، 

في تقليل نسبة اإلصابة وإنقاذ المرضى«.
التلوث  »نسبة  ــإن  ف عــيــان  شــهــود  ووفــق 
مرتفعة في أماكن العزل ومعامل سحب العينات، 
وال يوجد مواد لمواجهة الوباء، حيث إن الجميع 
األربعاء،  كاباو،  بلدية  أعلنت  كما  خطر«.  في 
القطاعات  كل  وإقفال  القصوى«،  »النفير  حالة 
للبلدية؛  اإلدارية  الحدود  داخل  الواقعة  الخدمية 
الكوادر  وناشدت  الوبائي.  الوضع  تفاقم  جراء 
مدينة  إلنقاذ  عاجل«  »بشكل  التدخل  الطبية 
وإصابات  وفيات  حصيلة  ارتــفــاع  بعد  كاباو 
فيروس »كورونا المستجد« داخل البلدية لليوم 

الرابع تواليًا.
وفي أحدث تشخيص عالمي لألوضاع الصحية 
في البالد، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر 
التي  الليبية  الصحية  الرعاية  مرافق  نصف  من 
كانت تعمل في العام 2019 أجبرت على اإلغالق 

2020. وأضافت المنظمة في تقريرها  في العام 
يعود  اإلغالق  أن  ليبيا  في  الوضع  عن  السنوي 
إلى التهديدات األمنية ونقص التمويل الوطني، 
مشيرة إلى أن المرافق التي ظلت مفتوحة عانت 
وتفاقمت  الكهرباء  في  متكررة  انقطاعات  من 

الــمــولــدات  لتشغيل  ــود  ــوق ال نقص  بسبب 
انقطاع  أن  إلى  المنظمة  وأشــارت  االحتياطية. 
الحيوية  اللقاحات  مخزون  على  أثر  الكهرباء 
لخطر  األطــفــال  وعــرض  التحصين  وجـــداول 
الحصبة  مثل  الحياة  تهدد  بأمراض  اإلصابة 

برئاسة  الوطنية  ــدة  ــوح ال حكومة  تتسلم 
البالد  في  السلطة  مقاليد  الدبيبة  عبدالحميد 
بفيروس  اإلصابات  منحنى  في  كبير  تصاعد  مع 
أسباب  بشأن  والــجــدل  المستجد«،  »كــورونــا 
للفيروس،  المضادة  اللقاحات  ــول  وص تأخر 
نتيجة نقص  المتكررة  واالستغاثات واالستقاالت 
وتتزايد  بالبالد،  الصحية  المرافق  في  اإلمكانات 
والتحديات  البالد  في  الصحية  األوضاع  خطورة 
اكتشاف  مع  وحكومته  الدبيبة  تواجه  التي 
ساللتين من الوباء المتحورتين، اللتين اكتشفتا 
في بريطانيا وجنوب أفريقيا في مدينة مصراتة.

لإلصابات  الرقمية  اإلحصائيات  وتكشف 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنها  التي 
تسجيل  مع  بالفيروس،  اإلصابات  في  تصاعدًا 
ــا  »كــورون بــفــيــروس  ــدة  جــدي ــة  إصــاب  1045
حين  في  األربعاء،  حصيلة  آخر  وفق  المستجد«، 
توفي  حين  في  مصابًا،   1155 للشفاء  تماثل 
في  واضحًا  المؤشر  ارتفاع هذا  وبدا  آخرون،   16
جديدة  إصابات  سبع  سجلت  التي  الكفرة  بلدية 
االستشارية  اللجنة  اعتبرته  ما  وهو  السبت، 
المدينة  في  الــوبــاء  لمكافحة  العليا  الطبية 
باأليام  مقارنة  اإلصابات  في  ملحوظًا«  »ارتفاعًا 

الماضية.
هو  البالد  في  الوبائي  للوضع  األهم  التطور 
»كورونا  فيروس  بساللتي  إصابة   17 اكتشاف 
مصراتة،  مدينة  في  المتحورتين  المستجد« 
أفريقيا.  وجنوب  بريطانيا  في  اكتشفتا  اللتين 
المركز  لفرع  تابع  فيروسات  خبراء  فريق  ودرس 
مشغالت  باستخدام  لمصابين،  عينة   32
للفيروس،  المتحورة  السالالت  تحدد   »PCR«
لتكتشف عينتين مصابتين بالساللة البريطانية، 
فيما  أفريقيا،  جنوب  بساللة  مصابة  عينة  و15 
الدراسة  هذه  إن  األمــراض  مكافحة  مركز  قال 
كما  اإلنجليزية،  الساللة  انتشار  سرعة  تؤكد 
المكتشفة  أفريقيا،  جنوب  ساللة  انتشار  تسجل 
ألول مرة في ليبيا. وتابع: »اكتشاف هذه األنواع 
ما يحدث حاليًا من  ليبيا قد يفسر  المتحورة في 
بصورة  الوضع  وتفاقم  الوباء،  انتشار  سرعة 
الحاالت  ارتفاع  في  السبب  يكون  وربما  خطيرة، 
نسبة  وازديــاد  خطيرة،  بمضاعفات  المصحوبة 

الوفيات في األسابيع األخيرة«.
اإلمكانات  نقص  استمرار  بموازاة  ذلك  يأتي 
رئيس  دفــع  ما  البلديات،  مختلف  في  الطبية 
في  »كورونا«  وباء  لمكافحة  التنفيذية  اللجنة 
تقديم  إلى  مــازق،  عبدالرحيم  األخضر،  الجبل 
في  الوبائي  الوضع  تفاقم  وســط  استقالته، 
المنطقة الواقعة شرق ليبيا، التي تشهد ازديادًا 
الفيروس.  جراء  واإلصابات  الوفيات  أعداد  في 
بهدف  الصحة  ــر  وزي إلــى  قدمه  خطاب  وفــي 
إعفائه من منصبه، قال مازق إنه »غير قادر على 
االستمرار بمهامه المكلف بها«، دون أن يوضح 
األسباب التي دفعته إلى ذلك. وفي هذا السياق 
لمكافحة  الطبية  التنفيذية  اللجنة  تحذير  كان 
»كورونا« بالجبل األخضر من وقوع كارثة صحية 
بسبب ازدياد أعداد الوفيات واإلصابات بفيروس 
إنها  اللجنة  وقالت  المنطقة.  في  »كــورونــا« 
»كورونا«،  وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  خاطبت 
مضيفة  منها،  تصريح  أو  رد  أي  تتلق  لم  لكنها 
متسارعًا  وازديــادًا  انتشارًا  »تسجل  المنطقة  أن 

● ممرضة ليبية تأخذ مسح طبية لفيروس »كورونا«

● مسحة طبيبة لفيروس »كورونا« في مركز بنغازي الطبي

● رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خالل مشاركته في المؤتمر الوطني لجائحة كورونا في العاصمة طرابلس السبت

تصاعد منحنى اإلصابات.. وغموض اللقاح مستمر

»متحور كورونا« الجنوب أفريقي يستقبل الحكومة الجديدة

طرابلس - الوسط

رعب في مصراتة بعد اكتشاف 15 عينة مصابة بساللة جنوب أفريقيا.. واستغاثات في جبل نفوسة.. واستقالة رئيس لجنة »كورونا« في الجبل األخضر

حكومة الدبيبة ستستكمل برنامج اإلصالح االقتصادي.. وانتعاش االستثمار يحتاج إلى إدارة ممتازة واستقرار

المحلل االقتصادي وحيد الجبو لـ»الوسط«:

»الصحة العالمية«: إغالق 
نصف مرافق الرعاية الصحية 

الليبية في 2020

نقابة األطباء تطالب بتحقيق 
في تأخر اللقاحات.. والبكوش 

يوضح األسباب

خالل  استثمارية  دفعة  لحدوث  فرص  هناك  هل   •
المرحلة المقبلة في عمر البالد؟

استراتيجي  وموقع  غنية  أرض  ليبيا  نعم،   -
إلى  تحتاج  فقط  األرض،  تحت  كثيرة  ــوارد  ومـ
واستقرار,  ممتازة  وإدارة  وخارجي  محلي  استثمار 
تدفقات  فستكون  االستقرار  توافر  إذا  وأعتقد 

استثمارية دولية كثيرة.
من  اقتصادية  إصالحات  أقرت  السراج  حكومة   •
استكمال  سيناريوهات  ما  الصرف..  سعر  بينها 

السلطة الجديدة هذه اإلصالحات؟
االقتصادية  اإلصالحات  من  حزمة  هناك  نعم   -
تنفيذ  فقط  وجرى  الوفاق،  حكومة  عهد  في  أقرت 
وفرض  النقدية  بالسياسة  المتعلقة  اإلصالحات 
الرسم على مبيعات النقد األجنبي، وفشلت حكومة 
االقتصادي  اإلصالح  مسيرة  استكمال  في  الوفاق 

بسبب االنقسام وعدم االستقرار وسوء اإلدارة.
هذا  في  الجديدة  الحكومة  ستستكملها  وهل   •

الوقت الضيق )٩ أشهر(؟
لم  ما  بتنفيذ  اإلسراع  على  ستعكف  الحكومة   -
ينفذ، خصوصًا بعد توحيد المؤسسات االقتصادية 
اقتصادية  قيادات  اختيار  وإعادة  االنقسام،  وانتهاء 

جديدة في هذه المرحلة.
النقد  وصندوق  الدولي  البنك  أن  تعتقد  هل   •
االقتصادية  السياسات  مع  أوسع  دور  لهما  سيكون 

للحكومة الجديدة؟
يمكن  ولكن  مستدينة،  دولــة  ليست  ليبيا   -
الدولي،  والبنك  النقد  صندوق  لمشورة  االستماع 
الليبي،  االقتصاد  لتقوية  المؤسستين  برأي  واألخذ 
ووضع استراتيجية لتحسين األداء ومقاومة الفساد.

 ٢٤ في  الليبي  االقتصاد  آفاق  ترى  كيف  أخيرًا:   •
ديسمبر ٢٠٢١؟

االنتخابات  انطالق  موعد  هو  التاريخ  هذا   -
طيبة  ببداية  متفائل  ــا  وأن والرئاسية،  العامة 
وتحسن  النفط  إنتاج  زيادة  استمرار  مع  وانطالقة 
وتجاوز  الليبي  االقتصاد  تحسن  وبالتالي  أسعاره، 
النقدية  العائدات  استغالل  يظل  لكن  الصعوبات، 
من النفط والغاز بشكل صحيح وأمثل هو المعيار، 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  قيام  وتشجيع 
لقيادة  الليبي  الشباب  أمـــام  الفرصة  وفــتــح 
إلى  ليبيا  تصل  حتى  االقتصادية  المؤسسات 

شاطئ األمان االقتصادي والمعيشي.

للحكومة  االقتصادية  التحديات  أبرز  ترصد  كيف   •
الجديدة خالل التسعة أشهر المقبلة؟

موجة  من  الخروج  كيفية  هي  التحديات  أبرز   -
األجنبية،  العملة  صرف  سعر  ارتفاع  بسبب  الغالء 
تهريب  على  والقضاء  الدخل،  مصادر  تنويع  وسبل 
الوقود، والبطالة، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص، 
وتحسين  واألجنبي،  العربي  االستثمار  ــودة  وع

مستوى الخدمات ومستوى المعيشة للمواطن.
• وماذا عن المعوقات التي تعرقل انطالق االقتصاد 

الليبي ومواجهة هذه التحديات؟
في  تتركز  وكانت  انتهت،  المعوقات  ــرز  أب  -
مثل  السيادية  االقتصادية  المؤسسات  انقسام 
الوطنية  والمؤسسة  الــمــركــزي،  ليبيا  مصرف 
وتوقف  لالستثمار،  الليبية  والمؤسسة  للنفط، 
االقتصاد  عصب  وهو  عديدة،  مرات  النفط  إنتاج 
الواحد  الشعب  أبــنــاء  بين  واالقــتــتــال  الليبي، 
حكومة  أداء  بداية  ومع  واآلن  األمني،  واالنفالت 
بعون  ليبيا  تبدأ  سوف  مهامها  الوطنية  الوحدة 
اهلل في تجاوز هذه الصعوبات واالنطالق إلى البناء 

واإلنتاج.
الحكومة  في  مالية  وزير  أو  اقتصاد  وزير  أنك  لو   •
الجديدة كيف ستخطو أولى خطواتك في الحكومة؟

هو  الوزير  من  مطلوب  شيء  أول  أن  أعتقد   -
القرار،  صناعة  في  االقتصاديين  الخبراء  إشــراك 
االقتصادي  الوضع  لتغيير  السريعة  التدابير  واتخاذ 
المكان  المناسب في  الرجل  الحالي، خصوصًا وضع 
زيارات  وإجراء  ميدانيًا،  األعمال  ومتابعة  المناسب، 

لكل أنحاء ليبيا للوقوف على األوضاع.
هل  اإلعمار..  إعادة  ملف  يمضي  أن  تتوقع  كيف   •
سينتظر  أم  الحكومة  هــذه  عهدة  في  سيكون 

االنتخابات؟
الوطنية  الوحدة  حكومة  من  حاليًا  المطلوب   -
الخدمات  وإلعــادة  المعيشة،  مستوى  تحسين  هو 
والرعاية  والــوقــود،  والسيولة،  الكهرباء،  مثل 
لالنتخابات  ــداد  ــ واإلع جــيــدة،  لــدرجــة  الصحية 
ستبدأ  الحكومة  أن  وأعتقد  والرئاسية،  التشريعية 
زمنية،  مراحل  وعلى  الحقًا  اإلعمار  ــادة  إع ملف 
رصــدت  متى  ــك  ذل فــي  صعوبة  هناك  وليست 
تفعيل  إعــادة  هو  والمطلوب  للتنمية،  الميزانية 
اتفاقات اإلنشاءات والبناء واإلعمار السابقة مع عدد 

من الدول الشقيقة والصديقة.

●  اجتماع سابق بين رجال األعمال في غرفتي التجارة  الجيزة وطبرق

معوقات العالقات التجارية مع الجوار الليبي ستزول خالل الفترة القليلة املقبلة

الوطنية  الوحدة  ورثت حكومة 
الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة 
التحديات  تركة صعبة من 

لكنها  والمالية،  االقتصادية 
تعمل في ظل ظروف سياسية 

أقل وطأة من حكومتي 
األمر  و»الموقتة«.  »الوفاق« 
متشابكة  أسئلة  يطرح  الذي 

االقتصادي  األداء  بشأن مستقبل 
والسيناريوهات  الحكومة،  لهذه 

أشهر  التسعة  المتوقعة خالل 
الرسمي  العمر  وهي  المقبلة، 

لهذه السلطة. في هذا الحوار، 
وحيد  االقتصادي  المحلل  يطرح 
الالزمة لحدوث  الشروط  الجبو 
البالد،  في  اقتصادية  انتعاشة 

العوائق  إلى تذليل  ويدعو 
ودول  ليبيا  بين  الحكومية 

الجوار من أجل دفعة استثمارية 
البالد. ●  وحيد الجبوفي 

• ما الدور المنتظر من المستثمرين ورجال األعمال 
في ليبيا والجوار خالل المرحلة المقبلة؟

الصعوبات  الــحــكــومــات  تــذلــل  أن  يجب   -
وتسهيل  التأشيرة  فــرض  مثل  أواًل،  أمامهم 
الــتــحــويــالت الــبــنــكــيــة، وتــطــبــيــق اإلعــفــاءات 
األجنبي  االستثمار  قانون  في  جاء  كما  الضريبية، 
التجارية  الــغــرف  تفعيل  ثــم  ــن  وم ليبيا،  فــي 
بين  الزيارات  تبادل  ثم  األعمال  رجال  ومجالس 
والمغرب  وليبيا  وتونس  مصر  المستثمرين 
في  الراغبين  العرب  المستثمرين  وكل  والجزائر، 

ليبيا. إلى  التوجه 

مع  مفتوحًا  الملف  هــذا  يبقى  أن  ممكن  إذن   •
الحكومة المنتخبة بعد 24 ديسمبر المقبل؟

وربما  سنوات،  إلى  يحتاج  اإلعمار  بالتأكيد،   -
مع  ويستمر  البرنامج  في  الحالية  الحكومة  تبدأ 

انتخاب الحكومة القادمة.
• وكم هي التكلفة المتوقعة له؟

- ستكون بعشرات المليارات من الدوالرات.
• على ذكر اإلعمار والمشاريع المنتظرة ما المستوى 
دول  مع  واالقتصادية  التجارية  للعالقات  المطلوب 

الجوار خصوصًا تونس ومصر وغيرهما؟
عالقات  تمتلك  زالــت  وما  كانت  ليبيا  دولــة   -
تجارية مع دول الجوار، وأعتقد أن المعوقات ستزول 
مع  ليبيا  عالقات  ألن  المقبلة،  القليلة  الفترة  خالل 
والسودان  والجزائر  وتونس  مصر  خصوصًا  الجوار 

ومالطا تاريخية وتتمتع بعمق استراتيجي.
)الليبي  الجانبين  من  المطلوبة  اإلجـــراءات  ما   •

والجوار( لتنشيط التبادل التجاري؟
- إعادة تفعيل االتفاقات الموقعة بين ليبيا ودول 
الجوار، وتسهيل دخول رجال األعمال في دول الجوار، 
والمطارات  الموانئ  وربط  الدخول،  تأشيرة  وإلغاء 

بين ليبيا ودول الجوار لتنشيط النقل التجاري.

ملف إعادة اإلعمار يحتاج إلى 
سنوات.. والمطلوب إعادة تفعيل 

اتفاقات اإلنشاءات السابقة

الوسط: عالء حموده
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● حركة الطيران العالمية تبحث عن مالذ من أزمة »كورونا«. )أرشيفية: اإلنترنت(

حرب اللقاحات تقسم المقسم

»كورونا« يوزع موجة رعب جديدة على العالم
موجة  توزيع   »19  - »كوفيد  فيروس  بدأ 
ظهور  بعد  العالم،  على  الرعب  من  جديدة 
وأسرع  خطورة  أكثر  فرنسا  في  جديدة  ساللة 
بحياة  الوباء  أودى  وفيما  غيرها،  من  انتشارا 
أوروبا، ومع هذا  900 ألف شخص في  أكثر من 
المادية  خسائره  فاقمت  الذي  المتنقل  الموت 
الخسائر  إجمالي  وحدها  المتحدة  الواليات  في 
خاضتها  التي  الحروب  كل  في  بها  منيت  التي 
بشأن  واالنقسامات  الغموض  يتزايد  تقريبا، 
المتحدة  الواليات  أنتجتها  التي  اللقاحات 

والصين. وروسيا  وبريطانيا 
»كورونا«  من  جديدة  الساللة  وظهرت 
توضح  ولم  الفرنسية،  بريتاني  منطقة  في 
الساللة  هذه  كانت  ما  إذا  األولية  التحاليل 
وتشير  غيرها،  من  انتشارا  وأسرع  خطورة  أكثر 
الساللة  اكتشاف  إلى  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
الجديدة في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة 
المراكز  تحذير  مع  تماشى  ما  وهو  النيون. 
أن  من  األمراض  على  للسيطرة  األميركية 
وازدادت  الماضي،  الربيع  في  »ازدادت  الحاالت 
إذا  اآلن  ترتفع  وسوف  الصيف،  في  أخرى  مرة 
في  نستمر  فيما  االحتياطات،  اتخاذ  عن  توقفنا 

الناس«. والمزيد من  المزيد  تطعيم 
 »19  - »كوفيد  أودى  حين  في  ذلك  يأتي 
أنحاء  في  شخص  مليون   2.66 من  أكثر  بحياة 
وفاة  ألف   900 من  أكثر  ذلك  في  بما  العالم، 
وفقا  بالوباء  تضررا  األكثر  القارة  أوروبا،  في 
التي  المنطقة  وسجلت  عالمية.  إلحصاءات 
روسيا  بينها  من  ومنطقة  بلدا   52 تشمل 
 42689923 )من  وفاة   900936 وتركيا، 

إصابة(.
الفيروس  انتشار  خسائر  تتوقف  ولم 
موقع  طرح  إذ  االقتصادي،  الجانب  على 
الواليات  نفقات  بين  مقارنة   »gulftoday«
التي  الحروب  وعلى  الفيروس  على  المتحدة 
فتبين  التضخم،  معدل  حساب  مع  خاضتها، 
أربعة تريليونات دوالر  مثال أن واشنطن أنفقت 
دوالر  مليار  و300  الثانية،  العالمية  الحرب  في 
الكورية  والحرب  األولى  العالمية  الحرب  في 

.)1953-1950(
فيتنام  على  الحرب  نفقات  إجمالي  وبلغ 
العراق  على  الحرب  تكلفة  أما  مليار دوالر،   738
 2.3 بلغت  فقد   ،2001 العام  منذ  وأفغانستان 
أنفقت  فقد  المجمل،  وفي  دوالر.  تريليون 
الواليات المتحدة 7.9 تريليون دوالر منذ بداية 
جراء  من  أنفقت  فيما  األولى،  العالمية  الحرب 
دوالر،  تريليونات  ستة  نحو  »كورونا«  فيروس 
أرقام نفقات  الرقم قابل لالرتفاع وتخطي  وهذا 
إدارة  أقرت  أيام،  وقبل  الماضي.  القرن  حروب 
التحفيز  حزمة  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس 

معارضة  رغم  دوالر،  تريليون   1.9 تبلغ  التي 
باهظة. أنها  رأوا  الذين  الجمهوريين 

من  ثالثة  موجة  وصول  أجبر  أوروبا،  في 
تدابير  فرض  على  إيطاليا   »19  - »كوفيد 
اإلغالق في معظم أنحائها. كذلك، تثير الموجة 
الثالثة من الفيروس مخاوف في ألمانيا وفرنسا 
فرنسا  أما  قيود.  فرض  إعادة  إلى  يؤدي  قد  ما 
 - »كوفيد  مرضى  من  مئة  نحو  إجالء  فتعتزم 
19« هذا األسبوع من المنطقة الباريسية، حيث 
قدرتها  المستشفيات  اإلنعاش في  أقسام  بلغت 
الرئيس  وقال  تقريبا.  القصوى  االستيعابية 
األرجح  على  »سيتخذ  إنه  ماكرون  إيمانويل 
ودعت  الوباء.  تفشي  لمكافحة  جديدة«  قرارات 
المركزة  العناية  ألطباء  األلمانية  الجمعية 
للتدابير  الفورية  العودة  إلى  الحكومة  اإلثنين 
قامت  بعدما  الثالثة،  الموجة  الحتواء  الصارمة 
موجة  من  الحد  أجل  »من  بتخفيفها  السلطات 

قوية«. ثالثة 
العالمية  الصحة  منظمة  لتقرير  وانتظارا 
لوباء  المسبب  »كورونا«  فيروس  منشأ  حول 
»كوفيد - 19«، فإن خبراء يعتقدون أن مصدره 
عدوى  انتقال  فرضية  أن  ويرون  الخفافيش، 
نمس  مثل  وسيط  حيوان  خالل  من  »كورونا« 
غير  ترجيحا«.  »األكثر  هي  سواهما،  أو  أرنب  أو 
أن العينات المأخوذة من آالف الحيوانات البرية 
والمنزلية التي تربى في المزارع، لم تكشف أي 

لفيروس »كورونا«. أثر 
العدوى  انتقال  فرضية  الخبراء  يستبعد  ولم 
فرضية  وهي  المجمدة  اللحوم  طريق  عن 
»صالحة  الفرضية  هذه  وتعتبر  بكين.  ترجحها 
الهولندية  الفيروسات  لعالمة  وفقا  تماما« 
قالت  التي  البعثة،  في  العضو  كوبمانز  ماريون 
على  تجارب  أجرت  العالمية  الصحة  منظمة  إن 
جاءت  أسابيع،  ثالثة  لمدة  مجمدة  أسماك 
نتائجها مقنعة، ويرى علماء آخرون على العكس 
استبعد  ووهان  في  مستبعد.  األمر  هذا  أن 
طريق  عن  الفيروس  تفشي  فرضية  الخبراء 
كما  الفيروسات،  لعلم  ووهان  معهد  من  الخطأ 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  إدارة  زعمت 

ترمب.
تيدروس  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  لكن 
أن  الحق  وقت  في  أكد  غيبريسوس  أدهانوم 
ما  في  مطروحة«  زالت  ما  الفرضيات  »جميع 
بأن  ووعد   ،»19  - »كوفيد  وباء  بمنشأ  يتعلق 
التي  للشكوك  حد  لوضع  شفافا  التحقيق  يكون 

البعثة. تحوم حول مهمة 
تحاصر  األسئلة  تزال  ال  األثناء،  هذه  في 
اللقاحات المضادة للفيروس، حيث يبحث خبراء 
لقاح  سالمة  في  العالمية  الصحة  منظمة  من 
استخدامه  عن  توقفت  الذي  »أسترازينيكا« 
خطرة  جانبية  آثار  من  خوفا  عدة  أوروبية  دول 
 900 الوباء بحياة أكثر من  محتملة، فيما أودى 

ألف شخص في أوروبا.

الصحة  منظمة  أوصت  ذلك،  غضون  في 
بمواصلة  األوروبية  األدوية  ووكالة  العالمية 
األوروبية  الهيئة  وتقول  »أسترازينيكا«.  إعطاء 
اعتبرت  فيما  أخطاره  تفوق  اللقاح  فوائد  إن 
رابط  يوجد  ال  أنه  العالمية  الصحة  منظمة 
ومشكالت  اللقاح  بين  المرحلة  هذه  في  مثبت 
تم  أشخاص  لدى  سجلت  التي  الخطيرة  الدم 

. تطعيمهم
وعلقت سبع دول أوروبية إضافية هي ألمانيا 
والبرتغال  وإسبانيا  وسلوفينيا  وإيطاليا  وفرنسا 
كإجراء  »أسترازينيكا«  لقاح  إعطاء  والتفيا 
خطرة  دموية  مشاكل  ظهور  بعد  احترازي، 
وتجلطات  الدم  تخثر  مثل  متلقيه،  بعض  لدى 
وقبرص  ولوكسمبورغ  السويد  وحذت  دموية. 
وكالة  من  توصية  الدول  هذه  وتنتظر  حذوها. 

األوروبية. األدوية 
الذي  فيران،  أوليفييه  الفرنسي  الصحة  وزير 
بلده  في  التحصين  حملة  استئناف  في  يأمل 
الذين  األشخاص  إن  قال  »أسترازينيكا«،  بلقاح 
 15 وعلق  خطر«.  في  »ليسوا  منه  جرعة  تلقوا 
لكن  احترازي.  كإجراء  اللقاح  استخدام  بلدا 

بهذا  حملتهما  أطلقتا  وسيراليون  جورجيا 
آثاره  من  المخاوف  متجاهلتين  اإلثنين،  اللقاح 

الجانبية.
برايوت  الوزراء  رئيس  تلقى  تايالند،  وفي 
لقاح  من  األولى  الجرعة  تشا  أو  تشان 
بهذا  الحملة  بدء  إلى  يشير  ما  »أسترازينيكا« 
شركة  وتقول  أليام.  تعليقها  بعد  اللقاح 
زيادة  على  دليل  يوجد  »ال  إنه  »أسترازينيكا« 
لقاحها.  عن  ناجمة  دموية  جلطة  حدوث  خطر« 
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أن هذا اللقاح الذي يعطى على نطاق واسع في 

المتحدة، »آمن« و»فعال جدا«. المملكة 
مشاكل  إلى  تضاف  جديدة  مشكلة  وهذه 
عن  أعلن  أن  سبق  الذي  »أسترازينيكا«  مختبر 
خفض جديد في شحنات اللقاحات الموجهة إلى 
مشاكل  بسبب  يونيو  بحلول  األوروبي  االتحاد 
األوروبي  االتحاد  يستبعد  وال  التصدير.  في 
هذه  مستنكرا  المختبر،  ضد  قانونية  مالحقات 
إن  األوروبية  المفوضية  وقالت  التأخيرات. 
من  أكثر  »وصول  أيضا  يتوقع  األوروبي  االتحاد 
200 مليون جرعة« من لقاح »فايزر-بايونتيك« 

ينص  اتفاق  بعد  العام،  من  الثاني  الربع  في 
التسليم. عمليات  تسريع  على 

إبرام  عن  جانبها  من  أعلنت  »أسترازينيكا«، 
هذا  البالد  لتزويد  المتحدة  الواليات  مع  اتفاق 
عالج  من  جرعة  ألف   700 إلى  يصل  بما  العام 
فيروس  ضد  التطوير  قيد  المضادة  باألجسام 
تخفيف  وشك  على  فإنها  الصين  أما  »كورونا«. 
القيود المفروضة على دخول أراضيها لمواطني 
لكن  المتحدة  الواليات  فيها  بما  معينة  دول 

شرط أن يكونوا تلقوا لقاحا صينيا.
»سبوتنيك-في«  لقاح  زرع  األثناء  هذه  في 
الشرقية  الكتلة  دول  بين  االنقسام  الروسي 
سابقا التي كانت تابعة لموسكو، إذ إن بعضها 
بمثابة  أنه  أخرى  دول  ترى  فيما  نعمة  يعتبره 
الذي  اللقاح  ويستخدم  للكرملين.  دعائية  أداة 
دراسة  بحسب   %  91.6 إلى  فعاليته  تصل 
الوكالة  أن  إال  العالم  في  عدة  دول  في  حديثة، 

األوروبية لألدوية لم ترخصه بعد.
الشيوعية  الدول  بعض  تعتزم  ذلك،  رغم 
حاليا،  األوروبي  االتحاد  في  واألعضاء  سابقا 
تستفيد  روسيا  أن  محللون  ويرى  استخدامه. 
إلثارة  جهودها  ظل  في  الوضع  هذا  مثل  من 
تسيطر  كانت  التي  المنطقة  في  اضطراب 
ميشال  وقال  عقود.  ثالثة  من  أكثر  منذ  عليها 
األلماني:  مارشال  صندوق  من  بارانوفسكي 
أداة  أصبح  سبوتنيك-في  أن  جدا  الواضح  »من 
قوة ناعمة بالنسبة لروسيا«. ورأى بارانوفسكي 
أن  وارسو،  في  الصندوق  مكتب  يدير  الذي 
الهدف السياسي من ذلك »هو تقسيم الغرب«.

في  نفسها  وجدت  التي  سلوفاكيا  وتعد 
مواجهة أزمة حكومية بعد أيام من تلقيها أول 
األول  في  »سبوتنيك-في«  جرعات  من  شحنة 
رحب  وقت  ففي  ذلك.  على  مثاال  مارس،  من 
ماتوفيتش  إيغور  السلوفاكي  الوزراء  رئيس 
»سبوتنيك- لقاح  من  دفعة  بالده  بتلقي 

عالقة  ال   19  - »كوفيد  أن  إلى  مشيرا  في«، 
إيفان  الخارجية  وزير  وصف  بالجيوسياسة«،  له 

كوركوك اللقاح بأنه »أداة حرب هجينة«.
من  جزءا  سابقا  كانت  التي  الدول  وبدأت 
االتحاد السوفياتي وتضررت كثيرا جراء الموجة 
الثالثة من الوباء، بااللتفات شرقا بعد أن تأخرت 
األوروبي.  االتحاد  في  اللقاحات  تسليم  عمليات 
تشيكيا،  جمهورية  وجارتها  سلوفاكيا  وتسجل 

إلى عدد السكان في  أسوأ معدلي وفيات نسبة 
وكالة  إحصاءات  بحسب  أسابيع،  منذ  العالم 
رسمية،  بيانات  إلى  استنادا  برس«  »فرانس 
االستيعابية  قدرتها  إلى  وصلت  ومستشفياتها 

القصوى.
ميلوش  التشيكي  الرئيس  طلب  فبراير،  في 
للروس  المؤيدة  بميوله  المعروف  زيمان 
فالديمير  الروسي  الرئيس  من  والصينيين، 
»سبوتنيك- بلقاح  بالده  تزويد  بوتين 
بهذه  بلدي  أساعد  أنني  »أعتقد  وقال:  في«. 
التشيكي  الصحة  وزير  رفض  عندما  الطريقة«. 
قبول اللقاح الروسي دون موافقة وكالة األدوية 
ويقول  استقالته.  زيمان  طلب  األوروبية، 
المحتمل  »االستخدام  إن  بيهي  جيري  المحلل 
أصبح  تشيكيا  جمهورية  في  لسبوتنيك-في 
»أداة  بأنه  اللقاح  واصفا  بحتا«،  سياسيا  سالحا 

والدعاية«. السياسية  للمعركة 
إنتاج  في  مشاكل  لديها  روسيا  أن  ورأى 
حاجاتها  لتلبية  الجرعات  من  الكافية  الكمية 
ظروف  حول  شكوك  إلى  أيضا  ويشير  الخاصة. 
بوتين  فالديمير  كان  »لو  وقال:  اللقاح.  إنتاج 
محدثا  تلقاه  من  أول  لكان  باللقاح،  فعال  يثق 
وحسب  ذلك«.  يتجنب  لكنه  كبيرة،  ضجة 
الشؤون  جمعية  في  هافليتشيك  بافل  المحلل 
»الدبلوماسية  فإن  براغ،  ومقرها  الدولية 
لتقويض  بوضوح  تسعى  للقاحات  الروسية 
وأضاف  أوروبا«.  في  والتماسك  المتبادلة  الثقة 

»يستمتع«. الكرملين  أن 
في  اآلن  حتى  والوحيدة  األولى  الدولة 
لقاح  فعليا  تستخدم  التي  األوروبي  االتحاد 
وزير  تلقى  التي  المجر،  هي  »سبوتنيك-في« 
إلقناع  منه  جرعة  بنفسه  سيارتو  بيتر  خارجيتها 
المجري  الوزراء  رئيس  أما  بتلقيه.  المواطنين 
وثيقة  عالقات  أيضا  يقيم  الذي  أوربان  فيكتور 
الصيني  »سينوفارم«  لقاح  فتلقى  بوتين،  مع 
الذي كانت أيضا المجر أول دولة تستخدمه في 

الماضي. الشهر  االتحاد األوروبي 
سابقا،  الشيوعية  األوروبية  الدول  سائر  في 
»سبوتنيك- تستخدم  التي  صربيا  أصبحت 
إحدى  نفسه،  الوقت  في  و»سينوفارم«  في« 
شعبها،  تطعيم  في  العالم  في  األسرع  الدول 
التزود  بهدف  محادثات  بدء  ألبانيا  تعتزم  فيما 
وإستونيا  وكرواتيا  بلغاريا  وتنتظر  باللقاحين. 
األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  ورومانيا  والتفيا 
على  األوروبية  األدوية  وكالة  موافقة  بدورها 
استبعدت  بينما  »سبوتنيك-في«،  استخدام 
عضو  أكبر  بولندا  وأبدت  استخدامه.  ليتوانيا 
»رفضا«  األوروبي،  االتحاد  في  سابق  شيوعي 
بارانوفسكي  وقال  لـ»سبوتنيك-في«.  واضحا 
الروسي  العلم  كبير  بوضوح  غرست  »روسيا  إن 
شيء  أي  بولندا،  وفي  سبوتنيك-في  لقاح  في 
بذراعين  تلقيه  يتم  لن  الروسي  العلم  يحمل 

مفتوحتين«.

عواصم: الوسط، وكاالت
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الفيروس أودى بحياة 2.66 
مليون شخص عالميا بينهم
 900 ألف وفاة في أوروبا

تسريع التلقيح بـ»فايزر« 
في االتحاد األوروبي.. و»الروسي« 

يقسم أوروبا الشرقية

خبراء »الصحة العالمية« أمام 
لغزي منشأ »كوفيد - 19« 

وسالمة »أسترازينيكا«

مأزق الطيران العاملي.. متى ترفع الدول الحظر على السفر؟
قد ال يعرف الكثير عن الوقت المحدد الذي سوف يمكن 
بعده استئناف رحالت السفر الدولية بأمان، أو متى ستبدأ 
الدول في رفع القيود التي تفرضها على التنقالت لمكافحة 

تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
بصورة  مختلفا  سيكون  السفر  أن  المعروف  ولكن 
وسوف  »بلومبرغ«.  وكالة  تقوله  ما  حسب  أساسية، 
الرحالت  وخطوط  والمطارات  الطيران  شركات  تحتاج 
البحرية والفنادق إلى تطوير خدماتها، وااللتزام بالمبادئ 
والتنظيف  االجتماعي  التباعد  بشأن  الجديدة  التوجيهية 

والتعقيم وخدمات تقديم الطعام.
ستحتاج  كما  ضروريا،  أمرا  الشفافية  تصبح  وسوف 
شركات الطيران إلى تغيير أسعارها من أجل استيعاب عدد 
في  يتسبب  قد  مما  واحد،  وقت  في  المسافرين  من  أقل 
جعل العطلة الصيفية أكثر تكلفة، في حال حدث ذلك من 

األساس، وفق وكالة األنباء األلمانية.
أجل  من  ثراء  األكثر  األشخاص  إلى  النظر  ويتعين 
حيث  الضرورية،  غير  السفر  رحالت  مستقبل  اتجاه  تحديد 
إن األثرياء لديهم القدرة على تخطي الكثير من المشاكل 
الطيران  خالل  من  سواء  وذلك  الوباء؛  بعد  ما  فترة  خالل 
دون  يحول  مما  بالكامل،  الفنادق  غرف  حجز  أو  الخاص، 

تشارك المساحة مع اآلخرين.
المنظور  المستقبل  في  األغنياء  سفر  فإن  ذلك،  ورغم 
سوف يقتصر على السفر المحلي فقط. وحتى يتغير ذلك، 
يمكننا جميعا أن نعيش في أحالم اليقظة. وحسب المعاهد 
الوطنية للصحة، فإن مجرد التخطيط لرحلة في المستقبل 

من الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة.
ومن المتوقع أن تصل خسائر صناعة السياحة إلى 3.3 

عواصم: الوسط، وكاالت

الدولي  السفر  رحالت  تراجع  استمر  إذا  دوالر،  تريليون 
لألغراض الترفيهية حتى أواخر مارس الجاري.

أن  لألنباء  »بلومبرغ«  وكالة  ذكرت  أخرى،  ناحية  من 
متوسط العدد اليومي للمسافرين الذين قامت إدارة أمن 
المواصالت بفحصهم في المطارات األميركية خالل الفترة 
من األول وحتى الـ27 من يوليو من العام 2020، قد تراجع 

بنسبة 75 % عن العام السابق.
تراجع  على  المترتبة  النتائج  تصل  أن  الممكن  ومن 
االقتصاد  من   %  10 تمثل  ما  عادة  والتي  السفر،  صناعة 
بها  يقوم  رحلة  كل  إن  العالم.  مناطق  أبعد  إلى  العالمي، 
االستهالك،  على  الدومينو«  »تأثير  لها  يكون  ما  شخص 
الطيران  شركات  إلى  الدوالرات  توجيه  على  تعمل  ألنها 

األجرة  سيارات  وقائدي  والمطاعم  الفنادق  وأصحاب 
السياحيين  والمرشدين  الحرف  وأصحاب  »التاكسي« 

وأصحاب المتاجر، على سبيل المثال وليس الحصر.
في  يعملون  شخص  مليون   300 هناك  فإن  وإجماال، 
سيما  وال  الوظائف،  هذه  لمثل  ويمكن  السياحة.  صناعة 
الفقر،  من  للخروج  مسارات  تقدم  أن  النامية،  الدول  في 

وفرصا للحفاظ على التراث الثقافي. وقد أدى تفشي جائحة 
السياحة  قطاع  وظائف  جميع  ثلث  تعريض  إلى  »كورونا« 
إنها  العالم  أنحاء  الطيران في  للخطر، حسب قول شركات 
تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دوالر من أجل عمليات 

اإلنقاذ المالي.
البقاء  قرارات  رفع  في  بدأت  الدول  أن  الرغم من  وعلى 
أمام  السياحية  األماكن  فتح  بحذر  وأعادت  المنزل،  داخل 
صناعة  تتوقع  اإلقليميين«،  »وأحيانا  المحليين  الزوار 
السياحة البالغ حجمها 1.7 تريليون دوالر، تسجيل خسائر 
في  صدر  تقرير  حسب   ،%  80 إلى  نسبتها  تصل  سنوية 
يوليو الماضي عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
ومن الممكن أن تتضخم النسبة بصورة كبيرة، كلما زادت 
مدة تأثر رحالت السفر الدولية لألغراض الترفيهية. وسوف 

يكون ألي تحسن في هذا القطاع تأثير كبير.
وحسب ما نقلته وكالة »بلومبرغ« عن بيانات »المجلس 
العالمي للسفر والسياحة«، فإن كل زيادة بنسبة واحد في 
المائة في عدد الوافدين الدوليين، تؤدي إلى إضافة 7.23 
العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  إلى  أميركي  دوالر  مليار 
الناحية  ذلك مستحيل من  أن حدوث  ثبت  وقد  التراكمي. 
ثانية من تفشي  المخاوف من حدوث موجة  العملية، ألن 
يتم  تقدم  بأي  اإلضرار  في  تتسبب  بالفيروس،  اإلصابات 

إحرازه في كل قارة تقريبا.
الذي  ما  العالم،  أنحاء  في  القيود  فرض  استمرار  ومع 
يمكن لألشخاص »المحبوسين« أن يقوموا بفعله من أجل 
الحجر  فرض  على  المترتبة  السلبية  النتائج  من  التخفيف 
من  الحيوي  القطاع  هذا  إنعاش  وإعادة  األشخاص،  على 
المخاوف  لتهدئة  السفر  صناعة  تتطور  وكيف  االقتصاد؟ 

الحقيقية لدى الزائرين الخائفين من السفر والجراثيم؟
إن تلك األسئلة تؤثر علينا جميعا، سواء كنا نشتاق إلى 

العودة إلى العمل أو لمجرد أن تمضي بنا الحياة قدما.

● رجل يتلقى الجرعة األولى من لقاح سبوتنيك-في في مشتفى في بودابست في 12 فبراير 2021. )أ.ف.ب(● نقل مريض يعتقد أنه مصاب بـ»كوفيد19-« إلى سيارة إسعاف في كاليفورنيا في 29 ديسمبر 2020. )أ.ف.ب(

● عاملة في المجال الصحي في وحدة كوفيد- 19 في مستشفى في بيرغامو في إيطاليا )أ.ف.ب(
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●  الرئيس السوري بشار األسد

●  عجوز سورية أمام أحد طوابير الخبز

 البنك الدولي يقدر خسائر الحرب 
األهلية في سورية بـ226 مليار دوالر

 ضيق التنفس وضعف في النظر 
وسط وضع اقتصادي واجتماعي 

وبيئي صعب

 عنصر سابق بقوات النظام: كيف 
لموظف أن يعيش بـ60 ألف ليرة؟

مأساة إنسانية عمرها 33 عامًا

صدام  نظام  قصف  على  عامًا   33 بعد 
حسين مدينة حلبجة باألسلحة الكيميائية، 
يوم  كل  تذكرهم  الناجين  معاناة  تزال  ال 
ينتظرون من دون جدوى،  بالمأساة، وهم 
صابر،  هاوكار  هؤالء  بين  العدالة.  تحقيق 
الذي يعجز عن التنفس دون جهاز أكسجين.

الثالثة من العمر عندما  كان صابر في 
ثالثة  وفقد  الكيميائي  بالقصف  أصيب 
 .1988 مارس   16 في  عائلته  أفراد  من 
ساعات  خمس  ولمدة  اليوم،  ذلك  في 
ونساًء  رجااًل  العراقي  الطيران  قصف 
وغاز  الخردل  غاز  من  بمزيج  وأطفااًل 
بحسب  السارين،  وغاز  توبان  األعصاب 
منهم.  آالف  خمسة  نحو  وقتل  خبراء، 
االتحاد  قوات  سيطرة  إثر  الهجوم  ووقع 
إيران  من  بدعم  الكردستاني  الوطني 
جبلية،  منطقة  في  الواقعة  حلبجة،  على 
اإليرانية  العراقية  الحرب  كانت  حين  في 

نهايتها. على  تشارف 
يزال  ال  طويلة  سنوات  مرور  ورغم 
 200 عددهم  البالغ  المدينة  سكان 
تداعيات  من  يعانون  اليوم،  نسمة  ألف 
المأساة، من بينهم 486 مصابًا يعيشون 
يقول  ما  على  صعب،  صحي  وضع  في 
القصف  جمعية  رئيس  عبدالقادر،  لقمان 
 250 الواقعة على بعد  الكيمياوي لحلبجة 

كيلومترًا شمال بغداد.
بدوره  فقد  الذي  عبدالقادر،  يوضح 
القصف،  في  عائلته  أفراد  من  ستة 
المدينة  وسط  في  منظمته  مكتب  من 
هؤالء  أن  برس«  »فرانس  لوكالة 
في  وضعف  التنفس  ضيق  من  »يعانون 
وضع  صعوبة  عبدالقادر  يعزو  النظر«. 
صحية  برامج  وضع  »عدم  إلى  الناجين 
حكومة  قبل  من  المصابين  إلنقاذ 
العراقية،  والحكومة  كردستان  إقليم 

دول  إلى  سيئة  حالتهم  من  إرسال  عبر 
العالج«. لتلقي  أوروبية 

انتشار  قبل  أنه  إلى  ذلك  مع  ويشير 
الناجين  بعض  كان  »كورونا«  فيروس 
يرسلون إلى إيران للعالج، كما الحال مع 
تحسن  الصبر  بفارغ  ينتظر  الذي  صابر 
إلى  السفر  من  ليتمكن  الوبائي  الوضع 

والتداوي. هناك 
معاناة الناجين من هذه المأساة ال تنتهي 
 142« فهناك  الجسدي،  الضرر  عند  فقط 
إيران  إلى  نقلوا  بعدما  حينها  فقدوا  طفاًل 
أثناء القصف، لكن لم يعثر ذووهم عليهم 
حتى اآلن«، وفق ما يشرح أيد آراس رئيس 
فرع حلبجة في منظمة حماية األطفال. وال 
تزال المدينة، وفق آراس، تعاني من وضع 

اقتصادي واجتماعي وبيئي صعب.
العمر  من  البالغة  محمد  سويبة  كانت 
المحكمة  في  الشاهدات  إحدى  عامًا   60
المجيد،  حسن  علي  ضد  العليا  الجنائية 
الملقب بـ»علي الكيماوي«، ابن عم صدام 
العسكريين  المسؤولين  وأحد  حسين، 
 .2006 العام  في  نظامه،  في  البارزين 
أعدم الرجل بعد أربع سنوات من محاكمته 
ضمنها  من  عديدة  جرائم  خلفية  على 

حياة  يغير  لم  ذلك  لكن  حلبجة،  مجزرة 
سويبة، التي فقدت خمسة من أوالدها في 

القصف، وكذلك نظرها.
برس«:  »فرانس  لوكالة  باكيًة  وقالت 
»وعدني المسؤولون منذ سنين أن أتلقى 
في  عيوني  أفتح  لكي  الخارج،  في  العالج 
أوالدي  على  نظرة  وألقي  عمري  أيام  آخر 

الباقين، لكن لم يفوا بوعودهم«.
أعدم صدام حسين في العام 2006 بعد 
إدانته بقتل 148 شخصًا من بلدة الدجيل 
ذات الغالبية الشيعية، بعد عامين من بدء 
محاكمته بتهم عديدة بينها تهمة ارتكاب 
كردي،  ألف   180 بقتل  جماعية«  »إبادة 
بينهم خمسة آالف في حلبجة، ضمن حملة 

األنفال بين العامين 1987 و1988.
تحقيق  إلى  اآلن  حلبجة  أهالي  ويسعى 
أشخاص  مالحقة  خالل  من  العدالة 
حسين  صدام  دعموا  بأنهم  يتهمونهم 
 2018 العام  وفي  الرتكاب مجزرة حلبجة. 
قام 5500 شخص من أهالي الضحايا ومن 
محكمة  في  قضائية  دعوى  برفع  الناجين 
ومسؤولين،  أوروبية  شركة  ضد  محلية 
بتهمة مساعدة نظام حزب البعث السابق 
وفق  الكيميائية،  أسلحته  تطوير  في 

محاميهم إياد إسماعيل.
وبعد عامين، لم تبت المحكمة بعد في 
القضية التي »انعقد حتى اآلن في إطارها 
تعقد  أن  يفترض  فيما  جلسات«،  ثماني 
إسماعيل  وفق  يونيو،  في  مقبلة  جلسة 
»محاضر  إرسال  سيجري  إنه  قال  الذي 
المشمولة  إلى الشركات«  الجلسات  جميع 
والوثائق  األدلة  عن  »فضاًل  بالمحاكمة، 

المقدمة ضدها«.
تردي  مع  الناجين  يداهم  الوقت  لكن 
عبدالقادر:  ويؤكد  الصحي.  وضعهم 
في  المصابين  من  ناجيًا   116 »توفي 
العام  منذ  حلبجة  في  الكيميائي  القصف 
صدام  نظام  سقوط  بعد  أي   ،»2003

حسين.

األمراض تمزق أجساد الناجني بعد عقود من مذبحة حلبجة

»فالش موب«.. صرخة عرب »فالش موب«.. صرخة عرب 4848
ضد تقاعس شرطة اإلحتاللضد تقاعس شرطة اإلحتالل

بالناس  تعج  كانت  التي  أبيب،  بتل  ديزنجوف  ساحة  في 
ظهيرة يوم السبت، بدأ نحو 12 شابا فجأة في السقوط أرضا 
ببطء وبشكل مسرحي، مما سبب حالة من الصدمة واالرتباك 
يستمتعون  أو  يتسوقون  كانوا  الذين  اإلسرائيليين  بين 

باحتساء القهوة.
منظم  طرحه  الذي  السؤال  هو  هذا  كان   .. خفتم؟«  »هل 
التجمع المفاجئ )فالش موب( محمد جبارين على المارة قبل 
إلى  االنتباه  لفت  وهو  التجمع  من  الهدف  في شرح  يشرع  أن 
تصاعد حاالت إطالق النار داخل المجتمع العربي في إسرائيل 
تقرير  حسب  للعنف،  التصدي  في  بالفشل  الشرطة  واتهام 

لوكالة »رويترز«.
وُقتل ما ال يقل عن 24 مواطنا من عرب 1948 بالرصاص 
من  مجهولين  مهاجمين  أيدي  على  معظمهم  العام،  هذا 
التي  النار،  إطالق  وأصبحت حوادث  وقراهم.  بلداتهم  داخل 
غالبا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات، قضية محورية 
العامة  االنتخابات  قبل   %  21 تشكل  التي  لألقلية  بالنسبة 

في 23 مارس.
به  يشعر  الذي  والغضب  اإلحباط  عن  تعبير  أكبر  وجاء 
شارك  التي  للعنف  المناهضة  االحتجاجات  خالل  من  المجتمع 
لكن  أخرى.  عربية  وبلدات  الفحم  أم  في  اآلالف  عشرات  فيها 
الوعي  لزيادة  محاولة  هي  موب(  )فالش  المفاجئة  التجمعات 

بحوادث إطالق النار في قلب البلدات اإلسرائيلية اليهودية.

العنف  عن  الطرف  بغض  الشرطة  المتظاهرون  ويتهم 
الذي يقولون إنه نتيجة للفقر وسنوات من قلة االستثمار في 
إنها  اإلسرائيلي  اإلحتالل  شرطة  وتقول  األقليات.  مجتمعات 
لجمع  عملها  وتواصل  النار  إطالق  حوادث  جميع  في  تحقق 
وتقديمهم  المجرمين  جميع  واعتقال  المشروعة  غير  األسلحة 

إلى العدالة.
يوم  الفحم  أم  احتجاج  في  عاما(   19( مهاجن  عناب  وقالت 
وتواطؤها  الشرطة  تقاعس  لمحاربة  الوحيد  »الحل  الجمعة 
العربية  جماهيرنا  ونحشد  عالشارع  ننزل  إنه  اإلجرام  في 
باألعالم  المتظاهرون  لوح  خلفها،  الفلسطينية«.من 

الفلسطينية، وهو مشهد غير مألوف في شوارع إسرائيل.
ودعا بعض السياسيين العرب إلى العمل مع رئيس الوزراء 
ملصقات  وبدأت  العنف.  لمعالجة  نتنياهو  بنيامين  اليميني 
لنتنياهو بالظهور في األحياء العربية في مدن مثل حيفا تحمل 
يتهمه  الذي  نتنياهو،  وتعهد  معكم«.  »نحن  العربي  الشعار 
 100 مبلغ  بدفع  مجتمعهم  ضد  بالتمييز  العرب  من  كثير 
مليون شيقل )30.24 مليون دوالر( لمحاربة العنف في البلدات 

العربية.
إن  قالت  موب،  الفالش  منظمي  إحدى  حسن،  لونا  لكن 
العرب يجب أن يركزوا على العمل الجماعي للتصدي لحوادث 
االعتماد على أي سياسي بعينه. وقالت  النار، بدال من  إطالق 
لونا البالغة من العمر 24 عاما »العرب ممثلون في كل جانب 
من جوانب االقتصاد وفي كل جانب من جوانب الحياة تقريبا 

في إسرائيل .. نستحق األمان ونستحق الحماية«.

في الحواري الخلفية بمدينة دمشق 
القديمة يعمل ياسين العبيد بنقل قوالب 
الطابوق )الطوب( لكسب بعض المال 
اإلضافي ليعينه على قضاء حاجاته، إلى جانب 
راتبه الشهري البالغ 15 دوالرًا من عمله 
مراقب عمال.
ومثل كثيرين غيره من السوريين ال يكفي 
الدخل من عمل واحد لسد احتياجات العبيد 
البالغ من العمر 52 عامًا، إذ يتعين عليه 
إطعام أسرته المكونة من زوجته وأوالده 
الستة. ويقول ياسين لوكالة »رويترز« في 
اتصال بالفيديو من بيته في أحد األحياء 
الفقيرة بالعاصمة السورية: »واهلل كل مرة 
قبل ما أنام باحكي باتمنى تيجي قذيفة 
وتموتني وانتهي من هالعيشة«.

بين  شائعة  العبيد  يواجهها  التي  والمشاكل 
عددهم  ويقدر  البالد  في  الباقين  سورية  سكان 
بنحو 17 مليون نسمة بعد عشر سنوات من بدء 
التي أتت على االقتصاد وتسببت  الحرب األهلية 
أكثر  ونزوح  القتلى  من  اآلالف  مئات  سقوط  في 
من 11 مليونًا، أي نحو نصف السكان قبل الحرب، 

عن بيوتهم.
يقل  ال  تحديًا  األسد  بشار  الرئيس  ويواجه 
صعوبة عن التصدي لالنتفاضة يتمثل في إعادة 
بناء البلد بعد ما حاق بها من دمار في وقت تشتد 
االقتصادي.  الصعيد  على  المعاكسة  الرياح  فيه 
التي  فتركيا  بالبالد،  السالم  يحل  لم  اآلن  وحتى 
من  مساحة  على  تسيطر  معاديًا  نهجًا  تنتهج 
األرض في الشمال الغربي، حيث يعيش عدد كبير 
بيوتهم هربًا  نازح خرجوا من  أربعة ماليين  من 
قوة  أنقره  ويعتبرون  السورية  القوات  قصف  من 

حامية لهم.
في  محدود  وجود عسكري  المتحدة  وللواليات 
منطقة  في  كردية  قوات  يدعم  الشرقي  الشمال 
بزراعة  وتشتهر  رئيسية  نفط  حقول  فيها  تقع 
البالد. واآلن  القمح في  جانب كبير من محصول 
تبدو آفاق االنتعاش االقتصادي ضعيفة في ضوء 
المالي في  األميركية واالنهيار  العقوبات  اشتداد 
لبنان المجاور، وتأثر تحويالت السوريين العاملين 
في الخارج بجائحة »كوفيد - 19« وعجز الحليفين 

روسيا وإيران عن تقديم المساعدات الكافية.
البارز خليل طعمة  السوري  األعمال  يقول رجل 
الذي يتخذ من دمشق قاعدة ألعماله: »ما عندك 
مصادر القطع األجنبي، ال النفط والقمح موجود، 
الحكومة  موارد  صعبة،  عملة  عنه  بندفع  وكله 

محدودة«.
ولم ترد الحكومة على استفسارات عن سجلها 
عن  الناجمة  االستياء  مشاعر  وعن  االقتصادي 
تدهور األوضاع المالية للشعب. وفي خطب بثها 
األسد  قال  األخيرة،  السنة  مدى  على  التلفزيون 
مشاكل  في  السبب  هي  الغربية  العقوبات  إن 

خمس ساعات مع تراجع واردات القمح.
وقال شهود إن مشاجرات تنشب بين الواقفين 
السافرة  المعارضة  أن  رغم  الطوابير  هذه  في 
للسلطات ال تزال نادرة نسبيًا وسط مخاوف من 
قمعها بالقوة، ولم ترد الحكومة على استفسارات 

عما إذا كانت تسعى لوأد المعارضة.
وال تزال الذكريات حية في األذهان لما قوبلت 
من   2011 العام  في  السلمية  االحتجاجات  به 
انتفاضة على حكم  الذي غذى  األمر  قوة مميتة، 
األسد تحولت إلى حرب متعددة األطراف. ويبدو 
قبل  مستبعد  أمر  حكمه  على  أخرى  انتفاضة  أن 
الجاري  العام  سورية  تشهدها  التي  االنتخابات 

ويبدو من المؤكد أنه سيفوز فيها.
والبنزين  الخبز  حصص  الحكومة  قلصت  وقد 
رجال  بعض  أن  غير  الهدر،  لتقليل  محاولة  في 
التي  االقتصادية  السياسات  إن  يقولون  األعمال 
منها.  الغرض  كلها  تحقق  ال  الحكومة  تتبعها 

وقال طعمة: »هناك قرارات تشعر اليوم الحكومة 
من  بدال  لألسف  بيدهم  األمور  فيها  بعرقلوا 

تسهيلها«.
وفي دمشق يقول بعض السكان إن المؤشرات 
على الضغوط االقتصادية تبدو في كل مكان بما 
في ذلك المتسولون والمشردون الذين يجوبون 

شوارع األحياء الراقية.
اعتادت  التي  الحياة  أن  يبدو  أخرى  ناحية  من 
في  نسبيًا  تمس  لم  السورية  النخبة  عليها 
يعفور  حي  في  المغلقة  السكنية  المجمعات 
وفي  السريع.  بيروت  دمشق  طريق  من  القريب 
وقال  بالزبائن.  راقية  مطاعم  تعج  الحي  هذا 
طعمة لـ»رويترز«: »في عندك تطرف في الصرف 
الصعبة  بالعملة  تدفع  فئة  من  الرفاهيات  على 

وهلق مو وقتها«.
وتعاني الطبقة المتوسطة المتعلمة في سورية 
كانوا  التي  الدوالرات  آالف  البعض  وفقد  أيضًا، 

سورية االقتصادية، وأشار أيضا في أواخر 2020 
بين  حالت  التي  اللبنانية  المصرفية  األزمة  إلى 

المودعين السوريين وأموالهم المودعة فيها.
اإلجمالية  القيمة  أن  الدولي  البنك  ويقدر 
المتراكمة لما ضاع على الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى   2011 من  األهلية  الحرب  بسبب  السوري 
أقرب  فترة  وفي  دوالر.  مليار   226 تبلغ   2016
انهارت القوة الشرائية مع انهيار العملة السورية 
وبلغت   2019 أواخر  في  الهبوط  بدأت  التي 
مقابل  ليرة   4000 عند  جديدًا  متدنيًا  مستوى 

الدوالر في الشهر الحالي.
ليرة   5000 فئة  جديدة  نقد  ورقة  وصدرت 
سورية في يناير الماضي، لتصبح تذكرة في نظر 
الحكومة  أن  رغم  الجامح  التضخم  البعض بخطر 
قالت إن التضخم ليس هو السبب في إصدار الفئة 
إلى  السورية  العملة  هبوط  أدى  وقد  الجديدة. 
محو جانب كبير من دخل العبيد، فقد كانت قيمة 
راتبه أكثر بكثير عندما كان يغير العملة بسعر 47 
ليرة للدوالر قبل نشوب الصراع. وأكثر ما يؤلمه 
أن يسمع أوالده وهم يقولون إنهم ينامون على 
الطوى. ويقول العبيد: »ابني بيحكيلي ما شبعت. 

بيناموا والدي دون أكل«.

طوابير الخبز
سندًا  الغذائية  المواد  أسعار  دعم  نظام  كان 
إذ كان يضمن  السوريين،  الدخل من  لمحدودي 
بدأت  تصدعات  لكن  الثمن،  رخيص  الخبز  له 
إن  سكان  يقول  إذ  النظام،  هذا  على  تظهر 
أنحاء  مختلف  في  الخبز  في طوابير  الوقوف  فترة 
إلى  تصل  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 

وقت  في  كانت  التي  لبنان  بنوك  في  يدخرونها 
من األوقات مالذًا آمنًا وسط الحرب والعقوبات.

األقمشة،  تاجر  شهلوب،  إبراهيم  واعتاد 
الذهاب إلى بيروت بانتظام لتحصيل الفوائد على 

مدخراته وتغطية احتياجات أسرته.
المودعين  اللبنانية  البنوك  منعت  أن  بعد 
االنهيار  وطأة  تحت  في حساباتهم  التصرف  من 
أمواله.  من  االستفادة  بإمكانه  يعد  لم  المالي 
وقال شهلوب: »األمل الوحيد وقت كان فينا نطلع 

ألوروبا وما طلعنا. راح األمل واندفن«.

موالون مستاؤون
ال يمكن لزيادات الرواتب لقدامى رجال القوات 
المسلحة والمؤسسة العسكرية أن تجاري األسعار 
المتصاعدة، بل حتى في جبلة بمحافظة الالذقية 
المطلة على البحر المتوسط، وهي معقل ألسرة 
راضين  غير  إنهم  السوريين  يقول بعض  األسد، 

عما آل إليه الوضع.
ويزين إسكندر نجوم، العنصر السابق في إحدى 
قوات النظام، جدران بيته بصور للزعيم ولشقيقه 
الراحل علي، وهو يتحدث باعتزاز عن زيارة األسد 
بلدته في أكتوبر الماضي بعد أن داهمتها حرائق 
على  الزيارة  أسبغته  الذي  التكريم  ورغم  غابات. 
المسؤولين  من  بالغضب  نجوم  يشعر  البلدة، 
الذين يقول إنهم سرقوا أموااًل كان الهدف منها 
اجتاحت  التي  الحرائق  عن  المزارعين  تعويض 
نوعها  من  األسوأ  وكانت  الساحلية،  المحافظة 

منذ عشرات السنين.
في  اليسرى  يده  فقد  الذي  نجوم  تساءل 
االشتباكات: »كيف بدنا نحارب الفساد والرشوة؟ 

ليرة؟ هاي مكافأة  ألف  بـ60  كيف موظف يعيش 
إنه صمدنا بوجه اإلرهاب عشر سنين؟«. ولم ترد 
الفساد  في  الناس  آراء  عن  سؤال  على  الحكومة 

بين المسؤولين.
األوضاع  على  نادرة  احتجاجات  هدأت  فقد 
لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  في  المعيشية 
مشاعر  أن  غير  الماضي،  العام  في  الحكومة 
اإلحباط ال تزال موجودة لتضاؤل إمدادات الخبز 
اتجاهات  على  مطلعون  سوريون  وقال  والوقود. 
التفكير لدى المسؤولين إن إحكام السيطرة على 

المعارضة يمثل أولوية قبل انتخابات الرئاسة.
ويقول بعض الناشطين إن الخوف من االعتقال 
كانت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  أخرس 
وذلك  بالتعليقات،  عامرة  األوقات  من  وقت  في 
والموظفين  الطلبة  عشرات  على  القبض  بعد 
الرتفاع  بارزين  وصحفيين  وقاض  العموميين 
وما  المعيشية  األوضاع  سوء  بانتقاد  أصواتهم 

يتردد عن الفساد.
السلطات  ألقت  العهد،  حديثة  قضية  وفي 
عامًا(   54( الجرف  هالة  اإلعالمية  على  القبض 
وهي من المذيعات المشهورات في التليفزيون 
السوري ومن مؤيدي األسد عند حاجز أمني قرب 
دمشق في يناير الماضي، وهي في طريقها إلى 
للحكومة  انتقادات  نشرت  أن  بعد  وذلك  عملها 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل  موقع  على 
وقالت رجاء الجرف شقيقة اإلعالمية: »تسليط 
الضوء على الفساد والمفسدين صار جريمة أكبر 
من الفساد نفسه«. ولم ترد الحكومة على الفور 

على طلب للتعليق على قضية الجرف.
الجامعي  الطالب  إبراهيم،  صهيب  شارك 
مع  حارب  ثم  سلمية  مظاهرات  في  السابق 
وشقيقته  والدته  فقد  أن  بعد  الحقًا  المعارضة 
على  تقع  التي  جوبر،  على  جوية  ضربات  في 
من  الشرقي  الشمال  إلى  كيلومترين  مسافة 
من  يرى  وال  القديمة.  دمشق  مدينة  أسوار 
وأضاف  االحتجاجات.  لتجدد  تذكر  فرصة  جانبه 
والنظام  شي،  غيرت  ما  »االحتجاجات  إبراهيم: 
على  إال  الشعب  يحصل  ولم  بالقمع،  واجهها 

السوء ودفع ثمنا غاليًا«.

وسط ترٍد معيشي فاقمه »كورونا«

دمشق - وكاالت

حلبجة )العراق( - رويترز

أم الفحم )فلسطين المحتلة(: رويترز

هل يدخل السوريون مواجهة جديدة مع نظام األسد؟

●  شاب من عرب 1948 يؤدي مشهد تمثيلي احتجاجي في ساحة ديزنجوف بتل أبيب. )اإلنترنت(

●  مقبرة ضحابا مذبحة حلبجة. )اإلنترنت(

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

كالم في األرقام

النسبة التي خسرتها الليرة 
اللبنانية أمام الدوالر في السوق 

السوداء

قالوا

08

دخول  تسهيل  على  مصر  مع  االتفاق  القاهرة  في  الليبية  السفارة  أعلنت 
إلى  خلص  الجانبين  بين  اجتماع  عقب  وذلك  ليبيا،  إلى  المصرية  العمالة 
تنفيذ مذكرة تعاون ثنائية موقعة في العام 2013 بشأن »استخدام العمالة 
المصرية في ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط اإللكتروني بين وزارة العمل الليبية 

ونظيرتها المصرية«.
العمل  وزارة  بين  المشترك  »االجتماع  الماضي  األسبوع  القاهرة  وشهدت 
حسب  العربية«،  مصر  جمهورية  في  العاملة  القوى  ووزارة  ليبيا  دولة  في 
متكاملة  قاعدة  لـ»توفير  مساٍع  وجود  إلى  أشارت  التي  الليبية  للسفارة  بيان 
بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبية من العمالة 
المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر 

المنافذ في البلدين«.
كما تم االتفاق على الترتيب لقيام وفد فني مصري بزيارة ليبيا الستكمال 

باقي الترتيبات الفنية، وفق البيان.

اتفاق على تسهيل دخول العمالة املصرية إلى ليبيا

يمكن فرض »ضريبة 
ثروة« على الشركات 
واألفراد الميسورين 
لمواجهة التحديات 
االقتصادية

وزيرة الخزانة 
األميركية جانيت يلين

%90
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5034دوالر أميركي
5.3622 يورو

6.2584الجنيه االسترليني
1.2008الريال السعودي
1.2261درهم إماراتي

0.6928االيوان الصيني

2021 /3/17 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

إنتاج اللقاحات مفتاح العالقات األميركية األوروبية
المفتاح  اآلن  هي  اللقاحات  فإن  غريبًا،  التصريح  هذا  يبدو  قد  ما  بقدر 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  تركت  األطلسي.  عبر  العالقات  إلحياء 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  بين  العالقات  أواًل«  »أميركا  شعار  رفعت  التي 
ارتأى  فقد  هذا  وعلى  والتوتر.  اإلنهاك  من  لها  يرثى  حالة  في  األوروبيين 
أن  فبراير،  في  لألمن  ميونيخ  مؤتمر  أمام  خطابه  في  بايدن،  جو  الرئيس 
معاهدة  من  الخامسة  المادة  أميركا  دعم  تأكيد  في  يتمثل  تصريح  أفضل 
شمال األطلسي: »أي هجوم على أحد أعضاء منظمة حلف شمال األطلسي 

يعتبر هجومًا على الجميع«.
ومع ذلك يظل الخطاب مجرد خطاب، ويتساءل بعض المراقبين عن قيمة 
لقاح مرض  اإلمدادات من  يؤدي نقص  وقت  في  والحلف،  الخامسة  المادة 
فيروس كورونا )كوفيد - 19( إلى تعريض حياة األوروبيين وسبل معايشهم 
الواقع أن  اللقاح.  المتحدة في جرعات من  الواليات  للخطر، في حين تسبح 
الغذاء  إدارة  موافقة  على  للحصول  أي ضغط حتى  تمارس  لم  بايدن  إدارة 
المتحدة،  المملكة  الذي تنتجه  اللقاح »أكسفورد أسترازينيكا«  والدواء على 

على الرغم من توافر ما يقدر بنحو 60 مليون جرعة في متناول اليد.
السبب  ولهذا  أوروبا،  مع  العالقات  إحياء  في  راغب  بايدن  أن  شك  ال 
باللقاحات  يتصل  ما  في  الفاضح  االختالل  تعالج هذا  أن  إدارته  على  يتعين 
طريقة  أسرع  وتتلخص  والشدة.  الضيق  وقت  في  األوروبيين  تساعد  وأن 
العالقات عبر األطلسي في اإلنتاج األميركي األوروبي  للقيام بذلك وتقوية 
المشترك للقاحات في أوروبا. وهنا، ينبغي لفريق بايدن أن يقتدي بنموذج 
المتحدة، حيث  الواليات  أبرمت في  التي حققت نجاحًا كبيرًا والتي  الصفقة 
آند  »جونسون  لقاح  من  الجرعات  ماليين  بتصنيع   »Merck« شركة  تقوم 

جونسون« بموجب ترخيص.
المحيطات،  عبر  وحتى  بل  الحدود،  عبر  والتوزيع  اإلنتاج  في  التعاون  إن 
طريقة أكثر فعالية لتعزيز األهداف الدبلوماسية من االكتفاء ببيع اإلمدادات 
)وإن كان ذلك أفضل من ال شيء، في وقت تتخلف  اللقاح لألوروبيين  من 
وحتى  اللقاح(.  بتوصيل  يتصل  ما  في  المتحدة  الواليات  عن  كثيرًا  أوروبا 
روسيا، التي ال تشتهر بمشاركة أي شيء، تدرك هذه الحقيقة، وعلى هذا فقد 
وقعت للتو على اتفاق إلنتاج لقاحها »Sputnik V« في إيطاليا، مع ترتيبات 

مماثلة تفيد التقارير أنها قيد اإلعداد في فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا.
من  االستفادة  في  الكرملين  نجح  الصفقات،  هذه  مثل  بإبرام 
الصحة  األهمية،  بالغ  مجال 
ذات  في  السعي  مع  العامة، 
وتفريغ  تقسيم  إلى  الوقت 
وبالتالي  األوروبي.  االتحاد 
هنا  الواضح  السؤال  فإن 
حكومة  تبذل  لم  لماذا  هو 
الواليات المتحدة المزيد من 
األدوية  شركات  لدفع  الجهد 
على  الموافقة  إلى  األميركية 
مع  المشترك  اإلنتاج  اتفاقات 

شركات األدوية األوروبية؟
Pfizer/« أن  صحيح 

شركة  مع  صفقة  أبرمت  ألمانية(  شركة  )وهي   »BioNTech
بكامل  شهريا  جرعة  مليون   60 ماربورج  في  لقاحاتها  إلنتاج   »Novartis«
وقعت  حيث  اليدن،  في  ينتج  جونسون«  آند  »جونسون  لقاح  وأن  طاقتها، 
الشركة في فبراير على صفقة مع شركة »Sanofi« إلنتاج 12 مليون جرعة 
شهريا في مارسي ليتوال بفرنسا، وقد تعاقدت شركة »Moderna« اآلن مع 
التحركات  هذه  كل  لكن  في سويسرا،  لقاحها  لتصنيع   »Lonza« مجموعة 
جاءت متأخرة )بفضل ترامب(، بعد أن بات من الواضح أن االتحاد األوروبي 
متأخر كثيرا في تسليم اللقاحات إلى مواطنيه. وبسبب هذا العجز عن تسليم 
كمنقذين  نفسيهما  لتصوير  والصين  لروسيا  الفرصة  سنحت  اللقاحات 

للصحة في أوروبا، وهو ما يسعيان اآلن الستغالله.
أمن  يتعزز  المشتركة،  اللقاحات  إنتاج  مشاريع  ودعم  دفع  خالل  من 
الواليات المتحدة الوطني دون أن تتكلف سنتًا إضافيًا من اإلنفاق الدفاعي. 
وكما عززت الواليات المتحدة عالقاتها مع أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
بمساعدة خطة مارشال، ينبغي لها أن تشجع اتفاقات إنتاج اللقاح التعاونية 
مارشال  خطة  ساعدت  احتياجاتهم.  لتلبية  األوروبيون  إليه  يحتاج  ما  بقدر 
اللقاحات  إنتاج  الغربية؛ ومن شأن  أوروبا  خارج  السوفيات  على  اإلبقاء  على 
الذي  التكلفة(  )والباهظ  الخبيث  التأثير  من  يحد  أن  أوروبا  في  المشترك 
في  المجر  تدفع  المثال،  سبيل  على  ممارسته.  إلى  والصين  روسيا  تسعى 
مقابل لقاحاتها الصينية عدة مرات أكثر مما كانت لتدفعه مقابل النسخ التي 

تنتجها المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة.
بايدن  إدارة  أحرزت  فقد  القصة،  من  جزء  سوى  ليست  اللقاحات  لكن 
بالفعل تقدمًا حقيقيًا في إصالح العالقات األميركية مع أوروبا، خصوصًا من 
خالل إنهاء نزاع سام طال أمده بشأن إعانات دعم إنتاج الطائرات. ففي أوائل 
مارس، اتفق بايدن وأورسوال فون دير اليين، رئيسة المفوضية األوروبية، 
على تعليق التعريفات المفروضة في النزاع حول إعانات الدعم لفترة أولية 
االتفاقية  هذه  بها  تتسم  التي  التجارية  األهمية  تعادل  أشهر.  أربعة  تمتد 
أهميتها الرمزية كإشارة إلى الشراكة المتجددة عبر األطلسي. بدأ النزاع حول 
الطائرات قبل ما يقرب من عشرين عامًا، فقد فرض االتحاد األوروبي تعريفات 
فرضت  حين  في  تقريبًا،  دوالر  مليارات  أربعة  بقيمة  أميركية  منتجات  على 
الواليات المتحدة تعريفات جمركية على ما قيمته 7.5 مليار دوالر على السلع 
لومير:  برونو  الفرنسي  المالية  وزير  قال  تعليق على »تويتر«  األوروبية. في 
األوروبي،  المتحدة واالتحاد  الواليات  التجارية بين  الحرب  أخيرًا من  »خرجنا 

التي لم تخلق سوى خاسرين«.
لكن إعانات الدعم المقدمة لصناعة الطائرات لم تكن القضية التجارية 
التي  الجمركية  الرسوم  تزال  فال  أميركا،  عن  أوروبا  تفصل  التي  الوحيدة 
ألسباب  واأللمنيوم،  الصلب  من  أوروبا  من  الواردات  على  ترامب  فرضها 
تتعلق باألمن الوطني، سارية حتى اآلن. أخيرًا، وصفت جينا ريموندو، وزيرة 
واأللمنيوم  الصلب  المفروضة على  الجمركية  التعريفات  األميركية،  التجارة 
كل  قريبًا  تلغي  لن  بايدن  إدارة  أن  إلى  إشارة  هذا  وفي  »فعالة«،  بأنها 
الشائك  النزاع  أيضًا  قائمًا  يزال  وال  ترامب.  اتخذها  التي  الحماية  تدابير 
من  وغيرها  األلمانية  الشركات  على  المفروضة  األميركية  العقوبات  بشأن 
غاز »نورد ستريم  أنابيب  بناء خط  المشاركة في  األوروبي  االتحاد  شركات 
حول  بذلك  ملتفًا  ألمانيا،  إلى  مباشرة  الروسي  الطبيعي  الغاز  لتوصيل   »2

أوكرانيا وبولندا.
عندما  عادت«  »أميركا  بأن  بايدن  وعد  في  األوروبيون  يتشكك  ال  كيف 
التعريفات  أن  بايدن  يخشى  الصلب؟  حماية  دعاة  وجه  في  الوقوف  يرفض 
الجمركية تحظى بشعبية بين أبناء الطبقة العاملة من ذوي البشرة البيضاء 
الذين يريد الديمقراطيون الفوز بهم في صفهم من جديد. عالوة على ذلك، 

يظل الجمهوريون وصناعة الصلب ونقاباتها على تأييدهم للتعريفات.
يمثل إبقاء بايدن على الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب انتصارًا 
أن  أيضًا  يدرك  بايدن  لكن  الخارجية.  السياسة  على  الداخلية  للسياسات 
ومن  أضعف.  أميركا  األمر  حقيقة  في  هي  حلفائها  عن  المعزولة  أميركا 
خالل مساعدة أوروبا على إنتاج اللقاحات داخل االتحاد، سيثبت ليس فقط 
أن أميركا عادت، بل وأيضًا أن أميركا التي عادت هي أميركا خطة مارشال 

البعيدة النظر، وليست أميركا ترامب التي رفعت شعار »أميركا أواًل«.

نيويورك بجامعة  لالقتصاد  فخري  أستاذ  كراوس  ب.  ملفين   *
سنديكيت«. »بروجيكت  عن  نقال   *

ملفين ب. كروس*

إبقاء بايدن الرسوم الجمركية 
المفروضة على الصلب انتصار 

للسياسات الداخلية األميركية على 
السياسة الخارجية
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● رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل

طرابلس- الوسط

 صنع الله: وزير النفط محمد عون 
سيترأس وفد ليبيا لدى منظمة 

»أوبك« وفي المحافل الدولية

إدارة القضايا تجنب ليبيا خسائر بـ1.3 مليون جنيه مصري
برئاسة  للقضاء،  األعلى  للمجلس  التابعة  القضايا  إدارة  أعلنت 
نحو  خسارة  الليبية  الدولة  تجنيب  الجهمي،  سالم  خليفة  د.  المستشار 

1.365 مليون جنيه مصري، من خالل كسب قضيتين في مصر.
جديدة  بنجاحات  تكللت  جهودها  إن  بيان  في  القضايا  إدارة  وقالت 
تقدر  خسارة  العامة  الخزانة  جنبت  حيث  الخارجية،  المنازعات  مجال  في 
بها  يطالب  التي  التعويضات  قيمة  مجموع  مصري  جنيه  مليون  بمبلغ 
أحد المواطنين المصريين »عما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت 
والضرب واالستيالء على  والحبس  للقبض  ما يدعيه من تعرضه  به جراء 
البيان  ولفت   .»2013 العام  حتى  ليبيا  في  موجودا  كان  عندما  أمواله 
 28 بجلسة  دعواه  في  قضت  االبتدائية  القاهرة  شمال  محكمة  أن  إلى 
وألزمت  الدعوى  بنظر  المصرية  المحاكم  اختصاص  الماضي، بعدم  يناير 

بمبلغ  تقدر  خسارة  العامة  الخزانة  أيضا  جنبت  كما  بالمصاريف.  رافعها 
الدولة  أموال  على  الموقع  اإلداري  الحجز  قيمة  مصري  جنيه  ألف   365
إدارة  قبل  من  مصر  في  األخرى  والجهات  المصارف  بعض  لدى  الليبية 
المطالبة  في  االبتدائية  القاهرة  جنوب  بمحكمة  القضائية  المطالبات 
رقم  الــدعــوى  عن   2002  -  2001/8342 رقــم  القضائية  بالرسوم 
2001/15379، إذ قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن باالستئناف 
المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في 
بإلغاء  الموضوع  وفي  شكال،  االستئناف  بقبول  الماضي  يناير   17 تاريخ 
مجددا  والقضاء  الدعوى  رفض  من  به  قضى  فيما  المستأنف  الحكم 
ضده  المستأنف  وألزمت  الطويل،  بالتقادم  المطالبة  في  الحق  بسقوط 
أصبحا  الحكمين  هذين  أن  البيان  وأكد  المحاماة.  وأتعاب  بالمصروفات 
بالطريق  عليهما  للطعن  المقررة  المواعيد  بانقضاء  وباتين  نهائيين 

المرافعات المصري. المناسب دون طعن، وذلك وفقا لقانون 

المؤسسة: إجمالي اإليرادات النفطية 
المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة إلى 10 

مارس بلغ 7 مليارات و767.4 مليون دوالر

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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القاهرة - الوسط

مؤسسة النفط تنهي ترتيبات إيداع إيرادات صادراتها وتفرج عن 7.76 مليار دوالر مجمدة
بعد تشكيل حكومة الدبيبة..

انتهاء  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
النفطية في  إيراداتها  الوقتية إليداع  الترتيبات 
وذلك  الخارجي،  الليبي  المصرف  لدى  حسابها 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تشكيل  مع  تماشيا 
األربعاء  النواب  مجلس  من  الثقة  نالت  التي 
تلك  انتهاء  بذلك  المؤسسة  لتؤكد  الماضي، 
المعمول بها منذ خالفها مع مصرف  الترتيبات 

المركزي. ليبيا 
مساء  بيانها  في  النفط  مؤسسة  وقالت 
لإليرادات  التراكمي  اإلجمالي  إن  األحد،  أمس 
القاهرة  القوة  رفع حالة  المحتجزة منذ  النفطية 
مارس   10 حتى  وصل  الماضي  أكتوبر   26 في 
الجاري إلى سبعة مليارات و767.4 مليون دوالر 
المؤسسة  وحقوق  الشركاء  حقوق  »متضمنة 

وال تشتمل اإلتاوات والضرائب«.

متبادلة اتهامات 
والمصرف  المؤسسة  بين  الخالف  ونشب 
»تضارب  بسبب  الماضي،  نوفمبر  في  المركزي 
حول  الجانبين  بين  االتهامات  وتبادل  البيانات 
بشفافية  إنفاقها  ومآالت  النفطية  ــرادات  اإلي
المؤسسة  الــمــصــرف  اتــهــم  إذ  وعـــدالـــة«، 
توريدها  وعدم  النافذة،  التشريعات  بـ»مخالفة 
إلى  النفطية  ــرادات  اإلي من  دوالر  مليار   3.2
بإعالنها  المؤسسة  وردت  العامة«،  الخزانة 
إيداع إيراداتها النفطية إلى حسابها بالمصرف 
حساب  إلى  تحويلها  وعدم  الخارجي،  الليبي 

المركزي. المصرف 
المجلس  رئيس  تدخل  حتى  الخالف  وتطور 
الذي  السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
إدارة  مجلس  رئيس  من  كل  مع  اجتماعًا  عقد 
المؤسسة مصطفى صنع اهلل ومحافظ المصرف 
االجتماع  الكبير، حيث خلص  الصديق  المركزي 
تضم  التي  المشتركة  اللجنة  دور  »تفعيل  إلى 
المحاسبة،  ديــوان  مــن:  كال  عضويتها  في 

ليبيا  ومصرف  الوفاق،  بحكومة  المالية  ووزارة 
المركزي، وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة 
العالقة  ذات  المسائل  في  للتنسيق  الشرقية، 
للبالد«. العليا  للمصالح  العامة تحقيقًا  بالمالية 
المعلنة  النفط  مؤسسة  خــطــوة  وتــأتــي 

التي  األخيرة  السياسية  التطورات  إطــار  في 
حكومة  نالتها  التي  الثقة  بعد  ليبيا  تشهدها 
الدبيبة  عبدالحميد  برئاسة  الوطنية  الوحدة 
فقد  الماضي،  األسبوع  النواب  مجلس  من 
اجتمع صنع اهلل في طرابلس مع الدبيبة، الذي 

التابعة  والشركات  النفط  مؤسسة  دعمه  أكد 
لها »من أجل تحقيق أهدافها في زيادة اإلنتاج 
وتحقيق إيرادات أكبر لدعم االقتصاد الوطني«، 

المؤسسة أمس. حسب بيان 
للعمل  »تتطلع  المؤسسة  إن  اهلل  صنع  وقال 
إمكانات  وتوسيع  والــغــاز  النفط  وزارة  مــع 
وزير  أن  إلى  مشيرًا  الليبية«،  النفطية  الموارد 
سيترأس  عون،  محمد  المهندس  والغاز  النفط 
االجتماعات  في  أوبك  منظمة  لدى  ليبيا  وفد 
اعتبره  ما  وهو  الدولية،  المحافل  وفي  الوزارية 
في  ليبيا  دولة  تكون  كي  وحيويًا،  مهمًا  »أمرًا 

النفطية«. الصناعة  الرائدة في  الدول  مصاف 
النفط  مبيعات  مــن  الــعــام  ــراد  اإليـ وبلغ 
مليارًا  الماضي  فبراير  لشهر  ومشتقاته  الخام 
و235.7 مليون دوالر، وهو المبلغ الذي أودعته 
الليبي  بالمصرف  حسابها  فــي  المؤسسة 

الخارجي.
أغلق عدد   2020 يناير   18 أنه في  إلى  يشار 
موانئ  وتوقفت  إنتاجه  النفطية  الحقول  من 
ورأس  والسدرة  والزويتينة  والبريقة  الحريقة 
»القوة  حالة  إعالن  مع  التصدير،  عن  النوف 
أكتوبر   26 حتى  استمرت  التي  الــقــاهــرة« 
الماضي، وتكبدت خاللها الدولة الليبية خسائر 
 11 بنحو  البيعية  الفرص  وجاءت خسائر  كبرى، 

مليار دوالر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن النائب بالمجلس 
معيتيق،  أحمد  السابقة  للحكومة  الرئاسي 
وتصدير  إنتاج  الستئناف  اتفاق  إلى  التوصل 
أن  معتبرًا  النفطية،  اإليــرادات  وتوزيع  النفط 

المواطنين«. معاناة  »تخفيف  منه  الهدف 
فنية  لجنة  »تشكيل  على  االتــفــاق  ونــص 
ــرادات  إي على  تشرف  ــراف  األط من  مشتركة 
فضاًل  للموارد،  العادل  التوزيع  وضمان  النفط 
الرسم  أو  الصرف  سعر  وتوحيد  تعديل  عن 
كل  يشمل  بحيث  األجنبي،  النقد  مبيعات  على 
ولكل  األهلية  أو  الحكومية  سواء  المعامالت 

األغراض وإلغاء تعدد األسعار«.



اقتصاد 09

من  مجموعة  اتخاذ  ترهونة  لبلدية  التسييري  المجلس  أعلن 
تفاقم  ومنع  المستجد«،  »كورونا  فيروس  لمواجهة  ــراءات  اإلج

البلدية. الوبائي في  الوضع 
األحد،  البلدية،  في  مسؤولين  مع  موسع  اجتماع  بعد  ذلك  جاء 
حيث تقرر إيقاف األسواق الشعبية لمدة 21 يوما. كما وجه المجلس 
التجارية  المحال  والصارمة إللزام أصحاب  العاجلة  اإلجراءات  باتخاذ 
والقطاعات  المصارف  وأيضا  الوقاية،  بآليات  والمخابز  والمقاهي 

والخاصة. العامة  الخدمية 
الحد  أو  االجتماعية  المناسبات  إقامة  خالل  التجمعات  بمنع  وأمر 
واإلذاعــة  المساجد  خطباء  مع  والتنسيق  المستطاع،  قدر  منها 
المجتمعية  التوعية  لنشر  االجتماعي  التواصل  ومنصات  المسموعة 

اإلصابات. لتجنب 

غلق األسواق في ترهونة
»الكهرباء«: حملة لجباية الديون املتراكمة

السعر بالدوالرنوع الخام

67.73برنت

64.29غرب تكساس

66.05دبي

66.89سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 3/17/ 2021

العامة  بالشركة  المستهلكين  لخدمات  العامة  اإلدارة  قامت 
الديون  لجباية  الجاري  األسبوع  خالل  يومية  بحمالت  للكهرباء 
المتراكمة، وقطع الكهرباء عن التوصيالت غير الشرعية في مدينة 

طرابلس.
أصحاب  من  المخالفين  بحق  إجراءات  اتخاذ  الحملة  وتضمنت 
دفع  على  وحثهم  عنهم،  الكهربائي  التيار  وقطع  التجارية  المحال 
ديون االستهالك، وتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية تحفظ مستوى 
العامة  اإلدارة  أفراد  مع  بالتعاون  وتمت  الكهربائية،  الشبكة  أداء 
المدير  وإشراف  العام،  األمن  وجهاز  الكهربائية  الطاقة  لحماية 

العام المساعد للشركة لشؤون العمليات، حسب بيان للشركة.

وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية 
ومتابعة التوصيالت غير الشرعية وقطعها، إضافة إلى التقليل من 
الفاقد التجاري والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة 
الكهربائية؛ بهدف ضمان وصول الكهرباء للمستهلكين دون حدوث 
مشكالت فنية، عالوة على تقليل الديون المتراكمة على المستهلكين، 

ودعم الشركة من خالل اإليرادات المحصلة.
والصناعية  التجارية  المحال  أصحاب  الشركة  ناشدت  أن  وسبق 
سرعة تسوية أوضاع توصيالتهم وعدم ترجيعها ألي سبب، محذرة 
التغذية  استمرارية  على  حفاظا  القانونية،  المساءلة  تحملهم  من 

الكهربائية للمواطنين.

●  خالل اإلعالن عن مشروع االستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك

● لقاء مسؤولي الشركة الليبية القابضة لالتصاالت مع مسؤولين بريطانيين.

● عدد من قيادات المؤسسة الوطنية للنفط في زيارة لشركة رأس النوف ● عبدالحميد الدبيبة 

الوسط - عبدالرحمن أميني

أهم  إعالن  إلى  تونسيون  مسؤولون  سارع 
النشاط  الستئناف  الليبي  الجانب  مع  التفاهمات 
تفعيل  إعادة  رأسها  وعلى  البلدين،  بين  التجاري 
استعمال  مع  اإلعمار  مجال  في  مجمدة  اتفاقات 
المعامالت  في  الليبي  والدينار  التونسي  الدينار 
وإعادة التبادل مع ليبيا »طاقة مقابل مواد أولية 

وبضائع تونسية«.
من  أعمال  ورجل  امرأة   120 من  اكثر  وشارك 
مختلف القطاعات، إضافة إلى 400 ريٕيس ومدير 
أعمال  في  مختلفة،  تونسية  مؤسسات  من  عام 
التونسي  االقتصادي  لـ»المنتدى  الثالثة  الدورة 

الليبي« بمدينة صفاقس األسبوع الماضي.
بيان  في  األفريقي،  التونسي-  المجلس  وأعلن 
نشر مساء اإلثنين، اطلعت عليه »الوسط«، وُأرسل 
أن  والحكومة،  والنواب  الجمهورية  رئاسات  إلى 
البلدين يتطلعان لتحقيق هدف استراتيجي هو بناء 
بناء  يتطلب  ما  متكامل«  ليبي  تونسي-  »اقتصاد 
لبنات مرحلية، إهمها العودة بالمبادالت التجارية 

إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2011.
نتائج،  عدة  المنتدى  تحقيق  البيان  وكشف 
في  العبور  حركة  تسهيل  على  االتفاق  أهمها  من 
رأس  معبري  مستوى  على  الدولتين،  بين  المنافذ 
معابر  فتح  على  والعمل  تحديدًا،  والذهيبة  اجدير 
أخرى مثل معبر مشهد صالح بهدف تنمية التبادل 
يتم  حين  في  الغربي،  الجبل  منطقة  مع  التجاري 
العمل على دراسة إمكانية فتح معبر رابع بين برج 

الخضراء وغدامس التاريخية في الجنوب الليبي.
فتح  إعادة  استعجال  تم  المجلس  وحسب 
البر،  طريق  عن  الليبي  الجانب  من  االعتمادات 
البحرية،  التجارية  المبادالت  على  االقتصار  وعدم 
طرابلس  نحو  التونسية  الخطوط  فتح  إعادة  مع 
وبنغازي، إضافة إلى التسريع في استكمال الطريق 

السريع بين مدنين وبن قردان والحدود الليبية.
القطاعين  شركات  تعاون  إلى  الطرفان  وألمح 
العام والخاص في تونس مع الشركات والمؤسسات 
اإلسكان  مشاريع  إلنجاز  ليبيا  في  والخاصة  العامة 
االٕجراءات  تسهيل  مع  الحرب،  جراء  المتوقفة 
ليبيا  من  المستثمرين  لتشجيع  والمالية  االٕدارية 

ومنحهم امتيازات خاصة، ومنها االٕقامة.
الدينارين  استعمال  بإعادة  المنتدى  وطالب 
التونسي والليبي في المعامالت بين البلدين، بداًل 
عن العملة األجنبية. كما دعا إلى إعادة التبادل مع 
أولية وبضائع تونسية«،  ليبيا »طاقة مقابل مواد 
وذلك بعد ارتفاع ملحوظ لسعر البترول وما سينتج 

المستثمرين األجانب.
ليبيا،  يعملون في  أوالدنا  »لدينا  قوله:  وحسب 
وإال  هناك.  أيضًا  للعمل  تعود  أن  يجب  وشركاتنا 
ليبيا.  اتفاقات يتم عقدها في  أي  فلن نوافق على 
ويمكن أن نشيد جدارًا على الحدود مع ليبيا، وكل 
شيء«  كل  قبل  التونسيين  مصلحة  جائز.  شيء 

وفق تعبيره.
وفي وقت اختار قيس سعيد أن يكون أول رئيس 
دولة يزور ليبيا في ظل الحكومة االنتقالية الجديدة، 
اتصل رئيس الحكومة، هشام المشيشي، برئيس 
نيل  مناسبة  في  المنفي  محمد  الرئاسي  المجلس 
حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.
الحكومة،  لرئاسة  بيان  وفق  المشيشي،  ونوه 
برفعة العالقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، 
إلى  العالقات  هذه  تتطور  أن  في  أمله  عن  معربًا 

مستوى »الشراكة االستراتيجية«.

مجلس تونس لألعمال ميتص تصريحات مسيئة لـ »املدب«

في  التونسية  الدولة  يلزم  وال  نفسه  إال  يمثل  وال 
شيء«.

االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  وتداولت 
تصريحات للعميد المتقاعد هشام المدب، الناطق 
السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، التي طالب 
في  ليبيا  مع  الحدود  على  جدار  بتشييد  خاللها 
فرص  منح  الجديدة  الليبية  الحكومة  رفضت  حال 
مع  حدث  ما  غرار  على  التونسيين،  للمستثمرين 

عنه من تكلفة على ميزانية الدعم لسنة 2021.
اتفاقية  تفعيل  على  البلدين  مسؤولو  وشدد 
التبادل الحر )2001( وإعادة النظر فيها وتحسينها، 
حيث تم تداول إمكانية فتح طرق وتركيز مناطق 
من  يمكن  بما  الحديدية  السكك  ومد  لوجستية 
الصحراء،  جنوب  االٕفريقية  االٕسواق  إلى  الولوج 

وجعل الشراكة التونسية- الليبية بوابة ألفريقيا.
األفريقي  التونسي-  األعمال  مجلس  إبراز  وجاء 
مضي  رغم  الليبي  الجانب  مع  االتفاقات  مخرجات 
أربعة أيام على اختتام أشغال المنتدى كرد ضمني 
على تصريحات مسؤول تونسي سابق أثارت جداًل 
واسعًا في البالد، حيث أصدرت الخارجية التونسية 
تكرار  من  الشديد  »تعجبها  عن  فيه  عبرت  بيانًا 
الروابط  على  للتشويش  اليائسة  المحاوالت 
التونسي  الشعبين  تجمع  التي  الصادقة  األخوية 
له  صفة  »ال  التصريح  هذا  إن  وقالت  والليبي«، 

امتيازات خاصة للمستثمرين 
الليبيين.. والمشيشي: نتطلع إلى 

عالقات استراتيجية مع ليبيا

● جانب من الحضور في المنتدى االقتصادي التونسي الليبي، 11 مارس 2021، )اإلنترنت(

محللون: حكومة الدبيبة تؤدي إلى استقرار أسواق النفط

القاهرة - الوسط

يرى محللون أن تثبيت حكومة موحدة في 
ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة يحمل إشارات 
قوية نحو استقرار مستقبلي إلنتاج النفط في 
 1.45 إلى  رفعه  خطط  في  والمضي  ليبيا، 
الجاري،  العام  بنهاية  يوميا  برميل  مليون 
وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تجاوز 
استقرار  على  يؤثر  الذي  األمر  مالية،  ضائقة 

أسواق النفط.
منذ  البالد  في  موحدة  حكومة  أول  وأدت 
نواب  أمام  الدستورية  اليمين  سنوات  سبع 
الوقت  في  الماضي،  اإلثنين  بطبرق  البرلمان 
إلى سالم  للتوصل  الجهود  فيه  تتسارع  الذي 
دائم، إذ ال يزال هناك الكثير من االنقسامات 
حلها  يتم  لن  التي  المختلفة،  الجماعات  بين 
إجراؤها  المقرر  االنتخابات  قبل  بسهولة 
الحكومة  عمل  سينصب  فيما  ديسمبر،  في 
الجديدة على استعادة الخدمات الرئيسية بعد 

عقد من االضطرابات منذ إطاحة نظام معمر 
القذافي.

تنهي  التي  الوحدة  حكومة  فإن  ذلك  ومع 
البالد  وغرب  بشرق  إدارات  بين  االنقسام 
تبعث األمل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة 
أكبر  موطن  ليبيا،  في  النفط  صناعة  استقرار 
أفريقيا، وتقليل فرص استئناف  احتياطات في 
الميليشيات القتال أو إغالق الموانئ والحقول 

والمصافي مرة أخرى.
عن  األميركية  »بلومبيرغ«  شبكة  ونقلت 
يقدم  الذي  »ستراتفور«،  معهد  في  محللين 
المشورة للعمالء بشأن المخاطر الجيوسياسية 
والغاز  النفط  إنتاج  يظل  أن  المرجح  »من  أنه 
نشوب  احتماالت  وستظل  مستقرا،  ليبيا  في 

صراع واسع منخفضة«.
وارتفع اإلنتاج من مستويات دنيا جدا بعد 
في  إلى هدنة  المتحاربة  األطراف  توصلت  أن 
لتصبح  القتال  وأوقفت   ،2020 العام  منتصف 
برميل  مليون   1.3 من  أكثر  تضخ  ليبيا  اآلن 
في  نظيراتها  من  العديد  من  أكثر  أي  يوميا، 

منظمة البلدان المصدرة للنفط.
إلى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتهدف 
1.45 مليون برميل  إلى  اليومي  زيادة اإلنتاج 
مليون   1.6 وإلى   ،2021 العام  نهاية  بحلول 
في  مليون  و2.1  عامين  غضون  في  برميل 
رئيس  صرح  حسبما  سنوات،  أربع  غضون 
لتلفزيون  اهلل  صنع  مصطفى  اإلدارة  مجلس 

»بلومبيرغ« األسبوع الماضي.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن  وأوضح 
في  جديدة  نفطية  حقول  على  للعمل  تخطط 
األشهر المقبلة في حوضي سرت وسط البالد 
إعادة  على  تعمل  كما  الغرب،  في  وغدامس 
تنظيم  هجمات  أغلقتها  التي  الحقول  تشغيل 

»داعش« االرهابي في العام 2015.
األهداف  هذه  أن  إلى  اهلل  صنع  وأشار 
السالم  على  الحفاظ  على  ستعتمد  الطموحة 
بما  كبيرة  ميزانية  على  المؤسسة  وحصول 
التحتية  البنية  إلصالح  الحكومة  من  يكفي 
الصيانة  ونقص  الحرب  أدت  بعدما  للطاقة، 
صهاريج  وانهيار  األنابيب  خطوط  تآكل  إلى 

التخزين. كما يتعين على الحكومة المستقرة 
الوطنية  المؤسسة  تمكن  أن  األقل  على 
تلبية  من  مالية  ضائقة  تعاني  التي  للنفط 
على  تعتمد  لكنها  إلحاحًا.  األكثر  احتياجاتها 
بينها  من  للتمويل.  األجنبية  الطاقة  شركات 
شركات »إيني« اإليطالية و»توتال« الفرنسية 
حصص  لديهم  الذين  اإلسبانية  و»ريبسول« 
منهم  العديد  أن  من  الرغم  على  البالد  في 

قلصوا عمليات اإلنتاج أثناء القتال.
الدبيبة  حكومة  عينت  المقابل،  وفي 
شاغرًا  ظل  منصب  وهو  والغاز،  للنفط  وزيرًا 
اهلل.  يد صنع  في  فعليًا  ترك  مما  منذ سنوات 
»أوبك«،  لدى  السابق  ليبيا  ممثل  وسيرأس 
الواضح  غير  من  لكن  الحقيبة،  عون  محمد 
اهلل  صنع  إلى  بالنسبة  ذلك  سيعنيه  الذي  ما 

وأهداف المؤسسة الوطنية للنفط.
رئاسة  تولى  الذي  اهلل  صنع  قيادة  وتحت 
2014، كانت واحدة من  العام  المؤسسة في 
القادرة على العمل بمنأى  القليلة  المؤسسات 
ليبيا. وتمكنت  السياسية في  عن االنقسامات 

من االحتفاظ بالسيطرة على صادرات النفط، 
االستحواذ  المقاتلين  محاولة  من  الرغم  على 
والموانئ  األنابيب  وخطوط  الحقول  على 
المؤسسة  إن  اهلل  صنع  وقال  أراضيهم.  في 
الحكومة  مع  للعمل  مستعدة  للنفط  الوطنية 

الجديدة وستظل محايدة سياسيًا.
وفاجأت سرعة تعافي ليبيا األسواق وأثقلت 
األسعار، كما تسببت في مخاوف داخل »أوبك« 
األسعار  وتعزيز  اإلمدادات  تقييد  تحاول  التي 
بعد انهيارها العام الماضي مع انتشار فيروس 

»كورونا«.
بسبب  اإلمدادات  خفض  من  معفاة  وليبيا 
النفط  أسعار  في  ارتفاع  هناك  بينما  الصراع، 
 68 إلى   %  32 بنحو  ارتفع  فقد  العام،  هذا 
فوق  اآلن  األسعار  ارتفاع  ومع  للبرميل.  دوالرًا 
منظمة  أعضاء  بعض  يحتاجه  الذي  المستوى 
العربية  المملكة  مثل  الرئيسيين  »أوبك« 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة لموازنة 
على  أقل  ضغط  هناك  الجارية،  حساباتها 

اآلخرين لكبح جماح اإلنتاج.

استراتيجية وطنية 
لحماية املستهلك

الصديق الكبير يبحث مع السفير 
التركي تبادل الخبرات املصرفية

»القابضة لالتصاالت«: تعاون 
جديد مع الشركات البريطانية

االقتصاد  لوزارة  التابعة  المستهلك  لحماية  العليا  اللجنة  أعلنت 
مشروع  الماضي  اإلثنين  السابقة،  الوفاق  بحكومة  والصناعة 
تقديمه  سيجري  الذي  المستهلك،  لحماية  الوطنية  االستراتيجية 

للحكومة الجديدة من أجل اعتماده.
لحماية  العالمي  اليوم  احتفالية  ضمن  المشروع  إعالن  جاء 
المستهلك التي نظمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك تحت شعار 
»ال للتلوث البالستيكي« برعاية وزارة االقتصاد والصناعة بقاعة عمر 

المختار بمعرض طرابلس الدولي.
لحماية  الوطنية  االستراتيجية  مشروع  أن  الوزارة  وأوضحت 
المستهلك »يمثل خارطة طريق تتضمن اإلجراءات التي يجب على 
الحكومة اتخاذها من أجل توفير الحماية للمستهلك، وتوزيع األدوار 
على الجهات ذات االختصاص واقتراح إنشاء هيئة مستقلة متخصصة 
بحماية المستهلك، إلى جانب اعتماد قانون كامل يعرف بقانون حماية 
المستهلك، والعمل على استخدام القانون الدستوري إلرساء حقوق 
المستهلك األساسية وتحقيق التنمية المستدامة من خالل حماية 

المستهلك«.
وقال رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك رجب خليل، إن مشروع 
االستراتيجية الوطنية »نتاج جهود بذلت من أعضاء اللجنة عن كل 
الجهات المختصة تهدف لتوفير الحماية للمستهلك وضمان حقوقه 
ركيزة  يعد  الذي  المستهلك  لدى  الوعي  زيادة  على  وتعمل  كاملة، 

أساسية لدعم المؤسسات الحكومية واألهلية لنجاح تلك الجهود«.
بوزارة  المفوض  بقرار  المستهلك شكلت  لحماية  العليا  واللجنة 
االقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق رقم )26( للعام 2020 ومهمتها 
وضع استراتيجية لحماية المستهلك واقتراح تشكيل غرفة اتصال بين 
وبيان  اإلجراءات  وتسهيل  المباشر  للتواصل  العالقة  ذات  الجهات 
المشاكل وإيجاد الحلول لها، وإعداد دليل إرشادي للمستهلك واقتراح 
إنشاء بريد بالغات المستهلك على الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة 
لتلقي الشكاوى من المستهلكين والعمل على تحليلها، واتخاذ اإلجراء 
التشريعات والقوانين واللوائح والمواصفات  الالزم حيالها ومراجعة 

والقرارات ذات العالقة بحماية المستهلك.

مع  الكبير،  عمر  الصديق  المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  بحث 
سفير تركيا الجديد في ليبيا كنعان يلمز، تبادل الخبرات والتجارب 

في المجالين المصرفي والمالي بين البلدين.
وناقش الصديق الكبير، خالل لقاء جمعه خالل األسبوع الجاري 
المشترك  التعاون  تطوير  وسبل  االقتصادية،  األوضاع  يلمز،  مع 

إضافة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالين المصرفي والمالي.
مكتبه  في  الكبير،  عمر  الصديق  استقبل  الماضي  واألسبوع 
بمقر المصرف سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا. وقال مصرف 
ليبيا المركزي إن لقاء الكبير والسفير المالطي جرت خالله مناقشة 

القضايا المشتركة، دون أي تفاصيل.

القابضة لالتصاالت، فيصل  الشركة  إدارة  بحث رئيس مجلس 
ليبيا  لدولتي  البريطانية  التجارية  العالقات  مسؤولة  مع  قرقاب، 
وتونس، ليدي شيهان، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في 

قطاع االتصاالت والتقنية وفتح آفاق جديدة للتطوير واالستثمار.
كما ناقش الطرفان اإلثنين الماضي »عودة الشركات البريطانية 
للعمل  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  المتخصصة 
والمشاريع  االستراتيجي  التخطيط  في  ومساهمتها  ليبيا،  في 
المستقبلية«. واستعرضا كذلك »الدور الفاعل الذي تلعبه الشركة 
وتطوير  تقديم  في  لها  التابعة  والشركات  لالتصاالت  القابضة 

خدمات االتصاالت«.
من  االستفادة  إلى  تسعى  القابضة  الشركة  إن  قرقاب  وقال 
أن  سيما  وال  والتقنية،  االتصاالت  مجال  في  البريطانية  الخبرات 
وتوسيع  القطاع  تطوير  إلى  تطمح   2023-2021 الشركة  خطة 
الشركات  بين  التعاون  أهمية  على  وشدد  بالبالد.  االستثمارات 
للدفع  مهما  استراتيجيا  شريكا  باعتبارها  والبريطانية  المحلية 

بعجلة التطور، خصوصا في قطاع االتصاالت والتقنية.
من جانبها، أكدت ليدي شيهان رغبة بالدها في توثيق صالت 
التعاون بين البلدين، بالقول إن »عقد شراكات اقتصادية تجارية 
مع ليبيا سيسهم في خلق عالقات وثيقة بين البلدين«، كما عبرت 
مجال  في  خصوصا  استثماراتهم،  قاعدة  لتوسيع  »سعيهم  عن 

االتصاالت والتقنية«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الثقب األسود وخطر االنقراض!
محمد الطاهر

وأصبح  »الترف«  باب  من  خرج  الواقع  نقد  أن  أرى 
يكونوا  أن  الجميع  على  تــفــرض  ملحة  مسألة 
حين  خاصة  اليقظة،  من  كبير  قدر  وعلى  مستنَفرين 
خطيرة  درجة  إلى  الموازين  وتنقلب  األحــوال  تسوء 

مثلما هو الحال اآلن.
واالقــتــصــاديــة  السياسية  ــا  ــن أحــوال مــثــل  ــي  ف
كل  الراهن  الواقع  قبح  يصدم  الراهنة،  واالجتماعية 
مبررات  من  الرغم  على  ذلــك  يحدث  سليم.  حس 
الديمقراطية،  وضريبة  المرحلة  ومتطلبات  التحول 
الخواطر  لجبر  البعض  يسوقها  التي  شابه،  ومــا 
الصدمات  تحمل  على  للمساعدة  أو  التعمية  أو 
المتوالي  والسقوط  الكوارث  توالي  مع  والتعايش 
االستنفار  هذا  مثل  خلف  الغاية  لها.  قرار  ال  هوة  في 

والتحفز تتمثل في محاولة تقصي وفهم ما يدور.
متنوعة  تعبير  بوسائل  الرفض  من  النوع  هذا  يمر 
مفاجئًا  األولى  للوهلة  يبدو  والذي  يجري،  ما  لتفسير 
والثقافي  التاريخي  السياق  عن  وخــارجــًا  وطــارئــًا 
الواقع  نقد  الحال  بطبيعة  يمكن  ال  واالجتماعي. 

من  ما  بدرجة  يعيد  عــام  تشخيص  ووضــع  بمجله 
والوصول  العارمة  الفوضى  هذه  ترتيب  المعقولية 

إلى جذورها الحقيقية.
أحاول في هذه األسطر أن أتحدث عن جانب واحد. 
وأعتقد أنه يمكن أن يكون دلياًل في مشوار طويل ال 

يتوقف إال في محطات موقتة.
وصفات  وال  سحرية  إجابات  يقدم  ال  النهج  هذا 
وعي  إلى  تحتاج  الراهنة  حالتنا  ألن  وذلك  نهائية، 
مفقود وعمل غائب وزمن مهدور، وهنا لب المشكلة.

منظومتنا  تحديدًا  الخضم  هذا  في  يعنيني  ما 
المسؤول  الثقل  مركز  تمثل  أنها  أرى  التي  األخالقية، 

عن الحركة والسقوط.
وقد  نظري،  في  العملية  األخالقية  المنظومة  هذه 
تحديدًا  مبنية  وهي  اللغة  على  تعتمد  مخطئًا،  أكون 
يمكن  ما  أو  الكالم  تقاليد  وعلى  المبالغة  على 

تسميته »اللغو«، ولذلك هي ال تعمل.
بمراحل  العربية  اللغة  مرت  أن  بعد  ذلك  يظهر 
تفسخ وانحالل لم تتوقف منذ قرون، انحسرت خاللها 

أمام مد اللهجات المحلية واستقوائها المتزايد.
المهيمنة  األخالقية  المنظومة  اعتماد  يبدو 
وفي  السائدة  السلوكيات  في  جليًا  »الكالم«  على 
المعامالت اليومية، ما يرفع من دور اللغة »السحري« 
على حساب مقياس »العمل«، الذي نادرًا ما يستعمل 

كمعيار أساسي.
الكثيرون،  إليها  يلتفت  ال  قد  التي  الفجوة  هذه 
يمكن  هائلة  فجوة  إلى  المطاف  نهاية  في  تتحول 
ويهددنا  ضــوء  أي  يبتلع  ــود  أس بثقب  تشبيهها 

باالنقراض.
الكبرى  وأرى تأسيسًا على ذلك، أن عملية االنهيار 
األخيرة،  العقود  في  طارئة  وبطريقة  فجأة  تبدأ  لم 
اللغة  وضعفت  اللسان«  »تعثر  أن  منذ  انطلقت  وهي 
نفوذها  يزداد  شتى  لبدائل  مكانها  تاركة  وتراجعت، 
في  يكمن  الوهن  لهذا  اآلخر  الوجه  آخر.  بعد  يومًا 
الفصل  الكلمة  صاحب  واعتباره  الكالم  »تزكية« 
ثانويًا  دورًا  »العمل«  إيالء  مقابل  القاطعة،  والحجة 

في موازين األحكام.

أحاول في هذه 
األسطر أن أتحدث 

عن جانب واحد. 
وأعتقد أنه يمكن 

أن يكون دلياًل 
في مشوار طويل 

ال يتوقف إال في 
محطات موقتة.
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عبد السالم الزغيبي

صاحب البوق
 يعزف املزمار

ستكون  الدهشة  أن  توقعت  األصفر،  محمد  الليبي  للكاتب  »بوق«  رواية  صدور  خبر  قرأت  عندما 
األصفر  لم يخب  منها،  األولى  السطور  قراءة  بمجرد  ما حدث  الرواية، وهو  بمجرد تصفح  بانتظاري 
»ليبيا  مختلفين  بلدين  بين  بالربط  قام  حيث  وقعمول«،  »تمر  روايته  في  معي  حدث  مثلما  ظني، 
أجمل  فيها  عاش  التي  المدينة  إلى  للعودة  وحنينه  الليبي،  اليهودي  قصة  معه  وتابعت  وألمانيا«، 
األيام »بنغازي«، وهو الذي رحل عنها مرغمًا إلى فلسطين، ثم هجرته مرة أخرى إلى ألمانيا، وعودته 

ووفاته في بنغازي المدينة التي أحبها.
العسكرية  الفرقة  في  البوق  عازف  كارل،  الجندي  حكاية  الكاتب  يروي  »بوق«  األخيرة  روايته  في 

األلمانية، الذي فر من المعركة ليسقط عند البئر وتبدأ حياته الجديدة في ليبيا.
يا باتي يا باتي نصراني دايخ ياال البير، نصراني دايخ ياال البير.

– معاه بندقة؟
– ال يا باتي، معاه زمارة سمعت زعيقها قبل ما نوصل البير.

– إن شاء اهلل خير يا خويرة، جيبي الحصان وخلي خوتك يلحقوني.
كان الشاب في حالة حرجة، أنفاسه متقطعة، وتكسو أطرافه جروح وتقرحات، أسعفه الحاج مفتاح 
بابتسامة ونظرة حنان، وبلل فمه بقطرات ماء، وظل يهدئ من روعه بكلمات مليئة بمعانٍ مألوفة 
مثل: »سالمات عليك« و»إن شاء اهلل ال بأس« و»كن بخير« و»مرحبًا«، شرحت قلب األلماني، وبثت 

فيه الطمأنينة.
عرف الحاج مفتاح من إشارات الفتى أنه تابع للجيش األلماني، وأنه ليس بمقاتل، وإنما هو عضو 
حين  أو  القتلى  تشييع  عند  موسيقاها  تعزف  التي  تلك  للجيش،  المصاحبة  الموسيقية  الفرقة  في 

يتقدم الجنود.
من الحوار األول بين خويرة ووالدها، يعرفنا الراوي بمهية النصراني الدايخ عند البير، ونعرف أنه 
أو  القتلى  التي تعزف موسيقاها عند تشييع  الموسيقية للجيش تلك  تابع للفرقة  ألماني  عازف بوق 

حين يتقدم الجنود.
ونتابع معه في سرد شيق جميل، وصول أبناء الحاج مفتاح، وحمل الجندي إلى النجع واالهتمام به 
وعالجه وتقديم الطعام اللذيذ الذي أشعره بأنه ليس شريدًا في حرب داخل أراٍض غريبة عنه، وإنما 
بمعهد  الموسيقى  في  وتفنن  وعاش  وُلد  حيث  بون،  في  الراين  نهر  على ضفاف  ربيعية  زردة  في 

بتهوفن.
ونواصل من خالل سرد الحكاية إلى وصول األلمانية كالرا، حبيبة كارل، إلى طبرق بحجة مهمة 
وتبكي  هامدة  جثة  شكل  على  عليه  تعثر  ربما  حبيبها،  أثر  تتبع  أرادت  الحقيقة  في  لكنها  إنسانية 

عليه، ووتبني له قبرًا يؤويه.
ويصف لنا الرواي محمد األصفر، بدقة، حياة عازف البوق األلماني، كارل، في الكهف وقد أصبح مع 
األيام »نصراني عيت الحاج مفتاح« وأنه في حماه، ومع األيام تعلم األلماني اللهجة الليبية واستطاع 
البير  في  وقوعه  يوم  أنقذته  التي  البنت  بحب  وتعلق  الشعبي،  الشعر  وتعلم  أكثر،  عليهم  التعرف 

لكنها كانت محجوزة »محجرة« البن عمها وقد تزوجته وأنجبت منه أطفااًل.
السوق  في  ومجلسه  الراعية  مع  وغرامه  األلماني  حكاية  في  األصفر،  محمد  الراوي  بنا  ويمضي 

الشعبية، واللقاء مع التاجر المتجول الذي قام بإهدائه المزمار الليبي لكي يتعلم عليه العزف.
وتأتي مفاجأة الرواية في صفحة 79 من صفحات الرواية الـ173، التي تعلن لقاء األلمانية كالرا 
جثث  عن  البحث  عمليات  في  معها  يتعاون  مترجم  عن  تبحث  كانت  حينما  البوق،  عازف  بحبيبها 
وأشالء الجنود األلمان، والعناق بينهما بعد طول غياب وغيرة البدوية الراعية، وعرض األلمانية أن 
يعمل معهم كارل وموافقته ومساهمته في بناء المقبرة األلمانية لرفاقه ضحايا الحرب تكفيرًا عن 

ذنبه لمساهمته في قتل الجنود األلمان عبر نفيره في البوق أثناء الكر والفر في المعارك.
ال أريد أن أسترسل الكثير من حكاوي وحوادث الرواية، حتى ال أحرم القارئ متعة القراءة ومعرفة 
وحرفية...  وسالسة  بتدفق  األصفر،  محمد  الليبي  الراوي  كتبها  التي  المشوقة  الرواية  تفاصيل 

أترككم معها.

املختنقات الدستورية الحالية.. املفتعلة واملتوقعة
عزة كامل المقهور

مقدمة البد منها:
 ،2017/7  /18 بتاريخ  مقااًل،  نشرت  وأن  سبق 
)لو  الديمقراطي  المسار  الستئناف  »مقترح  عنوانه 
الموضوعية(«  الــظــروف  وتــوفــرت  النوايا  حسنت 
منها  البد  قاطرة  هو  النواب  مجلس  أن  فيه  وذكرت 
جسم  آخر  باعتباره  الديمقراطي  المسار  الستئناف 
منتخب، وإن كان يتعين إصالحه داخليًا، كما خلصت 
متخصصة  قانونية  وطنية  لجنة  تشكيل  ضرورة  إلى 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  بمعرفة  ومستقلة 

ليبيا.
 8- 2017، و   11-  27- وفي مقاالت أخرى بتاريخ 
التالية على  2020 بالعناوين   12-  2- 2020 و   11-

التوالي:
بعثة  من  المقدمة  ليبيا  أجل  من  العمل  »خطة   -
األولــى:  المرحلة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم 

إخفاق محتمل وإعادة نظر قد تكون ضرورية«.
قبل  )ما  الحالية  المرحلة  مخاض  »هواجس   -

ليبيا(« الخامسة في  االنتقالية  المرحلة 
المرحلة  )وثيقة  الطريق  خارطة  »إشكالية   -

الشامل(«. للحل  التمهيدية 
القانونية  بالخبرات  االستعانة  فيها  اقترحت 
للمختنقات  ــد  ح ــوضــع  ل المتخصصة  الليبية 
أية  ستصاحب  التي  الدستورية،  خاصة  القانونية، 
وتحديدًا  توقعته،  ما  منها  وكان  سياسية،  عملية 
الليبية  والتشريعات  النصوص  بين  الــتــضــارب 
ستحكم  التي  الوثائق  كثرة  بسبب  أو  النافذة، 
قانوني  فريق  يتولى  أن  اقترحت  كما  الحالية،  الفترة 
بالقاعدة  مقترح  وضع  ومستقل  متخصص  وطني 

المقبلة. للمرحلة  الدستورية 
النواب  لمجلس  يعود  الدولي  المجتمع  هو  وها 
وخارطة  برلين  مخرجات  من  كل  خالل  من  مجددا 
لكنه  الشامل،  للحل  التمهيدية  للمرحلة  الطريق 
وطنية  قانونية  لجنة  تشكيل  عن  يمتنع  يــزال  ال 
بسبب  ــك  ذل يــكــون  ــد  وق ومستقلة،  متخصصة 
كل  في  قصورها  ثبت  أجنبية  بخبرات  استعانته 
ثغرات  وهــي  اشرافها،  تحت  أعــدت  التي  الوثائق 
مختنقات  إلى  وأدت  »الدولية«  المسارات  أجهضت 
الليبي،  السياسي  االتفاق  في  ظهرت  جمة  دستورية 
المسائل اإلجرائية، وها هي تظهر مجددًا  خاصة في 

في خارطة الطريق.
العملية  أن  بينت  ومحاضرات  آخــر  مقال  وفــي 
النجاح  لها  يكتب  لن  »الدولية«  الخارجية  السياسية 
ثبتت  أيضًا  وهــذا  وطني،  مسار  مع  باتحادها  إال 
الوطني  الوفاق  حكومة  استهلكت  أن  بعد  صحته 
خارج  تعمل  جعلها  دولي  باعتراف  تلوح  وهي  سنوات 
تهلك  أن  كادت  حتى  المحلية  والتشريعات  القانون 

البالد.
بغرض  جديدة  سياسية  عملية  تدخل  والبالد  لذا، 
أن  علينا  فإنه  العام،  آخر  في  انتخابات  إلى  الوصول 
نوعها  كان  أيًا  المختنقات  استباق  جاهدين  نحاول 
من  الــبــالد  انتشال  بغرض  الدستورية(  )خــاصــة 
عن  التوقف  باألساس  يتطلب  األمر  وهذا  مأزقها. 
غير  والعراقيل  النوايا  سيئة  القانونية  المماحكات 
القانون،  ستار  تحت  المتخصصين  لغير  المجدية 
نملك  ال  الذي  المسار  هذا  عرقلة  أو  إفشال  بغرض 
المساران  عندها  التقى  نقطة  وأنــه  خاصة  غيره 

الوطني والدولي معًا، مما ينبئ عن بارقة أمل.
المعطيات: تحديد 

أواًل، مجلس النواب: يحكم مجلس النواب ما يلي:
1 - اإلعالن الدستوري وتعديالته )2011(.

لسنة   /10 رقم  النواب  انتخاب مجلس  قانون   -  2
.2014

3 - الالئحة الداخلية لمجلس النواب )2014(.
اآلن  حتى  هما  أخريين  وثيقتين  هناك  أن  كما 
من  جــزءًا  اعتبارهما  مدى  في  قانوني  جــدال  محل 

اإلعالن الدستوري الليبي من عدمه وهما:
موقف   :)2015( الليبي  السياسي  االتفاق   -  4
وقد  بتاتًا،  واضح  غير  الصدد  هذا  في  النواب  مجلس 
 2018 للعام   11 رقم  تحت  دستوريًا  تعدياًل  أصدر 
بالسلطة  يتعلق  فيما  السياسي  االتفاق  بتضمين 
ونائبين  رئاسي  مجلس  من  لتتكون  التنفيذية 
االتفاق  يتضمنه  ال  ما  وهو  منفصل،  حكومة  ورئيس 
في  قرارًا  األخبار،  حسب  أصدر،  ثم  ذاته،  السياسي 

2020 بإلغاء المصادقة! يناير 
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للحل الشامل( )2020(.
والسياسية  القانونية  المسائل  عديد  وتثير 
األهم  لكن  اليوم.  النواب  مجلس  اختصاص  بشأن 
في  بالكامل  دوره  سيتغير  النواب  مجلس  أن  هو 

يمنحه  الــذي  الــدور  ذلك  يلعب  ولن  المرحلة  هذه 
وقانون  الداخلية  والئحته  الدستوري  اإلعــالن  له 
ليبيا  عرفت   2015 العام  ومنذ  أنه  ذلك  انتخابه. 
النواب  مجلس  فيها  اشترك  مهمة  دولية  مسارات 
بعض  )مع  بقراراته  فيها  وقبل  بدلوه،  فيها  وأدلى 
األممية  البعثة  مع  تعامل  أنــه  كما  التحفظات(، 
وترضيات  وتسويات  وحــوار  مفاوضات  في  وشــارك 
بل  السياسي،  االتفاق  خلقها  بكيانات  واعترافات 
اإلجـــراءات  أن  إال  معها.  أعضائه  بعض  وتحالف 
مجلس  من  اتخاذها  يتم  لم  المستوجبة  القانونية 
للجدل  حد  ووضع  قانونًا  األمر  هذا  لتسوية  النواب 
حسمها  يتعين  مسألة  وهي  حوله.  القائم  القانوني 
عمل  يسبقه  أن  يحتاج  تشريعي  إجــراء  بموجب 
وطنية  خاصة  خبرة  له  ومتخصص  جــدي  قانوني 
لإلعالن  وفقًا  باليقين  الجدل  يقطع  كي  ودولية 

الليبي. الدستوري 
وضعفًا  انشقاقًا  عــرف  الــنــواب  مجلس  أن  كما 
 2021  2-  .9 بتاريخ  أنه  إال  العمل.  وعدم قدرة على 
لحكومة  بموجبها  منح  مهمة  جلسة  عقد  من  تمكن 
اإلعالن  من  كل  إلى  استنادًا  الثقة  الوطنية  الوحدة 
من  الصادرة  الطريق  بخارطة  وقبواًل  الدستوري 

الوطني. الحوار  ملتقى 
وجهد  بجد  عمله  يمارس  أن  اليوم  عليه  فإن  لذا، 
»السعي«  وقاعدة  الوطنية  المصلحة  على  تأسيسًا 
مقبلة  انتخابات  بموجب  السلطة  وتــداول  لتسليم 
يتمسك  وأال  جديدة،  قواعد  ظل  في  أيضًا  ولكن 
بمسلكه  سواء  بالواقع  عدلت  ألنها  األولية  بقواعده 
أنها  والحقيقة  حواراته.  أو  مفاوضاته  أو  وقراراته 
الذي  الدولي  المسار  بموجب  »موضوعيًا«  عدلت 
يحتاج  قاصر  أمر  أنه  إال  النواب،  مجلس  فيه  شارك 
إلى تدخل قانوني، ماهر موضوعي وإجرائي وشكلي.

أن  النواب  مجلس  على  التي  المرة  الحقيقة  لكن 
يقبلها هي أن مجلس النواب غير قادر- حسبما يبدو 
القانوني  بالعمل  بالقيام  األمور-  ولمجريات  للعيان 
القانونية  ــراءات  ــ اإلج وتبني  المتقن،  المهني 
والمهمة  الخطيرة  للمرحلة  والشكلية  الموضوعية 
فيها  مبتكرة  حلواًل  تتطلب  التي  المقبلة  والحساسة 

جانب وطني وجانب دولي.
وهو  المطلب  ذات  تكرار  إلى  يقودنا  األمر  وهذا 
ذو  ومستقل  متخصص  قانوني  فريق  يشكل  أن 
مقترحات  إلعــداد  التشريعية  الصناعة  في  قــدرات 
أخذًا  الدستوري،  اإلعالن  بتعديل  مبتكرة  قانونية 
االتفاق  الدولية:  المسارات  مخرجات  االعتبار  في 
 ،)2020( برلين  مخرجات   ،)2015( الليبي  السياسي 
بالسلطة  الخاص  الباب   )2020( الطريق  خارطة 
بوثيقة  الخروج  بهدف   ،)2020( الموحدة  التنفيذية 

الحالية. للمرحلة  دستورية واحدة 
الليبي: الوطني  الحوار  ثانيًا، ملتقى 

يستند هذا الملتقى إلى ما يلي:
1 - مخرجات برلين )2020(.

2 - قرار مجلس األمن رقم 2510/ 2020.
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للحل الشامل( )2020(.
له.  وطنيًا  تشريعيًا  سند  ال  تجمع  فهو  وعليه 
كانت  التنفيذية  والسلطة  الطريق  خارطة  ومخرجاته 
الحالية  للمرحلة  الطريق  وتمهيد  لتأسيس  أساسًا 
أساسًا  يملك  ال  أنه  من  يغير  ال  لكنه  مهم  أمر  وهو 

وطنيًا. تشريعيًا 
دور  فإن  الملتقى،  اعتمدها  التي  للخارطة  ووفقًا 

ملتقى الحوار الوطني ينحصر فيما يلي:
أنجز  ما  وهو  تنفيذية جديدة،  - تشكيل سلطة   1

في فبراير 2021.
المرحلة  قــضــايــا  ــي  ف ــتــقــدم  ال مــتــابــعــة   -  2
ملتقى  إلى  فيها  البت  يؤول  تعذر  وإذا  التمهيدية، 

الوطني. الحوار 
إنجاز  التقدم في  تتابع  قانونية  3 - تشكيل لجنة   
انقضاء  حال  في  فيه  والبت  الدستوري  االستحقاق 

60 يومًا. مهلة 
أعدت  وإن  فهي،  التنفيذية  السلطة  مسألة  أما 
والئحة  للخارطة  وفقًا  الختيارها  الطريق  ومهدت 
الوحدة  لحكومة  الثقة  منح  فإن  وإجراءاتها،  اختيارها 
مجلس  من  تم  أنه  الحظ-  حسن  من   – الوطنية 
النواب، األمر الذي قطع الطريق على الطعن فيها أو 
لملتقى  األمر  أحيل  لو  فيما  شرعيتها،  في  التشكيك 

الوطني. الحوار 
المتابعة

فهذا  أسباب،  لعدة  المنال  صعبة  مسألة  وتبدو 
الدور  هذا  أن  كما  له،  تشريعيًا  أساس  ال  الملتقى 
الجديدة،  المؤسسات  شبكة  ضمن  ممكن  غير  عمليًا 

أعضائه  بين  ويجمع  مهيكل  غير  الملتقى  أن  خاصة 
أعضاء من مؤسسات قائمة، بل إن هناك خشية من 
داخلية  والئحة  هيكلية  دون  تدخله،  حال  في  أنه 
لعمل  معرقل  إلى  يتحول  أن  ودوري،  منظم  وعمل 
لمجلس  ومنافس  الرئاسي  والمجلس  الحكومة 

النواب.
النصوص  مع  يتناقض  االختصاص  هذا  أن  كما 
حكومة  على  الرقابة  دور  تقصر  التي  العالقة  ذات 
هذا  لعب  ولو  النواب.  مجلس  على  الوطنية  الوحدة 
عمليًا-  ممكنة  غير  مسألة  وهي  الدور-  هذا  الملتقى 

فقد يشتت عمل الحكومة.
هيئة  وال  مؤسسة  ليس  الملتقى  أن  واألهــم 
وهو  بنجاح  أنجز  قد  األساسي  دوره  وأن  متجانسة 
واختيار  الحالية  االنتقالية  المرحلة  أســس  وضــع 

مجلس رئاسي، وحكومة نالت ثقة مجلس النواب.
للملتقى،  وإدارة  هيكل  وجـــود  ــدم  ع فــي  إن 
لإلعالم  المتكرر  وخروجهم  أعضائه  عقد  وانفراط 
ومتضاربة،  مختلفة  بـــآراء  المتلفزة  والــلــقــاءات 
كواليس  فــي  يحدث  عما  ــاح  ــص واإلف ومتسرعة، 
البعض  وافتقاد  التنسيق  عدم  على  يدل  التفاوض 
ذات  الوطنية  الشؤون  في  التفاوضي  العمل  ألصول 
جوالت  لشروط  االمتثال  وعــدم  القصوى  األهمية 

الحوار الصادرة عن البعثة األممية.
يبدو  فاألمر  الدستورية،  بالقاعدة  يتعلق  فيما  أما 

ضعيفًا لعديد األسباب أهمها:
الملتقى  مــن  شكلت  القانونية  اللجنة  أن   -

وبطريقة عشوائية حسب الرغبة ودون ضوابط.
في  الدقيق  القانوني  التخصص  توفر  عــدم   -

الصناعة التشريعية إال في قلة من أعضائها.
محدودة  ستكون  خروجها  حال  في  نتائجها  أن   -
األثر، وأن األمر سيرجع إلى المؤسسات الوطنية ذات 

العالقة.
المرحلة  إطالة  في  مباشرة  تتسبب  قد  أنها   -
ذات  مهنية  نتائج  إلى  الوصول  عدم  حال  الحالية 
مفتوحة  مدتها  وأن  خاصة  متقنة،  قانونية  صناعة 
النواب،  وال سلطة تشريعية لها استقالل عن مجلس 

رغم الزخم السياسي الدولي الذي نالته.
والمقترحات: النتائج  ثالثًا 

هذه  بمثل  المرحلة  هــذه  في  العمل  يمكن  ال 
هذا  وإن  الدستوري،  المستوى  على  العارمة  الفوضى 
وهيئاتها  الدولة  مفاصل  يحكم  الذي  الحساس  األمر 
يسير  أن  يمكن  ال  وإداراتها  والمستحدثة  القديمة 
بأيادي  يترك  أن  األمر ال يجب  أن  التخبط، كما  بهذا 
أن  وال  متضاربة،  مصالح  صاحبة  وال  متخصصة  غير 
النوايا.  وسيئي  النفوس  ضعاف  الستغالل  تترك 
الوحدة  حكومة  حلف  حول  الحالي  المطب  في  ولعل 
يتم  أن  نتمنى  الذي   – القانوني  لليمين  الوطنية 
بين  اختالف  لوجود  إليه،  ذهبنا  ما  يؤكد  ما  تجاوزه- 
والمادة  التنفيذية  السلطة  باب  من   )4( المادة  نص 
من   )181( والمادة  الدستوري،  اإلعــالن  من   )25(

النواب. الداخلية لمجلس  الالئحة 
حكومة  في  الناس  وسعادة  األمل  بارقة  أن  كما 
والوباء  والخراب  البؤس  من  تنتشلهم  قد  جديدة 
وسبل  والقوت  األمــن  وتوفر  الحرب  شبح  وتبعد 
على  وتستثمر  تستغل  أن  يجب  للمواطن،  الحياة 

أكمل وجه وبسرعة فائقة.
لذا فإننا نقترح ما يلي:

من  متخصص  وطني  قانوني  فريق  تشكيل   -  1
واالستقاللية  والنزاهة  بالكفاءة  لهم  المشهود 
والدولي،  الوطني  المجال  في  الدقيقة  والخبرة 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  من  ودعم  بتيسير 
دستورية  وثيقة  ليعد  استقالليته،  لضمان  ليبيا 
االعتبار  بعين  فيها  يأخذ  الحالية  للمرحلة  موحدة 
السياسي  واالتفاق  وتعديالته  الدستوري  اإلعــالن 
الحوار  ملتقى  ومخرجات  برلين  ومخرجات  الليبي 
التنفيذية(،  السلطة  وباب  الطريق  )خارطة  الوطني 
هذه  عن  المنبثقة  الهيئات  كافة  أدوار  ويحدد 
العمل ضمن منظومة  الوثائق بدقة بما يمكنها من 

ومتناغمة. موحدة 
من  الموحدة  الدستورية  الوثيقة  اعتماد   -  2
دستورية  وثيقة  واعتبارها  الليبي  النواب  مجلس 

الحالية. للمرحلة 
ومشروع  الدستورية  القاعدة  مقترح  وضع   -  3
خارطة  في  عليهما  المنصوص  االنتخاب  قانون 
ستتوقف  التي  المقبلة  لالنتخابات  والالزمين  الطريق 

. عليهما
من  يستجد  لما  القانونية  المشورة  تقديم   -  4
من  وغيرها  السياسي  المسار  في  قانونية  اختناقات 

المسارات أثناء مدة عملها.

امللتقى ليس 
مؤسسة وال هيئة 

متجانسة وأن دوره 
األساسي قد أنجز 
بنجاح وهو وضع 

أسس املرحلة 
االنتقالية الحالية 

واختيار مجلس 
رئاسي، وحكومة 
نالت ثقة مجلس 

النواب.

القراية

ونوع  )دراستك  أيضًا  تعني  أخرى  ناحية  ومن  يقرأ(  قرأ  )من  القراءة  تعني  الليبية  بلهجتنا  »القراية« 
التعليم الذي تتلقاه(.

عندما دخلت جامعة القاهرة واألمر كان بالنسبة إلى نقلة كبيرة في حياتي.. ولكم أن تقولوا إن 
حالي يشبه من هو قادم من األرياف إلى عاصمة مبهرة.

العلوم داخل  الطب ولكن في كلية  إعدادي طب« ليس في كلية  الدراسة في »سنة  وكان مكان 
مجمع كليات جامعة القاهرة األخرى. وأتذكر حينها أن كافتيريات كلية الحقوق وكلية التجارة والعلوم 
السياسية واآلداب كانت مكتظة بحلقات نقاش متنوعة المشارب واالهتمامات، وكنت أالحظ أن أهل 
اليسار لهم ركن ولإلسالميين ركن آخر والقوميين وكل االتجاهات الفكرية كذلك، فتلك المرحلة كانت 

في بداية عصر االنفتاح السياسي واالقتصادي على عهد الرئيس السادات.
كان العبد هلل شابًا غشيمًا وليس لديه فكرة إال عن )البطيخ والكرموس( وأنواعهما وزيت الزيتون 

الحاراتي وفوائده، إضافة إلى شيء يسير من أقوال عبدالناصر!
رواد الحلقات كانوا شبابًا وشابات »زي الفل«، وعندما يتحاورون كنت ألتقط أسماء لمفكرين وكتاب 
وفالسفة لم أسمع بهم من قبل، كنت واجما منصتا، أستمع لكل شاردة وواردة بكل انتباه. وعندما 
أعود للبيت، كنت أفكر كيف لي أن أصبح مثل فالن أو عالن من المتحدثين بلباقة وهم يستعرضون 
أو ذاك،  الشابات بهذا  إعجاب  ألمح  أنني كنت  المعرفية، خاصة  وربما عضالتهم  وقناعاتهم  رؤيتهم 

وكنت أتمنى لو أنال مثل ذلك االهتمام والتقدير، من الشابات طبعا!
أسماء  أسمع  وكنت  ولينين  فروم  وإريك  هوجو  وفيكتور  ماركس  وكارل  هيغل  أسماء  أسمع  كنت 
مؤلفاتهم: العقل والثورة، رأس المال، البؤساء.. إلخ؛ وكنت أسمع مصطلحات عجيبة لم أسمع بها من 
قبل: الديمقرطية، البروليتاريا، أيديولوجيا، برجوازية، االشتراكية، وهذه هي اللفظة األكثر ترددًا وأظن 

أنها كانت »موضة تلك األيام«!
التحرير  حزب  اإلخوان،  اإلسالمية،  الجماعة  بتفريعاته:  اإلسالمي  المحفل  كان  المقابل  الركن  في 
ألتقط مصطلحات وأسماء كتاب وأسماء كتب لم أسمع بها  إلخ. وكنت  التبليغ والدعوة..  اإلسالمي، 
الغزالي،  حامد  أبي  األشاعرة،  والبراء،  الوالء  الموقعين،  أعالم  الناجية،  الفرقة  اإليمان،  استعالء  أيضًا: 
ابن القيم، ابن تيمية، حسن البنا، أبو األعلى المودودي، الحكومة اإلسالمية، سيد قطب، معالم في 

الطريق، سلفي، سني، شيعي، خوارج... إلخ!
الخالصة، أن كل تلك األسماء والمفردات والمصطلحات انطبعت في ذاكرة ذلك اإلنسان صاحب 
تتنازعه  بدأت  وقد  المعرفية، خصوصًا  الحيرة  الخروج من هذه  له  يفكر كيف  بدأ  الذي  الخام،  العقل 
رغبتان، األولى رغبته في تطوير معارفه التي نشأ وتربى عليها وأغلبها ذات ميل للجانب الديني الذي 
تربى في محيطه، ومن ناحية أخرى رغبته أيضًا في »لفت انتباه الشابات في الركن المقابل«، وهو أمر 

في غاية األهمية في تلك المرحلة العمرية!
)اقتصاد وعلوم سياسية( عن طريق أحد زمالئي  شاءت األقدار أن أتعرف على طالب دراسات عليا 
وأحمد اهلل على ذلك، وبعد التعرف عليه، عرفت أن رسالته في الماجستير كانت تحت إشراف دكتور 
بطرس غالي، الذي أصبح بعد ذلك في الخارجية المصرية ثم أمين عام األمم المتحدة كما هو معروف.

هذا اإلنسان كان له أثر كبير جدا في عالقتي بالقراءة بعد ذلك.
في لحظة صدق طفولي صارحته بمشاعري ورغبتي في التعلم والمعرفة، وفي نفس الوقت أعلنت 
له أنني مرتاح لما يتردد في ركن التنوير والحرية، ولم أخف رغبتي أيضًا في لفت االنتباه التي ذكرتها 

وقلت له إنها تغلب رغبتي في الميل إلى ما عداه!
ال زلت أذكر ابتسامته.

محطة  وعند  الفكرية،  االتجاهات  كل  في  واقرأ  اليومية  عاداتك  إحدى  القراءة  من  اجعل  لي:  قال 
عمرية ما ستعرف ماذا تريد، المهم أن تزيد من حصيلتك المعرفية وتأكد أن ثقتك بنفسك ستزداد 
وتتعمق وال يهمك بعد ذلك لفت انتباه أحد وستبقى تلك المسائل هامشية، وكلما ازدادت حصيلتك 
المعرفية انفتحت عوالم وآفاق أمامك وحتما ستبقى القراءة متعة فكرية ال تعرفها أنت اآلن!! واألمر 
ليس له حدود وزمن، وأرجو أن ال يثنيك ذلك عن االنتباه إلى ما جئت من أجله في النجاح في دراستك 

الجامعية.
وكما يقال كانت نصيحة بجمل.

* »مضت سنون طويلة ولم أر هذا الرجل فقد هاجر إلى أميركا واستقر به المقام هناك«.
تفاعلت كلماته في عقلي عدة أيام وفي عصر يوم من األيام انطلق »صاحبنا« إلى مكتبة مدبولي 
له بعض ما سمعه من مصطلحات  الحاج مدبولي ويذكر  باشا، وأخذ يتمتم مع  في ميدان سليمان 

وأسماء.
ابتسم الحاج مدبولي وقال له:

»بالراحة يا ابني، إنت عايز إيه بالظبط؟«.
»عايز كل اللي قولتلك عليه«!!

»تعالى معايا«.
كان رجاًل محترمًا هادئا، ذهبت وراءه إلى مدخل العمارة التي بها مكتبته، طبعًا من يعرف المكتبة 

يعرف الباقي.
كان له باب يبدو كشقة في الدور األرضي، وما إن فتح الباب حتى رأيت مدخاًل صغيرًا وسلمًا يؤدي 
فتهللت  والرطوبة  الكتب  رائحة  وتنسمت  أحصيها  أكاد  ال  عديدة  أرفف  لي  وظهرت  »البدروم«  إلى 

أساريري وقلت في نفسي وجدت ضالتك، وبينما أنا أتأمل المكان قال لي:
»يلزمك أد إيه وقت؟ أنا حاسيبك لوحدك وحاقفل الباب وحاجيلك تاني بعد قد إيه؟«.

انتبهت وقلت له: نصف ساعة.
مضى الحاج بعد أن أقفل الباب.

انتابني شعور بعظم وصعوبة ما أنا مقبل عليه وأن األمر يحتاج إلى وقت وجهد كبير وكيف تكون 
البداية وأنا وسط آالف الكتب؟ هل هذا يؤثر في دراستي؟ أسئلة ومشاعر كثيرة مرت بي. أقفلت باب 
تساؤالتي كما أقفل الحاج مدبولي الباب، وبدأت رحلة البحث في الكتب التي سأقتنيها. وكانت البداية 
أن لفت نظري كتاب صغير به مختصر لفلسفات عدة ولمحت اسم هيغل وغيره، فأمسكت به وتصفحته 

عابرا. حسنا هذا يعطيك فكرة عما يتحدث به المتحاورون هناك، هذا جيد، هذا ممتاز.
هذا جيد، يكفي اليوم هذه العشرة.

رجعت مسرورًا بالحصيلة.. والتهمتها في أيام معدودات.. ولقد سلكت سبياًل مريحًا الختيار الحصيلة 
القادمة من المشتريات، وهي مالحظة أسماء الكتب التي تذكرها الكتب التي بحوزتي في الهوامش. 
فأسجلها حتى تكون حاضرة عند ذهابي للمكتبة في المرة القادمة، واستمر ذلك »التكنيك« إلى يومنا 

هذا.
بقي أن أقول إن ما دفعني الستذكار هذا وكنت كتبت شيئًا عنه منذ زمن.. هو لقائي بهذا اإلنسان 
الرائع صاحب الفضل علي يومًا ما... بعد أكثر من عدة عقود من الزمن، فتذكرت تلك األيام الممتعة 

المليئة بالود وحسن النوايا واألحالم الكبيرة.

صالح الحاراتي
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آكلة اللوتس واملدن الدول

عملية  في  فاعاًل  سندًا  ومثلت  مبكرًا،  اإلنسان  إليها  فطن  حيوية  عملية  الترويض 
الواسع  المعنى  هنا  بالترويض  ونعني  وحضارته.  حياته  ومجمل  وترقيه،  تطوره 
للكلمة، وهو نقل الشيء من الحالة الطبيعية التلقائية الحرة إلى التقييد والتنظيم، 
األشياء  طبيعة  في  تحوير،  وحتى  تحويل،  إنه  لإلنسان.  ومفيدًا  طيعًا  يصبح  بحيث 
وتحوير  بحرية  البراري  في  النامي  للنبات  ترويض  الزراعة  فابتكار  وتطويعها. 
ترويض  وكذلك  له.  »استئناس«  إنه  خصائصه.  تحسين  خالل  من  طبيعته  في 
تحسين   =( وتهجينها  وتدجينها  واستئناسها  األرض  في  السارحة  الحيوانات 
سالالتها(. والالفت لالهتمام أنه، في ما يتعلق باستئناس الحيوانات، بدأ باستناس 
والشراسة  التوحش  حالة  من  وأخرجه  فروضه  الكلب.  هو  وخطير،  شرس  حيوان 
إلى حالة المسالمة والوفاء واالستفادة من خدماته. وروض حيوانات ضخمة تبدو، 
للوهلة األولى، مخيفة، مثل الجمل والفيل، واستخدمها في مجاالت السلم والحرب، 

واستفاد منها أيما استفادة.
الخبرة األولى،  أنه روض لطعامه مواد ونباتات غريبة ال تبدو، من  الغريب أيضًا 
حاد  طعم  ذو  مباشرة  تناوله  تم  إذا  فالملح  المفيد.  واالستخدام  للترويض  قابلة 
الطعام  في  محسوبة  بمقادير  له  اإلنسان  استخدام  لكن  ابتالعه.  ويصعب  مزعج، 
يحسن مذاق الطعام، بحيث أصبح اإلنسان ال يستسيغ طعامه دونه، وتتعكر حياته 
الحارة  والبهارات  الحار  الفلفل  على  الشيء  نفس  وقل  عليه.  الحصول  تعذر  إذا 

والنباتات سيئة الرائحة والطعم مثل البصل والثوم والكراث.
األفاعي  عليه  تحتوي  الذي  الزعاف  السم  تحويل  تمكن من  أنه  ذلك  األغرب من 
في  يستخدمها  وصار  األمراض  بعض  من  شافية  أدوية  إلى  والعقارب  والثعابين 

العقاقير.
كسر  فحواجز  الطبيعة.  على  الترويض  من  قــدرًا  مارس  فقد  آخر،  جانب  ومن 
البحر،  هيجان  لمخاطر  ترويض  أدوات  هي  األماكن،  وبعض  الموانئ  في  األمواج 
حيز  في  لها  األسماك وحصرًا  لهذه  ترويضًا  يعد  األسماك  بمزارع  يعرف  ما  وإنشاء 
السدود  وإقامة  األنهار  ضفاف  تعلية  وكذلك  فيها.  التصرف  يسهل  كي  محدود 
المزروعة.  والحقول  المأهولة  المناطق  مداهمة  من  السيول  ومنع  المياه  لحجز 
ونفس الشيء بالنسبة إلى شق األنفاق التي تخترق الجبال كي تمر عبرها الحافالت 

والقطارات.
وهذا  اإلنسان.  حياة  قوام  تشكل  الواسع،  المعنى  بهذا  الترويض،  فعمليات  إذن 
مع  يتكيفوون  فهؤالء  الحيوانية.  المملكة  في  زمالئه  وبين  بينه  جوهري  فارق 

الطبيعة، أما هو فيكيف الطبيعة لمصلحته.

ال أذكر أبدأ أنني أمضيت، بإرادتي، يوما كامال بين أربعة جدران بمفردي، سوى مرة واحدة سُجنت 
انشغالي  بسبب  سريعا  مرت  ولكنها  مستلقيا،  تأخذني  بالكاد  زنزانة  في  أيام،  عشرة  لمدة  فيها 
بعذابات  أحسست  وبسببها  جدا،  مُقلقة  أياما  كانت  هذا،  سجني  في  سببا  يكون  قد  ما  باسترجاع 
السُجناء، مهما كانت أسباب سجنهم، فأيقنت حينها أن السجن عقوبة بشعة، وعندما يكون انفراديا 

يصبح قذرا حد القبح.
الماضيين  اليومين  أمضيت  حينما  مسجونة،  روحي  وكأن   ، عليَّ تسلطتا  وحيرة،  قلق  ولكنْ 
مسجونا في بيتي! بال سجان وال سبب ُفرض عليّ هذا السجن، وإنما بسبب مشهد ظللتُ أترقبه 
دون  سنوات،  سبع  من  ألكثر  عناقهم  من  حُرمتْ  الذين  بأطفالها  زوجتي  تلتقي  عندما  لسنوات، 
يبهجها،  ما  إن شاهدت  أيضا.  منامها  في  وال  في صحوها،  ال  والنهار،  الليل  طوال  عنها  يغيبوا  أن 
يغمرهم  عندما  حالهم  يحزنها تصورت  ما  وإن صادفت  البهجة،  يشاركونها هذه  ال  تأسفت ألنهم 
حزن لسبب ما. ظلت حالة متسلطة على روحها، ورؤيتها ورؤاها. وطوال مدة هذا الغياب، تعمدت أاّل 

أغيب عنها سوى ساعات، لضرورة حياتيه.
وبينما  وأحفادها،  إجازة قصيرة، منذ سنوات مضت، قضيتها مع شقيقتي وصهري ونجلها  خالل 
سمعتها  يسبحون،  وهم  غرفتنا  شرفة  من  تشاهدهم  زوجتي  كانت  ما،  شيء  بكتابة  منشغال  كنت 
أحلم  أيضا،  أنا  وظللت  اليوم«.  كهذا  معهم  يوم  رب..  يا  رب..  يا   « وجداني:  لسعت  بحرقة،  تقول 

معها بهذا اليوم.
جاء أوالدها، وذهبوا يومين لذات المكان، وتعمدت بإصرار أاّل أرافقهم، ال ألنني ال أرغب في ذلك، 
وإنما بسبب هاتف يأمرني أاّل أذهب معهم، إذ األفضل أن يحققوا أمنيتهم، ويُبللوا من اشتياقهم، 
المسبح،  نزلوا  أن  أنهم بمجرد  الغريب  إقناعي بمرافقتهم، ولكنني لم أستجب لهم!  وحاولوا كثيرا 
شاهدتهم من شرفتها، هاتفتني لتخبرني بسعادتها، وهم يسبحون أمامها. لم أشأ أن ُاذكرها بذلك 

اليوم الذي استنجدت فيه باهلل العظيم، فلم يخذلها.
يومان فقط، ولكنهما كئيبان للغاية، لم أغادر فيهما بيتي من دون سبب يُذكر، فلقد تسلطت 
أن تستعيد  تريد  إالَّ ألنها  فالظلم وقع عليها ال لشيء  اإلنسان لإلنسان،  تأمل في ظلم  علىّ حالة 
حياتها، أن تنفذ أحالما كانت تتطلع إليها منذ أن ازدحم محيطها بالشهادات العليا، ولكنهم وقفوا 
في طريقها. وحاولتُ تفسير ما كان يعتمل في صدري، ولكنني لم أجد المبرر المقنع، تماما مثلما 

لم أجد مبررا لعدم مغادرة بيتي خالل اليومين الماضيين.
عام  الحاصل  الفيلسوف،  ذلك  وفوق  والموسيقي،  الدين  وعالم  للطبيب  مقاال  أطالع  كنت  وفيما 
1952 على جائزة نوبل للسالم لفلسفته عن تقديس الحياة، وهو )ألبرت شايتزر(. الذي يعد تأسيس 

وإدارة مستشفى في–الغابون- في غرب وسط أفريقيا، من أعظم وأشهر أعماله.
ولكنه  يريد،  ما  وفق  كيفما شاء،  يعيش  أن  بمقدوره  اإلنسان  وأن  الحياة،  احترام  تتناول  مقالته 
مع  بتضامنه  عندما يحس  المرء  عند  تزدهر  الحقيقية،  األخالق  أن  يعي  عندما  أكثر سعادة  سيكون 
البشرية كافة، عندما يعمل بقناعة وإخالص على أن يكون جزءا منهم، ينظر إليهم بعيونهم، وليس 

مجرد مراقب متعاطف معهم.
وقفت  إن  ولكن  القبيلة،  ثم  العائلية،  الدم  عالئق  مع  يتأسس  البداية  في  التضامن  أن  وبيّن 
العالقات عند مستوى القبيلة فقط، يكون المرء قد ضيق حياته، من دون داع، ألن اإلنسانية أكبر 
فيها، تؤكدان هذه  للهجرة  الدعوة  وأن  أرض اهلل واسعة،  بأن  القرآن  إعالن  بكثير، ولعل  من ذلك 
واإلناث.  الذكور  بين  تفرق  ال  اإلنسانية  وأن  كلها،  اإلنسانية  من  جزء  اإلنسان  أن  وهي  الحقيقية، 
إليهن  ينظروا  أالَّ  أبدا  يمنع  وال  يُستعبدوهن،  أن  يعني  ال  النساء  على  قوامين  الرجال  وكون 

بعيونهن، وليس بعيون من يتقولون عليهن.
دائرة  أن  يدرك  حتى  التفكير  يأخذه  إن  ما  المرء  أن  ويرى  تفسيره،  الفيلسوف  هذا  ويواصل 
وأن  باإلنسان،  جدير  فاإلنسان  كافة،  معها  يتعامل  التي  البشرية  تشمل  حتى  تتسع  مسئولياته 
التعامل والتواصل مع شركائه في اإلنسانية يوسع انتماءه ويزيده غنى وثراء في عاطفة ال تُشترى 
يكون  فقد  الوقت،  من  قليال  ويمنحه  آخر  إنسان  عن  ويبحث  عينيه،  المرء  يفتح  أن  وينصح  بمال. 
تربطنا  التي  الروحية،  العالقات  تجديد  علينا  ينبغي  أنه  وينصح  فقط،  إليه  ينصت  من  إلى  يحتاج 
بالبشرية كافة، فنحن جزء منها، وعليه أن يعي أنه هو مركزها. والبسطاء من أبائنا قالوا: »الناس 
بالناس، والناس باهلل« ولعل كلمات الشاعر عبد الوهاب البياتي تصف ببالغة هذا الربط عندما قال:

»توحَد الواحد في الكل ..
والظل في الظل ..

وولد العالم من بعدي ومن قبلي ».
وهذا ما عبر عنه خليفة الفاخري، في قصته »طين البحر«:

» البيت هو البحر. بالضبط، هو البحر. فبمجرد أن تضع قدميك في مياهه وتشعر بطريقة ما، 
أن أحدا آخر يضع قدميه في الطرف اآلخر، تشعر بالرحيل، باالتصال بالناس. إنني أصافحهم اآلن 
في  السابحة  النوارس  إلى  أنظر  الشاطئ.  ضفة  إلى  أرنو  فقط  إني  مكاني.  أبرح  ال  أنا  بقدمي. 
الحصى  وبريق  الندي،  الرمل  على  الملقاة  األصداف  إلى  الناتئة.  الصخور  على  والجاثمة  السماء، 
أي  إنهم ال يعرفون  أنهم يقضون- فحسب-وقتا جيدا،  الذين يعتقدون  الناس  إلى  أنظر  الملون. 

فردوس أمامهم. أنا وحدي أعرف ذلك »...
مع  توحد  الذي  الواحد،  الفرد  هو  أنت  جزءامنها؛  أنت  التي   « اإلنسانية   « هو  الفردوس  ذلك 
واإلنسانية  حقيقي،  إنسان  بأنك  الشهادة  هي  فتلك  ذلك  تعي  أن  يوم  كلها.  اإلنسانية  فردوس 
تباعدت  وإن  القلوب،  بين  الربط  معجزة  هي  قدراتها  وأبسط  والمدلول،  المعنى  واسعة  كلمة 

المسافات.

عمر أبوالقاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

حقول العزلة.. أقراط في أذن السماء!
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أحمد الفيتوري

حدود، بال  الحرية  الصحراء  تعطي  أال 
الوقت، نفس  وفي 

المريد، تضع  العابر،  تضع 
الخطر؟ حافة  في 

الصحراء، مملكة  أليست 
األضداد، من خالل هذه 

الحياة؟ اسمها  ألعجوبة  صارمًا  رديفًا 
الكوني إبراهيم   •

الرمل،  إمبراطورية  أو  والماء،  الرمال  من  بحر  ليبيا 
الدهشة،  واحات  من  جزر  الكبرى  الصحارى  هذه  لكن 
اإلمبراطورية،  هــذه  يجوس  من  كل  ستصيب  التي 
الليبية،  الصحراء  ترفاس  أو  الكمأ  كما  فجأة  الماء  يطلع 
لغز  السماوية  ليبيا  ــراط  أق والنخيل  الخضرة  تطلع 

الكتوم. األبدية  وروح  اإلنسان 
لوحات  رسم  من  جبرين  لوحة  في  تعين  ما  اللغز  هذا 
واللون  الخط  أنطق  من  األبكم  الرسام  ذلكم  تاسيلي، 
غبارًا،  البحر  وجه  في  الصحراء  ]تتنفس  أبجدية:  أي  قبل 
ويثور  البحر،  ويدمدم  الرمل،  بهبات  المعشوق  وتغزو 
فتبدأ  الغبار،  أمواج  لمالقاة  ويندفع  زبدا،  يلفظ  حتى 

الصراع.[. ويحتدم  الخفية،  المشادة  شعائر 
فينهض  رأسه،  تقطع  أن  بعد  النار،  في  تعزقه  ضب 
يندس  الكمأ  »ترفاس«  الفضاء،  تخرق  غزالة  مولودًا، 
بجسم  وعل  المحروق،  الــدم  بلون  ثيران  الرمل،  في 
خوذ  ترتديهم  هيولى  في  يسبحون  صــيــادون  فيل، 
مشهد  بالخاصرة،  تتعلق  وسهام  اليد  في  رمح  فضائية، 
والنسوة  عظيم  ــه  اإلل نحاف،  راقــصــون  كبير،  قنص 

الرؤوس  ذات  لآللهة  الضحايا  تقديم  مشهد  مصليات، 
أصفر  طيني..  أحمر  ــن..  داك أخضر  اللون  الطيرية، 

جيري: أصفر  الخلفية  وأبيض،  ليموني.. 
قبل  لما  فني،  متحف  أعظم  نواجه  باختصار،   ، ]كنا 
ذات  صور،  هنالك  كانت  فقد  كله.  العالم  فى  التاريخ 
بالحجم  التى  »كالصور  جــداً.  عالية  جمالية  ميزة 
مدرسة  آيــة  كانت  ولــو  ــرات«،  ســاف لنساء  الطبيعي 
بمثلها،  جــاءت  قد  العصور،  من  عصر  أي  فى  فنية، 
التاسيلى،  الفن  إن  وقوتها.  تفوقها  دليل  ذلك  لكان 
تتبع  وبالتالي  الحيوانية،  الحياة  تتبع  على  يساعدنا 
ذلك  عن  الكثير  نعرف  ثم  ومن  المناخية،  التقلبات 
الصحراء  هذه  عن  تمخض  الــذى  التدريجي،  اإلمحال 
إذا،  المهمة  االكتشافات  بعض  هنا  لدينا  القاسية. 
عبر  حــدث  ما  نفهم  أن  لنا  تتيح  االكتشافات  وهــذه 
 - العالم  فى  صحراء  أكبر  تاريخ  من  سنة،  آالف  ثمانية 
عالم  لوت،  هنري  تحدث  هكذا  اإلنسان[،  تاريخ  فى  بل 
كتابه  فى  تاسيلى،  لوحات  مكتشف  القديمة،  الليبيات 

االكتشاف. هذا  عن 
الكبرى،  الصحراء  ستصير  التى  األرض،  هــذه  فى 
على  النقش  الرسم،  لإلنسان:  ــى  األول اللغة  ظهرت 
فى  تظهر  أن  قبل  الخلود،  ومشكل  الوجود  لغة  الحجر، 
 - أسمتهم  من  هم  الرسامون  هؤالء  وكان  أهراماته، 
ذكرهم  والذين  لوبيا،  سكان  اإللــيــاذة:   - بعد  فيما 
الذين  الليبيون  بأنهم  تاريخه  سفر  فى  هــيــردوت، 

أثر. لهم  يبق  ولم  الجنوب  ريح  القبلى،  حاربوا 
ــة:  ــرواي ال بصحة  يــجــزم  أن  دون  ــردوت،  ــي ه ــال  ق

من  اآلتية  الرياح  جففت  أن  باسيلي،  في  حدث  ]أنــه 
ماذ  بينهم  فيما  الناس  فتشاور  اآلبار،  جميع  الصحراء 
على  الحرب  يشنون  واحدة،  كتلة  زحفوا  ثم  يصنعون، 
الصحراء،  في  توغلوا  حينما  لكنهم  الجنوبية،  الرياح 
رمالها[. في  جميعا  ودفنتهم  السموم،  رياح  اكتسحتهم 
اآلن  شحات   - قورينا  فى  نراه  سوف  منهم،  العقيب 
المدرسة  فــى  ويتسفسطون  التماثيل  ينحتون   ،-
وفيلسوفها  ــذة  ــل ال مــذهــب  مــدرســة  الــقــوريــنــائــيــة، 
حسب  أفالطون،  إليه  وصل  ما  ضارع  الذى  أرسطيفوس، 

بدوي. الرحمن  عبد  رأى 
اكتشاف  على  المحروق،  سعيد  الليبي  الشاعر  ويعلق 
صخرًا  )جبرين(  يكن  لم  »إن  إنسان:  رسمها  لوحات  أول 
أو  عظاية  أو  سحلية  أو  عقرب  فهو  تاسيلى،  صخور  من 
لوت(  )هنري  حط  ما  فحين  لذلك،  زواحفها  من  ضب 
سوى  يجد  لم  عاما،  عشر  ستة  فيها  ليسلخ  تاسيلى،  فى 
له  ويكتشف  الوعرة،  المنطقة  دروب  على  يدله  جبرين، 
التاريخ  قبل  ما  بحضارة  تعج  التى  الكهوف،  من  المزيد 

.
لمؤلفه  تاسيلى(،  )لوحات  كتاب  أصبح  بعد،  فيما 
قبل  ما  بل  تاريخنا،  قبل  ما  تاريخ  كتب  أهم  من  هنري، 
المختصون،  يقوله  ما  هذا  كان،  أينما  اإلنسان  تاريخ 
فى  يرسخ  لم  كما  يهمني،  يكن  فلم  لى  بالنسبة  أما 
إنها  واحدة:  لوحة  سوى  تاسيلى(،  )لوحات  من  ذهني 
بقية  مع  تشترك  أنها  من  الرغم  وعلى  جبرين(.  )لوحة 
التاريخ،  قبل  ما  الى  يعود  نقشًا   - كونها  فى  اللوحات، 

يرسمها«. لم  أحدًا  فإن 

في  ظهر  )الكابيتال(  للدولة  العاصمة  المدينة  ظهور  قبل 
أو  الدولة  بالمدينة  يُعرف  ما  البشرية  التجمعات  تاريخ 
سياسيا  كيانًا  أو  نظامًا  تمثل  والتي   ،)Polis( المدينة  دولة 
السيادة  فيها  تنحصر  مستقلة  ــدة  واح مدينة  خــالل  من 
لتشمل  السيادة  هذه  توسعت  وإن  بمواطنيها،  والعصبية 
أدى  ما  مستعمرات؛  أو  أقاليم  من  المدينة  سلطة  يتبع  ما 
مركزية  بمدينة  تسمَّى  أن  الكبرى  اإلمبراطوريات  ببعض 
وعسكرية  اقتصادية  لقوى  نتيجة  السلطان،  بهذا  تتمتع 
مقومات  كل  يجمع  كيانًا  منها  تجعل  كي  تتضافر  واجتماعية 
نشأت  النظم  هذه  لمثل  جذور  ثمة  آخر،  جانب  ومن  الدولة، 
تتمتع  التي  التجارية  المدن  أو  المرافئ  حول  التمركز  عن 
التمدد  على  القدرة  ولها  جغرافية،  أو  ذاتية  حماية  بأسباب 
المدن  أشهرها  ومن  التجارية،  الطرق  على  السيطرة  أو 
على  نشأت  التي  المدن  أو  اليونانية،  المدن  أو  الفينيقية، 

طريق الحرير التي تحولت فيما بعد إلى دول قومية.
الخاص  مدخله  في  للفلسفة  كيمبريدج  قاموس  في  يُذكر 
القديم:  التاريخ  من  نماذج  عدة  الدولة   / المدينة  بمفهوم 
الوركاء  السومرية مثل  المدن  التاريخية  المدن  »شملت دول 
وممفيس؛  طيبة  مثل  القديمة  المصرية  المدن  ودول  وأور؛ 
لمدن  الخمس  الدول  وصيدا(؛  صور  )مثل  الفينيقية  المدن 
مدن  دول  جرمنتيون؛  من  البربر  مدينة  دول  الفلستيون؛ 
طيبة،  سبارتا،  أثينا،  مثل  )البوليس  القديمة  اليونان 
دولة  من  نمت  )التي  الرومانية  الجمهورية  وكورنثوس(؛ 
ثقافات  من  وغيرها  المايا  حضارة  عظمى(؛  قوة  إلى  مدينة 
ذلك  في  )بما  كولومبوس  قبل  ما  عصر  الوسطى  أمريكا 
ألبان(؛ مدن  إيتزا وتيكال وكوبان ومون  مدن مثل تشيتشن 
ساحل  مدينة  دول  الحرير؛  طريق  طول  على  الوسطى  آسيا 
الروسية  األراضي  دول  رغوس،  البندقية؛  مدينة  السواحيلية؛ 
وغيرها  وبسكوف؛  نوفغورود  مثل  الوسطى  العصور  في 
الفايكنج  مدن  هولم  بول  الدنماركي  المؤرخ  وصنف  الكثير، 
االستعمارية في أيرلندا في العصور الوسطى، وأهمها دبلن، 

كدول مدن.
بسيادة  عدة  ألسباب  تمتعت  التي  المدن؛  توصف  كما 

التي  المستقلة  الصغيرة  البلدان  من  نوع  بأنها  ــدول،  ال
وأثينا  روما  مثل  تابعة،  وأراض  واحدة  مدينة  من  تتشكل 
النهضة، وحاليا  اإليطالية خالل عصر  المدن  أو دول  وقرطاج 
في  واالقتصادي  السياسي  المظهر  هذا  على  العثور  يمكن 
خصائص  ومن  الفاتيكان،  أو  موناكو  أو  سنغافورا  مثل  مدن 
من  شكل  نموّ  في  إسهامه  السياسية  النظم  من  النوع  هذا 
المدينة  مواطني  »بتمكينه  المباشرة  الديمقراطية  أشكال 
في  والمشاركة  المدينة،  ساحة  في  االجتماع  من  األحــرار 
وتشريع  الــقــرارات  واتخاذ  المطروحة،  القضايا  مناقشة 
وقلة  جهة،  من  المدينة  دولة  حجم  لصغر  وذلك  القوانين، 

كثافتها السكانيّة من جهة أخرى«.
خصائص  في  األخــرى  الصغيرة  الــدول  من  عدد  يشترك 
المدينة  دول  باسم  أحيانًا  إليها  يُشار  ولذلك  مشابهة، 
التي  البحرين، ومالطا؛  الكويت،  الحديثة، مثل، قطر، بروناي، 
السكان،  من  كبيرة  نسبة  يتألف من  مركز حضري  منها  لكل 
الواقع  األمر  بحكم  المدن  هذه  جميع  أن  من  الرغم  على 
أيضًا  االستشهاد  يتم  األحيان،  بعض  في  عاصمة،  لديها 
سان  مثل  عالية،  سكانية  كثافة  ذات  أخرى  صغيرة  بدول 
مميز  كبير  حضري  مركز  وجود  عدم  من  الرغم  على  مارينو، 

مثل بقية الدول المدن التقليدية.
عالية  بدرجة  السيادية  غير  المدن  من  العديد  تتمتع  كما 
مدينة،  دواًل  األحيان  بعض  في  وتعتبر  االستقاللية،  من 
األعضاء  جانب  إلى  وماكاو،  كونغ  هونغ  إلى  يشار  ما  وغالبًا 
وأبرزهم  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  المستقلين 

دبي وأبوظبي، على هذا النحو.
للسيادة-  افتقارها  من  الرغم  -على  الغربية  برلين  كانت 
 1990 عام  حتى   1948 عام  منذ  تعمل  العشرين،  القرن  في 
يحكمها  ولكن  أخرى،  دولة  أي  إلى  قانونًا  تنتمي  ال  كدولة 
الغربية  برلين  احتفاظ  من  الرغم  وعلى  الغربيون،  الحلفاء 
األلمانية  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  مع  وثيقة  بعالقات 
الغربية، لكنها لم تكن من الناحية القانونية جزءا منها، كما 
استمرت  حيث  السياق،  هذا  في  طنجة  مدينة  تاريخيا  تأتي 
دُمجت  أن  إلى   1923 عام  من  إسبانية  فرنسية  محمية 

.1956 ضمن الدولة المغربية العام 
على  المركز  المدن  من  الكثير  شهدت  الليبي  الكيان  في 
المحيط  قيادة  ومن  السيادة،  من  النوع  هذا  التاريخ  مرِّ 
عبر  الليبية  بالشواطئ  مرت  بحضارات  وارتبطت  الجغرافي، 
بدأ  فقد  التجارية،  الطرق  مد  عبر  أو  االستيطاني،  التوسع 
مبكرة؛  فترة  منذ  أفريقيا  شمال  بسواحل  الفينيقيين  اتصال 
تجارته،  واحتكروا  المتوسط  البحر  على  سيطروا  حيث 
بما  للتزود  الليبية  الشواطئ  على  ترسو  سفنهم  فكانت 
بعض  وأسسوا  الطويلة،  البحرية  رحالتها  أثناء  إليه  تحتاج 
أهم  وكانت  وصبراتة،  ولبدة،  كطرابلس  المهمة  المدن 
مركزًا  كانت  التي  جرمة  مدينة  من  تخرج  القوافل  طرق 
القوافل  تنقلها  كانت  التي  أفريقيا  أواسط  لمنتجات  هاما 
الجرمانتيون  واستمر  الساحلية،  المراكز  إلى  الصحراء  عبر 
سنة،  ألف  من  أكثر  بليبيا  التجارة  سوق  على  مسيطرين 
كل  الــرومــان  أخضع  قرطاجة  على  رومــا  انتصرت  وعندما 
طرابلس  الثالث  الليبية  المدن  فيها  بما  قرطاجة  ممتلكات 
من  الشرقية  السواحل  أمــا  لسلطتهم،  وصبراتة  ولبدة 
المستعمرين  نصيب  من  فكانت  )برقة–قورينائية(،  ليبيا 
لبالدهم  المواجهة  برقة  ساحل  على  أنشأوا  الذين  اإلغريق 
المهاجرين،  عــدد  ازديـــاد  ومــع  )شــحــات(،  قوريني  مدينة 
الليبيين  مع  ليؤسسوا  قوريني  مدينة  اإلغريق  بعض  ترك 
ويوهسيبريديس  )توكره(،  وتوخيرا  )المرج(  برقة  مدينة 
أبولونيا  هو  بها  خاص  ميناء  لقوريني  كان  وكما  )بنغازي(، 
في  لها  ميناء  أنشأت  األخرى  هي  برقة  مدينة  فإن  )سوسة(، 
أصبحت  البطالمة  عصر  وفي  )طلميثة(،  بطليموس  موقع 
أرض  أي  بنتابوليس،  باسم  جميعًا  تعرف  اإلقليم  مــدن 
ويتمتع  يضمها  إقليميًّا  اتحادًا  تُكون  حيث  الخمس  المدن 
البطلمي  الحكم  تحت  قورينائية  وبقيت  الداخلي،  باالستقالل 

حتى تنازل عنها لروما سنة )96 ق.م.(.
على  تنشأ  كانت  التي  المدن  الــدول  هذه  تخوم  وعلى 
يتوقف  لم  التي  الليبية  القبائل  كانت  الليبية،  الشواطئ 
بينما  الدواخل،  في  تعيش  المدن  هذه  مع  وحروبها  صراعها 
واالستيطان  الغزوات  بوابة  الطويل  الليبي  الشاطئ  ظل 
العشرين  القرن  بداية  في  إعالنه  إلــى  وصــواًل  المتوالي 
إرثها  على  محمولة  ليبيا  غزت  التي  إليطاليا  رابع  كشاطئ 
أو تراجعت واضمحل  المدن  القديم، تالشت معظم  الروماني 
كمدينة  طرابلس  إال  تبق  ولم  ميتروبولية  كمدن  دورهــا 
السياسية  المؤسسات  طويلة  حقب  عبر  فيها  تركزت  دولة 
سيطرت  التي  والمحلية  األجنبية  السلطات  لكل  واإلداريــة 
كلما  تتوقف  لم  طرابلس  منازعة  أن  غير  ليبيا،  إقليم  على 
الصراع  هذا  أدى  ما  وكثيرًا  المنازعة،  لهذه  ظروف  سنحت 
هواجس  وإلى  االنفصال،  إلى  النازعة  األقاليم  ظهور  إلى 
حول  نشهده  مازلنا  صراع  وإلى  المركزية،  ورهاب  التهميش 
البيضاء  مدينة  دخلت  الملكية  الحقبة  ففي  العاصمة،  حظوة 
المنافسة على هذه الحظوة ألسباب روحية تتعلق بأول  حلبة 
الدولة  هذه  أفول  ومع  ليبيا،  في  أنشئت  للسنوسية  زاوية 
قبلية  بأسباب  تتعلق  ألسباب  الصراع  سرت  مدينة  دخلت 
مصراتة  مدينة  دخلت  النظام  سقوط  بعد  بينما  وجغرافية، 
دولة  أو  الــدولــة  المدينة  ــدور  ب لتقوم  بقوة  الخط  على 

المدينة اعتمادًا على قوة اقتصادية وعسكرية.
اختفت،  ومــدن  المدن،  هذه  عاشت  التاريخ  مدى  على 
»صندق  أو  الرمال،  بحر  في  حضاريا  سجااًل  ــة،  وارث ومــدن 
حواضرها  تشكلت  التي  ليبيا،  هيرودوت  سمى  كما  الرمال«، 
القبائل  لهجمات  تتعرض  كانت  ما  كثيرًا  معزولة  مدن  من 
الذين  الليبيين  أو  ــة،  اإلداريـ حدودها  خــارج  من  الليبية 
يصفها  التي  اللوتس«  »آكلة  هــيــرودوت  أيضًا  سماهم 
حيث  الرطب،  مــذاق  مذاقها  يشبه  التي  اللذيذة  بالثمار 
ملحمته  في  هوميروس  ويشير  الخمر،  منها  يصنعون  كانوا 
االهتمام  عن  يصرفه  اللوتس  يأكل  من  أن  إلى  األوديسة 

برؤية وطنه وزوجته وأوالده.

وتوحد الواحد في الكل
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حمل عنوان »أديم«

في  عبداهلل  البوصيري  المسرحي  الكاتب 
العثماني  العهد  في  الليبي  »المسرح  كتابه 
العامة  الهيئة  عن  أخيرا  الصادر  الثاني« 
مالمح  في  تبحث  تفصيلية  صورة  للثقافة، 
متناوال  الفترة،  تلك  إبــان  الليبي  المسرح 
المناسبات  في  مظاهره  أبــواب  ستة  في 
الحياتي  والطقس  والدينية  االجتماعية 
الفرق  فيها  نشأت  التي  الظروف  وكذا  العام، 
وأسماؤها  واألجنبية  المحلية  المسرحية 
مع  تفاعال  تناولتها  التي  والموضوعات 

المعطى السياسي والثقافي.
»العناصر  عنوان  تحت  المؤلف  ويتناول 
أشكال  الشعبية«،  التقاليد  في  التشخيصية 
عرف  التي  مناطقه  فــي  الشعبي  الــرقــص 
في  يقدمه  ــذي  ال المسرحي  والقالب  بها 
العناصر  وتبيان  والغنائية  الحركية  صــوره 
ذلك  على  كأمثلة  ويسوق  بها،  الدرامية 
رقصة »الكادة« بمرزق و»تيمللوكي« بغات، 
الشرقية،  بالمدن  الكشك«  أو  و»الحجالة 
في  تقابلنا  الرقص  أهمية  أن  إلــى  مشيرا 
الكتب  من  كثير  في  الليبي  العربي  مجتمعنا 
التي تناولت تاريخ البالد، ما يعطي دليال على 

مدى انتشار هذا الفن في المجتمع.
المواكب السلطانية

المواكب  يخص  فيما  البوصيري  ويوضح 
هي  تقل  ال  أهميتها  كــون  في  االحتفالية 
وهنا  الدينية،  الطقوس  مظاهر  عن  األخرى 
اسلن  مارتن  اإلنجليزي  الناقد  بــرأي  يدلل 
عناصر  تتضمن  الطقوس  تلك  إن  القائل 
درامية قوية، رغم أن هذه الفعاليات لم ترتق 

إلى مستوى فعاليات الدراما بالمعنى الدقيق، 
الطقسية  المناسبات  بين  الفواصل  أن  مع 
والرسمية من وجهة نظره هي خطوط مرنة.

مشاهد  مــن  جانبا  الكاتب  يسرد  كما 
باشا  علي  زمن  آنذاك،  السلطانية  المواكب 
تبدو  مانللي، وكيف  القره  باشا  وابنه يوسف 
من  متكاملة  المسرحي  العرض  عناصر  فيها 
والحركة،  اإليقاع  والتوازن،  التكوين  حيث 

إضافة للموسيقى والمؤثرات واأللوان.
عن  للحديث  مجاال  كذلك  الباحث  ويفسح 
خصوصا  الشعبية  المالهي  في  الفن  عوالم 
الحكواتي  في  ونماذجها  رمضان  شهر  في 
الظواهر  أقدم  من  يعد  الذي  والمسحراتي، 
المالمح  أظــرف  ومن  بالدنا  في  المسرحية 
األوروبيين  انتباه  ــارت  أث التي  الرمضانية 
الكتاب  يعرض  الذي  الكراكوز  كذلك  حينها، 

»الحشايشي،  لعبة  مثل  نصوصه  من  بعضا 
أن  إلى  إشــارة  في  إلخ«  العروسة،  السانية، 
الطويل  أنفه  ودس  حياتنا  دخل  الكراكوز 
بحسب تعبير المؤلف في قضايانا االجتماعية، 
اإلسفاف  حد  نقدها  في  وصريحا  حادا  وكان 
القسوة  هــذه  ــزده  ت لم  ذلــك  ومــع  أحيانا، 

ذوات  من  اقترابا  إال  بالسخرية  الممزوجة 
شخصية  أشهر  أصبح  حتى  وقلوبهم  الناس 

تضمها برامج الحفالت الرمضانية.

فرق أجنبية
الكتابية  الدالئل  إلى  البوصيري  ويتطرق 

في  المسرح  فن  ــار  وازدهـ ــود  وج على 
المتصلة  الوثائق  منها  الفترة،  تلك 
وأخرى  والثقافية،  القانونية  بالتشريعات 
ما  األجانب من خالل  الرحالة  بها  أمدنا 
أن  مالحظة  مع  مالحظات،  من  دونــوه 
هذه الوثائق لم تشر إلى عروض بعينها 
وال عناوين مسرحية، بل اكتفت بتسجيل 

الظاهرة في عمومها.
األجنبية  الفرق  إلى  المؤلف  ويشير 
إلى  قدمت  التي  كالفرنسية  الــزائــرة 
القرمانللي  الحكم  زمن  منذ  طرابلس 
حضورا  نجد  ال  التي  اإليطالية  والفرق 
إلى  باإلشارة  إال  الفعلي  لوجودها  يؤرخ 
ــي  األراض إحــداهــا  لــزيــارة  وثيقة  ــدم  أق
سنة  الثاني  العثماني  العهد  في  الليبية 
الشاعر  بها  بعث  رسالة  وهي   ،1875
إلى صديقه  الفقيه حسن »الجد«  أحمد 
رفيق  أحمد  الشاعر  جد  المهدوي  أحمد 
جبران  مسعود  محمد  الدكتور  أوردهــا 

ضمن دراسته عن أدب الفقيه حسن.
عناوين  ذكر  أيضا  البوصيري  يــورد 
الفترة  تلك  فــي  أقيمت  مسرحيات 
كمسرحيات  الترقي  صحيفة  في  مدونة 
و»محاكمة  الحرية«  و»شهداء  »وطن« 
المستبدين«، موضحا أن دوافع العروض 
مناسبتين،  فــي  تتحرك  المسرحية 
هما  والبعدان  واجتماعية،  سياسية 
المسرح  وكــان  ــدة،  واح لعملة  وجهان 
باعتبار  المفهوم  هذا  وفق  يتحرك  الليبي 
النشاط اإلنساني الذي يبذل في سبيل الحد 

من انتشار الفقر والجهل هو غاية سياسية.
ونترك  المبسط  العرض  نكتفي هنا بهذا 

للقارئ مهمة االطالع على الكتاب.

تايمز  ميدان  وسط  الجمعة،  الفنانين،  عشرات  عبر 
سكوير في نيويورك عن أملهم بإعادة افتتاح برودواي 
من  الرغم  على  التفاؤل،  من  جــوا  وأشــاعــوا  قريبا، 
استمرار إقفال المسارح المحيطة.. وتجمعوا تحت شعار 

»وي ويل بي باك!« )سنعود!(.
في  نجاحها  بفعل  حياتها  تستعيد  نيويورك  وبــدأت 
وحملة  كوفيد19-،  جائحة  من  الثانية  الموجة  احتواء 
اللقاحات المكثفة التي تشهدها، وشروعها في السماح 
نشاطها  بمعاودة  الحية  الفنية  العروض  لقاعات 
جزئيا، لكن »إعادة فتح برودواي ستعني عودة الحياة 
دورا  أدت  التي  ريدموند  راين  رأت  ما  على  بالكامل«، 
في مسرحية »فروزن« الغنائية قبل إقفال برودواي في 

12 مارس 2020.
بــرودواي  رابطة  رئيسة  مارتن،  سينت  شارلوت  أما 
حاكم  إعالن  أن  فرأت  المسارح،  وأصحاب  للمنتجين 
الفنية  العروض  وقاعات  للمسارح  السماح  نيويورك 
المقبل  أبريل  الثاني من  في  نشاطها  بمعاودة  الحية 
شرط االكتفاء بنسبة 33 في المئة من سعتها أو 100 

شخص على األكثر، يشكل خطوة رمزية ليس إال.
العمالقان  شيد«  و»ذي  آرموري«  »ذي  مسرحا  وسارع 
-اللذان يتيحان تطبيق التباعد االجتماعي المطلوب- 
أيام  بعد  فيهما  العروض  معاودة  عن  اإلعــالن  إلى 
المقاعد  ذات  بمسارحها  ــرودواي،  ــ ب لكن  قليلة، 
المتقاربة، وتكاليف اإلنتاج الباهظة جدا ألعمالها، لن 

تتمكن من االستفادة من القرار.
أعيننا  نصب  نضع  نــزال  »ال  مارتن:  سينت  وقالت 
معاودة نشاطنا في الخريف«، مشيرة إلى أن السلطات 
المحلية لم توضح حتى اآلن أي تفاصيل عن موعد فتح 

الصاالت أو الشروط.
المعدية،  األمراض  خبير  بتصريحات  الجميع  ويتشبث 
الذي توقع  أنتوني فاوتشي،  البيت األبيض  ومستشار 
في يناير الفائت إعادة فتح برودواي »في بداية الخريف 

أو منتصفه«.
أن  يجب  المسارح  أن  مارتن  سينت  شارلوت  ورأت 
تكون  لكي  األقــل؛  على   75% بنسبة  ممتلئة  تكون 

برودواي  معادلة  بحسب  ماليا،  مالئمة  فتحها  إعادة 
االقتصادية.

رأي  في  خطة«،  تضع  »أن  السلطات  على  وبالتالي، 
في  ــارك  ش ــذي  ال كـــرادوك  كاليتون  الطبول  ــازف  ع

مسرحية »إينت تو براود« الغنائية قبل تفشي الوباء.
- مسرحيات غنائية عبر »زووم«

على الرغم من انعدام اإليرادات على مدى 12 شهرا، 
وربما لستة أخرى على األقل، لم يصرف النظر إال عن 
مسرحيات  خمس  هي  اإلنتاجات،  من  جدا  قليل  عدد 

بينها ثالث غنائية.
في  الــعــروض  مــعــاودة  عمال   31 ينتظر  وبالتالي، 
الجديدة،  اإلنتاجات  بعض  إلى  باإلضافة  الخريف، 
ومنها »ميوزيك مان«، و»أم جيه ذا ميوزيكل«، ووضع 
هذه  في  العاملون  والفنيون  والممثلون  الموسيقيون 
من  معظمهم  ويعيش  فنية،  بطالة  حال  في  األعمال 
األخيرة  هذه  استعادة  أن  ولو  صحية،  تغطية  دون 

بسرعة ستكون ممكنة بفضل الخطة الجديدة لتحفيز 
وفقا  األسبوع،  هذا  الكونغرس  أقرها  التي  االقتصاد 

لشارلوت سينت مارتن.
إلى  واضطروا  الصمود،  من  هؤالء  بعض  يتمكن  لم 
كرادوك  كاليتون  ومنهم  الخشبة،  عن  نهائيا  التخلي 
الذي عاود دراسة المعلوماتية، وكاد أن يصبح موظفا 

في قطاع التأمين.
هذا  في  الموهبة  أملك  ال  أنني  »أدركــت  قال:  لكنه 
 45 منذ  الطبول(  )على  أعزف  »أنا  مضيفا  المجال«، 
عن  أتخلى  ولن   )...( نفسي  تطوير  على  وأعمل  عاما، 

كل هذا، إنه أفضل ما أفعله«.
القضاء على الشغف  السوداوية من  السنة  لم تتمكن 
إن صدحت  وما  بــرودواي،  العاملين في  لدى كثر من 
األنغام األولى ألغنية جورج بنسون »أون برودواي« في 
ميدان تايمز سكوير الجمعة حتى ارتفعت أصوات قوية 

تنشدها.
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وكأن المطر كان ينتظر وصولنا إلى منزل الفنان التشكيلي محمد عبد الهادي 
استيته، فلقد سبقت تلك الليلة، أيام برد قارس، وسحب وبرق خلب، كانت 
)قرة عنز( حقيقية؛ ولكن تلك الليلة انسكب نهر من السماء فوق ميدان البركة 
مباشرة. استقبلنا المرحوم بابتسامته الدافئة ودماثته المعتادة. كان ملتفا 
الرأس واألذنين. تصافحنا داخل  اللون بكوفية غطت  بجلباب مغربي بني 
السقيفة. أخذنا إلى غرفة الجلوس. جلسنا بعيدين عن المدفأة المتوهجة. 

كان الدفء يغمر المكان.
ولو لم نكن على موعد مسبق لحال ذلك الطقس دون متعة تلك الليلة 
الرائعة التي لم تتوقف أمطارها. كان محمد استيته في ذلك الوقت قد افتتح 
مرسما في قصر المنار وصار قبلة للعددين من الفنانين الشباب، الذين أثروا 
سريعا مشهدنا التشكيلي بأعمال فنية غاية في الجمال والعمق، أذكر منهم 
حسين ديهوم، محمود الحاسي، عادل جربوع، وجمال الشريف وعبد القادر 

بدر.
لم أكن أعرف حينها عن الرسم أكثر من جمال الصورة وتناسق ألوانها. 
ولكن من بعد نقاش وشروحات من موهبة درست الفن مبكرا في مصر، 
ظللت منصتا، كتلميذ مجتهد، طوال تلك الليلة التي مضت سريعا، منذ أن 
كانت  فتاة  أجاب  الذي  )ماتيس(،  الرسام  عن  استيته  محمد  األستاذ  حكى 
السيدة  يا سيدي أنك رسمت  تتأمله وهو يرسم سيدة ثم قالت له: »أرى 
بذراع أطول من المعتاد!« فأجابها متبسما: »يا سيدتي ما ترينه ليس سيدة 

ولكنها صورة.. مجرد صورة!«.
أننا  أعتقد  ال  نقطة  إلى  واأللــوان  والرسم  الفن  من  الحديث  وتشعب 
الفنانون  التي يفاجئنا بها  التي تفسر األشكال  إليها بسهولة، وهي  ننتبه 
أو  أو حيوانات  رؤيته من بشر  اعتدنا  أحيانا عما  التي تختلف  التشكيليون، 
ويحاولون  األطفال  يرسمها  أشكال  من  أحيانا  تكون  التي  صامتة،  طبيعة 
إقناعنا بأنها صورة لقطة أو إنسان، ولهم الحق في ذلك، والسبب في ذلك 

هي الحالة التي نسميها اإلبصار.
واقع  هو  ما  ال  تعلمناه،  وأن  سبق  ما  ترى  عيوننا  أن  ببساطة،  فاألمر 
وحقيقي، بل ما سبق وأن تخزن في عقولنا من صور، فالعين مجرد عدسة 
تلتقط الشكل وتنقله إلى المخ وهو الذي يقوم بإخبارنا عنها بحسب ما سبق 
وأن تخزن فيه. ولو فقد اإلنسان حاسة البصر مبكرا يصعب عليه كثيرا تفسير 

األلوان.
محلية،  صناعة  بخلق  تجاهد  مصر  كانت  الماضي  القرن  ستينات  في 
العنق من هذه  رابطات  وكانت  الكماليات،  استيراد  منعت  ذلك  أجل  ومن 
المحظورات. وكان أحد أصدقائنا قد ارتبط بصداقة مع الفنان البصير سريع 
أن  مرة  ذات  البديهة سيد مكاوي، فسأله 
يحضر له )كرفتات( من ليبيا، وبالفعل في 
ومن  منها،  عددا  له  أحضر  التالية  الرحلة 
من  مكاوي  سيد  الفنان  أخرجها  أن  بعد 
الكيس رفعها يتحسس ملمسها ثم رفعها 
أمام عينيه المخفيتين وراء نظارته السوداء، 
وكأنه يتأمل ألوانها، ثم ابتسم ساخرا وقال: 
يا مصطفى؟!«  تجيبها  ألوان  »بالذمة دي 
ثم  مصطفى،  حيرة  وسط  ضاحكا  وانفجر 
استطرد ضاحكا: »أنا ما اعرفش األحمر من 

األسود.. بس بحب األصفر.. هههه!«.
عن  العين  عدسة  عجزت  الــذي  والمخ 
نقل األلوان إليه يظل ال يعرفها، ويحكى أن 
شيخا ولد بصيرا، ولم ير شيئا على اإلطالق، 
ويقال أنه عينيه أبصرتا فجأة خروفا، ثم عاد 
العمى إليه ثانية. ومنذ ذلك اليوم ما إن يحدثه أحد عن شيء كأن يخبره عن 

»دبابة« مثال، حتى يسأله: »أين هي من الخروف؟«.
البصر باختصار شديد، ال يعطيك معنى للشكل بل ينقله، المخ هو الذي 
في  كما هي مصنفة  بمعنى  نحن،  نريد  كما  األشياء  نرى  ونحن  يصنفها، 
أدمغتنا، وليس كما هي في الواقع. وفسر لنا الفنان محمد استيته، أن خبيرا 
القدامى كانوا  الرسامين  أن  إلى  انتبه  الفن اسمه )جومبريتش(  المعا في 
يرسمون عيون الجياد برموش على الجفون السفلية، والواقع أنه ليس للخيل 
رموش على الجفون السفلية، وسبب ذلك أن أدمغتها مخزنة األجفان - كل 

األجفان - برموش سفلية وعلوية!
لقد وصل حديثنا تلك الليلة إلى أن الفنان المبدع يمنحنا عيونا نرى بها ما 
لم يخزن مسبقا في عقولنا، صورا وأشكاال ال نعرفها، ابتدعها من وحي خياله، 
وحولها إلى واقع، وقد فسره ذلك فنان تشكيلي آخر سئل عن أصعب جزء في 
الصورة، فأجاب: »إنه ذلك الذي ينبغي تركه خارجها«. رحم اهلل كل من ابتدع 

لنا شيئا مبهجا؛ كلمة كانت أو رسما، أو نغما.
األستاذ محمد عبد الهادي إستيته من مواليد مدينة طبرق سنة 1939، 
لغته  في  ما كان سببا  القرآن  أجزاء من  بالكتاب، فحفظ  درس شأن جيله 
العربية السليمة، وكذلك جمال خطه العربي. تحصل على الشهادة الثانوية 
سنة 1953 ثم سافر سنة 1954 إلى مصر للدراسة في معهد المعلمين، 
التصوير  معهد  في  ــدرب  وت والنحت،  والزخرفة  الرسم  في  وتخصص 
السينمائي. ومن بعد قيامه بتدريس ما تعلمه في المعهد، وبسبب لغته 
العربية السليمة التحق بوزارة األشغال كأمينها اإلداري. سنة 1969 ألغيت 
وزارة اإلشغال، ونقل إلى مؤسسة الكهرباء، ومنها إلى اإلذاعة الليبية، ثم 

مديرا لشركة المواد الغذائية.
تنقالته كلها كانت بسبب بحثه الدائم عن المجال الذي يعشقه ويتقنه، 
كان الجانب الفني اإلبداعي وراء بحثه الدائم لما يتناسب مع موهبته، ولذلك 
سريعا ما وجد ما يريد، في قسم النشاط الفني بالجامعة قاريونس، فلقد عمل 
مستشارا فنيا لمجلة الثقافة العربية، ولجريدة اإلعالن ومستشارا فنيا لمصرف 
التنمية، ولكن ذلك لم يف رغبته في إشباع موهبته، تلك الموهبة هي التي 
جعلته يوظف إمكاناته لتأسيس المرسم الجامعي، الذي أصبح وكأنه معهد 

تخرج فيه العديد من رسامي الساحة الليبية الحاليين.
وباإلضافة إلى الرسم والتشكيل والخط، كتب القصة القصيرة، والمقالة، 
العام للفنون  الترجمة. وفوق كذلك توليه وإشرافه على المعرض  ومارس 
التشكيلية في جامعة قاريونس، والمعرض العام للفنون التشكيلية بعمارة 
جمعية الدعوة اإلسالمية من سنة 1993 حتى رحيله. شارك في المعارض 
العربية في اليمن والعراق وتونس سنة 1987 و1988و 1989 على التوالي 

وأقام معرضا دائما بالمملكة المغربية أثناء إقامته بها حتى سنة 2004.
تجريدية  أعمال  في  العربية  الحروف  استيته  محمد  المرحوم  استعمل 
يطلق عليها أحيانا مفهوم فن الحروفيات أو الحركة الحروفية، وهي عمل 
أو من  الخلفية  الخط فيها من  فني متكامل بالحرف واللون، بحيث يكون 
العناصر األساسية، ولديه الكثير من هذه األعمال المجردة قد ال تحمل نصا 
معينا ولكن تحوي آيات قرآنية أنجزت كلها باأللوان المائية الثقيلة )االكريليك 
أو  الواقعية  المدرسة  من  وهي  المائية  ألعماله  بالنسبة  أما   . والجواش( 
التصويرية فقد أنجز الكثير منها في فترة قضاها في المغرب .ولديه الكثير 

من األعمال الواقعية المرسومة بألوان زيتية في بداياته.
قال الفنان محمد عبدالهادي إستيته في معرض حديثه، في لقاء مع مجلة 
»كل العرب« التي تصدر بباريس يوم 1988/5/16: » ... وأعمالي تستند 
إلى الفن العربي اإلسالمي! الذي يقولون لنا عنه إنه مجرد شغل للمساحة 
بوحدات زخرفية متكررة، وإنه فن ضحل؛ هذه الصورة رسمها الغرب المتفوق، 
وصدقناها في سذاجة في مرحلة االنبهار. وصحيح أن أباءنا لم يخلفوا لنا تراثا 
من التماثيل المرموقة، واللوحات الزيتية ولكن قصور الحمراء وجامع قرطبة 
وعمارة العباسيين، وأثار النسيج والحفر والزخرف والنقش تمثل تراثا عربيا 

فنيا مميز الشخصية.«.
كتب عنه الكاتب الشاعر عذاب الركابي، في ذكرى رحيله يوم 2005/3/24 
الكبير، وهي  الفنان  واللون توأمان، هكذا قالت أصابع هذا  فقال: »الحرف 
تجمع بينهما في حالة عشق صادقة وجميلة، وهكذا جسد هذا الفنان العالقة 
الحب  وبين  واللون،  الحرف  وبين  واللوحة،  الكلمة  بين  والتاريخية  األزلية 
والحياة، وبين الحياة واإلنسان، وبين اإلنسان والحرية، كقيمة مبررة للوجود! 
محمد عبد الهادي إستيته فنان رائد ومتجدد. رسم لوحة لإلنسان، المتوج 
بالصباحات الدافئة المطيرة، ورسم لوحة للحياة المفعمة باألمل، والبهجة 
والعالقات الحميمية. رسم للحرية، الجناح األسطوري للمبدع والفنان والعاشق! 
محمد إستيته رسم كل تفاصيل حياتنا بعشق، وحب بال حدود، وربط بين 
مكونات الطبيعة، واإلنسان في أعمق لوحة، مبتدئا ريشته الودودة بالزهرة 
- زهرة عباد الشمس - وهو يربض في إيقاع ألوانها، ولغته الكونية، وشكلها 
الهندسي، ومنتهيا باإلنسان العاشق.. هذا الفنان الكبير سيظل يعيش بيننا 
بفنه وأحاديثه، وصدقه، وعالقاته. يعيش بألوانه، وأفكاره، وكلماته، يعيش 
وهو يضع فوق رؤوسنا تاج األمل والدف والحب، يعيش وهو يشد على يد كل 

مبدع مخلص لتربته، ووطنه! وإبداعه، وهمومه«.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

الفنان التشكيلي محمد 
عبدالهادي إستيته

فاألمر ببساطة أن 
عيوننا ترى ما سبق 

وأن تعلمناه ال ما 
هو واقع وحقيقي بل 

ما سبق وأن تخزن 
في عقولنا من صور

مسارح برودواي تأمل في معاودة نشاطها 
في الخريف بعد عام من اإلقفال

البوصيري يرسم مالمح املسرح الليبي في العهد العثماني
طرابلس - عبدالسالم الفقهي

أونيس يهنئ وزيرة الثقافة 
بـ »حكومة الوحدة الوطنية«

توغي  مبروكة  إلى  بالتهنئة  للثقافة  العامة  الهيئة  تقدمت 
المعرفية،  والتنمية  للثقافة  وزيرة  تعيينها  لمناسبة  عثمان، 

بحكومة الوحدة الوطنية.
الجمعة،  »فيسبوك«،  في  الهيئة  لصفحة  منشور  في  وجاء 
آيات  بأسمى  »نتقدم  أونيس:  حسن  الهيئة  رئيس  من  الموقع 
عثمان،  توغي  مبروكة  األستاذة  لمعالي  والتبريكات،  التهاني 
والتنمية  للثقافة  وزيرًا  تعيينها  بمناسبة 
التكليف،  هذا  لها  نبارك  وإذ  المعرفية. 
نتمنى لها كل النجاح، والتوفيـق من اهلل 
ما  القدير، في مهمتها، واستكمال  العلي 
فيه  لما  الثقافة،  لالرتقاء بقطاع  به،  قمنا 

خير وطننا«.
صفحات  على  المتداول  وحسب 
مبروكة  التباوية  السيدة  فإن  التواصل، 
على  حاصلة  عاما(   45( عثمان  توغي 
سبها،  جامعة  من  العلوم  بكالوريس 
في  وماجستير  أعمال،  إدراة  وماجستير 
إلى  اإلنجليزية  وتجيد  النووية،  الفيزياء 
جانب العربية والتباوية، وسبق لها العمل في جامعة سبها، كما 
موئسس  وعضو  ليبيا،  للنساء  العام  االتحاد  جمعية  عضو  أنها 

تجمع نساء فزان، وعضو موئسس في منظمة المرأة الوطنية.

● تحّرك بعنوان »سنعود« في وسط ميدان تايمز سكوير إحياء لذكرى العام الضائع في برودواي

● البوصيري عبدالله

في كتابه الصادر عن الهيئة العامة للثقافة

يسرد الكاتب جانبا من 
مشاهد المواكب السلطانية 
آنذاك، زمن علي باشا وابنه 

يوسف باشا القره مانلل

بالمدينة  البحر  ــاب  ب قاعة  احتضنت 
تشكيليا  معرضا  السبت،  القديمة، 
للخطاط محمد الخروبي، حمل عنوان 
آفاق  الفنان  فيه  المس  »أديم«، 
بين  موائما  الحروفي،  الوهج 
ــه  ودالالتـ الجمالي  البعد 
فضاء  في  الناحتة  الفلسفية 
الترابي  اللون  من  يمتاح 
الخيال  لمنابت  تــأصــيــال، 
ــي، وهـــو يــواصــل  ــان ــس اإلن
في  الباحثة  الدائمة  إطاللته 

مفازات التنوير.
إلى  الخروبي في تصريح  ويؤكد 
في  المضمون  أن  الوسط«  »بوابة 

الدائمة  ارتدادتنا  مفهوم  على  يرتكز  لوحاته 
إليه  يشير  ما  وهو  »التراب«،  األم  للمرجعية 
عنوان المعرض »أديم« عبر 25 لوحة مختلفة 

األحجام واألشكال.
استغرق  العمل  لهذا  التجهيز  أن  وأضــاف 
مضمونه  عكس  فيه  حـــاول  ونــصــف،  سنة 
التراثي بمعالجة ألف ورقة مصنعة يدويا بمواد 
العربي،  الصمغ  من  لوني  وبغراء  طبيعية، 
الكيمياء،  سطوة  من  متحررة  ألنفاس  التماسا 
خارطة  في  قصاصاتها  تبحر  اللوحات  أن  كما 
االختالف  هذا  محولة  البشري،  جنسنا  تنوع 
تشير  كما  للبصيرة،  أمثولة  لصنع  صهيرا 
مطوية المناسبة ربما تتباين فيه ألواننا لكننا 

نشترك في ذات النبض، نبض الحياة.

»باب البحر« تحتضن حروفيات الخروبي

اجتماع تحضيري
ملشروع ساحل برقة

التحضيري  االجتماع  بشحات،  اآلثار  مصلحة  ديوان  بمقر  عقد 
بين  يقام  الــذي  برقة،  ساحل  مشروع  من  الثانية  للمرحلة 

المصلحة وجامعتي ساوثهمتون واليستر البريطانيتين.
اآلثار،  مصلحة  رئيس  اإلثنين،  عقد  الذي  االجتماع،  وحضر 
القماطي،  فوزي  فؤاد  المشروع  ومدير  حسين،  أحمد  الدكتور 
المرحلة، من  المسح في هذه  المختص بأعمال  الفريق  وأعضاء 
جامعة  من  سعد  أحمد  الدكتور  وبحضور  المراقبات،  مختلف 

بنغازي، حسب صفحة المصلحة على »فيسبوك«.
وشهد االجتماع مناقشة الخطة العامة ألعمال المسح وغيرها 
في  الثانية  المرحلة  وستنطلق  واللوجستية،  اإلدارية  األمور  من 
15 مارس، وستستمر لمدة أسبوعين في المنطقة المحصورة ما 

بين سوسة والحمامة.

● مشاهد من المعرض

● محمد الخروبي

● مبروكة عثمان



أتاحت الحفلة الثالثة والستون لتوزيع جوائز »غرامي« مساء 
األحد، للمغنية األميركية بيونسيه تحطيم الرقم القياسي في 
عدد الجوائز التي حصلت عليها امرأة في هذه المسابقة، فيما 
كوفئت وصيفتها مغنية الراب ميغن ذي ستاليون بتتويجها 

أفضل فنان جديد هذه السنة.
وحطمت المغنية األميركية تايلور سويفت هي األخرى 
ثالث  تحصل  امرأة  أول  بذلك  باتت  إذ  قياسيا،  رقما 
اإلنجاز  هذا  معادلة  العام،  ألبوم  جائزة  على  مرات 
الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر 
وفرانك سيناترا وبول سايمون، وقالت عقب فوزها 

»لقد كنتم على الموعد في العالم 
الخيالي الذي أوجدناه« في ألبوم 
من  المستوحى  »فولكلور« 
العودة إلى األرض وإلى األشياء 
وفق  ــف،  ــري ال فــي  البسيطة 

»فرانس برس«.
إجراءات وقائية صحية صارمة  واتخذت 
في االحتفال الذي أقيم في لوس أنجليس 
لقاعات  إغالق  أول  على  تماما،  عام  بعد 
الــواليــات  فــي  الموسيقية  الــحــفــالت 
إذ  »كورونا«،  فيروس  بسبب  المتحدة 
وضع النجوم الكمامات، والتزموا التباعد 
بعضهم عن بعض، لكن األمسية لم 

تخل من عروض غنائية صادمة.
ومنحت ميغن ذي ستاليون جائزة 
أفضل فنان جديد، لتصبح أول مغنية 

راب تحصل على هذه الجائزة العريقة منذ لورين هيل 
بعد  الفنانة  نجاح  الجائزة  هذه  وكرست   ،1999 العام 
سنة تميزت بصدور أول ألبوم لها في االستديو بعنوان 
»غود نيوز«، وبأغنية »واب« التي أدتها مع كاردي بي 
وحققت نجاحا كبيرا، إضافة إلى التوزيع الجديد من أغنيتها 

»سافدج« مع بيونسيه.
ونالت الفنانتان عن هذه األغنية جائزة »أفضل أداء راب« 

و»أفضل أغنية راب«.
ومع بلوغ مجموع ما فازت به خالل مسيرتها 28 جائزة، 
دخلت »كوين بي« تاريخ جوائز »غرامي« من خالل تحطيمها 
القياسي في عدد جوائز »غرامي« التي حصلت عليها  الرقم 
امرأة، وفي عدد الجوائز التي حصل عليها مغن، سواء أكان 

رجال أو امرأة.

أغنية  أفضل  جائزة  على  بيونسيه  حصلت  وكمنفردة، 
مصورة عن »براون سكين غيرل«، وكانت جائزتها األبرز فوزها 
في فئة أفضل أداء »أر أند بي« عن »بالك باريد« التي صدرت 
في خضم موجة الغضب بعد مقتل جورج فلويد، والتظاهرات 
ما  وهو   ،2020 صيف  خالل  للعنصرية  المناهضة  الواسعة 
التي تمنح جوائز  التسجيل وعلومه  أكاديمية فنون  لم تكن 

»غرامي« تستطيع تجاهله.
ومع أنها تضبط انفعاالتها عادة، بدت بيونسيه بوضوح 
متأثرة لدى تسلمها الجائزة التي رفعتها إلى صدارة الفنانات، 
جميعا،  وظيفتنا  بل  ال  وظيفتي،  أن  أعتبر  »كفنانة،  وقالت 
دعم  »أردت  وأضافت  زماننا«،  نعكس  أن 
السود  والملوك  الملكات  جميع  وتشجيع 
الذين يواصلون إلهامي وإلهام العالم بأسره، 

واالحتفاء بهم«.
وكرمت »غرامي« األميركية هير بمنحها 
بريذ«  كانت  »آي  عن  العام«  »أغنية  جائزة 
العنصري  للتمييز  حد  وضع  إلى  تدعو  التي 
وعنف الشرطة، ويذكر عنوانها بعبارات جورج 
فلويد األخيرة، وقبله األميركي األسود إريك 
في  توقيفه  خالل  اختناقا  توفي  الذي  غارنر 

نيويورك في يوليو 2014.
لدى  عاما   23 البالغة  المغنية  وقالت 
تسلمها جائزتها »لم أتخيل إطالقا أن خوفي 
بيلي  وحصلت  أثــر«.  لهما  سيكون  وألمي 
أيليش للمرة الثانية تواليا على جائزة تسجيل 
العام عن »إفريثينغ آي وانتد«، ما يعد إنجازا 
لهذه الفنانة التي ال تزال في التاسعة عشرة، علما أنها حصلت 

العام الفائت على جوائز الفئات األربع الرئيسية.
وقالت المغنية الشابة لدى تسلمها الجائزة أنها كان يجب 
أن تعطى لميغن ذي ستاليون، كذلك حصلت بيلي أيليش على 
جائزة عن »نو تايم تو داي«، وهي األغنية الرسمية للفيلم 

الجديد من سلسلة جيمس بوند، وقد كتبتها مع شقيقها.
ورغم ترجيح عدد من النقاد حصولها على أكثر من جائزة، 
اكتفت دوا ليبا بالفوز في فئة أفضل ألبوم لموسيقى البوب 
عن »فيوتشر نوستالجيا«، وهي مجموعة من األغنيات من نوع 

الديسكو، واأللحان المناسبة للرقص.
بأغنيته  األمسية  افتتح  الذي  ستايلز  هاري  المغني  أما 
»ووترميلن شوغر« وهو يلف عنقه بوشاح من الريش األخضر، 

فنال »غرامي« ألفضل أداء منفرد في موسيقى البوب.

هنية  بــن  كوثر  التونسية  المخرجة  وصفت 
بالـ»الحدث التاريخي« اختيار فيلمها »الرجل الذي 
المرشحة  األعمال  ضمن  اإلثنين،  ظهره«،  باع 
قصة  خالل  من  يتناول  وهو  األوســكــار،  لجوائز 
الجئ سوري التالقي العنيف بين عالمي الالجئين 

والفن المعاصر.
أفضل  فئة  ضمن  التونسي  الفيلم  ويتنافس 
)الدنمارك(  راوند«  »أناذر  مع  أجنبية  بلغة  فيلم 
و»بيتر ديز« )هونغ كونغ( و»كولكتيف« )رومانيا( 
قائمة  بحسب  )البوسنة(،  عايدة«  فاديس،  و»كو 
توزع  التي  والتسعين  الثالثة  للدورة  الترشيحات 

جوائزها في 25 أبريل المقبل في لوس أنجليس.
»فرانس  لوكالة  تعليق  في  هنية  بن  وقالت 
الفرنسية  العاصمة  في  إقامتها  مقر  من  برس« 
غير  تاريخي  »حدث  فيلمها  ترشيح  إن  باريس: 
»إنه  وأضافت  التونسية«،  السينما  في  مسبوق 
وبعرق  بمفردنا  إليه  توصلنا  وإنجاز  يتحقق،  حلم 

جبيننا«.
الفائت  العام  شــارك  الــذي  الفيلم  هــذا  وفــي 
بينها  عدة،  وحضورية  افتراضية  مهرجانات  في 
السينمائية«  قرطاج  و»أيام  »البندقية«  مهرجان 
هنية  بن  كوثر  تصور  السينمائي«،  و»الجونة 
بعد  اضطر  الذي  علي  سام  السوري  الشاب  قصة 
بلده  من  الهرب  إلى  اعتباطيا  للتوقيف  تعرضه 
التي  الفتاة  الحرب، تاركا هناك  الغارق في  سورية 
من  سام  يتمكن  ولكي  لبنان.  إلى  ليلجأ  يحبها 
يعقد  فيها،  حبيبته  مع  ليعيش  بلجيكا  إلى  السفر 
يقبل  بأن  تقضي  الشهرة  واسع  فنان  مع  صفقة 
الجمهور  أمام  كلوحة  يعرضه  وأن  ظهره،  بوشم 

ثم يباع في مزاد، مما يفقده روحه وحريته.
الممثل  الفيلم  في  البطولة  أدوار  ــؤدي  وي
ليان،  ديا  والفرنسية  مهايني،  يحيى  السوري 
مونيكا  واإليطالية  بــاو،  دي  كوين  والبلجيكي 

بيلوتشي.
األربعينية  السيناريو  وكاتبة  المخرجة  ودعت 

بالسينما،  االهتمام  تعزيز  إلى  بلدها  سلطات 
»التميز  هــذا  يشكل  أن  في  أملها  عن  معربة 
واإلحــاطــة  السينما  دعــم  مــن  لمزيد  ــزا  حــاف
ننجزها  أعمالنا  »غالبية  وقالت:  بالسينمائيين«، 

تقريبا بمفردنا« في تونس.
أغسطس   27 في  المولودة  هنية  بن  وتنتمي 
إلى جيل  1977 في سيدي بوزيد )وسط تونس( 
نقلوا  الذين  الشباب  التونسيين  السينمائيين 

وسياسية  مجتمعية  قضايا  الكبيرة  الشاشة  إلى 
 ،2011 ثورة  قبل  المشددة  للرقابة  تخضع  كانت 
ظهور  في  مساهمين  جريء،  طرح  في  وتقديمها 

»سينما جديدة«.
القصيرة  األفالم  من  عددا  هنية  بن  وأخرجت 
عفريت«  كف  »على  فيلمها  وحصد  والوثائقية، 
الجمهور خالل عرضه ضمن قسم »نظرة  إعجاب 
 ،2017 العام  الفرنسي«  »كان  مهرجان  في  ما« 
الشرطة،  رجال  اغتصبها  فتاة  قصة  يتناول  وهو 

وتكافح لتقديم شكوى في حقهم.
»السينما  أن  فالحظ  عطية،  حبيب  المنتج  أما 
فرض  نحو  طريقها  وتشق  تتميز  التونسية 

وجودها عالميا«.
تونسي  أصــل  من  الفرنسي  الممثل  ــان  وك
فاز بجائزة »سيزار« أفضل ممثل  سامي بوعجيلة 
البنه  بالكبد  متبرع  إيجاد  يحاول  كأب  دوره  عن 
التونسي مهدي  للمخرج  نعيش«  »بيك  فيلم  في 

البرصاوي.

هذا  إن  إذ  األوسكار،  جوائز  إلى  السباق  »مانك«  فيلم  تصدر 
باألبيض  وهو  لهوليوود،  الذهبي  العصر  يتناول  الذي  الشريط 
واألسود، تقدم بوضوح على األعمال األخرى، فيما تميزت قائمة 

الترشيحات التي أعلنت، اإلثنين، بحضور بارز للنساء.
إخراجه  وتولى  »نتفليكس«  أنتجته  الذي  »مانك«  وحصل 
ديفيد فينشر على عشرة ترشيحات للجوائز المرموقة التي تمنحها 
األكاديمية األميركية لفنون السينما وعلومها، شملت فئات أفضل 
فيلم وأفضل ممثل )غاري أولدمان( وأفضل مخرج وأفضل ممثلة 
الفنية، وفق  الفئات  )أماندا سيفريد( وعددا من  في دور مساعد 

»فرانس برس«.
وتلته مجموعة من األفالم التي حصلت على ستة ترشيحات، 
أبرزها »نومادالند« الذي يعتبره خبراء كثر األوفر حظا، خصوصا 
بعد فوزه في جوائز »غولدن غلوب«، وهو من إخراج كلويه جاو 
نال ستة ترشيحات  ومن بطولة فرانسيس ماكدورماند. كذلك 
آلرون سوركين، من  ذي شيكاغو سفن«  أوف  ترايل  »ذي  فيلم 
بطولة ساشا بارون كوهين، ويتمحور على قمع الشرطة احتجاجات 
على حرب فيتنام شهدتها مدينة شيكاغو األميركية العام 1968.

إليها  توجه  ما  غالبا  التي  األوسكار  أكاديمية  أن  الفتا  وكان 
االنتقادات بسبب ضعف تمثيل النساء واألقليات في ترشيحاتها، 
اختارت هذه السنة امرأتين من بين المرشحين الخمسة لجائزة 
أفضل مخرج، هما كلويه جاو عن »نومادالند« وإيميرالد فينيل عن 

»بروميسينغ يونغ وومان«، وهو ما يشكل سابقة.

وباتت جاو كذلك أول امرأة تنافس في أربع فئات مختلفة ضمن 
جوائز األوسكار، هي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو 

وأفضل توليف.
ومن األرقام القياسية األخرى هذه السنة أن عدد الترشيحات 

التي حصلت عليها نساء بلغ 76.

وفي وقت أدى اإلقفال الكلي لدور السينما في لوس أنجليس 
منذ منتصف مارس 2020، بسبب القيود المرتبطة بالجائحة إلى 
تأجيل احتفال توزيع جوائز األوسكار إلى 25 أبريل المقبل، صودف 
أن إعالن الترشيحات تزامن مع السماح لصاالت السينما في لوس 

أنجليس بمعاودة نشاطها جزئيا اعتبارا من اإلثنين.

أدوار  فيها ممثلون سود  يتولى  التي  األفالم  وإذا كان غياب 
البطولة من المآخذ على جوائز »غولدن غلوب«، فإن أكاديمية 
األوسكار تفادت هذه المشكلة ورشحت »جوداس أند ذي بالك 
المعركة  على  الضوء  يلقي  فيلم  وهو  فئات،  ست  في  ميسايا«، 
في سبيل الحقوق المدنية في ستينات القرن العشرين، وجهود 

الـ»بالك بانترز« في هذا المجال.
وينافس دانيال كالويا والكيث ستانفيلد معا 
عن  مساعد  دور  في  ممثل  أفضل  جائزة  على 
دوريهما في هذا الفيلم، علما أن هذه الفئة تضم 
أيضا ساشا بارون كوهين عن »ذي ترايل أوف ذي 
شيكاغو سفن« وليزلي أودوم جونيور عن »وان 
نايت إن ميامي« وبول رايسي عن »ساوند أوف 

ميتل«.
ست  في  رشحت  التي  األخرى  األعمال  ومن 
الثالث  االحتفال  هذا  في  بجدية  وتنافس  فئات 
والتسعين لتوزيع جوائز األوسكار فيلم »ميناري« 
الذي يتناول قصة عائلة أميركية من أصل كوري 

جنوبي تنتقل إلى الريف سعيا إلى حياة جديدة، و»ذي فاذر« الذي 
يتناول قصة عجوز يعاني الخرف، وهو من إخراج الفرنسي فلوريان 
زيلر ومن بطولة أنتوني هوبكنز. وحصل على ستة ترشيحات أيضا 

»ساوند أوف ميتل«، من بطولة مغني الراب ريز أحمد.
ويشار كذلك إلى ترشيح نجم »بالك بانتر« الراحل تشادويك 
بوزمان الذي توفي في أغسطس الفائت، جراء إصابته بالسرطان، 
إنتاج  من  وهــو  باتم«،  بــالك  رينيز  »مــا  فيلم  في  ــه  أدائ عن 

»نتفليكس« أيضا.

وفيما لم يسبق ألي فيلم من إنتاج منصة بث تدفقي أن فاز 
بعد باألوسكار األهم، أي جائزة أفضل فيلم، فإن اثنين من إنتاجات 
»نتفليكس« الثمانية سينافسان في 25 أبريل المقبل ضمن هذه 
الفئة. أما »أمازون برايم« فحاضرة في هذه الفئة الرئيسية مع 
»ساوند أوف ميتل«، فيما حصل فيلمها »وان نايت إن ميامي« 
على ثالثة ترشيحات في فئات أخرى، و»بورات 

سابسيكوينت موفي فيلم« على ترشيحين.
دون  حال  الذي  »كورونا«  فيروس  بسبب 
حضور لجنة التحكيم األفالم في صاالت العرض 
الخاصة  المناسبات  في  مشاركتهم  ودون 
العاملين  من  آالف  عشرة  نحو  اضطر  األخرى، 
األفالم  يشاهدوا  أن  إلى  السينما  مجال  في 
على منصة اإلنترنت الخاصة باألكاديمية لكي 

يتسنى لهم التصويت الختيار المرشحين.
»نومادالند«  المنصات  أفــالم  وستنافس 
»البندقية«  مهرجاني  في  توج  أن  سبق  الذي 
غلوب«  »غولدن  جوائز  في  وتألق  و»تورنتو« 

والنقاد األميركيين.
ويكتسب الفيلم زخما إذا شوهد على الشاشة الكبيرة، وأحسنت 
حملته الترويجية في تنظيم عروض له على طريقة الـ»درايف إن«، 
أن يشكل  يمكن  ما  السيارات، وهو  في  المشاهدين  مع مكوث 

نقطة إيجابية لصالحه.
وسيقام احتفال توزيع جوائز األوسكار في أماكن مختلفة منها 
صالة »دولبي ثياتر« في هوليوود الذي تقام فيها األمسية عادة. 

وسيتولى المخرج ستيفن سودربيرغ تقديم االحتفال.

توفي ليل الثالثاء، الفنان الليبي الصديق مخلوف، بمدينة طرابلس إثر 
وعكة صحية ألمت به عقب عودته من دولة تركيا.

ومخلوف من مواليد شارع عشرين بمدينة بنغازي، وهو من الفنانين 
القرن  ثمانينات  بداية  منذ  الغنائية  األعمال  من  عدد  قدمو  الذين 

الماضي.
بعنوان  الماضي  العام  سبتمبر  في  أغانيه  أخــر  الــراحــل  ــدم  وق
التواصل  موقع  على  الخاص  حسابه  عبر  منزله  من  السالمة«،  »مع 
االجتماعي »فيسبوك« بسبب اإلجراءات االحترازية الوقائية من فيروس 

»كوفيد19«.
لتصوير  كورونا  فيروس  انتشار  قبل  »يستعد  مخلوف  الصديق  وكان 
متخيل(  )مش  أغنية  بينها  ومن  تونس،  في  األغاني  من  مجموعة 
لتصريح  وفقا  المذبل«،  فرج  الشاعر  كلمات  من  وهما  )كوني(  وأغنية 

سابق لـ»الوسط« أدلى به في سبتمبر 2020.
لحنا  سواء  الغنائية  األعمال  من  العديد  الراحل  الفنان  سجل  وفي 
الراحل  الشاب  الفنان  منهم  الفنانين  من  عدد  مع  تعاون  كما  وأداء، 
وجرى  العالم،  سالم  كلمات  من  »نفترض«  عمل  في  الغرياني  أيوب 
الفنان محمد  أوبريت »اإلنسان« مع  لبنان، كما شارك في  تصويره في 
ولطفي  صادق  صوفيا  الفنانة  مع  شارك  وكذلك  سليم،  وأسماء  عثمان 

بوشناق في عمل »كان وطني«.

فن 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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رحيل الفنان الصديق 
مخلوف إثر وعكة صحية

»مانك« يتصدر السباق لجوائز األوسكار»مانك« يتصدر السباق لجوائز األوسكار

بنغازي - مريم العجيلي

كوثر: أتمنى أن يمثل هذا 
اإلنجاز حافزا لمزيد من دعم 

السينما في تونس

 خبراء يعتبرون 
»نومادالند« األوفر 

حظا للفوز بجائزة 
األفضل

بيونسيه وتايلور سويفت أهم الفائزات 
في حفل جوائز »غرامي«

وسط إجراءات وقائية صارمة

التونسية كوثر بن هنية: ترشيح فيلمي لألوسكار بمثابة الحلم الذي تحقق
وصفته بـ»الحدث التاريخي«

القاهرة - الوسط

كشف المنتج المصري جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل 
»حرب أهلية« الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط، ويخوضان به 

السباق الرمضاني المقبل.
هو  التونسي  استبعاد  سبب  إن  اإلثنين،  له،  صحفية  تصريحات  في  العدل  وقال 
افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، 
باإلضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي به 

ولكن لم يحدث ذلك.
وأضاف: »النقابة أرسلت لنا برفضها عمل سارة دون أوراق ألن دورها كبير بالمسلسل، 
لذلك قامت الشركة باستبعادها، و اختارت الفنانة أروى جودة ألداء الدور، وهو دور ذو 

مساحة و مؤثر وفعال في سياق األحداث«.
وكشفت مصادر أن سارة أنهت تصوير نصف مشاهدها، ولكنها أثارت عدة أزمات مع 
فريق العمل، وجاءت الغلطة الفاصلة عندما احتدت في المناقشة مع النجم السوري 

باسل خياط، وطلبت مساواتها بالنجمة يسرا.
وأشار المصدر إلى أن سارة تأخرت أكثر من مرة على موعد التصوير، واضطرت 

النجمة يسرا النتظارها أكثر من 5 ساعات لتصوير مشهد يجمعهما.
كما طلبت إحضار كوافير وماكيير خاص بها، ورفضت الشركة طلبها لوجود 
فريق متخصص تابع لها، وبالنهاية احتدت في النقاش مع الفنان باسل خياط، 
الذي لقنها درسا في الذوق، وتقرر بعدها استبعادها نهائيا من بطولة المسلسل.

العزيز  لجمهوري  »احتراما  قائلة  االستبعاد،  هذا  على  التونسية  الفنانة  وردت 
واحتراما  عموما  والعربية  والمصرية  التونسية  اإلعالم  ووسائل  وللصحفيين 

بخصوص  تفاصيل  أي  في  أخض  لم  ألنني  أعتذر  المهنة،  ألصول 
كواليس مسلسل )حرب أهلية( بخصوص ما حدث )و هو ما 

قمت بإثباته في محاضر رسمية( وذلك إلى حين استكمال 
تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط 

التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت. لكن 
كلي ثقة في القضاءالمصري«.

»فيسبوك«:  على  الرسمية  عبر صفحتها  وأضافت 
»لم أود اإلدالء بأي تصريحات و لكن حفاظا على 
تمسني  والتي   ) والمهنية  )الشخصية  سمعتي 
فإنني  أكبر  بشكل  تونس  وبلدي  عائلتي  وتمس 
أنفي كل ما تردد على لسان شركة )العدل غروب( 

بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون 
لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون قد تسببت في مشاكل في كواليس 
المسلسل و كل من ساهم في إشاعة مثل هذه األقاويل واإلدعاءات الكاذبة 
سيحاسب قانونا بتهمة التشهير وتشويه السمعة«. واستكملت: »أود التنويه 
أن خصمي في هذه القضية هو )شركة العدل غروب( فقط ال غير!، حيث أن 
إدارة  مجلس  رئيس  مرسي  تامر  المنتج  مع  شراكتهم  قبل  تم  بيننا  التعاقد 

)الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية(وصاحب شركة )سينرجي( المشهود لهم 
باالحترافية واحترام أخالقيات المهنة وقد جمعتني بهم تجارب ناجحة وذكريات 

جميلة«.

استبعاد سارة التونسي من »حرب أهلية« إلثارتها استبعاد سارة التونسي من »حرب أهلية« إلثارتها 
املشاكل.. والفنانة ترد: سأقاضي الشركة املنتجةاملشاكل.. والفنانة ترد: سأقاضي الشركة املنتجة

وسط حضور بارز للنساء

القاهرة - الوسط

< تايلور سويفت

● مونيكا بيلوتشي في مشهد من »الرجل الذي باع ظهره«

● مشهد من فيلم »مانك«

●  المخرجة كوثر بن هنية

● بيونسيه



فيفي
على العب شباب املرمىاملرمى عقوبات،  المسابقات  لجنة  أصدرت 

الجبل عمر عبداهلل عبدربه، والعب أبوسليم معاذ عبود 
بإيقاف كل منهما عن اللعب مع فريقهما لمباراة واحدة، 
باإلضافة إلى غرامة 500 دينار، طبقًا للمادة 17 فقرة 
3، ومعاقبة العب األنوار بكا يوكو إسماعيل باإليقاف 
ثالث مباريات متتالية وغرامة 500 دينار، وإيقاف العب 
العلوي  علي  عماد  الوحدة  أندياي، والعب  تاال  النصر 
أربع مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار. 
وطبقت المادة أربع عقوبات على المرافقين، بمعاقبة 
مرافق فريق نجوم أجدابيا، خليفة محمد خليفة بعدم 
مرافقة فريقه لعدد أربع مباريات متتالية وغرامة مالية 

السويحلي  فريق  مرافق  وإيقاف  دينار،   1500 قدرها 
لعدد  فريقه  مرافقة  عن  أبوروبص  الهادي  محمد 
 2000 قدرها  مالية  وغرامة  متتالية  مباريات  خمس 
محمد  رضا  المصراتي  االتحاد  مرافق  ومعاقبة  دينار، 
عطية باإليقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة 
وغرامة مالية قدرها 300 دينار. أما عقوبات األندية، 
طرابلس  واألهلي  والمحلة  الخمس  أندية  فشملت 
بغرامة مالية على كل نادٍ قدرها 1000 دينار، طبقًا 
المادة 6  الجزاءات، أما  للمادة 50 فقرة 3 من الئحة 
األنوار  فريق  معاقبة  فشملت  المشجعين  عقوبات 
بغرامة مالية قدرها عشرة آالف دينار، وحرمان الفريق 
من اللعب على ملعبه لثالث مباريات مقبلة ونقلها إلى 
ملعب خارجي، واعتباره خاسرًا نتيجة مباراة فريقه مع 

النصر بهدفين دون مقابل، طبقًا للمادة 77 فقرة 3.

مالعب 14

ترقب لعرس الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

حالة من الترقب واإلعداد والتحضير إلنجاح 
المشهد  تسود  الليبية  القدم  كرة  عرس 
الحدث  الستقبال  األيام،  هذه  الرياضي 
يخوض  عندما  غامر،  وبفرح  بتفاؤل  الكبير 
مباراة  أول  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا 
المنتخب  أمام  رسمية دولية له على ملعبه 
بعد  »الكان«  تصفيات  ضمن  التونسي، 
من  أكثر  دام  وترقب  وانتظار  غياب  طول 
المحلية  فرقنا  خاللها  عانت  سنوات،  سبع 
ومنتخباتنا كثيرًا، وتكبدت وتحملت مشاق 
السفر والتنقل، وأرهقت خزائنها جراء ذلك.

بشكل  النتائج  على  انعكس  الذي  األمر 
فرقنا  اإلخفاقات  طالت  حيث  سلبي؛ 
الواجهات  كافة  على  الدولية  ومنتخباتنا 
ونتائجها  حصادها  وكان  والمستويات، 
واآلن  المنافسات،  كل  في  المبكر  الخروج 
مالعبنا  على  والحظر  المعاناة  رفعت  وقد 
تستعيد  لكى  األوان  آن  المحلية،  وكرتنا 
إليها  عادت  أن  بعد  مكانتها  الليبية  الكرة 
منافسيها،  مع  المنافسة  في  حظوظها 
بالتصفيات  واالنطالقة  البداية  ولتكن 
التي  المقبلة  العالم  كأس  نحو  المؤهلة 

ستنطلق خالل منتصف العام الجاري.
يخوض  أن  الرياضي  جمهورنا  يأمل 
في  على مالعبنا  مبارياتها  الوطني  منتخبنا 
السماح  يتم  وباء كورونا، حتى  زوال  انتظار 
لجماهيرنا الرياضية بالحضور على مدرجات 
حول  وااللتفاف  مقاعدها  لملء  المالعب؛ 
منتخبنا  ومساندة  ومؤازرة  الوطن،  منتخب 
الذى كان حتى وقت قريب المنتخب العربي 
واألفريقي الذي ال يقهر وال يهزم بسهولة 
المنتخب  وهو  جمهوره،  وبين  ملعبه  على 
الذى سبق أن أطاح بأقوى وأعتى المنتخبات 

العربية واألفريقية على ملعبه.
وعودة  باستعادة  تفاؤل  الجميع  يراود 
صفحة  وطي  الجميلة،  الذكريات  هذه 
وعثرات  إخفاقات  من  فيها  ما  بكل  األمس 
تفاؤل  بكل  والتطلع  والنظر،  أمل  وخيبات 
الكرة  وتاريخ  عمر  من  المقبلة  للمرحلة 
اإلعالن  مع  تزامن  ذلك  أن  خاصة  الليبية، 
وحالة  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  عن 
بدأت  التي  المناسب  والمناخ  االستقرار 
رئاسة  انتخابات  وقرب  البالد،  تستعيدها 
بالنفع،  يعود  ما  المرتقبة؛  الكرة  اتحاد 
كرة  على مسيرة  إيجابية  وينعكس بصورة 
الليبية، ومستقبل فرقها ومنتخباتها  القدم 

على الواجهات كافة.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

إيقافات وغرامات ونقل مباريات في الدوري املمتاز
الهوني،  حمدو  الليبي  الدولي  النجم  قاد 
فوز  لتحقيق  التونسي،  »الترجي«  فريقه 
ثمين أمام نظيره »الزمالك« بهدف دون 
رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين، 
مواجهات  ضمن  القاهرة،  استاد  على 
الجولة الرابعة من عمر دوري المجموعات 
المباراة  عامًا( هدف   27( الهوني  وأحرز  أفريقيا،  أبطال  لدوري 
شباك  سكنت  قوية  تسديدة  من  لـ»الترجي«  والفوز  الوحيد 
حارس الزمالك، ليقضي على أحالم »الزمالك« في التأهل للدور 
النفس  يمني  »الزمالك«  وكان  أفريقيا،  أبطال  بدوري  التالي 
بالفوز، من أجل عودة األمل في الصعود لدور الثمانية بدوري 
التونسي  »الترجي«  عزز  النتيجة  بهذه  األفريقي،  األبطال 
»مولودية  يليه  نقاط،  عشر  برصيد  المجموعة  صدارته 
الجزائر« برصيد خمس نقاط، ثم »الزمالك« بالمركز الثالث 
نقطة  برصيد  رابعًا  السنغالي  و»تونغيث«  نقطتين،  برصيد 
واحدة. وشكل نجاح المهاجم حمدو الهوني في إثبات نفسه 
العامين  في  التونسي  »الترجي«  ربيع  صانعي  من  واحدًا 
على  للنسج  الالعبين  من  آخر  لعدد  إلهام  مصدر  الماضيين، 
تونس  في  األلقاب  على  والمراهنة  الكبيرة  األندية  في  منواله 
مثل »الصفاقسي« و»النجم الساحلي« و»االتحاد المنستيري«.

المتوسط«،  »فرسان  منتخب  ألعاب  صانع  الهوني،  وحقق 
إلى   2019 مايو  في  قاده  حيث  »الترجي«،  مع  الفتة  مسيرة 
التتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري التونسي، كما جدد في 
عن  فضاًل  المحلي،  بالدوري  التتويج  منصة  مع  العهد   2020
أثناء  التونسي  »الترجي«  بقميص  التاريخ  الهوني  ذلك، دخل 
مشاركته في كأس العالم لألندية 2019 بعد أن أصبح هداف 
البطولة برصيد 3 أهداف وأصبح أول العب في تاريخ المسابقة 
نادي  شباك  في  وذلك  واحدة،  مباراة  في  »هاتريك«  يسجل 
تحديد  مباراة  في   )2 -  6( الترجي  فوز  بعد  القطري  »السد« 

المركز الخامس.

دعا رئيس االتحاد الليبي لبناء األجسام، عادل القريو، وزارة الرياضة 
الجديدة لتقييم عمل االتحادات الرياضية ألن ذلك سيكون حافزًا لكل 

اتحاد، خاصة االتحادات التي لديها عطاء ونتائج، وقال: »إن شركة ليبيانا 
لالتصاالت كسرت القاعدة المتبعة في عديد دول العالم، حيث دأبت 

شركات االتصاالت على رعاية كرة القدم فقط، إال أن ليبيانا قامت برعاية 
األلعاب الفردية باستمرار عبر البطل العالمي في بناء األجسام كمال 

القرقني لسنة جديدة«.

أصدر رئيس المكتب التنفيذي لالتحاد الليبي للتايكوندو »itf«، محمد بيت ◆
المال، القرار رقم 4 بشأن اعتماد لجنة العالقات الدولية باالتحاد المنشأ 

حديثًا، وتتكون لجنة العالقات الدولية، حسب القرار على النحو التالي: عبد 
السالم أبوعجيلة المبروك رئيسًا، واألمين عبد الحكيم رمضان راشد نائبًا، 

وبشير علي الفرجاني مقررًا، وقال بيت المال »سيتم خالل هذه األيام اعتماد 
عديد اللجان لعمل االتحاد المنشأ حديثًا، وترتيب البيت الداخلي وتكليف 

اللجان العاملة باالتحاد«.

◆
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● مباراة لفريق شباب الجبل

طرابلس - محمد ترفاس

ودعت الرياضة الليبية بطل كرة المضرب 
الدولي السابق، شحات عثمان، بعد رحلة 

معاناة مع المرض، حيث سجل اسمه كأول 
رياضي يمثل الكرة الصفراء الليبية في دورة 
دولية ويعود بالقالدة الفضية قبل أكثر من 

خمسين عامًا، كما يعد الالعب الدولي السابق 
والمدرب الراحل شحات عثمان رائدًا ومؤسسًا 

لهذه اللعبة بليبيا، ومن الرعيل األول.
بدأت عالقة شحات عثمان بلعبة كرة 

المضرب مبكرًا خالل فترة الخمسينات، حيث 
كانت وقتها اللعبة تمارس من قبل الجاليات 
األجنبية ولم يكن وقتها يوجد أي ممارسين 
للعبة بليبيا حتى بعد منتصف الستينات عند 

عودته من المشاركة بالدورة العربية بالقاهرة 
العام 1965.

تولى فقيد الرياضة، الراحل شحات 
عثمان، رئاسة اتحاد اللعبة، وبدأت مشاركات 

عثمان في منافسات اللعبة ألول مرة موسم 
55 - 56 في بطولة الناشئين، ثم بطوالت 

اللعبة على مستوى مالعب بنغازي منذ العام 
1957 وبطوالت الجامعة الليبية منذ أواخر 

الخمسينات حتى مطلع الستينات.
شارك عثمان ألول مرة دوليًا برفقة زميله 
الالعب محمد الجطيلي من مدينة طرابلس 

في أول بطولة عربية ودولية في الدورة 
العربية الرياضية الرابعة بالقاهرة العام 
1965 وتحصل على الترتيب الثاني على 

مستوى الوطن العربي، ونال القالدة الفضية، 
كما استمرت مشاركاته الدولية، حيث شارك 

برفقة زميله الالعب محمد الجطيلي في دورة 
معرض طرابلس الدولي لثالث سنوات متتالية 
خالل فترة الستينات، وتواصلت مسيرته حتى 

اعتزاله مالعب كرة المضرب العام 1974 حين 
اتجه إلى مجال التدريب.

أعلن االتحاد الليبي للسباحة البرنامج 
الزمني النتخاب مجلس إدارة االتحاد 
الليبي للسباحة 2025/2021 بنظام 
القائمة وفق التالي: من 14 إلى 21 

مارس 2021، فتح باب الترشح، وقبول 
قوائم المترشحين، 22 مارس إعالن 

القوائم األولية، وتقبل الطعون خالل 
24 ساعة من اإلعالن، 23 مارس البت 
في الطعون، 25 مارس إعالن القوائم 
األولية، و31 مارس اليوم االنتخابي، 

ويفتح باب الطعون خالل 24 ساعة 
من إعالن النتائج، ويتم بعدها البت 

في الطعون، و1 أبريل إعالن القائمة 
النهائية. يكون الترشح النتخابات 

مجلس إدارة االتحاد الليبي للسباحة 
وفق الشروط التالية، بحسب ما أعلنته 

الصفحة الرسمية التحاد اللعبة عبر 
»فيسبوك«: أن يكون المتقدم للترشح 

ليبي الجنسية وإحضار الرقم الوطني، 
وأال يقل عمره عن 30 عامًا، وأال يكون 
قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه، 

أو فصله من االتحاد العام للسباحة 
أو من الهيئات الرياضية، بسبب سوء 

السلوك. أيضًا أن ال يكون قد حكم 
عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة 

بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد 
إليه اعتباره، وأن يكون من ذوي الخبرة 

في المجال الرياضي للعبة السباحة.

رحيل شحات عثمان 
رائد التنس الليبي

فتح باب الترشح النتخابات 
االتحاد الليبي للسباحة

في الوقت الذي ال تزال كرة القدم الليبية تبحث 
بعد  مالعبها،  عن  الكامل  الحظر  رفع  عن  فيه 
ببنغازي،  بنينا  شهداء  ملعب  عن  الجزئي  الرفع 
مارس   25 يوم  يستقبل  أن  المقرر  من  والذي 
الجاري أول مواجهة دولية رسمية بين »فرسان 
قرطاج«،  »نسور  تونس  ومنتخب  المتوسط« 
األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  التصفيات  ضمن 
مسابقة  تعيش  بالكاميرون،  المقبلة  األفريقية 
جديدة،  أزمة   46 رقم  المحلية  الممتاز  الدوري 
المدرجات،  في  الجماهير  التزام  بعدم  خاصة 
التجاوزات،  بعض  مباريات  عدة  شهدت  حيث 
الحظر  رفع  ملف  ويعرقل  يسيء  قد  الذي  األمر 
النصر  وضيفه  األنوار،  مباراة  آخرها  الكامل، 
قبل  األبيار  شهداء  ملعب  على  توقفت  التي 
تقدم  إلى  تشير  والنتيجة  نهايتها،  من  دقائق 
لمنافسات  السادسة  الجولة  في   )1-2( الضيوف 
الممتاز،  الليبي  بالدوري  األولى  المجموعة 
وعدل  الهرام،  أحمد  بهدف  النصر  تقدم  حيث 
نجح  جزاء،  ركلة  من  النتيجة  األرض  أصحاب 
أن  قبل  الدين،  عز  علي  المهاجم  تنفيذها  في 
الثاني،  النصر  هدف  أنداي  السنغالي  يسجل 
وعقب  العلواني،  زياد  زميله  من  مساهمة  عبر 
ملعب  األشخاص  من  عدد  اقتحم  النصر،  هدف 
ما  الحكم،  على  لالعتداء  محاولة  في  المباراة، 

توقفها. في  تسبب 
أيضًا انتقد نادي الصداقة الليبي حكم مباراة 
 ،)1-3( التي خسرها بنتيجة  التحدي،  فريقه أمام 
في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على 
الرسمية  الصفحة  وقالت  بنينا،  شهداء  ملعب 
المباراة،  حكم  إن  »فيسبوك«،  على  للصداقة 

محمد بن رشدان، لم يكن في مستوى المواجهة، 
في  تسببت  فادحة،  تحكيمية  أخطاء  وارتكب 
قرر  مفاجئة،  خطوة  وفي  اللقاء،  مجريات  تغيير 
األخيرة  اللحظات  في  االنسحاب  السويحلي  نادي 
من مباراته أمام مضيفه األولمبي، ضمن ذهاب 
الثانية  المجموعة  لحساب  الخامس  األسبوع 
من  السويحلي  انسحاب  وقبل  الدوري،  ببطولة 
هذه المواجهة، كان فريق األولمبي متقدمًا في 
النتيجة بهدف دون رد، ليتحجج الضيوف ببعض 
الملعب،  في  موجودة  كانت  التي  الجماهير 
ويُقبل على االنسحاب، كلها أحداث تلقي بظالله 
عن  تخرج  التي  الجماهير  مشاعر  على  القاتمة 
النص، األمر الذي قد يسيء إلى صورة المسابقة 
الليبية  الكرة  تجميل  محاوالت  ظل  في  المحلية، 
عن  الحظر  فرض  نفق  من  كامل  بشكل  للخروج 

المالعب.
باالتحاد  المسابقات  لجنة  قررت  جانبها،  من 
مباراة  نتيجة  اعتماد  القدم  لكرة  الليبي 
بنتيجة  األخير  لصالح  األولمبي  مع  السويحلي 
االحتجاج  وبخصوص   ،0  /2 لصفر  هدفين 
مباراته  أحداث  في  السويحلي  نادي  من  المقدم 
وبعد  شكاًل،  االحتجاج  يُقبل  األولمبي،  فريق  مع 
ويعاقب  موضوعًا،  برفضه  الالزمة  التحقيقات 
آالف  ثالثة  قدرها  مالية  بغرامة  السويحلي  فريق 
بهدفين،  المباراة  خاسرًا  واعتباره  ليبي،  دينار 
لنص  طبقًا  وذلك  رصيده،  من  نقطتين  وخصم 
وفي  الجزاءات،  الئحة  من   6 فقرة   ،57 المادة 
المادة الخامسة من القرار يعاقب فريق األولمبي 
بغرامة مالية قدرها ثالثة آالف دينار ليبي، طبقًا 

للمادة 77 فقرة 2.
المسابقات  لجنة  رئيس  حذر  جانبه،  من 
البوسيفي  حسين  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
وهدد  التجاوب،  عدم  من  الممتاز  الدورى  أندية 

حالة  في  محايدة،  على مالعب  المباريات  بإقامة 
الجمهور  منع  في  األندية  وتعاون  استجابة  عدم 
تعميمًا  بالخصوص  المباريات، ووجه  من حضور 
إلى رؤساء االتحادات الفرعية بالمناطق، بحسب 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  الصفحة  عبر  نشر  ما 
التزام  وعدم  خروقات  وجود  إلى  فيه  وأشار 
المسابقات،  تنظيم  لجنة  بتعليمات  األندية 
لضمان  المطلوب،  التعاون  من  يجد  لم  وأنه 
نجاح الدورى، وطلب من األنديه تكثيف الجهود 
المعنية  والجهات  األمنية  األجهزة  مع  والتعاون 
وأكد  للمباريات،  الجمهور  منع حضور  بخصوص 
والتجاوب  االلتزام  عدم  حالة  وفي  البوسيفي، 
من  تبقى  ما  إلقامة  الكرة  اتحاد  سيضطر 
بتحديد  محايدة،  مالعب  على  الدورى  مباريات 
ضمان  حتى  للمسابقات  العامة  اللجنة  قبل  من 

نجاح الدوري، واكتماله في أحسن الظروف.
لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عقد  جانبه،  من 
مهما  اجتماعًا  الشلماني  الحكيم  عبد  القدم 
الظروف  فيه  وناقش  العامة،  التحكيم  بلجنة 
التحكيم  وسير  الحكام،  واجهت  التي  والصعاب 
الليبي  الدوري  من  الماضية  األسابيع  خالل 
المالحظات  ناقش  أيضًا  القدم،  لكرة  الممتاز 
التي رافقت المباريات والشكاوى التي وصلت من 
والحد  التحكيمية،  األخطاء  بعض  حول  األندية 
والتقليل من حجم أخطاء الحكام، بعد أن شهدت 
األخطاء  بسبب  اللغط،  من  الكثير  مباريات  عدة 
التحكيمية، وكذلك بسبب دخول بعض الجماهير 
استوجب  مما  الفرق،  لبعض  اإلدارية  واألطقم 

وقوف زمن المباريات عدة مرات.
في  تحديات  عدة  الليبية  الكرة  وتترقب 
مشوار رفع الحظر على مالعبها، الذي امتد ألكثر 
الكثير  خاللها  عانت  أن  بعد  سنوات،  سبع  من 
االتحاد  قرار  بعد  والمادية،  الفنية  األزمات  من 
األفريقي »كاف« رفع الحظر بشكل جزئي، ليتبقى 
»فيفا«  الدولي  االتحاد  قبل  من  مماثل  آخر  قرار 
ومن  الدولي،  الصعيد  على  الحظر  رفع  بهدف 
المنتخب  مباريات  الليبية  المالعب  استقبال  ثم 
الوطني في التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم 
مرهونًا  بات  األمر  أن  إال   ،2022 بقطر  المقبلة 
بعد  قراره،  »فيفا«  التخاذ  مهمة  خطوات  بأربع 
بنغازي،  لمدينة  زيارته  »كاف«  وفد  أنهى  أن 
كل  وتقديم  توفير  الليبي  الكرة  اتحاد  أكد  حيث 
الضمانات والظروف المطلوبة التي كان لها األثر 
الطيب، ومن شأنها أن تعزز من إنهاء رفع الحظر 
من  أكثر  منذ  الليبية  المالعب  على  المفروض 

سبع سنوات.
المالعب  على  مالحظات  »كاف«  وفد  سجل 
الليبية، واستبعد تمامًا ملعب العاصمة طرابلس 

الشباب  هيئة  أن  إال  مستواه،  تواضع  بسبب 
القنطري وعدت  الدكتور بشير  برئاسة  والرياضة 
المطلوبة  الصيانة  وعمل  السريع  بالتدخل 
أكد  حيث  شهرين،  غضون  في  العاصمة  لملعب 
وتم  شركات،  مجموعة  مع  اجتمع  أنه  القنطري 
بالعشب  طرابلس  ملعب  تجديد  على  االتفاق 
الملعب  تغطي  مدرجات  وتركيب  الطبيعي، 
بجديدة،  وتبديلها  القديمة  اإلنارة  أعمدة  وإزالة 
المالبس،  لغرف  كامل  تغيير  سيتم  أنه  وأوضح 
المرافق  كافة  تطوير  إلى  باإلضافة  وتوسيعها، 
 45 من  تتجاوز  ال  مدة  في  بالملعب،  المحيطة 
منظومة  تغيير  يتم  سوف  وأنه  يومًا،   60 إلى 
مع  وأفضل،  جديدة  بمنظومة  للملعب  الري 
مقاعد  تركيب  وكذلك  أكثر،  بقوة  إنارة  تركيب 
في المدرجات، وزيادة حجم غرف تغيير المالبس 

لملعب طرابلس.
قرار  الشلماني  فيه  كشف  الذي  الوقت  في 
المالحظات  إلى بعض  أشار  الحظر،  »كاف« برفع 
المقبلة،  الفترة  إلى جهد في  التي تحتاج  األمنية 
أمنية  خطة  إعداد  بضرورة  منه  طلب  حيث 
أمم  تصفيات  في  تونس  منتخب  الستقبال 
بنغازي  األهلي  فريق  مباريات  واستقبال  أفريقيا، 
من  وغيرها  الكونفدرالية  بطولة  في  المقبلة 
األمين  قال  حيث  ليبيا،  مالعب  على  المباريات 
الصويعي  الناصر  عبد  القدم،  كرة  التحاد  العام 
لرئيس  ماراثوني  جهد  نتيجة  جاء  القرار  »إن 
باالتحاد  التنفيذي  المكتب  وعضو  الكرة  اتحاد 
كانت  الحظر،  لرفع  الوقت  حان  لقد  األفريقي، 
فالمنتخبات  للجميع،  ومرهقة  طويلة  سنوات 
مبارياتهم  يخوضون  كانوا  واألندية  المختلفة 
الرياضي  الحظر  بسبب  دولتهم  خارج  القارية 
التي  األمنية  األوضاع  نتيجة  عليهم  فرض  الذي 

كانت تمر بها البالد«.

»املسابقات« تهدد باملالعب املحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري 

● السويحلي في مباراة بالدوري الممتاز

● الزناد يرفع علم ليبيا

● احتجاجات على التحكيم

تغريم السويحلي واألولمبي 6000 دينار واعتبار األخير فائزاً بهدفين دون مقابل بحسب الئحة الجزاءات

القاهرة- الوسط

بعد تجاوزات األسبوعين الرابع والخامس في الدوري 46

القرقني والزناد في تحديات عاملية جديدة قبل نهاية 2021

البوسيفي: عدم السيطرة في 
المباريات سيزيد األمور تعقيداً 

في مسابقة الدوري الممتاز

تصاعد الخالفات في الدوري يلقي 
بظالله القاتمة على ملف رفع الحظر 

الكامل من قبل »كاف« و»فيفا«

مالك يستعد لمواجهة الروسي 
بحثاً عن االنتصار الـ17

في تاريخه بالمالكمة

لبناء  السابق  أولمبيا«  »مستر  بطل  أعلن 
للمشاركة  استعداده  القرقني،  كمال  األجسام، 
الجاري  العام  نهاية  ستقام  التي  البطولة  في 
كونه  األميركية،  المتحدة  بالواليات   2021
صاحب ميدالية سابقة، ويحق له المشاركة فيها 
واستعداده  مبكرًا  التحدي  معلنًا  دائم،  بشكل 
شرسة،  تكون  أن  لها  يتوقع  التي  للمنافسات 
»ليبيانا  لشركة  شكره  عن  القرقني  وأعرب 
لرعايته بشكل متواصل واالهتمام  لالتصاالت« 
به رغم تخلي بعض الشركات عنه بسبب جائحة 
اللعبة مكلفة ماديًا، خالل  »كورونا«، مؤكدًا أن 
الوطنية«،  »ليبيا  لقناة  التلفزيونية  تصريحاته 
كما عبر، في التصريحات ذاتها، عن شكره لوزير 
غويلة  عبدالسالم  السابق  والرياضة  الشباب 
فترته  خالل  الليبيين  لألبطال  محفزًا  كان  الذي 

في تولي الوزارة.
التحديات  الليبيون  األبطال  ويواصل 
الليبي  المالكمة  بطل  يخوض  حيث  العالمية، 
مالك الزناد، المصنف 90 عالميًا والفائز في 16 
المالكم  ضد  جديدًا  وتحديًا  قويًا  نزااًل  مباراة، 
والفائز  عالميًا   77 المصنف  نيهاروف،  الروسي 
وتقام  بـ»المدمر«،  والشهير  مباراة   25 في 
المباراة ببلجيكا في 28 مارس الجاري، وتستعد 
الراعي  بصفتها  لالتصاالت«،  »ليبيانا  شركة 
لتجهيز  عامًا(،   28( الزناد  مالك  للبطل  الرسمي 
المالكمة  لعبة  مع  بدايته  كانت  الذي  الالعب، 

بنادي االتحاد بطرابلس العام 2011.
في  بمالطا  االحترافية  مسيرته  الزناد  بدأ 
وواصل  مالطا،  بطل  على  بالفوز   2015 العام 
رائعة  بعروض  االحتراف  مجال  في  تألقه  بعدها 
وسلسلة من االنتصارات وصلت إلى 16 انتصارًا 

فوزه  وأبرزها  القاضية،  الفنية  بالضربة  أغلبها 
البريطانيين  على  وأيضًا  بريطانيا  بطل  على 
ميتشيل،  والسلوفاكي  أساري،  وجريمن  ويلمز 
للمالكم  آخر ظهور  وكان  تشامبا،  والكاميروني 
منافسه  أمام  نزاله  في  الزناد  مالك  الدولي 
حيث  الماضي،  يوليو  في  مالطا،  في  أندريه 
تسببت جائحة »كورونا« في تأخير ظهور البطل 
بالتصنيف  الـ90  المركز  يحتل  الذي  الليبي 
الذي  للمالكمة،  العالمي  االتحاد  عن  الصادر 
بالمركز  أيضًا  جاء  فيما  مالكمًا،   1133 يضم 

الثالث على المستوى األفريقي.
الليبية  المالكمة  رئيس منتخبات  وأكد  سبق 

بثمانية  ستشارك  ليبيا  أن  مانيطة،  عبدالكريم 
المؤهلة  الثانية  التصفيات  في  مالكمين 
ستستضيفها  التي   ،2021 طوكيو  ألولمبياد 

إلى جريدة  فرنسا، وأوضح مانيطة، في تصريح 
خير  عبدالباسط  هم  المالكمين  أن  »الوسط«، 
عكاشة  ومؤيد  الفالح  وسعد  دوكو  وعاصم 
المحترف  الثالثي  جانب  إلى  المقصبي  ومحمد 
الزناد  ومعز  مالك  الشقيقين  وبريطانيا  بمالطا 

وفتحي بريبش.
وضعت  المنتخبات  لجنة  أن  مانيطة،  وأضاف 
يتضمن  التصفيات  لهذه  استعداديًا  برنامجًا 
من  عدد  يتخلله  وخارجيًا  داخليًا  معسكرًا 
تسمح  أن  »نتمنى  قائال  الدولية،  المباريات 
لتنفيذه«،  الالزمة  اإلمكانات  وتتوافر  الظروف 
مشاركة  بربيش  وفتحي  الزناد  مالك  وينتظر 
قوية في التصفية الثانية من تصفيات طوكيو، 
بعد  فرنسا  تستضيفها  أن  المنتظر  من  التي 
واصل  الزناد  وكان  »كورونا«،  جائحة  انحسار 
هوايته في آخر ظهور له، وفاز بالضربة القاضية 
ُأقيمت  التي  المباراة  من  الثانية  الجولة  في 
منافسه  حساب  على  لندن،  الضباب،  بعاصمة 
ليظفر  جزبيك،  ميشيل  السلوفاكي  المالكم 

.»IBF« بحزام
في  ستشارك  ليبيا  أن  مانيطة  وأوضح 
الفترة  في  بالكونغو  للمالكمة  أفريقيا  بطولة 
المشاركة  وأن  الجاري،  مارس   27 إلى   20 من 
عبدالباسط  وهم:  رياضيين  بثمانية  ستكون 
بالراشد وزن خفيف  بالخير وزن خفيف، ومحمد 
متوسط،  وزن  المقصبي  وامحمد  متوسط، 
الفالح  وسعد  الذبابة،  وزن  عكاشة  ومؤيد 
الثقيل،  فوق  وزن  قصيبات  وعمر  ثقيل،  وزن 
انبيه  وأكرم  ثقيل،  خفيف  وزن  فريضة  ومحمد 
طالب،  بن  نوري  المدرب  بجانب  الديك،  وزن 

المسالتي. عبدالناصر  ومساعده 

● الهوني

● القريو
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تواضع الدوري 
يطرح تساؤالت

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  مستوى  أثار 
القدم بعد أسبوعه السادس تساؤالت عديدة 
شريحة  يرِض  لم  الذي  الفني  المستوى  حول 
بعض  أصوات  وبدأت  المتابعين،  من  كبيرة 
تتعالى  القدامى  والرياضيين  اإلعالميين 
جعلت  التي  األسباب  لمعرفة  وتدعو  وتطالب 
نهم  يرضي  وال  متواضعًا،  الفني  المستوى 

ورغبة الجماهير الرياضية.
موجود،  والتشخيص  كثيرة  التساؤالت 
عدة  أن  يرى  ومنهم من  غائبة  الحلول  ولكن 
تقديم مستوى جيد، حيث  حالت دون  أسباب 
سبب،  موسم  من  أكثر  الدوري  لتوقف  كان 
وهناك من يرى أيضًا أن المبالغة في رفع سقف 
المستوى،  أثرت في  المالية  الرياضيين  أسعار 
ما  وهو  الماليين  إلى  تصل  أصبحت  حيث 
يخلق حالة تشبع مادي لدى الرياضيين الذين 
مقدمًا  عقدهم  من  كبيرة  نسبة  يتسلمون 
واأللتزام  المطلوب  العطاء  يعطوا  أن  دون 
بالتدريبات، وهناك من دعا لوضع سقف مالي 

لعقود االحتراف.
واإلقاالت  االستقاالت  تعدد  هو  آخر  سبب 
نصف  إقالة  تتم  دوري  كل  ففي  للمدربين، 
يؤثر  ما  وهو  واألجانب  الوطنيين  المدربين 
على المستوى بتغير المدارس التدريبية، وفي 
 7 الموسم وحتى األسبوع السادس غادر  هذا 

مدربين مواقعهم.
»كورونا«،  جائحة  بسبب  الجمهور  غياب 
أن  كما  األسباب،  من  سببًا  يراه  من  فهناك 
منذ  الفرق  من  محدد  لعدد  الوصول  عدم 
يدعو  من  هناك  إن  حيث  آخر،  سبب  سنوات 
 14 الممتاز  الدوري  فرق  عدد  يتجاوز  ال  ألن 
فريقًا، والعدد الموجود اآلن 24 فريقًا، كما أن 
حالة بعض المالعب السيئة جدًا في األرضيات 
جيدة،  مباريات  تقديم  على  إطالقًا  تشجع  ال 
وهناك مالعب جيدة إلى حد ما وهناك مالعب 

ال تصلح لممارسة كرة القدم.
غياب التقييم القوي من اإلعالم، فهناك من 
من  عاليًا  الصوت  رفع  يجب  بحيث  سببًا،  يراه 
التي  لإلدارات  المجاملة، خاصة  الجميع وعدم 
تقوم كل موسم بتكديس الالعبين المحليين 
دور  وجود  وعدم  فنية،  رؤية  دون  واألجانب 
توجد  حيث  باألندية،  الفني  للجانب  حقيقي 
لجان فنية ولكن بعضها مسلوب االختصاص.

مع  إنه  حيث  باستمرار،  تطرح  تساؤالت 
تستطيع  ال  المباريات  من  الكبير  العدد  هذا 
المباريات  من  قلياًل  عددًا  إال  مشاهدة 

مشاهدة كاملة.

مالعبمالعب

تأهل سلة النصر والمروج 
واألهليين واالتحاد

جرت ثالث مباريات في ختام المرحلة األولى 
من الدوري الليبي لكرة السلة بالمجمع 

الرياضي ببنغازي، مباراة واحدة انتهت بفوز 
األهلي بنغازي على التحدى بنتيجة 55/85، 

وبالقاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان 
انتهتا بفوز االتحاد على اليرموك 34/76، 

واألهلي طرابلس على المدينة 69/75، 
وبعد هذه النتائج ضمنت خمس فرق تأهلها 
لنهائيات ليبيا لكرة السلة بالدور السداسي، 

وهي فرق النصر والمروج واألهلي بنغازي 
واألهلي طرابلس واالتحاد.

وستقام مباراتان فاصلتان لتحديد الفريق 
السادس بين اليرموك ثالث المجموعة 

األولى، والتحدي رابع المجموعة الثانية، 
المباراة األولى، غدًا الجمعة، بمجمع سليمان 

الضراط ببنغازي، والمباراة الثانية األحد 
المقبل بالقاعة الكبرى بطرابلس، وفي حالة 

تساوي النقاط سيتم الرجوع إلى النقاط 
المسجلة في المباراتين بطرح ما عليه مما 

عله.
يشار إلى أن الدور السداسي، سيقام 

بنظام التجمع ومن مرحلتين، المرحلة األولى 
بالقاعة الكبرى بطرابلس، بداية من 23 

مارس الجاري، وبواقع ثالث مباريات يوميًا، 
ولمدة ستة أيام، يتخللها يوم راحة واحد في 

اليوم الرابع، وإياب الدور السداسي سيقام 
بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، بداية من 
األول من أبريل المقبل ويتواصل بستة أيام 

أيضًا، والفريق األكثر نقاطًا في التجمعين 
سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة.

سبق وتأهل النصر إلى نهائي كأس 
ليبيا لكرة السلة، بعد فوزه على المروج في 

المباراة التي جمعتهما بالمجمع الرياضي 
ببنغازي، بفارق ست نقاط.

ملعب بنينا يستقبل مواجهة »فرسان املتوسط« أمام »نسور قرطاج« 
31 العباً في القائمة األولية لزوران بينهم تسعة محترفين استعداداً لمالقاة تونس وتنزانيا بالمجموعة العاشرة

الليبي  الدولي  المحترف  فيه  تمسك  الذي  الوقت  في 
علي  بن  أحمد  اإليطالي،  »كروتوني«  بصفوف 
عن  إثنائه  محاوالت  رافضًا  الدولي،  اللعب  باعتزال 
القرار، قدم الحارس الدولي بصفوف األهلي طرابلس 
بصفوف  االلتحاق  عدم  عن  اعتذاره  نشنوش،  محمد 
المنتخب الوطني، بدعوى عدم جاهزيته، بعد اجتماع 
زوران  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  وبين  بينه  دار 
الترهوني، وغاب  المنتخب كمال  فيليبوفيتش، ومدير 
الوطني،  للمنتخب  المباراتين األخيرتين  نشنوش عن 
على  االستوائية، حيث ظل  غينيا  أمام  فقدهما  اللتين 
مقاعد البدالء بسبب عامل السن، ليمنح الجهاز الفني 
ذهبية  مسيرة  بعد  جديدة،  دولية  لوجوه  الفرصة 
تتويج  في  لمساهمته  العمالق،  الدولي  للحارس 
منتخب بالده بكأس أفريقيا لالعبين المحليين »شان 

.»2014
اللعب  اعتزال نجله  والد بن علي،  أعلن  من جانبه، 
مستوى  على  باللعب  واالكتفاء  الدولي  المستوى  على 
على حسابه  له  منشور  في  الالعب  والد  وقال  األندية، 
الشخصي عبر »فيسبوك«، إن نجله راسل اتحاد الكرة 
أن  إلى  بقراره، مشيرًا  يخطره  الشأن كي  بهذا  الليبي 
أسبابًا عديدة كانت وراء قرار نجله، منها كثرة اإلصابات 
الدولي،  المستوى  على  أكثر  العطاء  على  قدرته  وعدم 
عبد  الليبي  الكرة  اتحاد  رئيس  مساعي  تفلح  أن  دون 

الحكيم الشلماني مع الالعب إلقناعه بالعدول عن قراره 
القارية  التصفيات  انتهاء  بعد  لما  األقل  على  وتأجيله 

المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022.
الهروب من تمثيل منتخب  اتهامات  عانى بن علي 
االستوائية  غينيا  مواجهتي  عن  غياب  بعد  بالده، 
المؤهلة  العاشرة  المجموعة  تصفيات  في  األخيرتين 
خسرهما  اللتين   ،2022 بالكاميرون  أفريقيا  ألمم 
وسبق  الصعود،  فرصة  لتتضاءل  المتوسط«  »فرسان 
وقال المحلل الرياضى، عالء نجم، إن اتحاد الكرة الحالي 
يفكر  أن  وعليه  للتخطيط،  يفتقر  الشلماني  برئاسة 
المستقبلي،  للتخطيط  أجنبية  بخبرات  االستعانة  في 
نجم  وأضاف  دول،  عدة  به  وتقوم  عيبًا  ليس  وهذا 
إنه مندهش  في تصريحات تلفزيونية لقناة »الليبية« 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  تصريحات  من  جدًا 
عبدالحكيم الشلمانى بخصوص الالعب أحمد بن علي، 

واتهامه له بالهروب.
مسؤول  غير  الشلماني  تصريح  أن  نجم  وأكد 
الليبية  الكرة  نجوم  من  والالعب  للرياضيين،  ومحبط 
يتم  أن  يفترض  وكان  المنتخب،  مع  يقصر سابقًا  ولم 
إلى مصر  إيطاليا  توفير طائرة خاصة له إلحضاره من 
قائاًل:  واختتم  كثيرًا،  االتحاد  خزينة  تكلف  أن  دون 
إيطاليا  في  صحيًا  برتوكواًل  لديه  ألن  معذور  »الالعب 
وملتزم به، وما يحصل في نتائج المنتخب سببه اتحاد 

الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  أما  الحالي«،  الكرة 
بن  مشكلة  إن  فقال  الترهوني،  كمال  القدم،  لكرة 
بسبب  كانت  بالمنتخب،  التحاقه  بعدم  الخاصة  علي 

إيطاليا،  في  المتبع  الصحي  والبروتوكول  »كورونا« 
وأشار  معه،  التواصل  في  التقصير  يتم  لم  أنه  مؤكدًا 
بعض  أن  إلى  لقناة »سالم«  تصريحات  في  الترهوني 
هناك  يكن  ولم  خاصة  مطالب  لهم  كانت  الرياضيين 
تقصير معهم في أي شيء، متابعًا: »قمنا بعملنا كاماًل، 
وهيئة الشباب والرياضة لم تقصر معنا«، وأشار المدير 
بعض  أن  إلى  القدم،  لكرة  الوطني  للمنتخب  اإلداري 
الالعبين يتحملون المسؤولية لعدم عطائهم الجيد في 
المباراتين مع غيينا االستوائية، مؤكدًا أن العمل صعب 

في إدارة المنتخب.
العمالق  الحارس  اقتنص   ،2014 فبراير  وفي 
لضربات  التصدي  في  عربيًا  األفضل  لقب  نشنوش 
الترجيح، في استفتاء للجمهور الرياضي العربي، متفوقًا 
بعد  العربي،  الوطن  في  المرمى  حراسة  عمالقة  على 

أن حصد أعلى نسبة أصوات، على خلفية تألقه الالفت 
للنظر في بطولة األمم األفريقية لـ»المحليين«، التي 
حيث  الليبي؛  للمنتخب  لقبها  حسم  في  بقوة  أسهم 
قاد »فرسان المتوسط« لتخطي منتخبات الغبون في 
وغانا  النهائي،  نصف  في  وزيمبابوي  النهائي،  ربع 
فيها  تفوق  التي  الثالث  المباريات  وهي  النهائي،  في 
تصدى  حيث  الترجيح؛  ركالت  بفضل  الليبي  المنتخب 
مباريات  ثالث  في  ترجيحية  ركالت  لثماني  نشنوش 
كبيرة  براعة  وأظهر  للمحليين،  أفريقيا  كأس  ضمن 

في التصدي للضربات.
في  الدولية  النجومية  صك  على  نشنوش  حصل 
الكاميرون؛  أمام  بالده  منتخب  مع  له  ظهور  أول 
على  لليبيا  تاريخي  فوز  أول  تحقيق  في  أسهم  حيث 
»أسود الكاميرون« بهدف نظيف على ملعب صفاقس 
بالبرازيل،  العالم  كأس  تصفيات  ضمن  بتونس، 
التألق على  أبواب  أمامه  فتحت  التي  المباراة  وهي 
مصراعيها؛ حيث شارك في منافسات تصفيات كأس 
بطولة  ومنافسات   ،2013 العام  وأفريقيا  العالم 

أفريقيا لالعبين المحليين بجنوب أفريقيا، كما 
نال خاللها جائزة الحارس األبرز واألفضل 

مع  يخض  لم  أنه  رغم  البطولة،  في 
المنتخب سوى ثالث عشرة مباراة 

دولية رسمية.

● نشنوش

● بن علي

في أول ظهور رسمي منذ 2013

إلى  بشكوى  بنغازي  األهلي  نادي  إدارة  تقدمت 
القدم »كاف«،  لكرة  األفريقي  العام لالتحاد  األمين 
بخصوص  الليبي،  لالتحاد  العام  األمين  طريق  عن 
تغيير شعار النادي التاريخي من قبل »كاف«، وكان 
األفريقي بجدول  االتحاد  الشعار منشورًا في صفحة 
مباريات الجولة الثانية بشعار يخالف الشعار الرسمي 
أن  منذ  لدى »كاف«  المعتمد  بنغازي  األهلي  لنادي 
في  األفريقي  االتحاد  مسابقات  في  الفريق  شارك 
صفحة  ذكرته  ما  بحسب  الماضي،  القرن  سبعينات 

النادي األهلي بنغازي عبر »فيسبوك«.
إدارة  أربك  التجاوز  بنغازي: »هذا  األهلي  وأضاف 
تم  أساس  أي  على  ندري  وال  وجماهيره،  النادي 
بطلب  لكم  يتقدم  لم  والنادي  النادي،  شعار  تغيير 
تغيير الشعار، وعليه نطلب فتح باب التحقيق عاجاًل 

وتوضيح مالبسات هذا التجاوز«.
من ناحية أخرى، طلب المدير الفني لفريق الكرة 
إجراء  أرسوء،  ديغان  بنغازي،  األهلي  بنادي  األول 
ومساعد  ستيئان،  المرمى  حراس  لمدرب  تغيير 
المدرب ماركو، والمعد البدني ألكسندر، وقد وافقت 
إدارة نادي األهلي بنغازي على طلب المدرب، وتعاقد 
التالية حسب  المساعدة  اإلدارة مع األسماء  مجلس 
لحراس  مدربًا  كاريتش  وهم  ديغان  المدرب  طلب 
المرمى، وغوران غوزيان معدًا بدنيًا صربيًا، وإيفأن 

المدرب  مساعد  ويستمر  صربيًا،  أخصائيًا  زوريتش 
الصربي  الفريق  وطبيب  الربيعي  أنيس  التونسي 

ميلوش زيكوفش في المهام الموكلة لهما.
وأوقعت قرعة دور المجموعات من كأس االتحاد 
في  الوحيد  ليبيا  ممثل  »الكونفدرالية«،  األفريقي 
بنغازي«،  »األهلي  األفريقية  األندية  مسابقات 
أندية  تضم  التي  األولى  المجموعة  فرق  ضمن 
الجنوب  بيراتس«  و»أورالندو  النيجيري  »أنيمبا« 
فريق  وكان  الجزائري،  سطيف«  و»وفاق  أفريقي 
عقب  المجموعات  دور  إلى  تأهل  بنغازي«  »األهلي 
بركالت  الكونغولي،  »موتيما«  نادي  إقصائه 
الترجيح، في ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، 
لمثله  بهدف  وإيابًا  ذهابًا  التعادل  بعد  كينشاسا، 

في كل مباراة.
المجموعات  دور  من  الثانية  المجموعة  وضمت 
المغربي  بركان«  »نهضة  أندية  بالكونفدرالية 
الكاميروني و»شبيبة  الزامبي و»القطن«  و»نابسا« 
الثالثة  المجموعة  ضمت  بينما  الجزائري،  القبائل« 
السنغالي  و»جاراف«  البوركيني  »ساليتاس«  أندية 
التونسيين،  و»الصفاقسي«  الساحلي«  و»النجم 
»الرجاء  أندية  الرابعة  المجموعة  ضمت  حين  في 
البيضاوي« المغربي و»بيراميدز« المصري و»نكانا« 

الزامبي و»نامينغو« التنزاني.

● تدريبات األهلي بنغازي

األهلي بنغازي يشكو لـ »كاف« تغيير الشعار

المدرب  مصراتة،  مدينة  إلى  وصل 
لتدريب  البوسعيدي  أنيس  التونسي 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
الوطني  للمدرب  خلفًا  »السويحلي«، 
استقالته  قدم  الذي  الدامجة  جالل 
المدرب  وتعاقد  الماضي،  األسبوع 
نادي  إدارة  مع  الجديد  التونسي 
قد  وكان  وصوله،  فور  »السويحلي« 
الملعب  فريق  الموسم  هذا  درب 
من  أسابيع   5 بعد  وتركه  التونسي 
العمل؛ بسبب خالفات مع إدارة النادي.
أعلن  ما  سرعان  لكن  الدامجة،  رحل 
عبد  »الوحدة«،  بنادي  الكرة  مدير 
النادي  إدارة  تعاقد  الشريف،  السالم 
خلفًا  األول  الفريق  تدريب  لتولي  معه 
الدامجة  وكان  قشوط،  صبري  للمدرب 
األسابيع  خالل  السويحلي  لفريق  مدربًا 
الممتاز  الليبي  الدوري  لمسابقة  األولى 
قدم  أنه  إال  الموسم،  هذا  القدم  لكرة 

النتائج. تواضع  بسبب  استقالته 
»الوحدة«  نجوم  أحد  الدامجة  ويعد 
والتسعينات،  الثمانينات  عقدي  في 
للمنتخب  سابقًا  ومدربًا  والعبًا 
فى  مميز  مشوار  وصاحب  الوطني، 
تدريب  في  عمل  وأخيرًا  الليبية،  الكرة 
مرة،  من  أكثر  األول  الوطني  المنتخب 
إدارة  على  استقالته  الدامجة  وعرض 
نادي »السويحلي«، مقدمًا اعتذاره عن 
فريق  تدريب  في  االستمرار  مواصلة 
إدارة  قبلته  ما  وهو  األول،  القدم  كرة 

نقابة  وكرمت  سبق  »السويحلي«. 
بطرابلس،  الرياضيين  اإلعالميين 
المدرب جالل الدامجة، في بادرة طيبة 
المدربين  كل  دعم  في  النقابة  من 
إلى  وصل  من  خصوصًا  الوطنيين 
الليبية،  الوطنية  المنتخبات  تدريب 
الوطني  المنتخب  في  كالعب  وعطائه 
حفل  حضر  ميزران،  وحدة  ونادي 
الرياضية  الشخصيات  عديد  التكريم 
والتقدير  السعادة  بدموع  وامتزج 
عن  عبر  الذي  الوطني  المدرب  لهذا 
التكريم من جانب نقابة  سعادته بهذا 

الرياضيين. لإلعالميين  طرابلس 
 1966 مواليد  من  الدامجة 
ونادي  ليبيا  لمنتخب  لعب  بطرابلس، 
الماضي،  القرن  نهاية  حتى  »الوحدة« 
 ،2000 العام  التدريب  مجال  واقتحم 
حيث كان له عديد المحطات التدريبية 
سرت  خليج  فرق  مع  أبرزها  الناجحة 
األشهر،  وأبي  والوحدة  صبراتة  ووفاق 

المصراتي. واالتحاد 
في  الليبي  المنتخب  الدامجة  درب 
وصفها  نتائج  وحقق   2016 أكتوبر 
باإليجابية  الرياضي  الشارع  آنذاك 
الفوز  أبرزها  كان  البالد،  لظروف  نظرًا 
أرضه  على  الجزائري  المنتخب  على 
الليبية  الكرة  تاريخ  في  مرة  ألول 
غيابه  وبعد  الشان،  لبطولة  والتأهل 
في  جديد  من  الدامجة  كلف  لعامين 
الليبي،  للمنتخب  مدربًا   2019 يونيو 
العام  نهاية  استقالته  قدم  أنه  إال 
في  تدخل  إنه  قال  ما  بسبب  ذاته، 

اختصاصاته.

»السويحلي« يستقدم التونسي البوسعيدي 
والدامجة في مهمة إنقاذ »الوحدة«

طرابلس – الصديق قواس

جناح »كروتوني« اإليطالي يتمسك 
بقراره رافضاً محاوالت الشلماني 

إلثنائه مكتفياً برحلة احترافه

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي 
األول لكرة القدم الصربي زوران فيلبوفيتش 
تمهيدًا  المتوسط«،  »فرسان  العبي  قائمة 
للدخول في معسكر إعدادي بمدينة بنغازي، 
»نسور  تونس  منتخب  لمواجهة  استعدادًا 
قرطاج« بملعب شهداء بنينا ببنغازي في 
أول ظهور دولي رسمي في ليبيا منذ العام 
الجولة  ضمن  الحظر،  رفع  بعد   ،2013
الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة 
المقرر  األفريقية  األمم  بطولة  نحو 
إقامتها العام المقبل بالكاميرون، على أن 
تتبعها مباراة تنزانيا في الجولة السادسة 
وشملت  التصفيات،  نفس  من  واألخيرة 
العبًا   31 دعوة  الجديدة  الدولية  القائمة 
من بينهم تسعة العبين محترفين، وخلت 
المحترف  تواجد  من  مرة  ألول  القائمة 
بن  أحمد  اإليطالي  »كروتوني«  بصفوف 
اللعب  اعتزاله  رسميًا  أعلن  الذى  علي، 
الدولي، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق 
لمواجهتي  التحضير  الخميس  اليوم 
تونس المقرر لها يوم 25 مارس، وتنزانيا 
يوم 28 من نفس الشهر، بحسب أجندة 

االتحاد األفريقي »كاف«.
الالعبين  وصول  توالي  ويبدأ 
بأربعة  المباراة  موعد  قبل  المحترفين، 
أيام، فيما سينضم الثنائي المحترف، جناح 
»الوداد البيضاوي« المغربي مؤيد الالفي، 
ومدافع »الرجاء البيضاوي« المغربي أيضًا 
المقبل،  األسبوع  منتصف  الورفلي،  سند 
البيضاء،  الدار  ديربي  مباراة  نهاية  بعد 
المنتخب  قائمة  وشهدت  المقبل،  األحد 
هم:  مرمى،  حراس  أربعة  دعوة  الوطني 
توفيق  ورضوان  »المدينة«،  عزاقة  أحمد 
»األهلي  نشنوش  ومحمد  »األخضر«، 

طرابلس«، ومعاذ الالفي »االتحاد«.
وفي خط الدفاع شهدت القائمة وجود ربيع 
الالفي »األهلي طرابلس« وإسماعيل الحاسي 
»الهالل«، وصالح فكرون مع صدام الورفلي 
طرابلس«  »األهلي  رزق  ومنصور  »النصر« 
باإلضافة  »أبوسليم«،  أبورقيقية  وجمعة 
والمعتصم  الورفلي  سند  المحترفين  إلى 
وأحمد  التونسي«  المنستيري  »االتحاد  صبو 
ومحمد  التونسي  »الملعب«  المقصي 
بينما  المصري،  »سموحة«  الترهوني 
محمد  وجود  الوسط  خط  شهد 

التهامي »المدينة« وربيع الشادي »االتحاد« 
بلعم  وعبداهلل  »الهالل«  البدري  وفيصل 
»األهلي طرابلس« والشامخ العبيدي »األهلي 
بصفوف  المحترف  إلى  باإلضافة  بنغازي«، 
المعتصم  البرتغالي  براغا«  »سبورتينغ 

المصراتي.
عبلو  سالم  من  كل  تواجد  الهجوم  وفي 
مجدي  وخالد  كراوع  وأحمد  »المدينة« 
ومعتز المهدي »األهلي طرابلس« وإبراهيم 

القديري  وأحمد  بنغازي«  »األهلي  بودبوس 
»االتحاد المصراتي« ومعاذ عيسى »االتحاد«، 
السلتو  أنيس  المحترفين  إلى  باإلضافة 
وحمدو  المغربي،  الرباطي«  »الفتح  مهاجم 
ومحمد  التونسي،  »الترجي«  جناح  الهوني 
صولة مدافع »الصفاقسي« التونسي، ومؤيد 
وسيتم  المغربي،  »الوداد«  جناح  الالفي 
القائمة  إعالن  التدريبي  المعسكر  ختام  في 
قبل  فقط،  العبًا   23 ستضم  التي  النهائية 

الحاسمتين  وتنزانيا  تونس  مباراتي  خوض 
ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

رابع  المرتقبة  تونس  مباراة  وستكون 
مباراة دولية رسمية للمنتخب الوطني تحت 
قيادة المدرب الصربي، زوران، الذى سبق أن 
أشرف ألول مرة على تدريب وقيادة »فرسان 
المتوسط« في ثالث مباريات رسمية متتالية 
أفريقيا  بطولة  نهائيات  ضمن  خاضها 
بالكاميرون  »الشان«  المحليين  لالعبين 
دون  النيجر  أمام  سلبي  بتعادل  استهلها 
أمام  لهدف  بهدف  إيجابي  وتعادل  أهداف 
الكونغو  أمام  الديمقراطية وخسارة  الكونغو 
المقبلة  المواجهة  وقبل  بهدف،  برازافيل 
الجولة  تصفيات  ضمن  تونس  منتخب  أمام 

الخامسة وهي الجولة ما قبل األخيرة لحساب 
المجموعة العاشرة لتصفيات »كان الكاميرون 
202« يتصدر المنتخب التونسي الئحة ترتيب 
المجموعة برصيد عشر نقاط جمعها من ثالثة 
انتصارات، وتعادل في لقاء واحد، يليه منتخب 
جمعها  نقاط  ست  برصيد  االستوائية  غينيا 
من فوزين وخسارتين، ويحتل منتخب تنزانيا 
المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط حصدها من 
فوز في لقاء واحد وتعادل في مباراة واحدة، 
آخر  الليبي في  الوطني  المنتخب  يأتي  بينما 
نقاط  ثالث  برصيد  المجموعة  فرق  ترتيب 
من انتصار وحيد على حساب منتخب تنزانيا 
بهدفين لهدف بعد أن كان المنتخب متأخرًا 
بهدف، وأحرز هدفي »الفرسان« كل من سند 

الورفلي وأنيس سلتو.
قاد المنتخب لهذا الفوز المدرب التونسي 
للفريق  مباراة  آخر  وهي  البنزرتي  فوزى 
نتيجة  خسر  ثم  قيادته،  تحت  الوطني 
غينيا  منتخب  أمام  متتاليتين  مباراتين 
لهدفين  أهداف  بثالثة  األولى  االستوائية، 
ركلة  من  الورفلي  سند  المحترفين  أحرزهما 
جزاء ومحمد بالتمر، ثم خسر المباراة الثانية 
هاتين  في  الوطني  المنتخب  وقاد  بهدف، 
المرجيني  علي  الوطني  المدرب  المباراتين 
مدرب  ثالث  زوران  الصربي  المدرب  ليكون 
في  المتوسط«  »فرسان  منتخب  يقود 
في  األولى  مهمته  فبعد  الـ»كان«  تصفيات 
التونسي  المنتخب  أمام  التصفيات  هذه 
سيقود الفريق في آخر مبارياته أمام منتخب 
تنزانيا في نفس التصفيات التي فقد خاللها 
بطاقتي  إحدى  على  المنافسة  في  حظوظه 
المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  إلى  التأهل 

بالكاميرون.
الليبي  المنتخب  يفتقد  نفسه،  الوقت  في 
أعلن  الذي  علي  بن  أحمد  محترفه  جهود 
واالكتفاء  الدولي،  المستوى  على  اعتزاله 
والد  وقال  األندية،  مستوى  على  باللعب 
الالعب في منشور له على حسابه الشخصي 
الكرة  اتحاد  راسل  نجله  إن  عبر »فيسبوك«، 
بقراره،  يخطره  كي  الشأن  بهذا  الليبي 
قرار  وراء  كانت  أسبابًا عديدة  أن  إلى  مشيرًا 
نجله، منها كثرة اإلصابات وعدم قدرته على 
أن  الدولي، دون  المستوى  على  أكثر  العطاء 
تنجح مساعي رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد 
الحكيم الشلماني مع الالعب إلقناعه بالعدول 
عن قراره وتأجيله على األقل لما بعد انتهاء 
التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم 

المقبلة »قطر 2022«.

بنغازي – زين العابدين بركان

● المنتخب الليبي في بطولة الشان

● بطولة الشان أول ظهور لزوران مع فرسان المتوسط

● الدامجة

انضمام الالفي والورفلي 
عقب ديربي الدار البيضاء 

بين »الوداد« و»الرجاء« 
األحد المقبل

● زوران

نشنوش معتذرًا وبن علي معتزاًل.. تساقط النجوم الدولية في 2021
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لماذا: تأخر صدوره؟
ماذا: تم بشأن قضية »الرشاوى«؟

من: المستهدف من إثارة مضمونه؟

أين: نتائج التحقيق مع كبار الفاسدين؟
متى: يرصد مخالفات كبار مسؤولي الجهاز؟

كيف: ستكون عالقتة بالسلطة الجديدة؟

تقرير ديوان املحاسبة
++HH55

 كل شيء كل شيء  

هاشم عبداللطيف العبار 
)1986 /3/-18 1921(

بدأ حياته العملية في وزارة المالية لحكومة والية برقة خالل خمسينات 
ليتقلد،  أهله  مما  واألمانة،  والشجاعة  بالكفاءة  اشتهر  الماضي،  القرن 
لوالية  التنفيذي  المجلس  رئيس  منصب  الماضي  القرن  ستينات  في 
الليبية،  الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  ترأس   1964 سنة  برقة. 
وشهدت فترة ترأسه لها أزهى فتراتها الذهبية، إذ تحصلت على خمس 
ميداليات ذهبية على مستوى الشرق األوسط، كما حازت جائزة الوسام 
المال  مجاالت  في  العبار  هاشم  تألق  يقتصر  لم  للطيران.  الذهبي 
االجتماعية  المجاالت  في  المبكرة  فإسهاماته  فقط،  واألعمال  واإلدارة 
والرياضية، ففي شبابة كان أحد أفضل حكام رياضة المالكمة، وأسهم 
كثيرًا في تشجيع الشباب على الرياضة، وااللتحاق بالنوادي االجتماعية 

والرياضية، وكان أحد رموز النادي األهلي.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

حروب وندسور

سر التوائم
حصر باحثون أسباب زيادة معدالت والدات 

التوائم في العالم في سببين، أولهما 
تمديد العالج بمضادات الفيروسات 
القهقرية، والثاني تأخر سن الحمل.

وبيّنت دراسة أجراها هؤالء ونشرت في 
مجلة »هيومان ريبرودكشن« المتخصصة 

أن أكثر من 1.6 مليون زوج من التوائم 
يولدون في كل أنحاء العالم سنويًا، أي ما 

يعادل »واحدًا من كل 40 طفاًل«.
وأوضح األستاذ في المتحف الوطني 

للتاريخ الطبيعي والباحث في معهد 
الدراسات السكانية في فرنسا جيل بيسون 

أن المعدل العالمي لوالدات التوائم 
ارتفع بمقدار الثلث منذ ثمانينات القرن 

العشرين، من 9.1 إلى 12 لكل ألف والدة، 
في ثالثة عقود فقط.

وتثير هذه الطفرة في والدات التوائم 
القلق ألنهم غالبًا ما يولدون قبل أوانهم 

ويكونون منخفضي الوزن ويتعرضون 
لمضاعفات خالل الوالدة، وتكون نسبة 

الوفيات بينهم أعلى مما هي لدى 
اآلخرين، إضافة إلى ما تمثله تربية ولدين 

في وقت واحد من صعوبات لألهل.

شعب الزولو يودع 
»امللك«

بعد أسابيع في المستشفى، أعلن 
مكتب غودويل زويليتيني، وفاة الملك 
المكرّم لدى شعب الزولو والشخصية 

المثيرة للجدل في جنوب أفريقيا، الجمعة، 
عن 72 عاما.

وقال مكتبه في بيان: »ببالغ الحزن 
أنعى لألمة وفاة صاحب الجاللة الملك«، 
مضيفا: »صحة جاللته تدهورت بصورة 

مأساوية خالل وجوده في المستشفى 
وتوفي في ساعات الصباح األولى«.

ورغم عدم حيازته أي سلطة فعلية 
في جنوب أفريقيا حاليا، لكنه كان يتمتع 

بنفوذ على نحو 11 مليون شخص من 
شعب زولو، أكبر مجموعة إثنية في البالد، 

ودوره يتركز على الجانب الروحي.
وخالل حكم استمر نصف القرن، أثار 

الكثير من الفضائح، من خالل إطالقه 
على سبيل المثال مهرجانا للفتيات 

العذارى أو بعد وصفه المهاجرين األفارقة 
بأنهم »نمل« و»قمل«، ما أجج هجمات 

معادية لألجانب في البالد.

حسين  أحمد  الدكتور  افتتح 
اآلثار  مصلحة  رئيس  يونس، 

المقتنيات  عرض  صالة  الليبية، 
التي  بتوكرة،  الملونة  الفخارية 

تعود  قطعة   300 على  تحتوي 
ألكثر من عصر وحضارة، من 

إلى  الهيلنستية  إلى  اإلغريقية 
)الفترة  البيزنطية  ثم  الرومانية 

. الكالسيكية(
فإن  اآلثار،  مصلحة  وحسب 

من  أغلبها  متنوعة،  المعروضات 
زينة  وأدوات  الملونة  القوارير 

األثاث  من  وقطع  وفخارية  زجاجية 
حضارية  قيمة  ذات  وهي  الجنائزي، 

كبيرة،  وعلمية  وثقافية  وتاريخية 
القطع  أغلب  اكتشاف  ويعود 

من  الستينات  فترة  إلى  المعروضة 
بموقع  حفرية  أثناء  الماضي،  القرن 

. وبيرسوفني  ديمترا  معبد 

توكرة تستعرض مقتنياتها الفخارية امللونةتوكرة تستعرض مقتنياتها الفخارية امللونة

المرء منا، حتى وإن حاول، لن يكون بمنجاة من الخصومات في هذه الدنيا، ولن يجد لنفسه 
العائلية  الخصومات  المرتبة  في  وتليها  نفسه.  مع  خصومته  وأسوأها  منها.  يحميه  ملجأ 
أنواعها وأشكالها وتدرجاتها. ليس فقط لكونها مزعجة، ومسببة لألرق وباعثة على  بكافة 

الحزن، بل لقدرتها على دفعنا، أحيانًا، إلى حافة الجنون.
آل  بيت  في  األيام،  هذه  نيرانها،  اندلعت  التي  العائلية  الخصومة  مؤخرًا،  بذلك  ذكرني 
رفاق طريق منذ زمن  الوندسوري والخصومات  البيت  أن  البريطاني. ورغم  الملكي  وندسور 
التقتصر  وانعكاسات،  تداعيات  من  منها  واحدة  كل  تحدثه  عما  بمنأى  ليس  أنه  إال  طويل، 
أراضي  من  مختلفة  مناطق  إلى  أخطبوط  كــأذرع  تمتد  بل  المالكة،  العائلة  أفــراد  على 
ملكيون  أنصار  حصونها  وراء  يتخندق  هذا،  يومنا  إلى  مازال،  حيث  البائدة،  االمبراطورية 

ومصالح ووالءات وثقافة ترسخت عميقًا في جذور األرض والقلوب والتاريخ والجغرافيا.
والخصومة األخيرة بين األمير هاري وزوجه من ناحية، وبقية آل وندسور من ناحية أخرى، 
رغم ما أثارته من ضجيج إعالمي، ليست األولى ولن تكون األخيرة بالتأكيد، ولن تؤدي إلى 

المالكة. األسرة  القضاء على 
تجارب التاريخ، وخبرات الماضي سوف تنفض عن نفسها الغبار وتنهض متسارعة لنجدة 
لن  أخرى،  زوبعة  تجاوز  من  ستتمكن  خاللها  ومن  والمشورة،  النصيحة  ولتقديم  العائلة، 

امتيازاتها. العائلة، وفي استمراريتها، بكامل  تزيد إال في قوة 
ديانا  األميرة  المرحومة  أزمة  أحــداث  عاصروا  منا  والذين 
ونهايتها  أحداثها،  وتابعوا  الماضي،  القرن  من  التسعينات  في 
الماسأوية ربما يتذكرون ما كان يتداول في وسائل إعالم العالم 
من تعليقات وأحاديث، وأغلبها يضع رهانه على قرب نهاية بيت 
إرهاق  من  الماسأوية  األزمة  تلك  سببته  ما  ورغم  وندسور.  آل 
وقت قصير  بعد  تمكنت  بخبراتها  العائلة  أن  إال  المالكة،  للعائلة 
من تجاوزها، والعودة إلى مواصلة حياتها وسلطاتها، بل أن ولي 
التي  بخليلته  تزوج  ديانا،  المرحومة  زوج  تشارلز،  األمير  العهد 

كانت العالقة بها سببًا في طالقه من ديانا، واستفحال األزمة.
اآلن، ابن ديانا، األمير هاري، يعلن مع زوجه حربًا على العائلة، 
اإلمكان  قدر  حاولت  وشخصيًا،  والدته.  فعلت  ما  غــرار  على 
من  البريطانية  اإلعالم  وسائل  في  ينشر  ما  متابعة  عن  االبتعاد 
مبعثه  ليس  وابتعادي  باألزمة.  تتعلق  وأحاديث  وتعليقات  أخبار 
مؤلفه،  تعرف  كتاب  قراءة  تجنب  إلى  يكون  ما  أقرب  بل  الترفع، 
ال  ذلك  لكن  قراءته.  إعادة  من  تستفيد  ولن  محتوياته،  وتعرف 
بدخول  غيرها،  عن  متميزة  األخيرة  األزمة  إن  القول  من  يمنع 
ميغن  فالسيدة  والعنصرية.  العرقية  في  ممثاًل  جديد  عامل 
ميركل، زوج األمير هاري، من أصول عرقية مختلطة يغلب عليها 
سهاًل،  يكن  لم  الوندسوري  البيت  في  وقبولها  األسود.  العرق 

بعد لكن األمير هاري فرض نفسه، وألزم أفراد العائلة باحترام اختياره.  يستطع  لم  لكنه 
القالع  كل  في  الحياة  يميز  الذي  الخلف  من  والطعن  واللمز  الهمز  فخاخ  من  حمايتها  ذلك 
البروتوكول الملكي وتشعباته وتفصيالته الكثيرة والدقيقة جدًا.  والقصور الملكية، وال من 
وكان على الزوجة األمريكية الغريبة أن تتعلم السير في حقول ألغام، من دون معلم. وحين 
حدث المحظور، ووطأت بقدمها على لغم، كانت تعرف أنها لن تستطيع رفع قدمها عنه من 
دون حدوث انفجار قد يودي بحياتها الزوجية، أو حتى بحياتها كما حدث لألميرة ديانا. وما 
حدث يعرفه الجميع، ألن األمير وحرمه أفرغا، على المأل، كل ما احتوته حقائبهما من غسيل، 

التلفزية. العالم  قنوات  تلفزية بثت في مختلف  في مقابلة 
سابق  إلى  البحر  وعاد  أيام،  بعد  أنحسرت  األزمة  سببتها  التي  العالية  اإلعالمية  الموجة 
في  إقامتهما  مقر  في  حياتهما،  مواصلة  إلى  قريبًا  وحرمه  هاري  األمير  وسيعود  إيقاعه، 
كاليفورنيا، في انتظار قدوم مولودهما الثاني قريبًا. ما تركته الموجة من آثار اختلفت هذه 
المرة عن سابقة األميرة ديانا، إذ ليس في الخصومة األخيرة ضلوع خليلة أو تورط عشيق، 
بل عنصرية مقتية تقيم، منذ زمن طويل، في البيت الوندسوري، وُكشف عنها الستار، وليس 
الواقع  أرض  العنصرية مسارب تجري في  للمسألة  إسداله مجددًا، ألن  السهولة بمكان  من 
األسود  اللون  والزيت، ظل  الماء  وآخرٌ ملون. ومثل  أبيضُ،  اثنين: شق  البريطاني، وتشقه 
ُاعتبرت من  المسألة  السنين محاوالت دمجمهما.  عبر  تفلح  ولم  األبيض  فوق مجرى  طافحًا 
التعامل  العائلة  وستتولى  عائلية،  الوندسوري  البيت  في  المستشارون  أعده  الذي  البيان 
معها وراء أبواب مغلقة. لكن األمر اختلف خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي، بعد أن أعادت 
األلوان  كل  من  المحللون  وتدافع  المجتمعي،  النقاش  حلبة  إلى  العنصرية  المسألة  القضية 
لإلدالء بدالئهم، وارتفعت أصوات ملونة تطالب بحقها في العيش في وطنها بمساواة، ولم 
يكن أمام حكومة السيد جونسون سوى االنكماش، ورصد التطورات من بعيد، ولعلمها أن 
سيتجد  لما  والتهيؤ  االستعداد  سوى  أمامها  وليس  الرحى.  لقلب  ويرد  يدور  يدور  الشعير 
من مطالب قديمة - جديدة، بتشريعات تكفل حقوق المواطنة لجميع األلوان في المجتمع، 

وتضمن عدم سيادة لون واحد.

أقوالهمأقوالهم

»الواليات المتحدة ستدعم حكومة 
الوحدة الوطنية في تلبية االحتياجات 
الملحة للسكان، والتحضير لالنتخابات 

الوطنية في ديسمبر المقبل«.

السفير األميركي لدى ليبيا
ريتشارد نورالند

»المفوضية ترحب بالتقدم المتميز 
على طريق السالم والمصالحة

 والوئام الليبي الشامل«.

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
موسى فكي

 اختيار طبرق ألداء حكومة الوحدة 
الوطنية اليمين الدستورية مكان 
رمزي للغاية، ويوضح مدى التنوع 

اإلقليمي للدولة الليبية«.

السفير األلماني لدى ليبيا
أوليفر أوفتشا

 »مستعدون لدعم مساعي حكومة 
الدبيبة، في سبيل تحقيق المصالحة، 

والحفاظ على سيادة
 ووحدة األراضي الليبية«.

رئيس الحكومة الجزائري
عبد العزيز جراد

مشاكل سارة 
التونسي

الفنانة سارة  العدل أسباب استبعاد  المصري جمال  المنتج  كشف 
النجمة  الذي تلعب بطولته  أهلية«  التونسي من مسلسل »حرب 

المقبل. الرمضاني  السباق  يسرا والنجم باسل خياط، ويخوضان به 
وقال العدل في تصريحات صحفية له، اإلثنين، إن سبب 

كانت  والتي  المشاكل،  لبعض  افتعالها  التونسي هو  استبعاد 
إلى عدم  بالمسلسل، باإلضافة  العمل  أجواء  بالسلب على  ستؤثر 

وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي 
به ولكن لم يحدث ذلك. وأضاف: »النقابة أرسلت لنا برفضها 

عمل سارة دون أوراق ألن دورها 
قامت  لذلك  بالمسلسل،  كبير 

اختارت  و  باستبعادها،  الشركة 
الفنانة أروى جودة ألداء 

الدور، وهو دور ذو مساحة 
و مؤثر وفعال في سياق 

األحداث«.
»حرب  مسلسل 

يسرا،  بطولة  أهلية« 
باسل خياط، أروى 

جميلة  جودة، 
عوض، وعدد كبير 

الفنانين،  من 
تأليف أحمد  ومن 

عادل، وإخراج 
عبدالعزيز،  سامح 

»العدل  وإنتاج 
غروب«.

الذين عاصروا 
أحداث أزمة 

األميرة ديانا في 
التسعينات من 
القرن املاضي، 

وتابعوا أحداثها، 
ونهايتها 

املأساوية 
راهنوا على قرب 

نهاية بيت آل 
وندسور!
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