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قطار »التراث للجميع« 
يصل إلى طلميثة الجميلة
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مزايدة

فضاء

وقَّعت هيئة الثروة المعدنية المصرية 4 
عقود للبحث عن الذهب، مع شركة »باريك 
جولد« الكندية، التي تعد ثاني أكبر شركة 

تعدين في العالم. وتستثمر الشركة 
الكندية ألوَّل مرة في مصر ـ بموجب هذه 

العقودـ  في 19 قطاعًا جديدًا بالصحراء 
الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون 
دوالر. يأتي توقيع هذه العقود، بعد فوز 

الشركة الكندية في أولى جوالت المزايدة 
العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة 

المعدنية العام 2020 بنظامها الحديث.

مليار 33.5
دوالر

الحجم المتوقع لمبيعات  شركة 
»فايزر« األميركية الخاصة 

بلقاحات »كورونا« خالل 2021.  
)بلومبرغ(

ذهب

كل شيء

بلو أوريجين

قريبا في ليبيا
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بسبب دورها في ليبيا..تركيا في مرمى العقوبات األميركية

الغنوشي
ظل راشد الغنوشي زعيم حركة »النهضة« 

في تونس، لسنوات طوال يقدم نفسه 
باعتباره النسخة األكثر حكمة بين 
قيادات التنظيم الدولي لإلخوان، 

لدرجة جعلته يصف جميع القيادات 
بـ»الغباء« بسبب طريقة معالجتهم 

لألزمة في مصر.
لكن على النقيض من 

النصائح التي ظل يقدمها 
إلى الساسة العرب، 

بضرورة تجاوز األزمات 
والتحلي بالمرونة، امتألت 

الفترة األخيرة من 
رئاسة الغنوشي لحركة 

»النهضة« باألزمات سواء 
داخل الحركة أو خارجها.
وخالل رئاسته البرلمان 

التونسي، لم يمر يوم دون 
أزمة، األمر الذي بلغ ذروته 

بنشوب صراع مع الرئيس قيس 
سعيد وصل حد التلويح بعزله من 

منصبه.
واألحد الماضي، أصدر الرئيس 

التونسي قرارًا بتجميد عمل 
البرلمان وإعفاء الحكومة، فهل 

يكون القرار شروعًا في إنهاء 
المستقبل السياسي للغنوشي؟.

عرض الملياردير جيف بيزوس دفع 
ما يصل إلى ملياري دوالر إلى وكالة 
»ناسا« األميركية في محاولة إلعادة 
إشعال »معركة الفضاء« بين شركته 
الصاروخية »بلو أوريجين« و»سبيس 

إكس« التابعة إليلون ماسك.
أغنى رجل في العالم وجه إلى مدير 
»ناسا«، بيل نيلسون، خطابًا مفتوحًا، 

اإلثنين، عرض فيه تغطية مليارات 
الدوالرات من تكاليف وكالة الفضاء 
األميركية. ويأمل بيزوس من خالل 

ذلك أن تعيد »ناسا« النظر في »بلو 
أوريجين« للحصول على عقد لبناء 

المركبة التي ستهبط برواد الفضاء 
المقبلين على القمر.

الملف الليبي الرحال يحط في روما واستمرار خالف االختصاصات بين »النواب« و»الدولة«

هند القاسمي تتسبب في جدل داخل قطاع النفط بعد مشاركتها في منتدى »موناكو«

حظر تجوال وإجراءات صارمة ملحاصرة »وحش كورونا«

التشريعات االنتخابية »رهينة املجلسني«
واصل ملف األزمة الليبية ترحاله، ليحط 
هذه المرة في العاصمة اإليطالية روما، 
على  توافق  إلى  الوصول  وراء  سعيًا 
القاعدة الدستورية التي ستستند إليها 
ديسمبر   24 في  المرتفبة  االنتخابات 
التي  الحوار  جولة  فشل  بعد  المقبل، 
شهدتها مدينة جنيف مؤخرًا، باعتراف 

البعثة األممية نفسها الراعية للحوار.
االختصاصات  على  الخالف  واستمر 
فيما  والــدولــة،  النواب  مجلسي  بين 
المنظمة  التشريعات  بإصدار  يتعلق 
متاهات  ــة  األزم لتدخل  لالنتخابات، 
الوقت،  من  مزيدًا  تستنزف  جديدة 
عن  األممية  البعثة  إعالن  خلفية  على 
لمناقشة  التوافقات  للجنة  آخر  اجتماع 
للقاعدة  مقترح  بشأن  مشتركة  أرضية 
ورفع  السبت،  غــدٍ  بعد  الدستورية 

توصياتها إلى ملتقى الحوار.
لجنة  عــقــدت  حــيــث  ــا؛  ــ روم وفـــي 
بالقاعدة  المتعلق  لقاءها  برلمانية 
المتحدة،  األمم  من  بدعم  الدستورية 
موقفه  للدولة  األعلى  المجلس  أعلن 
مخرجات،  أي  صدور  قبل  نتائجها،  من 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  باتهامه 
انتخابية  قوانين  إلى  بالتوصل  صالح 
بمعزل عنه أو بدون إشراك برلمانيين 
الدوائر  ترسيم  مقترح  على  يعترضون 
يحتمل  فيما  االنتخابية،  والمقاعد 
تمريره في جلسة اإلثنين المقبل عقب 
نائبًا،   120 حضور  شرط  على  التنازل 

وهو نصاب التصويت.
المجلس  بــاســم  الــنــاطــق  وشـــدد 
األعلى للدولة محمد عبدالناصر بشكل 
على  األربعاء،  صحفي  بيان  في  صريح 
االتفاق  بنود  حسب  المجلس،  دور 
مقترح  أن  على  تنص  التي  السياسي 
قانون االنتخابات تضعه لجنة مشتركة 
والنواب،  للدولة  األعلى  مجلسي  بين 
وليس للنواب وال المفوضية االنتخابية 
وحدهما حق إصدار القوانين االنتخابية، 
قد  مخرجات  بأي  اعترافه  عدم  مؤكدًا 
في  اجتماع  دون  منفردًا،  عنه  تصدر 

إشارة إلى اجتماعات روما التي انطلقت 
)اإلثنين( واختتمت )الخميس(.

في  رد  النواب  مجلس  رئيس  لكن 
السعودية  »اليوم«  جريدة  مع  مقابلة 
)األربعاء( بشكل غير مباشر على  أمس 
»الذين  بأن  للدولة  األعلى  المجلس 
من  الدستورية  القاعدة  يــدرســون 
مشارب مختلفة، وكل منهم يريد وضع 
ومن  هــواه،  على  الدستورية  القاعدة 
عامة  القانونية  القواعد  أن  المعروف 
أو  شخص  أجل  من  توضع  ال  مجردة 
موضوع معين، كما أن بعضهم ليسوا 
من ذوي االختصاص« على حد تعبيره.

من جهته، أعلن الناطق باسم مجلس 
النواب، عبد اهلل بليحق، في تصريح على 
صفحة المجلس على »فيسبوك«، دعوة 
األعضاء  جميع  النواب  مجلس  رئيس 
المقبل،  اإلثنين  جلسة  حضور  إلى 
والتصويت  البت  فيها  سيتم  والتي 
العامة  الميزانية  قانون  مشروع  على 
وإصدار   ،2021-2020 للعام  للدولة 
وقانون  الرئاسية،  االنتخابات  قانون 

توزيع  واعتماد  البرلمانية،  االنتخابات 
ستشهد  كما  االنتخابية،  الــدوائــر 
»الــرد  المتحدث،  بحسب  الجلسة، 
ترشيح  في  الرئاسي  المجلس  على 

للمخابرات«. رئيس 
ــط هــذا الــجــدال الــدائــر بين  ووس
المفوضية  رئيس  حــدد  المجلسين، 

أغسطس  مــن  األول  السايح  عماد 
موعدًا نهائيًا للتوصل إلى التوافق على 
قاعدة دستورية، فيما برزت من جانب 
ظهور  فكرة  من  جديدة  مخاوف  آخر 
بحلول  ليبيا  شرق  في  موازية  حكومة 
االنتخابات  تعذرت  إن  ديسمبر،   24
تصريح  في  صالح  عقيلة  تحذير  وفق 
يكرس  ما  )رويــتــرز(،  لوكالة  صحفي 

مزيدًا من االنقسام.
القاعـدة  مسـار  تـأزم  وبسـبب 
أعضـاء  إحـدى  عرضـت  الدسـتورية، 
ملتقـى الحوار السياسـي الزهـراء لنقي، 
إعـادة هيكلة العملية السياسـية وذلك 
»بربـط مسـاراتها الثالثـة واسـتحداث 
طاولـة )حـوار( جديـدة تشـمل أعضـاء 
)السياســية  الثالثـة  المسـارات  مـن 
 / واألمنيــــة  واالقتصاديــة/الماليــــة 
العســـــكرية( باإلضـــــافة إلـى أعضاء 
جـــدد مـن مسـار المجتمـع المدنــــي 

الرسـمي«. غيـر 
نشرتها  تدوينة  في  لنقي  وتأسـفت 
)األربعاء( عبر حسابها على »فيسبوك« 

لحالة االستقطاب بملتقى الحوار.
االنتخابات  تأمين  مسألة  تزال  وال 
السلطة  لدى  القلق  من  الكثير  تسبب 
تساؤالت  تثار  حيث  الليبية؛  التنفيذية 
لدى الكثيرين حول ما إذا كان بإمكان 
سلمية  انتخابات  إجـــراء  الحكومة 
نتائج  تحقيق  شأنها  مــن  وشاملة 
الليبي  الشعب  قبل  مــن  مشروعة 

الدولي. والمجتمع 
رئيس  زيــارة  حملت  السياق،  وفي 
المنفي  محمد  الــرئــاســي  المجلس 
رسائل  الــجــزائــر  ثــم  الكونغو  ــى  إل
يتعين  التي  الملحة  التحديات  حول 
ودولـــي  أفــريــقــي  بــدعــم  حلحلتها 
تثبيت  ــك  ذل فــي  بما  لمواجهتها، 
المؤسسات  وتوحيد  النار  إطالق  وقف 
األسلحة،  حظر  واحــتــرام  العسكرية 
األجانب،  المقاتلين  انسحاب  واألهم 
األراضي  على  الموجودين  والمرتزقة 
دبلوماسي  مصدر  ــرح  وص الليبية. 
المنفي  لقاء  أعقاب  في  برازافيل،  في 
ودينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس 

لجنة االتحاد األفريقي رفيعة المستوى 
النهائية  المواعيد  بأن  ليبيا  بشأن 
من  بــل  صعبة؛  االنتخابية  إلجـــراء 
انسحاب  دون  بها  الوفاء  المستحيل 
المرتزقة األجانب، وعليه طلب المنفي 
روسيا  األفــريــقــي،  االتــحــاد  مخاطبة 

وتركيا مباشرة لسحب قواتهما.
عن  ــادر  ص مشترك  بيان  وحسب 
المنفي وساسو نغيسو؛ فإن االنتخابات 
ستجري مبدئيًا في موعدها لكن للقيام 
بذلك ال يزال يتعيّن تأمين العديد من 

الشروط المسبقة.
عبد  الرئيس  أعلن  الجزائر،  وفــي 
استقباله  خالل  )األربعاء(  تبون  المجيد 
بالده  أن  الرئاسي  المجلس  رئيس 
لمساعدتها  وجاهزة  ليبيا  إشارة  رهن 
في حلحلة مشاكلها من دون أن يحدد 

ماهية هذه المشاكل.
أن  تعتبر  الجزائر  بأن  تبون  وذكر 
هو  ليبيا  في  لألزمة  النهائي  »الحل 
أكثر  شرعية  تعطي  التي  االنتخابات 

للمجلس الوطني وللرئيس«.
القائم  كشف  المنفي،  زيارة  وعشية 
بأعمال مساعد وزير الخارجية األميركي 
هود،  جوي  األوســط  الشرق  لشؤون 
على هامش زيارته للجزائر أن البلدين 
حول  مــوحــدة  نظر  وجــهــة  لديهما 
مع  التحدث  على  معًا  العمل  تصميم 
تعزيز  كيفية  بشأن  وشركاء  الحلفاء 
القوات  كل  انسحاب  لرؤية  الظروف 
وقت  ــرع  أس فــي  ليبيا  مــن  األجنبية 

ممكن، والتقدم نحو االنتخابات.
وأمام كل هذا، فإن كثيرًا من الليبيين 
بل  القلق؛  هواجس  تساورهم  بــدأت 
أن  لالنتخابات  يكتب  أن  في  الشك 
تجرى في موعدها 24 ديسمبر المقبل، 
في وقت لم يعد يفصلهم هذا الموعد 
تفاقم  يــرون  وهم  يومًا،   146 سوى 
الخالفات بين أطراف األزمة، ما تسبب 
المنظمة  التشريعات  صدور  تأخير  في 
لهذه االنتخابات، رغم إعالن المفوضية 
العليا لالنتخابات جاهزيتها لالستحقاق 

االنتخابي في موعده.

●  جلسة سابقة  للمجلس األعلى للدولة                 »أرشيفية«●  جلسة سابقة  للبرلمان الليبي                  »أرشيفية«

●  ضعف رقابة الحدود يغرق ليبيا بالبضائع المهربة

●  يوسف الشريف
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قدرة السلطة التنفيذية على 
تأمني االنتخابات املرتقبة تثير 

العديد من التساؤالت والقلق

صالح يحذر من ظهور حكومة 
موازية في شرق ليبيا إذا تعذر 
إجراء االنتخابات في موعدها

طرابلس، طبرق، بنغازي، القاهرة: الوسط

رحل يوسف الشريف.. محامي الطفولة وسيد األسئلة

كشفته  بالمليارات  رسمي  غير  اقتصاد 
أساليب  الدراسة  أميركية، ورصدت  دراسة 
تونسيين  وتجار  رسمية  غير  جهات  وحيل 
لتخزين  عبور  منطقة  ليبيا  جعلت  »كبار«، 
أو  الصين  والمنتجة في  المستوردة  السلع 
تركيا، وشحنها عبر الموانئ التونسية بدل 

الطرق البرية لتجاوز القيود الضريبية.
للشرق  كارنيغي  كير  مالكوم  معهد 
حملت  التي  دراسته  في  استند  األوســط 
عنوان »الوجه الخفي للتجارة غير الرسمية 
العام  بعد  تونس  في  للحدود  العابرة 
الجاري،  يوليو  المنشورة منتصف   ،»2011
وأعضاء  ومهربين  تجار  مع  مقابالت  إلى 
اقتصاد  ــراء  وخــب تجارية  جمعيات  فــي 
أجهزة  في  وعناصر  حكوميين  وموظفين 
رغم  إنه  الدراسة  وقالت  التونسية.  األمن 
المناطق  عند  األمنية  اإلجـــراءات  تعزيز 
التونسية  السلطات  تتمكن  لم  الحدودية، 
من القضاء كليًا على ممر الخط البري، ومع 
أن الحكومة التونسية تحدثت عن مصادرة 
والسلع  البضائع  مــن  ضخمة  كميات 
المهربة، في الفترة الممتدة من ديسمبر 
2015 إلى يناير 2016، إال أن تقارير أخرى 

تؤكد استمرار أنشطة التهريب.

الحدودية  المدن  في  ُأجريت  الدراسة 
وخريف  صيف  خــالل  الليبية  التونسية 
لجأ  جديدة  حياًل  وكشفت   ،2020 العام 
مع  يتعاملون  الذين  »الكبار«  التجار  إليها 
مستودعات وجهات شحن تعمل لحسابهم، 
عبور.  نقطة  بمثابة  ليبيا  ويستخدمون 
بصورة  المستوردة  البضائع  تسلم  حيث 
و  ليبيا  في  والصين  تركيا  من  أساسية 
تونس  إلى  تنقل  ثم  أيضًا،  هناك  تخزن 
األمنية  األجهزة  مع  ترتيبات  خالل  من 
الليبية  المسلحة  والمجموعات  التونسية 

وفق معهد »كارنيغي«.
يتقاضون  سماسرة  وجود  إلى  ولفتت 
تسهيل  لقاء  التجار  كبار  من  أموالهم 

اجدير،  رأس  معبر  عند  التجارية  التبادالت 
حيث أقاموا مكاتب لهم.

أيضًا أدى تدهور الوضع األمني وتنامي 
صعود  إلــى  اجــديــر  رأس  فــي  الــتــوتــرات 
الجنوبي  الجزء  في  تعمل  التي  الشبكات 
محيط  في  ليبيا، خصوصًا  مع  الحدود  من 

بلدة ذهيبة التونسية.
انخراط  الى  أشــار  األميركي  المعهد 
التي  ذهيبة،  في  العاملين  المهربين 
منطقة  في  ثانويًا  حدوديًا  معبرًا  تشكل 
من  مقربة  على  تونس،  جنوب  تطاوين 
البضائع  نقل  عملية  في  الليبية،  الحدود 
في إطار سلسلة توريد تمتد من طرابلس 

إلى بنقردان وغيرها.

طرابلس- الوسط
تبون: الجزائر رهن 

إشارة الليبيني
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  أكد 

مؤتمر صحفي  تبون، خالل 
المجلس  رئيس  مع  مشترك 

قصر  في  المنفي  محمد  الرئاسي 
»الجزائر  أن  األربعاء،  المرداية، 
أن  نافيًا  الليبيين«،  إشارة  رهن 

يكون لبالده أية أطماع أو رؤية 
األزمة  لحل  الليبيين  رؤية  تخالف 

بالدهم. في 
وقال تبون إنه اتفق خالل 

»الكثير  على  المنفي  مع  لقائه 
ربما تساعد  التي  القرارات  من 

المشاكل  بعض  حلحلة  في 
الشقيقة«. ليبيا  في  المطروحة 

وأضاف أن »الجزائر رهن 
عندنا  »ما  وتابع:  ليبيا«.  إشارة 

أطماع وال رؤية غير رؤية األشقاء 
في  ونحن  لبلدهم،  الليبيين 

األشقاء  يقرره  ما  انتظار  حالة 
»الحل  أن  واعتبر  الليبيون«. 

الشقيقة  ليبيا  في  لألزمة  النهائي 
تعطي  التي  االنتخابات  هو 

وطني  لمجلس  أكثر  شرعية 
منتخب«. ولرئيس 

دراسة أميركية: بضائع صينية وتركية مهربة عبر ليبيا باملليارات

وضمير  واألسئلة  الحكايات  بطل  بال  على  يخطر  لم 
نشرها  التي  الليل«،  »طائر  قصته  كتب  عندما  الغائب، 
ضحية  سيكون  أنه  العارية«،  »األقــدام  مجموعة  ضمن 
ذلك الكائن الخرافي »المجهول« الذي اتخذ شكل فيروس 

»كورونا المستجد«.
متأثرًا  الماضي،  الجمعة  رحل  الذي  الشريف،  يوسف 
بالفيروس اللعين، تنبهـ  كما يقول الكاتب عمر أبوالقاسم 
المجتمع  أرضية  شق  الذي  الجدار  إلى  مبكرًا  ـ  الككلي 
قصته  في  تنبأ  عندما  وذلك  النفط،  ظهور  بعد  الليبي، 
»الجدار«، الصادرة في العام 1966، ببدايات التصدع الذي 

سيحدثه النفط على بنية المجتمع الليبي.
أيضًا مثل كتاب »األيام الجنوبية« نافذة مهمة لرؤية 
الحياة من منظور آخر، وكما يقول الناقد منصور بوشناف: 
والذي  الجنوبية  السيرة  في  تبلورت  الزمن  إلى  »رؤيته 
كانت فيه ليبيا تنفض عنها غبار الحرب العالمية الثانية، 
بعد  ما  مخلفات  ترميم  تعيد  ضخمة  ورشة  إلى  وتحولت 
رؤية  مضمون  يلخص  العوكلي  سالم  الشاعر  اإلعصار«. 
الشريف في مؤلفه »الخالصة« بقوله: »يغوص المنقبون 
كي  التراب  من  أطنانًا  يغربلون  الوحل،  في  الذهب  عن 

ما يسمونه  الذهب، هذا  قليلة من  غرامات  على  يحصلوا 
يوسف  الكاتب  يعطيه  الذي  نفسه  بالمعنى  الخالصة، 
في  الصادر  وكلمات«  أسئلة  »الخالصة:  لكتابه  الشريف 
2017. العوكلي يرى أن الشريف حاول بلورة تجربة مثقف 

شغوف باألسئلة في مجتمع شغوف باألجوبة الجاهزة.
وفي مقاربتها لجماليات اللغة والمضمون في مجموعة 
حاولت   ،2008 العام  في  الصادرة  العصافير«  »حكايات 
الشاعرة حواء القمودي إلقاء الضوء على استغالل الشريف 
والمضامين  المعاني  خاللها  من  ليرسل  اللغة  لجماليات 
عليها  يتفتح  أن  الصغير  القارئ  ذلك  لعقل  يريد  التي 
ويكتشف إمكاناتها في إثراء حياته، وأول مفتاح هو اختيار 
نفس  إلى  القريب  الصغير  المغرد  الكائن  لهذا  الكاتب 
الطفل، هذا العصفور الذي يثري عشر حكايات، ومن خالله 

يضيء الشريف معانيه المنتقاة ومضامينه الهادفة.
أما الناقد يونس الفنادي، فيسلط الضوء على أحد أهم 
إصدرات يوسف الشريف وهو »المعجم الميسر لألطفال« 
أول معجم لغوي عربي مصور موجه للطفل، الذي أصدره 

الشريف في العام 2001 بمدينة طرابلس.
ملف خاص عن أديب ليبيا الكبير ص 8 - 9

زلزال تونس.. 
»الرئاسات الثالث«
في مفترق الطرق
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فيديو »ليبيا قارة« يحقق مشاهدة كبيرة على »يوتيوب«

وفاة أحد أبطال الفيلم الشهير »غالدياتور«وفاة أحد أبطال الفيلم الشهير »غالدياتور«

»إنستغرام« يتيح ملستخدميه ميزة جديدة»إنستغرام« يتيح ملستخدميه ميزة جديدة

على  كبيرة  مشاهدات  الطيب  بدر  الفنان  للمصور  قارة«  »ليبيا  فيديو  حقق 
ليست  ليبيا  أن  للعالم  رسالة  هو  الفيديو  »يوتيوب«  األشهر  الفيديو  موقع 
مجرد مسرح للحرب بل تمتلك مواقع وأماكن أثرية وطبيعية يمكن أن تكون 

وجها للسياح لو فتحت أبوابها للسياحة العالمية.

البلد  العديد من األماكن في هذا  زيارة  الطيب: »بعد  المصور بدر  وقال 
مواقع  وسط  مدهشة  وواحــات  جميلة  مناظر  من  واسعة  تشكيلة  صورت 
ومناظر، وأعتقد انه يمكن أن تكون موقعا رائعا للسياحة الدولية والسياحة 

المحلية إذا جرى تفعيلها.

دان القضاء النمساوي »فيسبوك« لعدم إعالمها 
بصورة كاملة مستخدميها عن جمعها لبياناتهم 
أعلنت  ما  بحسب  علمهم،  دون  من  الشخصية 
الشبكة  ترد  ولم  بيان،  غير حكومية في  منظمة 
االجتماعية على أسئلة وكالة »فرانس برس« في 
هذا الموضوع، األربعاء، واعتبرت المحكمة العليا 
أن ماكس شريمس الناشط المعروف على صعيد 
حماية البيانات، لم يحصل من الشبكة العمالقة 
على »كل البيانات الخام والمعلومات الجوهرية، 
بما فيها القاعدة القانونية التي تعالج من خاللها 
التي  بي«  واي  أو  »إن  منظمة  وفق  بياناته«، 
تتخذ مقرا لها في فيينا. ودان القضاء النمساوي 
»فيسبوك« على دفع 500 يورو للمدعي ووافقت 
على توجيه سؤال للمرة األولى إلى محكمة العدل 
»فيسبوك«  احترام  بشأن  األوروبي  االتحاد  في 
باستخدام  المتعلق  ــي  األوروب القانوني  اإلطــار 
لوكالة  شريمس  ماكس  وعلق  الزبائن،  بيانات 
تبلغه  إثر  بــرس«  »فرانس 
»هذا  قائال:  بالحكم، 
ــر هـــائـــل«.  ــ األمـ
ويــــــتــــــرأس 
ــس  ــ ــم ــ ــري ــ ش
فـــريـــقـــا مــن 
 ، نيين نو لقا ا
ــعــت  وقــــد رف
سلسلة  منظمة 
ــزام  دعــــاوى إللـ
الرقمية  الشبكات 
خصوصية  بــاحــتــرام 
بي«  واي  أو  »إن  وتهدف منظمة  المستخدمين، 
بيزنس«  يور  أوف  »نون  لعبارة  اختصار  )وهو 
منذ  يعنيك«(  ال  »األمـــر  وتعني  اإلنجليزية 
خصوصية  حماية  إلى   ،2018 سنة  تأسيسها 
مستخدمي الشبكات اإللكترونية العمالقة )غوغل 

وأمازون وفيسبوك وآبل(.

القضاء النمساوي
يدين »فيسبوك«

CINEMA
CINEMA

شــارك  ــذي  ال ميتشل،  مايك  االسكتلندي،  الممثل  ــاة  وف تركية  ــالم  إع وســائــل  أعلنت 
عن  الساحلية  التركية  فتحية  مدينة  فــي  و»بــرايــفــهــارت«،  »غــالديــاتــور«  فيلمي  فــي 
نوبة  جــراء  توفي  الممثل  ــأن  ب التركية،  ــان«  ــ »دوغ أنــبــاء  وكــالــة  وأفـــادت  عــامــا،   65
الساحلية  المدينة  فــي  بــحــري  مــرســى  داخـــل  مقصورة  فــي  جثته  على  وعــثــر  قلبية، 
ــرس«. ب »فــرانــس  ــق  وف تركيا،  ــرب  غ جنوب  فــي  إجـــازة  يمضي  ــان  ك حيث  السياحية، 

ميتشل  وجــود  فترة  طالت  بعدما  المقصورة،  ــان  أرداه بــوراك  المرسى  مدير  وتفحص 
وذكــرت  المحلية.  اإلســعــاف  بهيئات  واتصل  األرض،  على  ممددا  ــده  ووج الــداخــل،  في 
الــوفــاة. سبب  لتحديد  المشرحة،  إلــى  نقلت  ميتشل  جثة  أن  »دوغـــان«  أنــبــاء  وكــالــة 

أو ال  الكثير  أو  القليل  يريدون  كانوا  إذا  ما  يقرروا  أن  إمكان مستخدمي »إنستغرام«  بات في 
ميزة  الثالثاء،  االجتماعية،  الشبكة  أضافت  إذ  صادما،  يكون  قد  محتوى  أي  من  إطالقا  شيء 
»الحساسة« على خالصة حساباتهم، ومن  بالصور  ما يوصف  الحد من ظهور  للراغبين  تتيح 
اآلن فصاعدا، سيتوافر للمستخدمين إمكان االختيار بين »السماح« أو »التحديد« و»التحديد 
أكثر« فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي قد »تزعج أو تسيء«. إال أن خيار »السماح« لن 

يكون متوافرا لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وفق »فرانس برس«.
شخص  »لكل  أن  بيان،  في  الشهير،  التطبيق  تملك  التي  »فيسبوك«  شركة  والحظت 
وستوفر  العامة(،  الخالصة  )أي  إكسبلور  في  رؤيته  يريد  بما  يتعلق  فيما  مختلفة  تفضيالت 
في  »الحساس«  المحتوى  ويتعلق  للمستخدمين،  الخيارات«  من  المزيد  هذه  التحكم  ميزة 
العري،  خصوصا  الشبكة  قواعد  وتحظر  الجنسية.  والتلميحات  بالعنف  خصوصا  »إنستغرام« 
إذ ال يسمح للمستخدمين بإظهار أجزاء معينة من الجسم، مع استثناءات في حاالت الرضاعة 

الطبيعية أو األعمال الفنية.
وذكرت المنصة بأنها سبق أن بدأت »باعتماد هذا التوجه من خالل استخدام أدوات بينها 
القدرة على تعطيل التعليقات أو تمكين المستخدم من منع شخص ما من التفاعل معه على 
المحتوى  تمويه  تتيح  »فلتر«  خاصية  أيضا  الشبكة  أضافت  سنوات،  أربع  وقبل  إنستغرام«، 

»الحساس«، مع تحذير يترك للمستخدم الخيار في رؤية الصورة أم ال.

شعر الحكمة
انوصيــك ديـــــر الخيـــر صـــون لســانك***تلقاه يوم الحشر في ميزانك شوف اعيوبك
وماتعمل شــــي يكــــون مـــش من ثوبك***الذنــــب ذنبـــك واالحســـــاس احساسك

»واتساب« يحرر مستخدميه 
من »قيود« الهاتف

●  الضباب يخيم على مدينة المرج القديم. )تصوير: بدر الطيب(

كلمة1000

أوقف مواطن بريطاني في إسبانيا، بناء 
على طلب من الواليات المتحدة التي 

تشتبه بمشاركته في اختراق حسابات 130 
شخصية على موقع »تويتر«، خالل شهر 
يوليو 2020، وفق ما أعلنت وزارة العدل 
األميركية، وفقا لوكالة »فرانس برس«.

ووجه القضاء الفدرالي التهمة إلى 
جوزيف أوكونور )22 عاما( لدوره في هذا 
الهجوم اإللكتروني، الذي تمت مالحقة 

ثالثة أميركيين على أثره، وطال تحديدا 
حسابات الرئيسين األميركيين الحالي جو 

بايدن واألسبق باراك أوباما، والمليارديرين 
إيلون ماسك وبيل غيتس.

أطلق »واتساب«، األربعاء، تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة 
وقيودها، كأعطال البطارية المألوفة، وأوضحت الشركة، التابعة لـ»فيسبوك«، والتي يتجاوز 
استعمال  للمستخدمين  سيتيح  النطاق  المحدود  االختبار  أن  المليارين،  مستخدميها  عدد 
راهنا استخدام »واتساب«  أربعة أجهزة »غير هاتفية«، ويمكن  إلى  الخدمة على ما يصل 
ال  التطبيق  لكن  الكمبيوتر،  كأجهزة  مصاحبة«،  »أجهزة  على 
يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصال 

باإلنترنت، أو إذا نفدت قدرة بطاريته.
وشرح فريق المسائل األمنية في »فيسبوك«، في 
استخدام  تتيح  الجديدة  الميزة  هذه  أن  منشور، 
أربعة  إلى  يصل  »وما  الهاتف  على  »واتساب« 
حتى  واحد،  وقت  في  هاتفية  غير  أخرى  أجهزة 
أن  إلى  الشركة  وأشــارت  البطارية«،  نفدت  لو 
تعدد  على  القائمة  الجديدة  واتساب  »بنية 
األجهزة  ببطء  المتعلقة  الحواجز«  تزيل  األجهزة 
المصاحبة أو فقدانها االتصال باإلنترنت، و»تبقي 
على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة 
الخاصية  بهذه  العمل  نطاق  وسيوسع  وآمنة«.  شفافة 

بعد التوصل إلى إدخال التحسينات إليها.

»#ال_للعنصرية_في_املالعب_الليبية«
أطلق متابعون للدوري الليبي لكرة القدم هشتاغ »#ال_للعنصرية_

في_المالعب_الليبية«، وذلك بعد صدور بعض التصرفات والهتافات 
العنصرية ضد بعض الالعبين األفارقة، والتي شهدتها بعض مباريات 

المسابقة.
وتفاعل الكثير من رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي 

مع هذا الهشتاغ، حيث استنكر الغالبية هذه التصرفات والكلمات 
العنصرية، خاصة مع دخول المسابقة مرحلة الحسم في الصراع على 

البطولة. كما طالب البعض بتشديد العقوبات على الالعبين واألندية 
سواء بتسليط عقوبات الحرمان لمدة طويلة والشطب النهائي 

والغرامات المالية الكبيرة.

نفت شركة أمازون تقريرا زعم أنها تخطط لبدء قبول عملة 
بيتكوين كوسيلة للدفع قبل نهاية العام، وقال ناطق باسم 
الشركة لوكالة »رويترز«: بالرغم من اهتمامنا بهذا المجال، 

فإن التكهنات التي نشأت حول خططنا المحددة للعمالت 
المشفرة ليست صحيحة، وأضاف: ما زلنا نركز على 

استكشاف الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه هذا 
بالنسبة للعمالء الذين يتسوقون عبر أمازون. 

 City« وجاء النفي بعد أن ذكرت جريدة
AM« المالية ومقرها لندن سلسلة محددة 

من الخطط التي تم الحصول عليها من أحد 
المطلعين على الشركة، ووفقا للتقرير، فإن 
عمالقة التجارة اإللكترونية مستعدة لقبول 

بيتكوين كوسيلة للدفع هذا العام، تليها العمالت 
المشفرة الشائعة األخرى مثل اإلثيريوم، وحتى الرمز 

المميز األصلي الخاص بالشركة، وقيل إن تعليمات مبادرة 
العملة المشفرة قادمة من جيف بيزوس نفسه. وذلك بالرغم 
من أن بيزوس استقال مؤخرًا من منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة أمازون، وكانت موجة التكهنات مدفوعة بإدراج الوظائف 

من الشركة األسبوع الماضي لقائد منتج للعملة الرقمية 
والبلوك تشين. وذكرت القائمة أن أمازون تبحث عن شخص ما 

الستكشاف كيف يمكن للشركة االستفادة من تكنولوجيا العمالت 
المشفرة كجزء من أعمالها، وقال ناطق باسم الشركة في 

ذلك الوقت، لقد ألهمنا االبتكار الذي يحدث في 
مجال العمالت المشفرة. ونستكشف كيف يمكن 

أن يبدو هذا عبر أمازون، لذلك فإن الشركة 
لديها مصلحة عامة في المجال. لكن ليس 
لديها خطط محددة، وتسببت التقارير في 

تقلبات حادة في سعر بيتكوين خالل األسبوع 
الماضي. وتالحظ وكالة رويترز أن سعر العملة 
 City« ارتفع بنسبة تصل إلى %14.5 بعد تقرير

AM«، لكن انخفض السعر من أعلى مستوى له 
بأكثر من 40 ألف دوالر إلى أقل من 37 ألف دوالر.

وجرى في األسبوع الماضي، قبل التقارير، تداول العملة 
المشفرة في حدود 29000 دوالر و32000 دوالر، وبالرغم من أن 

قبول أمازون لعملة بيتكوين يمثل حدثا مهما. لكنها لن تكون 
أول شركة كبرى تفعل ذلك،.

أمازون تنفي قبول »بيتكوين« كوسيلة للدفع

توقيف بريطاني اخترق حسابات 
ـ»تويتر« 130 شخصية ب

»نتفليكس« تعول على ألعاب الفيديو
الفيديو  ألعاب  مجال  »نتفليكس«  تدخل 
سعيًا منها إلى تنويع أنشطتها في ظل التخمة 
وهي  األساسية،  سوقها  تشهدها  بدأت  التي 
نحو  التوسع  أن  يؤكد  ما  الطلب،  على  الفيديو 
قطاع األلعاب بات خطوة ال بُد منها ألي منصة 
المؤسس  الشريك  وقــال  كبرى،  تدفقي  بث 
مؤتمر  في  هاستينغز،  ريــد  لـ»نتفليكس« 
للمحللين عرض عبر اإلنترنت، الثالثاء، بعد نشر 
وتحسين  »تعزيز  الهدف  إن  الفصلية،  النتائج 
ربح  مصدر  إنشاء  »وليس  المنصة،  خدمات« 

منفصل«، وفق »فرانس برس«.
وستضيف »نتفليكس« لمشتركيها الحاليين 
المصممة  األلعاب  إضافية  تكلفة  أي  دون  من 
في البداية للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 
ألعاب  أن  بيان،  في  »نتفليكس«،  وأوضحت 
غرار  على  لها  جديدة«  »فئة  ستشّكل  الفيديو 
والبرامج  والتحريك  األفالم  فئات  »في  توسعها 

منصة  مشتركي  عــدد  ــات  وب التلفزيونية«، 
الفيديو عند الطلب يناهز 210 ماليين. وحققت 
»نتفليكس« في الربع الثاني من السنة الجارية 
نحو  أي  دوالر،  مليار  بقيمة 1.35  صافيًا  ربحًا 
هذه  لكن  المنصرم،  العام  حققته  ما  ضعف 
النتيجة بقيت دون توقعات السوق القلقة من أن 
تفقد المنصة شيئا فشيئا تقدمها على المنصات 
المنافسة الكثيرة، وأبدت المجموعة ارتياحها إلى 
كون نمو عدد المشتركين فاق توقعاتها، وأشارت 
الفيديو عند الطلب  الكبير على  إلى أن اإلقبال 
مقارنات  إجراء  يمنع  كان  الجائحة  مرحلة  خالل 
استنتاجات  يغير  ال  الواقع  هذا  لكنّ  طبيعية. 
بلغت  »نتفليكس«  أن  ومفادها  المحللين، 
على ما يبدو درجة »تخمة سوقها في الواليات 
هاغستروم  إريك  الحظ  ما  بحسب  المتحدة«، 
ثقتها  »نتفليكس«  وأكدت  ماركتر«،  »إي  من 
ال  بأنها  مذكرة  لديها،  النمو«  بـ»احتياطات 

تزال »أقل نضجا في دول أخرى«، وبأن »هذا ال 
يشمل شاشات الهاتف المحمول )حيث حصتها 
من استقطاب المستخدمين أقل(«، إال أن تزايد 
االهتمام ال يترجم بالضرورة تحسنا للعائدات في 
ظل نموذج تجاري قائم على االشتراكات ال على 

اإلعالنات.
»نتفليكس«  لجأت  المنطلق،  هذا  من 
اإلنترنت  عبر  متجر  خالل  من  التنويع،  إلى 
مسؤول  مدير  وتوظيف  المشتقة،  للمنتجات 
عن ألعاب الفيديو خالل الشهر الجاري، وقال 
العمل  سير  إن  بيترز،  غريغ  العمليات  مدير 
للمطورين  سيتيح  االشتراكات  على  القائم 
عدم القلق في شأن حجم اإلعالنات أو إقبال 
وأضــاف:  المكافآت.  شــراء  على  الالعبين 
وشخصيات  عوالم  إنشاء  في  مهنتنا  »تتمثل 
تفوق الخيال، ونعلم أن المشاهدين يريدون 

الذهاب إلى أبعد من ذلك«.
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اجلدل الطويل قارب على االنتهاء..

اإلثنني العظيم..ليبيا تنتظر إقرار امليزانية 
والقاعدة الدستورية في جلسة »النواب«

إلى  النواب  مجلس  لجنة  وصلت  األحد،  مساء  منذ 
القاعدة الدستورية والتشريعات التي  روما لمناقشة 
ستجرى على أساسها انتخابات 24 ديسمبر المقبل، 
الوطنية  والمفوضية  األممية  البعثة  بحضور  وذلك 
التوصل  يتم  ما  عرض  ثم  ومن  لالنتخابات،  العليا 
الرسمي  الناطق  حسب  ــراره،  إلق النواب  على  إليه 
باسم المجلس، عبداهلل بليحق. اللجنة تضم أعضاء 
من مجلس النواب ممثلين لجميع أنحاء البالد، وهم: 
رمضان شمبش،  الصغير،  الهادي  قويرب،  عزالدين 
تامر،  محمد  البدري،  سعد  المرابط،  عبدالسالم 
وصالح  أكويدير،  مفتاح  بــوراوي،  مصباح  عزالدين 

الصهبي، وفق بليحق.

دور فني لمفوضية االنتخابات
مفوضية  إدارة  مجلس  رئيس  قــال  جانبه،  من 
االنتخابات، عماد السايح، إن نتائج االجتماع ستحال 
إلى مجلس النواب لكي يقوم بمداولتها والتصويت 
عليها، موضحًا أن دور مفوضية االنتخابات هو تقديم 
الدعم الفني واالستشاري لهذه اللجنة )المشكلة من 
قبل رئيس مجلس النواب( والتعريف بالمصطلحات 
االنتخابية واآلليات االنتخابية التي يجب أن تحتويها 

هذه المشاريع.
في  طرفًا  نكون  أن  على  إصرارنا  »إن  وأضــاف: 
االنتخابات  في  حصل  ما  هو  االستشارات  هــذه 
في  وغموضًا  نواقض  تعاني  كانت  التي  السابقة 
في  العجز  إلى  بنا  أدى  الذي  األمر  موادها،  بعض 
التنفيذية  واإلجـــراءات  التنظيمية  اللوائح  تناول 
تطوير  »ضــرورة  على  شدد  كما  القوانين«.  لتلك 
البيئة  مع  تتالءم  بحيث  االنتخابية  التشريعات 
نتفادى  لكي  السياسية  البيئة  من  بداية  الليبية، 
نتائج  إليها  توصلنا  التي  النتائج  وتكون  األخطاء 
وزارة  الجميع«.  من  ومقبولة  للجميع  مرضية 
االجتماع،  على  بدورها  علقت  اإليطالية  الخارجية 
وعادلة  حرة  انتخابات  إقامة  إلى  يؤدي  إنه  وقالت 
وشاملة في ليبيا، مضيفة: »هذه المبادرة تأتي في 
إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسي 
بإجراء  يسمح  الذي  القانوني  اإلطار  تحديد  حول 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر«.

لجنة جديدة بمجلس الدولة
من جانبه، أعلن مكتب رئاسة المجلس األعلى للدولة 
تشكيل اللجنة المكلفة التواصل مع اللجنة المشكلة 

مقترحات  في  النظر  بشأن  النواب  مجلس  قبل  من 
إعداد قوانين االنتخابات.

تضم لجنة مجلس الدولة كاًل من أعضاء المجلس: 
وعضوية  »رئيسًا«  القمي  عمر  سالم  السنوسي 
محمد  وأحمد  كسالله،  علي  محمد  أبكده  من  كل 
المغربي  محمد  األمين  وشكري  لنقي  يوسف  علي 
وعمر  الصفراني،  إسماعيل  إبراهيم  وعبدالسالم 
عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح ومحمود سالمة محمد 
عبداهلل  ونوح  الحامي  نصر  محمد  ونعيمة  الغرياني 

نوح المالطي.
تقوم  أن  على  القرار  من  الثانية  المادة  ونصت 
االتفاق  من   )23( بالمادة  جاء  ما  »بتنفيذ  اللجنة 
السياسي، والتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس 
إليه  التوصل  يتم  ما  وإحالة  بالخصوص  النواب 
للدولة  األعلى  المجلس  إلى  القوانين  مشاريع  من 

العتمادها قبل إحالتها لمجلس النواب«.

دعوة كوبيش للتوافق
عقب  اللجنة  تشكيل  الدولة  مجلس  إعــالن  جــاء 
كوبيش  يان  األممي  المبعوث  أجراه  الذي  االتصال 
حيث  اإلثنين،  المشري،  خالد  المجلس  رئيس  مع 
بشأن  النواب  مجلس  مع  التوافق  إلى  كوبيش  دعا 

قوانين االنتخابات.
تطبيق  ضرورة  األممي  للمبعوث  المشري  وأكد 
في  المضمنة  السياسي،  االتفاق  من   23 المادة 
اإلعالن الدستوري، مفضاًل أن تكون هذه االجتماعات 
الوصول  أجل  وذلك من  خارجها؛  وليس  ليبيا  داخل 

إلى توافق بشأن قانون االنتخابات.
العليا  المفوضية  مهام  أن  على  الطرفان  وشدد 
ليبيا  لدى  للدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  لالنتخابات، 
القوانين  مقترحات  إصدار  وأن  فقط«،  فنية  »مهام 
مجلسي  من  المشكلة  المشتركة  اللجنة  مهام  من 

الدولة والنواب.
وأكدت البعثة األممية أن دورها هو تقديم الدعم 
والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب 
والمفوضية في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادًا 
االنتخابية  للمساعدة  المتحدة  األمــم  مبادئ  إلى 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
انتخابية  عملية  إجراء  أهمية  على  شددت  كما 
للدولة  األعلى  المجلس  وإشــراك  للجميع  شاملة 
خالل  ذلك  في  بما  االنتخابية،  القوانين  إعداد  في 
مع  تماشيًا  وذلك  روما،  في  سيعقد  الذي  االجتماع 
الليبي  السياسي  االتفاق  من  الصلة  ذات  األحكام 
تونس بشأن  في  إقرارها  تم  التي  الطريق  وخارطة 

إعداد التشريع االنتخابي.

وحثت البعثة مجلس النواب ومجلس الدولة على 
العمل بحسن نية لتحقيق هذه األهداف، والتنسيق 
فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام االتفاق السياسي 
الليبي ذات الصلة. كما أعربت عن امتنانها للحكومة 
اإليطالية على استضافتها هذا االجتماع، وعن أملها 
التابعة  اللجنة  وعمل  الجهد  هذا  يسترشد  أن  في 
ــداف  واأله بالمبادئ  تام  بشكل  النواب  لمجلس 
قانوني  إطار  إقــرار  عن  يسفر  وأن  آنفًا،  المذكورة 
وتحقيق مزيد الزخم الالزم إلجراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

اجتماع لم يحدد بعد
المشكلة  التوافقات  لجنة  اجتماع  تأجيل  وفيما جرى 
من 13 عضوًا والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
الليبي إلى بعد عيد األضحى، لم تحدد بعثة الدعم 

األممية بعد تاريخًا دقيقًا للقائهم مجددًا.

كان المبعوث األممي، كوبيش، أرجع عدم حسم 
الملفات العالقة فيما يخص القاعدة الدستورية إلى 
»قوى جديدة راهنة تستخدم تكتيكات مختلفة، وغالبًا 
االنتخابات«،  عرقلة  تقدم حججًا مشروعة بهدف  ما 
السابق  المبعوث  وصفهم  فيما  توصيفه،  حسب 

غسان سالمة، بأنهم »مخربون«.
وتثار مخاوف جدية من تأجيل الظروف السياسية 
واألمنية االستحقاقات عن موعدها، لم يخفها السايح 
في لقاء عبر برنامج »كلوب هاوس«، إذ قال: »ليست 
هناك مؤشرات على تقديم قاعدة دستورية في األول 
من أغسطس الذي لم يتبقَ عليه سوى أيام قليل«، 
لمجريات  دولية  مراقبة  هناك  ستكون  أنه  موضحًا 
االنتخابات، وأن عديد الجهات الدولية تنتظر استالم 

قوانين االنتخابات للقدوم ومباشرة مهمتها.
االنتخابات،  إلجــراء  الجديدة  الخطة  وتقتضي 
وقوانين  الدستورية  القاعدة  تقديم  على  االعتماد 
وحذر  المقبل.  أغسطس  من  األول  في  االنتخابات 

في  القاعدة  تقديم  عدم  حال  في  أنه  من  السايح 
إجراء  من  المفوضية  تتمكن  فلن  أغسطس،  مطلع 
إجراء  سيتم  بل  موعدها،  في  الرئاسية  االنتخابات 
وتؤجل  ديسمبر،  في  فقط  برلمانية  انتخابات 

االنتخابات الرئاسية إلى 24 يناير من العام 2022.
بمنظومة  التسجيل  بــاب  إغــالق  المقرر  ومــن 
حين  في  الجاري،  يوليو   31 في  االنتخابي  السجل 
مليونين  بالمنظومة  المسجلين  أعداد  إجمالي  بلغ 

و408 آالف و340 مواطنًا.
مجلس الدولة يرفض االتفاق دون مشاركته

وأحالت المفوضية مقترحًا لتوزيع الدوائر االنتخابية 
إلى مجلس النواب لغرض مناقشته واعتماده، إال أن 
المجلس األعلى للدولة استبق أي مخرجات تصدر عن 
إقرار قانون االنتخابات  البرلمان ومحادثات روما في 

العامة، رافضًا ما سماه »أي تصرف أحادي«.
وقال المجلس في بيان إن »قرار قانون االنتخابات 
العامة من اختصاص مجلس النواب والمجلس األعلى 

للدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين مرفوض 
المفوضية  فدور  الدستوري،  اإلعالن  لنصوص  طبقًا 
في  للدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  لالنتخابات  العليا 

ليبيا استشاري فقط في بعض األمور الفنية«.
تمسك  االنتخابية  الدوائر  مقترح  وبخصوص 
انتخاب  قانون  بما هو منصوص عليه في  المجلس 
إلى  وأشار  النواب.  ومجلس  العام  الوطني  المؤتمر 
نص المادة 23 من االتفاق السياسي وهو »تشكيل 
لجنة  للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس 
مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانوني االستفتاء 
االنتقالية«،  المرحلة  الستكمال  العامة  واالنتخابات 

حسب البيان ذاته.

األنانية.. ودورها في عدم الوصول لحل
من جانبه، أرجع عضو مجلس النواب عبد السالم نصية 
النواب  مجلسي  قبله  ومن  السياسي  المنتدى  تعثر 
إلى عدة أسباب  المسار الدستوري  والدولة في حسم 
من أهمها أن »أطراف الصراع الليبي الزالت متمسكة 
المقيتة  الشخصية  األنانية  وتقودها  الصفري  بالحل 
إلى  الخارجية السلبية«، مشيرًا  المدعومة بالمساندة 
الصراع  إدارة  في  مهم  كعامل  السالح  وجود  خطر 
»االنسداد  أن  نصية  ويرى  المختلفة.  األطــرف  بين 
في التوافق على شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية 
المسار  حسم  تعثر  ألسباب  حقيقي  انعكاس  هو 
الدستوري«. وكان كوبيش اعترف في إحاطته لمجلس 
األمن بوجود »كتل ومجموعات ذات مصالح وانتماءات 
مختلفة داخل الملتقى فشلت في التوافق على المقترح 
النهائي لالنتخابات«، الفتًا إلى أنه بسبب هذا الفشل، 

أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وتصادمًا وتوترًا.

تحديات أمنية
يأتي ذلك، في وقت تشكل األوضاع األمنية تحديًا 
ورئيس  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  لرئيس 
العملية  حماية  في  الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة 
السياسية قبل إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
خاصة في العاصمة طرابلس، حيث عاش سكانها في 
اليوم الثالث من عيد األضحى المبارك اشتباكات بين 

الميليشيات المسلحة.
وقالت وزارة الداخلية إنها تابعت عن كثب األحداث 
التي حصلت وأدت إلى إطالق نار كثيف وسط طرابلس 
بين دوريات تابعة لـ»جهازي دعم االستقرار، والردع 
إلى  مشيرة  المنظمة«،  والجريمة  اإلرهاب  لمكافحة 
توجيه تعليمات باتخاذ ما يلزم من إجراءات االستدالل 

والتحقيق حول »هذه الوقائع«.

بليحق: إنجاز هذه االستحقاقات بمن يحضر من األعضاء للمصلحة العامة
كوبيش يدعو للتوافق .. واجتماع روما يناقش تشريعات انتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - الوسط

• عماد السايح

• الغنوشي• خالد المشري• الكوني• خليفة حفتر

• عقيلة صالح

الدستورية  والقاعدة  الميزانية  إقرار  ملفا  يزال  ال 
لالنتخابات يشكالن صداعًا في رأس مجلس النواب، 
الذي يسعى إلى تدارك الوقت لحسمهما؛ ففي حين 
إلقرار  اجتماع  روما،  اإليطالية،  العاصمة  في  يعقد 
القاعدة الدستورية من اإلثنين إلى اليوم الخميس ؛ يجتمع 

النواب اإلثنين المقبل لحسم ملف الميزانية.
وتتوجه األنظار اإلثنين المقبل )2 أغسطس( إلى جلسة مجلس 
النواب التي سيتم خاللها البت في مشروع قانون الميزانية العامة 
والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات  قانون  إصدار  ومناقشة   ،2020
واعتماد توزيع الدوائر االنتخابية في جميع أنحاء البالد، والرد على 
الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة،  المجلس 

حسب الناطق الرسمي باسم المجلس عبداهلل بليحق.
أضاف: أنه »نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية 
المقبلة والوفاء بها بمن  الجلسة  ستنجز هذه االستحقاقات في 

يحضر في الجلسة«.
مشروع  بشأن  المداوالت  تعليق  جرى  الجاري،  يوليو   13 وفي 
قانون الميزانية، حيث أرجع بليحق األمر إلى احتجاج بعض أعضاء 

المجلس على »عدم توافر النصاب القانوني للتصويت«.
وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادًا 
إلى »اإلعالن الدستوري والقانون رقم )04( لسنة 2014« بضرورة 

»توافر نصاب 120 صوتًا موافقًا على مشروع قانون الميزانية«.

بعد اإلقالة والتجميد .. أزمة في تونس واهتمام في الداخل الليبي
وصف  يمكن  هكذا  ليبيا،  في  واهتمام  تونس،  في  الحدث 
في  األخيرة  السياسية  التطورات  مع  الليبية  األطراف  تعامل 
الجارة الغربية للبالد. فبعد إعالن الرئيس قيس سعيد إقالة 
الماضي،  األحد  البرلمان،  أنشطة  وتجميد  الحكومة  رئيس 
ومرحب  للصمت  ملتزم  بين  الليبية  الفعل  ردود  تفاوتت 

ورافض لألحداث.
راشد  النواب  مجلس  رئيس  رفضها  سعيد  قيس  قرارات 
الغنوشي، الذي يرأس أيضًا حزب النهضة اإلسالمي متهمًا 
الكرامة«  »ائتالف  وصف  فيما  كارثة،  إلى  البالد  بجر  سعيد 
خرقًا  تونس  قلب  كتلة  واعتبرتها  باطلة،  بأنها  القرارات 

جسيمًا للدستور، فيما أيدتها حركة الشعب.
ضرورة  إلى  األطــراف  جميع  األبيض  البيت  دعا  وفيما 
التهدئة ودعم الجهود للمضي قدمًا بما يتماشى مع مبادئ 
االتحاد  شدد  التطورات،  من  قلقه  مبديًا  الديمقراطية، 
واستئناف  السياسي  االستقرار  عودة  أهمية  على  األوروبي 

النشاط البرلماني في أقرب وقت.
تأثير التجربة التونسية على ليبيا

الوطنية  الوحدة  حكومة  التزمت  الليبي،  الداخل  في 
الليبي  الرئاسي  المجلس  عضو  أكد  فيما  الصمت،  الموقتة 
شديد،  بقلق  األوضاع  يراقب  المجلس  أن  الكوني  موسى 
ويدعو جميع األطراف إلى االحتكام للغة الحوار وحل الخالفات 
لليبيا  بالنسبة  »يمثل  يحدث  ما  أن  معتبرًا  التواصل،  عبر 
أهمية كبرى لكون تونس مثااًل وتجربة مهمة للديمقراطية 

في المنطقة«.
إلى  سارع  المشري  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
على  »انقالب  بأنه  لليبيا  الجارة  الدولة  في  حدث  ما  وصف 
انقالب   2014 فبراير   14« وأضــاف:  المنتخبة«.  األجسام 
قيس  انقالب   2021 يوليو  و25  حفتر،  خليفة(  )الجنرال 
على  االنقالبات  ونرفض  بالبارحة،  الليلة  أشبه  ما  )سعيد(، 

األجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية«.
وعلى خالف ذلك، بارك القائد العام لقوات القيادة العامة 
المشير خليفة حفتر، ما سماه »انتفاضة الشعب في تونس 
مقدراتها«.  ونهبوا  البلد  أنهكوا  الذين  اإلخوان  زمرة  ضد 
الرئيس  به  قام  ما  على  تلفزيونية،  مداخلة  خالل  وأثنى، 

التونسي من قرارات.
أماني  تحقيق  نحو  تونس  انطالق  إلى  »نتطلع  وأضاف: 

في  عثرة  أهم  على  بعد قضائهم  زاهر  في مستقبل  شعبها 
طريق تطورها وهو حزب النهضة اإلخواني«.

تونس  في  يحدث  ما  بين  كبيرًا  ارتباطًا  مراقبون  ويرى 
مثل  لدول  بالنسبة  خاصة  ليبيا  في  الوضع  على  وتأثيره 
خضوع  من  إماراتي  قلق  إلى  مشيرين  اإلمــارات،  أو  تركيا 
الحدود الليبية- التونسية لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية 
بن  رحيل  منذ  السبب سعت  »ولهذا  أتراك  خبراء  بمساعدة 

علي في العام 2011 إلى تعزيز مواقعها في تونس، خاصة 
وأنها فشلت في طرابلس رغم وقوفها )حسب تقارير خبراء 
أشكال  بمختلف  ليبية  أطراف  تزويد  وراء   ،) المتحدة  األمم 
الدعم العسكري، وهو الدعم الذي تقدمه تركيا بشكل أكبر«.
في المقابل، فإن أوساط أوروبية تبدو قلقة من تطورات 
األوضاع، فقد حذر المجلس األوروبي للعالقات الخارجية من 
الفناء  في  الوضع  استغالل  األخرى  اإلقليمية  القوى  محاولة 

الخلفي ألوروبا »كما حدث بشكل مؤلم للغاية في ليبيا«.
االتحاد  في  الرئيسية  األعضاء  ــدول  ال المجلس  ودعــا 
األوروبي إلى اقتراح حوار وطني متجدد يرسم خارطة طريق 

للخروج من الفوضى الدستورية الحالية.
األزمة  لتسوية  ثقلهم  بإلقاء  أوروبية  تطلعات  ووسط 
الدولية  السياسية  الدراسات  آراء خبير معهد  تبرز  التونسية 
والسفير اإليطالي السابق بتونس أرماندو سانغويني، الذي 
السيطرة على األوضاع في تونس »ما من  حذر من فقدان 

شأنه أن يهدد االستقرار في ليبيا«.
إن  قوله  سانغويني  عن  اإليطالية  آكي  وكالة  ونقلت 
قادرة على  قيادة سياسية  إيجاد  »تونس في فوضى ويجب 
كبيرة  ستكون  المخاطر  فإن  وإال  أنفاسها،  تلتقط  جعلها 
تحقيق  وعدم  فيها  السيطرة  بفقدان  ستتمثل  الكارثة  ألن 

االستقرار في ليبيا«.
محادثات أميركية عن ليبيا وتونس

ولم تغب أزمة تونس عن محادثات مساعد وزير الخارجية 
حيث  بالجزائر؛  مسؤولين  لقائه  خالل  هود  جوي  األميركي 
تصدر الوضع التونسي والليبي ومحاربة التنظيمات اإلرهابية 

بالمغرب العربي اهتمام الطرفين.
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  يسافر  أن  قبل  ذلك  جاء 
الرئيس  إلى  نقل  حيث  الثالثاء،  يوم  تونس  إلى  لعمامرة 
الجزائري عبدالمجيد  قيس سعيد رسالة شفهية من نظيره 

تبّون لم يكشف فحواها.
وتأكيدًا على أهمية الملف الليبي للبلدين، شدد لعمامرة 
أهمية  على  الجرندي  عثمان  الخارجية  وزير  مع  لقائه  خالل 
إيجاد  اتجاه  في  للدفع  مشتركة  مبادرات  بلورة  على  العمل 
الحلول الالزمة ألهم الملّفات اإلقليمية العالقة، والسيما في 
الدولي.  األمن  بمجلس  الدائمة  غير  تونس  عضوية  ضوء 
وجدد الوزيران، في جانب آخر، دعم تونس والجزائر لألشقاء 
الليبيين من أجل استكمال المسار السياسي واستعادة هذا 

البلد ألمنه واستقراره.

حفتر: حركة النهضة اإلخوانية عثرة في 
انطالقة تونس لتحقيق أماني شعبها

حكومة »الوحدة« تلتزم الصمت... والكوني: 
نراقب بقلق وندعو للحوار وحل اخلالف

املشري: ما حدث انقالب على األجسام 
املنتخبة ويذكرنا مبا فعله حفتر

الوسط: عبد الرحمن أميني



مطالب  خط  على  تركيا  دخلت  ليبيا،  في  دورها  بسبب 
لوقف  أنقرة،  على  عقوبات  بفرض  األميركيين  النواب 
الدولة  إلى  طيار  بــدون  األميركية  الطائرات  تصدير 

التركية.
من  دعوة  األميركي  الشيوخ  بمجلس  نائبان  ووجه 
وزارة  يطالبان  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبين 
الطائرات  تكنولوجيا  تصدير  تراخيص  بتعليق  الخارجية 
بدورها  مستشهدين  تركيا،  إلى  األميركية  طيار  بدون 
حرب  خــال  الليبية  الساحة  في  لاستقرار  المزعزع 

طرابلس العام الماضي.
سيسيلين  ديفيد  الديمقراطي  النائب  ويــقــود 
التوقيعات  جمع  حملة  بيليراكيس  جوس  والجمهوري 
على  يحثان  حيث  األميركي؛  النواب  مجلس  أعضاء  من 
االنضمام إليهما في التوقيع على رسالة تطلب من وزير 
التداعيات  حول  تقرير  إصدار  بلينكين  أنطوني  الخارجية 
األوسع لصناعة الطائرات بدون طيار التركية، مشددين 
العقوبات  األميركية  التكنولوجيا  انتهاك  إمكانية  على 
تشكل  تركيا  تصرفات  كانت  إذا  وما  حاليا،  المفروضة 

انتهاكا إضافيا لقواعد وأنظمة حلف األطلسي.
ويكلي«  »أرمينيان  صحيفة  نشرتها  رسالة  ووفــق 
في  المعركة  ساحة  في  لها  بأدلة  استشهدت  االثنين، 
في  األميركية  التكنولوجيا  استخدام  وتؤكد  التوتر  بؤر 
نشرتها  التي  طيار  بدون  التركية  »بيرقدار«  طائرات 
قبل  ومــن  الليبية  الحرب  في  الماضي  العام  »خــال 
القوات  ضد  وسورية  األرمــن  المدنيين  ضد  أذربيغان 
الحرب  في  المتحدة  الواليات  مع  شاركت  التي  الكردية 

ضد داعش«.
المنقضي مشروع  ألمانيا في يونيو  وسبق أن رفضت 
بشأن  البرلمان  إلى  والخضر  اليسار  حزبا  قدمه  قانون 
ترجيح  بسبب  تركيا  على  األسلحة  بيع  حظر  فــرض 
والعمليات  وسورية  ليبيا  في  النزاع  بؤر  في  استخدامها 

المتعلقة باليونان وقبرص.
الكندية  الحكومة  من  معارضان  حزبان  طلب  وقبلها 
في  تستخدم  كندية  تكنولوجيا  بيع  حول  تحقيق  إجراء 
في  تركيا  تملكها  »درون«  طيار  بدون  حربية  طائرات 

صراعها العسكري في ليبيا.
المسيرة  الطائرات  صناعة  تكنولوجيا  تطور  وهيمن 
خال  ــي  األوروب االتحاد  قــادة  اجتماعات  على  التركية 
الفرنسية  »لوفيغارو«  جريدة  وعلقت  األخيرة  األشهر 
أبرز  من  واحدة  فقط  عاما   15 خال  أضحت  تركيا  بأن 
الفتة  العالم،  في  المسلحة  المسيرة  الطائرات  منتجي 
األميركية،  المسيرات  نماذج  تنافس  أخذت  أنها  إلى 

واإلسرائيلية، والصينية، خال 15 عاما فقط.
مسئولة  ليبية  أطــراف  هاجمت  عديدة  مــرات  وفي 
رئيس  منهم  ليبيا،  في  التركي  العسكري  الــوجــود 
إن  قال  الــذي  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
دول العالم »تغض الطرف عن الوجود التركي في ليبيا، 
ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية وقوية لخروج القوات 

الروسية فاغنر الداعمة للطرف اآلخر«.
من  الثاني  الجزء  خــال  جــاءت  المشري  تصريحات 
لقائه مع برنامج »فلوسنا« على »قناة الوسط« الثاثاء، 
جهة  من  والناتو  أميركا  بين  مشكلة  هناك  أن  موضحا 

وروسيا من جهة أخرى.
روسية  ــوات  ق هناك  بــأن  معلومات  »هناك  أضــاف 
تركيا  علي  يضغطوا  لن  وبالتالي  فاغنر،  غير  رسمية 

القوات  ويتركون  ليبيا،  عليهم خروجها من  التي يسهل 
الروسية التي يصعب خروجها«.

اإلطار  »في  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  وتابع 

ــن مع  ــح ن ــام  ــعـ الـ
القوات  كــل  ــروج  خ
ليبيا  من  األجنبية 

معاه  مقاتا  لو  حتى 
موس«.

توقعات أميركية
مركز  قــال  متماس،  سياق  في 

قد  روسيا  إن  األحــد،  أميركي،  بحثي 
لكل  عسكري  بدعم  ليبيا  في  مزدوج  بدور  تقوم 

القيادة  وقــوات  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من 
ذاته،  الوقت  في  حفتر  خليفة  المشير  بزعامة  العامة 
متنازعة«  أطراف  »دعم  في  سوابق  لموسكو  أن  معتبرة 

في بلد واحد.
والتي  البحثية  األطلسي«  »المجلس  مؤسسة  وقالت 
رغم  إنه  واشنطن،  األميركية  العاصمة  في  مقرها  يقع 
الجماعات  تفكيك  »خطوات  دعم  عن  الروسي  اإلعان 
في  ــراف  األط جميع  قبل  من  والميليشيات  المسلحة 
رسمية  غير  عسكرية  قوة  تملك  موسكو  فإن  ليبيا«، 
تحافظ  وقد  »فاغنر«،  وهي  العامة  القيادة  قوات  تدعم 

على وجودها العسكري في ليبيا.

الموافقة الرسمية على حل الميليشيات
العلوم  أستاذ  أعــده  الــذي  المؤسسة،  تقرير  ــاف  وأض
المقيم  غير  والباحث  ميسون،  جورج  بجامعة  السياسية 
قبل  المنعقد  برلين  مؤتمر  أن  كاتز،  مارك  بالمجلس، 
نحو شهر، دعا إلى ضرورة »دمج األفراد المناسبين من 
الدولة  مؤسسات  في  حلها  المقرر  الليبية  الميليشيات 

عليه  وافقت  ما  وهو  والعسكرية«،  واألمنية  المدنية 
موسكو.

كان  إذا  ما  اإلطاق  على  الواضح  من  »ليس  وتابع: 
في  المتمركز  الرسمي  الليبي  للجيش  سيخضع  حفتر 

الغرب أو أنهم سيرحبون به وبقواته«.
أن  إلى  الماضي،  الخميس  نشر  الذي  التقرير،  ونبه 
تركيا قالت إنها بالفعل ال تنوي سحب قواتها المسلحة 
من غرب ليبيا ألنها موجودة بناء على اتفاق مع حكومة 
القوات  بقيت  وأضـــاف:»إذا  السابقة.  الوطني  الوفاق 
تسحب  أن  فيه  المشكوك  فمن  ليبيا،  غرب  في  التركية 

موسكو قوات فاغنر«.

الدور الروسي بين الدبلوماسية والواقع
الروسي  الرئيس  إعان  من  الرغم  على  أنه  إلى  ونوه 
الروسي  االنسحاب  أشكال  من  شكا  بوتين  فياديمير 
يحدث.  لم  هــذا  فــإن  عــدة،  مناسبات  في  سورية  من 
تفكيك  ضـــرورة  على  روســيــا  اتــفــاق  ــإن  ف »وبالتالي 
ليبيا قد ال يعكس  والميليشيات في  المسلحة  الجماعات 

نية روسية فعلية لسحب قوات فاغنر من ليبيا«.
ليست  »فاغنر«  أن  نفسه  بوتين  أعلن  فقد  أيضا، 
ال  األخيرة  وأن  الروسية  بالحكومة  صلة  على 
»في  أنه  التقرير  واعتبر  رواتبها.  تدفع 
أن  لموسكو  يمكن  الــحــالــة،  ــذه  ه
عن  مسؤولة  ليست  بأنها  تجادل 
فاغنر،  وجـــود  لتفكيك  العمل 
بقاء هذه  يريد  أن حفتر  وطالما 
فيه  المشكوك  فمن  القوات، 
الوحدة  حكومة  تتمكن  أن 
على  إجبارها  مــن  الوطنية 

المغادرة، حتى بدعم تركي«.
لبوتين  »يمكن  ــع:  ــاب وت
االدعاء  في  يستمر  أن  بالطبع 
لها  عــاقــة  ال  مــوســكــو  بـــأن 
األدلــة  من  الرغم  على  بفاغنر 

القوية على عكس ذلك«.
أنه  األميركية  المؤسسة  ورأت 
موسكو  تقنع  أن  أيضا  الممكن  »من 
رسمية  بدعوة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
اتفاق  غرار  على  ليبيا  في  روسي  عسكري  لوجود 

حكومة الوفاق الوطني مع تركيا«.
القيام  الوطنية  الوحدة  لحكومة  يمكن  أنه  وأوضحت 
أو  واحدة  عسكرية  قاعدة  المتاك  روسيا  ودعوة  بذلك 
إضافية  حماية  يمنحها  أن  شأنه  من  هذا  »ألن  أكثر، 
تأمل. وقد تكون موسكو حينئذ  أو هكذا قد  ضد حفتر، 

على استعداد لرؤية قوات )فاغنر( وهي تغادر ليبيا«.
أطــراف  تأييد  في  بوتين  نهج  إلــى  التقرير  ولفت 
متنازعة في بلد واحد ليكون لبلده تأثيرا عليهم جميعا، 

مثل سورية، واليمن، وأفغانستان.
وأوضح: »في سورية تدعم موسكو بقوة نظام األسد، 
من  مجموعتين  بين  التوازن  تحقيق  إلى  روسيا  وسعت 
السوريون.  واألكراد  وتركيا  وإسرائيل  إيران  الخصوم: 
الحوثيين  اليمن، تتمتع موسكو بعاقات جيدة مع  وفي 
من  المدعومة  هادي  وحكومة  إيران،  من  المدعومين 
من  المدعومين  الجنوبيين  واالنفصاليين  السعودية، 

اإلمارات«.
جيدة  عاقات  على  موسكو  تحافظ  أفغانستان،  وفي 
سيكون  ولذلك  وطالبان،  كابل  حكومة  من  كل  مع 

عاديا أن تدعم موسكو األطراف المتصارعة في ليبيا.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة 
20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في  إقفال  الموقتة،  الوطنية 
كشفا  الوزارة  نشرت  كما  الباد،  وجنوب  وغرب  شرق  مناطق 
بقرار  المستهدف  الخاصة  والكليات  الجامعات  أسماء  يتضمن 

اإلقفال.
قرار  إن  »فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  ــوزارة،  ال وقالت 
بقرار  المشكلة  للجنة  النهائي  التقرير  على  »بناء  جاء  اإلقفال 
 2021 لسنة   )22( رقم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم )63( لسنة 
2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة 

حسب المناطق الجغرافية«.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثاثاء، أن 
الجامعات والكليات الخاصة التي تقرر إقفالها ال تتوافر لديها 
»معايير الجودة المطلوبة حسب التقرير« الذي أعدته اللجنة 
الجامعات  بهذه  الدارسين  الطلبة  داعية  الوزير،  المكلفة من 
إعادة  لغرض  ستشكل  التي  باللجنة  االتصال  إلى  والكليات 

تنسيبهم.
ليبيا،  في  الخاصة  الجامعات  بعض  مستوى  تدهور  ورغم 
قائمة  حكومية  ليبية  جامعات  ثاث  دخلت  المقابل  في  لكن 
موقع  حسب   ،2020 للعام  أفريقية  جامعة   200 أفضل 

»يونيرانك« المتخصص في تصنيف الجامعات األفريقية.
»القائمة  الدولية  الطبية  الليبية  الجامعة  وتوسطت 
99، قائا  األفريقية« رغم حداثة نشأتها، وجاءت في المرتبة 
عال  تعليم  مؤسسة  وهي   ،2007 العام  في  تأسست  إنها 
خاصة غير ربحية تقع في مدينة بنغازي، لكن ترتيبها عالميا 
كان 5217، تبعتها جامعة طرابلس في المرتبة 123 أفريقيا 
و5971 عالميا، علما بأنها تأسست في العام 1957، في حين 
جاءت جامعة مصراتة في المرتبة الثالثة وطنيا و166 أفريقيا 

و6946 عالميا.

معايير تصنيف الجامعات
»بناء  جاء  الترتيب  أن  إلى  القائمة  على  المشرفون  وتوصل 
بدال  الخاصة  مصادره  من  الموقع  يجمعها  معلومات  على 
مواقعها  في  الجامعات  توفرها  معلومات  على  االعتماد  عن 

اإللكترونية، كما هو الحال في التصنيفات األخرى«.
للجامعات  تقييمه  في  معايير  عدة  على  التصنيف  ويعتمد 
ألعضاء  المنشورة  األبحاث  وكذا  األكاديمية  السمعة  »تشمل 
وكفاءة  جاهزية  حول  التوظيف  جهات  وآراء  التدريس  هيئة 
تكون  أن  ــرى  األخ المعايير  بين  ومــن  الجامعة«.  خريجي 
الدولة،  كل  لدى  العالي  التعليم  وزارة  في  »معتمدة  الجامعة 

وتمنح دروسا في الليسانس، الماجستير، والدكتوراه«.

وزارة التعليم العالي تقرر إقفال 
20 كلية وجامعة خاصة

السلمي  للتعايش  فزان  ملتقى  إن  الرئاسي،  المجلس  قال 
ميثاقا  طرابلس  في  االثنين،  أصــدر  االجتماعي  والوئام 

وقعته جميع المكونات االجتماعية في الجنوب.
تحت  طرابلس  في  االثنين،  صباح  الملتقى،  وأقيم 
جلسة  وحضر  موحدة«،  واحدة  ليبيا  أجل  من  »فزان  شعار 
وموسى  الالفي  عبداهلل  الرئاسي،  المجلس  عضوا  االفتتاح، 
االجتماعية  المجالس  ــاء  ورؤس بلديات  وعمداء  الكوني، 

بالجنوب، وممثلو مختلف المكونات االجتماعية بفزان.
عن  والــدولــة  النواب  مجلسي  من  أعضاء  حضر  أيضا 
والمنظمات  البعثات  ورؤســاء  السفراء  من  وعدد  الجنوب، 
لدى  المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  الدولية 

ليبيا.

نقلة كبيرة
الحدث  هذا  أن  فيها  أكد  بكلمة  الملتقى  الكوني،  وافتتح 
في  الشاملة  الوطنية  المصالحة  تحقيق  نحو  كبيرة  نقلة 
من  »فـــزان«  به  مــرت  ما  إلــى  الــوطــن، مشيرا  ــوع  رب كل 
السنوات  خالل  اجتماعية  وخالفات  وتجاذبات  صراعات 

الماضية.
أمل  »بارقة  اعتبره  الذي  الملتقى  عقد  أهمية  إلى  وأشار 
وأعرب  الجنوب«،  أبناء  كل  بين  السلمي  للتعايش  تؤسس 
لمبادرات  دافعا  المبادرة،  هــذه  تكون  أن  في  أمله  عن 

وطنية أخرى في كل أنحاء البالد.
فزان  وثيقة  بتوقيع  الملتقى  نجاح  إن  الكوني  وقــال 
إلى  ــول  ــوص ال طــريــق  فــي  خــطــوة  السلمي،  للتعايش 

االنتخابات في موعدها المحدد.
جديدا  تاريخا  يمثل  »اليوم  أن  الالفي،  أكد  جانبه  من 
المبادئ  أن  مضيفا  فزان«،  بمنطقة  جديدة  لمرحلة  يمهد 
في  الواحد  الوطن  أبناء  بين  السلمي  للتعايش  األساسية 

الجنوب تعزز تحقيق السالم والتقدم والتنمية واالزدهار.
فزان  ميثاق  في  وردت  التي  الثوابت  أن  الالفي  أضاف 
مظاهر  من  للحد  المحكم  اإلطار  تضع  السلمي  للتعايش 
مشيدا  والخاصة،  العامة  الحقوق  على  والتعدي  العنف 
جاء  ما  بتنفيذ  التزامه  أكد  من  كل  ووطنية  بـ»شجاعة 
حماية  في  الملتقى  نجاح  أن  واعتبر  بــنــود«.  من  فيه 
الوطن لتحقيق مشروع  أبناء  الجنوب، سيكون حافزا لجميع 
التي  الليبي،  التراب  الشاملة على كامل  الوطنية  المصالحة 

»أخذ المجلس الرئاسي على عاتقه تنفيذها«

االتحاد األفريقي
محمد  الــرئــاســي،  المجلس  رئيس  طالب  جهته،  مــن 
الفعال  الدعم  مزيد  »بتقديم  األفريقي  االتحاد  المنفي، 
مبادرات  نتائج  وتعزيز  ليبيا،  في  والمصالحة  السلم  لجهود 
على  مشددا  الليبية«،  ــة  األزم إلنهاء  المجاورة  البلدان 

الدوليين  والشركاء  المتحدة  األمم  مع  التنسيق  »ضــرورة 
مع االتحاد األفريقي لحلحلة جميع القضايا العالقة«.

رئيس  مــع  اإلثــنــيــن،  المنفي،  لــقــاء  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
في  نغيسو  ساسو  دينيس  برازافيل،  الكونغو  جمهورية 
المخابرات  جهاز  رئيس  بحضور  الكونغولية،  العاصمة 

العامة الليبية، اللواء حسين العائب.
المجلس  لرئيس  اإلعــالمــي  المكتب  بيان  وحسب 
الذي  الكونغولي،  والرئيس  المنفي  لقاء  فإن  الرئاسي، 
آخر  بحث  بليبيا،  المعنية  األفريقية  اللجنة  يــتــرأس 
الرئيس  أن  إلى  مشيرا  ليبيا،  في  السياسية  المستجدات 
المصالحة  لدعم  المنفي  جهود  على  أثنى  ساسو  دينيس 

الوطنية واالستقرار في البالد.
أن  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  أضاف 
بدعم  الرئاسي  المجلس  التزام  اللقاء  خالل  جدد  المنفي 
ودعم  المقبلة،  االستحقاقات  وكافة  االنتخابي،  المسار 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  وعمل  المصالحة،  مشروع 
لليبيا،  العون  يد  »لمد  األفريقي  االتحاد  داعيا   ،)5+5(
والقارة  المنطقة،  على  لينعكس  واالستقرار  األمن  لتحقيق 
جمهورية  إلــى  وصــل  المنفي  عــام«.  بشكل  األفريقية 
دينيس  الرئيس  استقباله  في  وكــان  برازافيل،  الكونغو 
لزيارة  الجاري  يوليو   15 في  دعــاه  الــذي  نغيسو،  ساسو 
في  واألمني  السياسي  الوضع  تطور  لمناقشة  الكونغو؛ 

ليبيا، وفق بيان المجلس الرئاسي.

مقتل الكاني
الثالثاء،  ترهونة«،  »ضحايا  رابطة  طالبت  قريب  سياق  في 
المطلوب  الكاني  محمد  مقتل  في  عاجل  تحقيق  بفتح 
مدينة  في  قتل  جرائم  ارتكاب  بتهمة  العام  النائب  من 

في  عليها  عثر  التي  الجماعية  بالمقابر  عالقة  لها  ترهونة، 
»الوسط«  اطلعت  بيان،  في  الرابطة  المنطقة.واستنكرت 
هذا  »اغتيال  أن  معتبرة  الكاني«،  »اغتيال  منه  نسخة  على 
معلومات  يحمل  ألنه  القانون  نطاق  خارج  وإعدامه  المجرم 
الجرائم  وعديد  ومرتكبيها  الجماعية  المقابر  عن  وأســرارا 

الجنائية«.
مدينة  من  متطابقة  معلومات  أفادت  سابق،  وقت  وفي 
مسلحين  أن  المعلومات  وأوضحت  الكاني،  بمقتل  بنغازي 
بوعطني  منطقة  في  إقامته  بمقر  الكاني  على  النار  أطلقوا 

في بنغازي، فيما لم يتبين الجهة التي تقف وراء اغتياله.
بحاجة  التحقيقات  أن  ترهونة«  »ضحايا  بيان  وأوضــح 
قفل  وعــدم  التحقيقات  الستكمال  واألســـرار  للمعلومات 
المجرمين، مطالبا بـ»فتح تحقيق عاجل من  الملف باغتيال 
الموجودين  المجرمين  باقي  وتسليم  العام  النائب  مكتب 
في  الرابطة  دعت  كما  للقضاء«،  الشرقية  المنطقة  في 
المختصة،  الجهات  إلى  الكاني  جثمان  »تسليم  إلى  بيانها 

ألخد عينات تحليل البصمة الوراثية للتأكيد على هويته«.

عقوبات أميركية وأوروبية
المتحدة  الــواليــات  فرضت  الماضيين،  العامين  وخــالل 
»ميليشيا  قائد  من  كل  على  عقوبات  ــي  األوروب واالتحاد 
على  عبدالرحيم،  وشقيقه  الكاني،  خليفة  محمد  الكانيات« 

والقانون  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  في  تورطهما  خلفية 
اإلنساني الدولي في ليبيا.

عقوبات  األوروبــي،  االتحاد  فرض  الماضي،  مارس  وفي 
نطاق  خارج  قتل  عمليات  بارتكاب  اتهامهما  خلفية  على 
في   2020 ويونيو   2015 بين  القسري  واإلخفاء  القانون 

مدينة ترهونة غرب ليبيا التي سيطروا عليها منذ سنوات.
عقوبات  المتحدة  المملكة  فرضت  الماضي  مايو  وفي 
الكاني،  ومحمد  عبدالرحيم  وقائديها  »الكانيات«  على 
جيمس  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شؤون  وزير  وقال 
بأن  واضحة  رسالة  فيها  العقوبات  »هــذه  إن  كليفرلي 
اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات  عن  المسؤولين 
سوف  ليبيا  في  اإلنساني  الدولي  القانون  انتهاكات  أو 

يحاسبون عن أفعالهم«.

قائمة سوداء
الخزانة  وزارة  استهدفت  الماضي،  العام  نوفمبر  وفــي 
محمد  وزعــيــمــهــا  الــكــانــيــات«  »ميليشيا  األمــيــركــيــة 
وفي  لكن  نفسها،  الجرائم  في  بالعقوبات  وعبدالرحيم 
األمن  لمجلس  تابعة  لجنة  روسيا،  منعت  نفسه،  الشهر 
جماعة»الكانيات«  إدراج  مــن  المتحدة  لألمم  التابع 
النتهاكات  الــســوداء  القائمة  في  اإلدراج  من  وزعيمها 
على  أوال  األدلــة  مزيد  بـ»رؤية  وطالبت  اإلنسان،  حقوق 
الكاني  إخوة  من  اثنان  وقتل  مدنيين«.  قتلت  الجماعة  أن 
محسن  النقيب  هما   ،2019 سبتمبر  العاصمة  حرب  في 
نعتهما  اللذين  الكاني  عبدالعظيم  والجندي  الكاني، 
جوي  قصف  إثر  »استشهدا  إنهما  وقالت  العامة«  »القيادة 
الوفاق  لحكومة  الداعم  المسير  التركي  الطيران  قبل  من 

في محور السويحلي بطرابلس«.

اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ترهونة
على  والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت  جهتها  من 
في  جديدتين  جماعيتين  مقبرتين  اكتشاف  المفقودين، 
فرقها  إن   ، الثالثاء  بيان  في  الهيئة،  وقالت  ترهونة. 
بالمشروع  جديدتين  مقبرتين  اكتشاف  مــن  تمكنت 

الزراعي )5 كيلو( بترهونة.
رئيس  أعــلــن  الــمــاضــي،  ابريبل  مــن  الخامس  ــي  وف
صحفي  مؤتمر  خــالل  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس 
للمصالحة  العليا  المفوضية  تأسيس  طرابلس،  في  عقده 
لجميع  »صرحا  ستكون  المفوضية  أن  وأوضــح  الوطنية. 
بما  بينهم  فيما  العدالة  وتحقيق  الضرر  وجبر  الليبيين 

يكفله القانون«.
و6  رئيس  من  الوطنية  المصالحة  مفوضية  وتتشكل   
فعاليات  اختتمت  الماضي،  يونو  من  األول  وفي  أعضاء. 
والتي  للمصالحة،  الوطنية  للمفوضية  التأسيسي  الملتقى 
للمفوضية،  القانوني  اإلطـــار  لوضع  يومين  استمرت 
وخبراء  ليبيا  في  األممية  البعثة  في  أعضاء  بمشاركة 

قانونيين ليبيين ومندوبين عن عدد من دول الجوار.

محليات www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تركيا في مرمى العقوبات األميركية

مصالحة فزان.. تاريخ جديد في الجنوب

بسبب دورها في ليبيا

● أنقرة تحاول التنصل من مسؤوليتها في تدهور األوضاع الليبية

القاهرة - الوسط

المنفي يطالب االتحاد األفريقي بدعم فعال لجهود السلم والمصالحة في ليبياالمكونات االجتماعية توقع على »ميثاق فزان للتعايش السلمي«
طرابلس ـ طبرق - الوسط: فراس بن علي

أعضاء بمجلس الشيوخ يضغطون 
لحرمان أنقرة من تكنولوجيا 

الطائرات المسيرة

المشري: دول العالم »تغض الطرف 
عن الوجود التركي في ليبيا«

الالفي: إطار محكم للحد من مظاهر العنف 
والتعدي على الحقوق العامة والخاصة

مركز أميركي: روسيا قد تدعم 
حفتر والحكومة الموقتة 

عسكريا.. وتركيا لن توقفها

الكوني: الحدث نقلة كبيرة نحو 
تحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة في كل ربوع الوطن

● جانب من ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام االجتماعي، 26 يوليو 2021.
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رسمية  غير  جهات  باتت  أساليب  عن  أميركية  دراسة  كشفت 
وتجار تونسيون »كبار« يعتمدون عليها تضع ليبيا كمنطقة عبور 
لتخزين السلع المستوردة والمنتجة في الصين أو تركيا وشحنها 
البرية،  الطرق  بدل  التونسية  والموانئ  البحرية  الشبكات  عبر 

وذلك لتجاوز القيود الضريبية.
واستند معهد مالكوم كير كارنيغي للشرق األوسط في دراسة 
بعنوان: »الوجه الخفي للتجارة غير الرسمية العابرة للحدود في 
تونس بعد العام 2011« المنشورة منتصف يوليو الجاري، إلى 
مقابالت مع تجار ومهربين وأعضاء في جمعيات تجارية وخبراء 
األمن  أجهزة  في  وعناصر  حكوميين  وموظفين  اقتصاديين 
التونسية، مؤكدة تسبب تشديد اإلجراءات األمنية في المناطق 
مع  التهريب  شبكات  على  للقضاء  المكثفة  والحملة  الحدودية 
ليبيا بزيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية للشبكات التجارية عبر 
الحدود البرية، وبالحد من تدفقات السلع والمنتجات التي كانت 
إلى  الدراسة  أشارت  أيضا  باحتياجاته.  التونسي  االقتصاد  تمد 
تسبب التغيرات التي شهدتها ليبيا، بما في ذلك هبوط أسعار 
النفط وإصالح نظم الدعم الحكومي، في تباطؤ نشاط االقتصاد 

الحدودي.
لم  الحدودية،  المناطق  عند  األمنية  اإلجــراءات  تعزيز  ورغم 
تتمكن السلطات التونسية من القضاء كليا على ممر »الخط« 
البري. ومع أن الحكومة التونسية تحدثت عن مصادرة كميات 
من  الممتدة  الفترة  في  المهربة،  والسلع  البضائع  من  ضخمة 
ديسمبر 2015 إلى يناير 2016، تشير تقارير أخرى إلى استمرار 

أنشطة التهريب نظرا إلى الخروقات الكبيرة.

حيل جديدة للتجار الكبار
الليبية  التونسية-  الحدودية  المدن  في  أجريت  التي  الدراسة 
لجأ  جديدة  حيل  عن  كشفت   2020 العام  وخريف  صيف  خالل 
وجهات  مستودعات  مع  يتعاملون  الذين  التجار»الكبار«  إليها 
شحن تعمل لحسابهم، ويستخدمون ليبيا بمثابة نقطة عبور. 
تركيا  من  أساسية  بصورة  المستوردة  البضائع  تسلم  حيث 
تونس  إلى  تنقل  ثم  أيضا،  هناك  تخزن  و  ليبيا  في  والصين 
والمجموعات  التونسية  األمنية  األجهزة  مع  ترتيبات  خالل  من 

المسلحة الليبية وفق معهد كارنيغي.
طريق  عن  بضائعهم  ينقلون  الذين  »الصغار«  التجار  أما 

»الخط«البري، فهم مجرد باعة في أسواق الشوارع أو عمال شحن 
الدراسة  وفسرت  بالبضائع.  األسواق  هذه  في  المتاجر  يزودون 
األمر بأن المشهد األمني المفكك في غرب ليبيا ترك صغار التجار 
التونسيين تحت رحمة القوى التي تسيطر على الجانب الليبي من 
معبر رأس جدير. وفيما تعمل الشبكات الكبرى بسهولة نسبية، 
غالبا ما يتعرض صغار التجار لالبتزاز من المجموعات المسلحة 

التي تسيطر على الطرقات التجارية.
تونس  أن  األميركية،  الدراسة  حسب  ت  مصادر  وأوضحت 
أدركت ضرورة التخفيف من الضغوط على المناطق الحدودية، 
محلية  وبلديات  الهدف  محددة  مدنية  لمجموعات  فسمحت 
على  القائمة  الدبلوماسية  وفي  مبادرات شعبية  باالنخراط في 
اتفاقات  عن  أسفر  ما  األرض،  على  األشخاص  بين  التواصل 

حول التجارة الحدودية مع مراكز نفوذ محلية ليبية.

اتفاقات بعيدا عن السلطة
وأصبحت هذه االتفاقات الشعبية التي أطلقها فرقاء بعيدا عن 
نظرا  ولكن  السائد.  المعيار  بينهم  ما  في  وأبرموها  الدولتين 
الليبية،  الفصائل  الوضع األمني والخصومات بين  إلى هشاشة 
فشلت هذه االتفاقات في تأمين آليات مستدامة للتجارة تحتاج 
من  تتمكن  كي  تونس  الواقعة شرق  الحدودية  األراضي  إليها 
التجاري  المشهد  يعاني  الصمود واالستمرار. واألهم من ذلك، 
بين  االستقطاب  ويشوبه  والتجزئة،  االنقسام  أيضا  التونسي 

الفرقاء الذين تحركهم مصالح متباينة.
وصغار  المدنية  المجموعات  أن  األميركية  الدراسة  وأكدت 
مستقبل  لدعم  ــم  دائ اتفاق  انــتــزاع  يــريــدون  الذين  التجار 
اقتصادي حيوي، يقبلون بالسقف الذي تفرضه السلطات الليبية 
على قيمة البضائع التي تشحن من ليبيا في إطار معركتها ضد 
الليبي.  االقتصاد  يعانيه  الذي  السلع  نقص  وإدارتها  التهريب 
االتفاقات  من  التحرر  إلى  التجار  كبار  يسعى  النقيض،  وعلى 
الحد  تحقيق  أجل  من  الحدود  عند  بها  المعمول  والترتيبات 
القدرة  يملكون  وهم  السوقية.  والحصة  األربــاح  من  األقصى 
والمجموعات  التونسية  األمنية  للقوى  األمـــوال  دفــع  على 
المسلحة الليبية من أجل الحصول بطريقة حصرية على بعض 

السلع وتأمين نقلها عبر تونس.
جدير  رأس  بمعبر  الحدود  إغالق  حوادث  إلى  التقرير  وعاد 
للسماح للتجار التونسيين الصغار بإدخال البضائع، وعلى إثرها 
أجاز اتفاق مشترك لكل مسافر، نقل كميات صغيرة من البضائع 
المختلفة )مثال مكيفان هوائيان، أو ثالثة إطارات، أو بضع عبوات 

وقود(، على أال تتعدى القيمة اإلجمالية لهذه البضائع 10 آالف 
 450 قدرها  ضريبة  مقابل  أميركيا(،  دوالرا   2225( ليبي  دينار 
دينارا تونسيا )أي نحو 165 دوالرا( تسدد إلى السلطات الجمركية 

التونسية.
الذين  التجار  كبار  أنشطة  ليعرقل  كان  االتفاق  هذا  ولكن 
مصلحة  فمن  ليبيا.  من  البضائع  من  كبيرة  كميات  ينقلون 
هؤالء أال يكون هناك سقف لقيمة السلع التي يسمح بشحنها، 
الكفاية  فيه  بما  مرتفع  السقف  أن  من  يتأكدوا  أن  أقله  أو 

ليتمكنوا من جني األرباح من هذه الترتيبات.
ونجح كبار التجار في إسقاط هذا االتفاق في سبتمبر 2019 
ألف   150 إلى  المستوردة  السلع  قيمة  سقف  لرفع  وتفاوضوا 
هذا  على  الضريبة  تحديد  مع  دوالر(   54500( تونسي  دينار 
المبلغ بـ3500 دينار تونسي )1275 دوالرا(. وبعد بضعة أيام، 

ألغي السقف تماما.
وانضم إلى المهربين التونسيين الكبار في مفاوضاتهم حليف 
زوارة،  مدينة  شحن  وكالء  في  يتمثل  الليبي  الجانب  من  مهم 

يعملون بالقرب من معبر رأس جدير الحدودي.
األميركية ال يعتبر هؤالء هيئة رسمية؛ بل  الدراسة  وحسب 
سماسرة يتقاضون أموالهم من كبار التجار لقاء تسهيل التبادالت 
التجارية عند معبر رأس جدير؛ حيث أقاموا مكاتب لهم. وأثناء 
صياغة االتفاق الذي حصل عليه صغار التجار، والذي حدد سقف 
زوارة  شحن  وكــالء  حمل  البضائع،  على  ليبي  دينار  آالف   10
السالح وتجمعوا أمام مبنى بلدية زوارة، على الجانب الليبي من 

الحدود، للتنديد به. ووصف أحد أعضاء جمعية تجار بنقردان ما 
االتفاق  عرقلة  وتمكنوا من  البلدية  »لقد حاصروا  قائال:  حصل 
وكالء  فينسق  التونسي،  الجانب  على  أما  ساعة«.   24 خالل 
لتسهيل  يعملون كوسطاء  تونسيين  زوارة مع سماسرة  شحن 
الليبيون  مرور البضائع ولهذه األسباب، ال يعتبر وكالء الشحن 
في زوارة والسماسرة التونسيون أن إبرام اتفاق لتحديد سقف 
الواردات، وفرض ضريبة ثابتة، يصبان في صالحهم، نظرا إلى 
أنهم يستفيدون من حالة غياب الشفافية على الحدود وإمكانية 

التفاوض بشأن قيمة الضريبة بشكل غير قانوني.

شبكات الجزء الجنوبي الحدودي مع ليبيا
رأس  في  التوترات  وتنامي  األمني  الوضع  تدهور  أدى  أيضا 
من  الجنوبي  الجزء  في  تعمل  التي  الشبكات  صعود  إلى  جدير 
التونسية.  ذهيبة  بلدة  محيط  في  وخصوصا  ليبيا  مع  الحدود 
في  العاملين  المهربين  انخراط  الى  األميركي  المعهد  الفتا 
تطاوين  منطقة  في  ثانويا  حدوديا  معبرا  تشكل  التي  ذهيبة، 
في  الليبية،  الحدود  من  مقربة  على  تونس،  جنوب  الواقعة 
عملية نقل البضائع في إطار سلسلة توريد تمتد من طرابلس 
الذين كانوا  لتجار بنقردان  إلى بنقردان وغيرها. وباتوا شركاء 
ضرائب  إلى  الخاضعة  السلع  لعبور  أخرى  ممرات  عن  يبحثون 

مرتفعة أو المحظورة، كالتبغ مثال.
ومع ذلك، يواجه االقتصاد الحدودي صعوبات جمة بسبب 
الليبية،  التونسية-  الحدود  على  السائدة  يقين  الال  حالة 
والناجمة عن المشهد األمني الفوضوي وعمليات اإلغالق غير 
المتوقعة. ورغم أن االقتصاد الحدودي شكل مصدر دخل آلالف 
وساهم  تونس،  في  الجنوبية  المناطق  سكان  من  األشخاص 
يعد  لم  باحتياجاتها،  الداخلية  المناطق  أسواق  تزويد  في 

الوضع كذلك اليوم.
حادا،  انخفاضا  المنقولة  البضائع  كميات  انخفضت  وقد 
الكبار  المهربين  شبكات  على  االعتماد  الضروري  من  وبات 

التي باستطاعتها التعامل مع الوضع المحلي غير المستقر.
التونسيين  البريين  الموردين  قمع  أدى  ذلك،  على  عالوة 
من  للحدود  العابرة  الشبكات  تشكيل  إعادة  إلى  والليبيين 
خالل تحفيز النشاط في الممرات البحرية. وفيما يتم استبدال 
سوق بنقردان بحركة ناشطة جدا في الموانئ التونسية مثل 
التجار  كبار  حتى  بات  العاصمة،  وتونس  وصفاقس  سوسة 
والشبكات  التجار  منافسة  في  يواجهون صعوبة  برا  العاملين 

العاملة بحرا.

في محاولة لمحاصرة زحف »وحش كورونا« القاتل 
الوطنية  الوحدة  حكومة  اتخذت  ليبيا،  أرجاء  في 
قرارات  عدة  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة  الموقتة 
المدن  في  الفتاك  الفيروس  تفشي  لوقف  صارمة 
لمدة  التجوال  حظر  منها  كافة،  الليبية  والمناطق 

خمسة عشر يومًا.
»كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  ــام  أرق وسجلت 
المستجد« معدالت غير مسبوقة خالل أيام األسبوع 
فيما  يوميًا،  إصابة  آالف  ثالثة  متجاوزة  الجاري 

تجاوزت الوفيات 30 حالة يومي السبت والثالثاء.

السبت: 3845 إصابة.. و31 وفاة
الوطني  المركز  حسب  السبت  يوم  حصيلة  بلغت 
لمكافحة األمراض، 3845 إصابة بفيروس »كورونا 
المستجد«، فيما تماثلت 887 حالة للشفاء، بينما 

بلغت حصيلة الوفيات 31 حالة.
خالل  من  تسلم  إنه  بيان،  في  المركز  وقــال 
مختبراته 10023 عينة لتحليلها، أظهرت نتائجها 
سلبية 6178 عينة، فيما تأكدت إصابة 3845 حالة، 
2891 جديدة و954 مخالطة، بنسبة حاالت  منها 

موجبة 38.3

األحد: 3512 حالة.. و23 وفاة
بفيروس  جديدة  إصابة   3512 ليبيا  وسجلت 
»كورونا المستجد«، حسب إحصائية المركز الوطني 
تماثل  فيما  األحــد،  يوم  عن  ــراض  األم لمكافحة 
للشفاء 866 مصابًا، في حين توفي 23 آخرون، وفق 
اإلحصائية المنشورة على صفحة المركز في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.

اإلثنين: 3348 إصابة.. و24 حالة وفاة
 3348 األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وسجل 
إصابة جديدة بفيروس »كورونا المستجد«، اإلثنين.
وتماثل للشفاء 739 مصابًا، في حين توفي 24 
آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع 

»فيسبوك«، الثالثاء.

الثالثاء: 3161 إصابة جديدة.. و31 وفاة
جديدة  إصابة   3161 ليبيا  سجلت  اليوم  هذا  في 
إحصائية  حسب  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

المركز الوطني لمكافحة األمراض.
وأظهرت اإلحصائية شفاء 1013 مصابًا، ووفاة 
31 آخرين، وفق ما جاء على صفحة المركز في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
وارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس في ليبيا إلى 
نشطة،  و44  ألفًا   51 منها  حالة،  و470  ألفًا   243
و188 ألفًا و973 متعافى، و3453 متوفى، منذ بدء 

انتشار الوباء في البالد مارس العام الماضي.

قرارات صارمة
وفي محاولة منها لوقف تفشي وباء »كورونا« في 
أنحاء ليبيا، قررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
لمدة  التجول  حظر  فرض  الدبيبة  الحميد  عبد 
الوسطى،  المنطقة  بلديات  في كل من  أسبوعين 
وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، 
وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من الثالثاء 27 يوليو 
من الساعة السادسة مساًء حتى الساعة السادسة 
من صباح اليوم التالي، على أن »يستمر الحظر في 
كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار 
بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه«، وفق قرار مجلس 

الوزراء رقم )228( لسنة 2021 الصادر اإلثنين.
القرار  من  الثانية  المادة  في  الحكومة  وشددت 
على ضرورة أن »تقفل بشكل كامل خالل فترة حظر 

التجول جميع األنشطة التجارية بما فيها المقاهي 
والمطاعم، وتقفل التوادي والمتنزهات والحدائق«، 
الطبيعة  ذات  األنشطة  منها  »تستثنى  أن  على 
وأعمال  والصيدليات  والصحية  واألمنية  السيادية 
وحركة  واالتصاالت  والطاقة  والكهرباء  النظافة 

الشحن«.
استمرار  على  القرار  من  الثالثة  المادة  ونصت 
 )178( رقمي  الوزراء  مجلس  رئيس  بقراري  العمل 
االحترازية  اإلجــراءات  بشأن   2021 لسنة  و)179( 
يخالف  ال  »بما  كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة 
أحكام هذا القرار«، داعية مأموري الضبط القضائي 
تثبت  في حق من  النافذة  التشريعات  تطبيق  إلى 
مخالفتهم لهذا القرار. ونبهت الحكومة في المادة 
الرابعة من القرار على أنه »ال يتم إصدار قرارات قفل 
المؤسسات التعليمية واألنشطة التجارية من قبل 
مع  التنسيق  بعد  إال  البلديات  أو  المعنية  الوزارات 

وزارة الصحة«.

حملة في السائح
بلدية  في  والتنفيذية  األمنية  األجهزة  وأغلقت 
بـ»الشمع  واألســـواق  المحال  من  ــددًا  ع السائح 
المحال،  تلك  أصحاب  من  بعض  وإيقاف  األحمر«، 

لمخالفة التعليمات واإلرشادات الصحية.
بلدية  عميد  بمشاركة  حملة  خالل  ذلك  جاء 
نور  العميد  األربــع،  النواحي  أمن  ومدير  السائح، 
على  الداخلية  وزارة  بيان  حسب  الشتوي،  الدين 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 

الثالثاء.
ــراءات  اإلج تنفيذ  متابعة  إطــار  في  ذلك  يأتي 
فيروس  انتشار  من  للحد  واالحترازية  الوقائية 
على  العقوبات  وتطبيق  المستجد«،  »كــورونــا 

المخالفين من أصحاب المناشط التجارية.

نصف مليار من »نفقات الطوارئ«
وقرر رئيس الحكومة الموقتة، تخصيص نصف 
مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة إلنفاقها على 
الباب  من  خصمًا  والعاجلة،  الضرورية  االحتياجات 

الخامس من الموازنة )نفقات طوارئ(.
الحكومة  نشرته  ــذي  ال الدبيبة،  ــرار  ق ووفــق 
المعامل  المبلغ المخصص لتجهيز  اإلثنين، يتوزع 
ومصانع  خزانات  وتوفير  المرجعية،  والمختبرات 

األكسجين الطبي والمستلزمات التابعة.
الطبية،  والمستلزمات  األدوية  المبلغ  وسيوفر 
ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات اإلعاشة 
طبية  ومعدات  وأجهزة  العزل،  بمراكز  والنظافة 

لمراكز العزل.
ويوم األحد، قال الدبيبة، إن الحكومة ستخصص 
أجل  من  الصحة،  ــوزارة  ل دينار  مليون   500 نحو 
مجابهة جائحة »كورونا«، مؤكدًا أن وزارة الصحة 
ستعمل على توفير األكسجين لجميع مراكز العزل 

الصحي.
الخامس  العادي  االجتماع  خالل  الدبيبة،  وقال 
لمجلس الوزراء الذي عقد األحد، في مدينة سبها، 
فيروس  لمكافحة  األدويــة  من  شحنات  هناك  إن 
أنه  مؤكدًا  البالد،  إلى  تباعًا  ستأتي  »كــورونــا« 
يواصل جوالته على عديد المدن والمناطق لمتابعة 

األوضاع الصحية
من جهتها أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بديوان 
العزل  مركز  لدعم  طارئًا  طبيًّا  فريقًا  الصحة  وزارة 

بمدينة زليتن.
وشمل الفريق أطباء متخصصين وممارسين في 
العناية الفائقة، وفنيي عناية وتخدير وتمريض عزل، 
وذلك لتقديم الدعم الالزم للمركز بعد ما شهدته 

بفيروس  اإلصابات  عدد  في  ازديــاد  من  المدينة 
على  الـــوزارة  بيان  حسب  المستجد«،  »كــورونــا 
صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 

الثالثاء.
الوبائي  للوضع  نتيجة  االستجابة  هذه  تأتي 
الطوارئ  ــإدارة  ب المنوط  الــدور  وضمن  الراهن، 

لمكافحة »كورونا«.
ويوم الخميس الماضي، حذر عميد بلدية زليتن، 
الصحية  المنظومة  انهيار  من  حمادي،  مفتاح 
قائاًل:  بالفيروس،  اإلصابات  زيادة  مع  البلدية  في 

»الوضع كل يوم يسوء أكثر«.
على  سيئًا  وضعًا  البلدية  تشهد  أن  وتوقع 
حسب  الجارية،  الفترة  خالل  الوبائي  المستوى 
المؤشرات الحالية، بعدما سجلت أقسام العزل دخول 

حاالت كثيرة.

الوباء واستعدادات سرت
ملف  متابعة  المكلفة  البلدي  المجلس  عضوة  أما 
فقالت  أبوخريص،  هنية  سرت  بلدية  في  الصحة 
»سيئ«،  البلدية  في  الوبائي  الوضع  إن  اإلثنين، 
فيها  الطبية  بالمرافق  الخاصة  االستعدادات  وإن 
كورونا  فيروس  من  الجديدة  الموجة  لمواجهة 

»ضعيفة«.
وأكدت أبوخريص، في تصريح أمام قسم العزل 
الصحي في سرت، أن القسم »ال توجد به اإلمكانات 
المصابين  المرضى  حــاالت  الستقبال  الكافية 
الطبية  العناصر  ناحية  من  الخطير  بالفيروس 

الطبية«. والمعدات  والتمريض 

قسم  أن  أوضحت  البلدي  المجلس  عضوة 
أسطوانات  في  حادًّا  نقصًا  يعانى  الصحي  العزل 
تحتاج  مرضية  حــاالت  وجــود  رغم  األكسجين، 
هناك  أن  إلى  مشيرة  يوميًّا،  أسطوانتين  إلى 
بسبب  بالقسم  البارحة  ليلة  توفيتا  حالتين 
الجهات  أبوخريص  وناشدت  األكسجين.  نقص 
المختصة بالحكومة ووزارة الصحة وجهاز اإلمداد 
سرت،  مدينة  بجانب  والوقوف  النظر  الطبي 
الصحي  العزل  قسم  ويحتاجه  يلزم  ما  وتوفير 

للمرضى. والعالجية  الطبية  الخدمات  لتقديم 
وذكرت أن عدد الحاالت المرضية بقسم العزل 
وتتلقى  »كورونا«  بفيروس  المصابة  الصحي 
على  موجودون  حــاالت،  تسع  هم  حاليًا  العالج 
أجهزة التنفس الصناعي، مناشدة أهالي المدينة 
في  خاصة  القسم،  دعم  الخيرية  والمؤسسات 
هذه المرحلة لتوفير ما يمكن، ومد يد المساعدة 

بالقسم. العاملين  والتطوع مع 
كما وجهت عضوة المجلس البلدي سرت نداء 
التجمعات  بمنع  فيه  طالبتهم  البلدية  أهالي  إلى 
والمناسبات االجتماعية وغيرها، واتباع اإلجراءات 
منبهة  »كورونا«،  جائحة  من  للوقاية  االحترازية 
عائالت  وهناك  يرحم،  ال  »الفيروس  أن  إلــى 

ُأصيبت جميعها« وفق قولها.
إغالق مصرفين

الجمهورية  مصرف  إدارتا  أعلنت  وليد  بني  وفي 
األهلي،  الجين  سوف  ومصرف  وليد،  بني  فرع 
مساء اإلثنين، قفل أبوابهما أمام العمالء، وذلك 
بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس »كورونا 

المستجد«.
تعقيم  سيجري  أنه  المصرفين  إدارتا  وأكدت 
وقائي  كإجراء  بالكامل  المصارف  مقار  وتطهير 
بعد  المترددين  جميع  مطالبين  ــرازي،  ــت واح
واتباع  الكمامات  ارتداء  بضرورة  العمل  استئناف 

الوقائية. اإلجراءات 

التطعيم حمالت 
المركز  أعلن  التطعيم،  حمالت  صعيد  وعلى 
الوطني لمكافحة األمراض، أن حصيلة المطعمين 
ضد وباء »كورونا« بلغت 490 ألفًا و614 شخصًا، 

وفق آخر حصيلة صادرة عن المركز.
ويوم اإلثنين الماضي، تسلمت مخازن الحلقة 
الخامسة  الشحنة  الطبي،  اإلمداد  بجهاز  الباردة 
 500 وتتضمن  »سبوتنك«،  الروسي  اللقاح  من 
الدولي  معيتيقة  مطار  وصولها  بعد  جرعة  ألف 
مع  بالتنسيق  الجمركية  ــراءات  اإلج واستكمال 

الجهات ذات العالقة.
حكومة  رئيس  دشن  أبريل،  من  العاشر  وفي 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 

حملة تلقيح ضد »كوفيد - 19«.

الالجئين مفوضية 
لألمم  السامية  المفوضية  أعلنت  جانبها،  من 
بمبادرة  ترحيبها  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
الالجئون  تلقى  بموجبها  التي  الليبية،  السلطات 
 ،»19  - »كوفيد  ضد  التطعيمات  اللجوء  وطالبو 
إلى  باإلضافة  ثالثة،  بلدان  رعايا  جانب  إلــى 

الليبيين.
شملت  التي  األولى  التطعيم  حملة  وانطلقت 
عدة  في  الماضي،  السبت  أجانب،  رعايا  أيضًا 
مواقع بطرابلس، بهدف أولي يبلغ 40 ألف جرعة، 

وفق المفوضية في بيان لها الثالثاء.
ليبيا  في  المفوضية  بعثة  رئيس  نائب  وقال 
جمال زموم: »إننا نقدر النهج الشامل الذي تتبعه 
الفئات تساعد  اللقاح لجميع  إتاحة  ليبيا«، معتبرًا 

في التأكد من سالمة الجميع.
األكثر  أولئك  على  السلطات  بتركيز  أشاد  كما 
أمله أن  عرضة لخطر اإلصابة بالوباء، معبرًا عن 
مزيد  إلى  لتصل  وتتوسع  المبادرة  هذه  تستمر 

الالجئين.
42458 الجئًا وطالب  يذكر أن هناك أكثر من 
لجوء مسجاًل في ليبيا فروا من الحرب واالضطهاد 

في بلدانهم األصلية.

اللقاحات مخزون 
مليون  توفر  الزناتي،  علي  الصحة،  وزير  وكشف 
المختلفة  اللقاحات  من  جرعة  و440  ألفًا  و131 
المضادة لفيروس »كورونا المستجد« في ليبيا.

اللقاحات  أن  صحفي،  تصريح  في  ــح،  وأوض
من  جرعة  و250  ألــفــًا   951« بــواقــع  مــوزعــة 
سبوتنك، و175 ألف جرعة إسترازينكا، و150 ألف 

جرعة سينوفارم، و54 ألف جرعة فايزر«.
ألفًا  و143  مليون  وصول  ترقب  إلى  وأشــار 
ألفًا   116« كالتالي:  موزعة  أخرى  جرعة  و400 
فايزر،  ألف جرعة  و400 جرعة إسترازينكا، و243 
و142 ألف جرعة سينوفارم )1(، و142 ألف جرعة 

سينوفارم )2(، و500 ألف جرعة سبوتنك«.
بمنظومة  المسجلين  عــدد  أن  إلــى  ولفت 
إضافة  مواطنًا،  و369  ألفًا   916 بلغ  التطعيم 
الوبائي  الوضع  أن  مضيفًا  أجانب،   4703 إلى 
ببينما  جيد،  والجنوبية  الشرقية  المنطقتين  في 
حاالت  في  ــادًا  ازديـ الغربية  المنطقة  تشهد 

اإلصابة والدخول لمراكز العزل.

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

السنة السادسة
العدد 297 

29 يوليو 2021 م اخلميس
19 ذو احلجة 1442 هــ

ليبيا تحولت إلى »بوابة« لتهريب السلع التركية والصينية

حظر تجوال وإجراءات صارمة ملحاصرة »وحش كورونا«

الوسط - عبد الرحمن أميني

غلق محال وأسواق بـ »الشمع األحمر« 
لمخالفة اإلرشادات الصحية

490 ألفاً و614 شخصاً تلقوا اللقاح
.. والزناتي: لدينا 1.13 مليون جرعة

الحكومة تخصص نصف مليار دينار من 
»نفقات الطوارئ« لصالح وزارة الصحة

طرابلس العاصمة ومدن ليبية ـ 
مراسلو الوسط

»الصحة« ترسل فريقا طبيا لدعم مركز 
العزل في زليتن .. ومسؤولة ملف الصحة 

بسرت: الوضع سيئ

إقفال مصرفين في بني 
وليد بعد إصابة عدد من 

الموظفين بالفيروس

تجار تونسيون »كبار« يعتمدون »حيالً« 
تستخدم األراضي الليبية منطقة عبور 

لتخزين البضائع المستوردة

دراسة أميركية:

● طابور أمام مركز للتطعيم في ليبيا

● مسن ليبي يتلقي اللقاح المضاد لكورونا داخل مركز تطعيم في ليبيا

● منفذ راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
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هل تنجح عودته الثالثة لـ»السراي الكبير«؟

ميقاتي.. حل توافقي من عمق األزمة اللبنانية
بيروت - وكاالت

●   رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي

رئيس حكومة توافقي ال يحظى 
بحاضنة شعبية حتى في مسقط رأسه

 حافظ على عالقات جيدة مع دمشق .. ومالحق 
قضائياً بتهم »اإلثراء غير المشروع«

كانت  التي  الجنوبية  وجارتها  الشمالية  كوريا  اتصاالت  استئناف  يكون  أن  خبراء  يرجح 
مقطوعة منذ أكثر من عام، بمثابة شكل من أشكال رد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون على االقتراح األميركي إزاء الحوار.
ويعد اإلعالن المفاجئ من الطرفين أول مؤشر إيجابي بعدما كانت المحادثات بين البلدين 
يذكر.  دبلوماسي  تقارب  أي  تحقيق  في   2018 العام  عقدت  قمم  ثالث  فشل  منذ  متعثرة، 

وتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب الكورية )1953-1950(،
كافة  االتصال  قنوات  بإعادة تشغيل  حالة حرب،  يعدان عمليًا في  اللذان  الطرفان،  وأفاد 
الكورية  األنباء  وكالة  وذكرت  أبريل.  منذ  الرسائل  وتبادلهما  الثالثاء  أمس  من  أول  صباح 
الشمالية الرسمية أنه »وفقًا لالتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب 
إجراًء إلعادة تشغيل كل خطوط االتصال بين الكوريتين اعتبارًا من الساعة 10.00 في 27 
المتبادلة وتعزيز  الثقة  يوليو«. وأوردت أنهما »اتفقا على اتخاذ خطوة كبيرة نحو استعادة 

المصالحة«.
الثالثاء، رسائل  بيان  الجنوبية في  الكورية  الرئاسة  أعلنت  البلدين، وفق ما  وتبادل قادة 
شخصية منذ أبريل بهدف تحسين العالقات الثنائية. وقررا أن إعادة تشغيل قنوات االتصال 

ستشكل خطوة أولى مثمرة نحو استئناف العالقات.
ويأتي استئناف العالقات بعدما كانت المحادثات متوقفة، بعد عامين من تعثر ثالث قمم 
العام  جاي-إن،  مون  الجنوبية  كوريا  ورئيس  أون  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  بين 
2018. قطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي قنوات االتصال كافة، العسكرية والسياسية، في 
بإرسالها  الجنوب  في  ناشطين  اتهمت  لها  مناهضة  بمنشورات  تنديدها  بعد   2020 يونيو 

إلى الشمال.
الثالثاء.  الزعيمين صباح  جمع  هاتفي  باتصال  الجنوبية  كوريا  في  التوحيد  وزارة  وأفادت 
وقال مكتب مون إنهما »اتفقا أيضًا على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب 

وقت ممكن، والمضي قدمًا في العالقة مرة أخرى«.
وشكل رئيس كوريا الجنوبية أحد أبرز مهندسي التقارب بين الكوريتين العام 2018، الذي 
جرى في سياق أولمبياد بيونغ يانغ. وأدى ذلك إلى عقد أول قمة في التاريخ بين زعيم كوري 

شمالي ورئيس أميركي.
وعُقد االجتماع األول بين الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية 
الكوريتين  بين  المحادثات  وتوقفت  آخران.  لقاءان  وتبعه  سنغافورة،  في   2018 يونيو  في 
والمفاوضات بشأن البرامج النووية والباليستية للشمال، بشكل عام، منذ الفشل الذريع لقمة 

كيم-ترامب في فبراير 2019 في هانوي.
وبعد أيام قليلة من تعليق العمل بقنوات االتصال، دمرت بيونغ يانغ مكتب التواصل الواقع 
يانغ  بيونغ  يناير، تبنت  السلطة في  بايدن  األميركي جو  الرئيس  أراضيها. ومنذ تولي  على 
بين  تأرجحت  التي  ترامب،  والية  دبلوماسية  مع  تناقض  في  للغاية،  حذرًا  موقفًا  وواشنطن 

تبادل الشتائم وتبادل العناق أمام مختلف وسائل اإلعالم العالمية.
وفي يونيو، قال كيم إنه يتعين على بيونغ يانغ أن تستعد في آن معًا لـ»الحوار والمواجهة« 
مع واشنطن، مركزًا بوجه خاص على إمكانية »المواجهة«. وتعهد البيت األبيض من جهته 
»بمقاربة متوازنة« و»براغماتية« عبر الطرق الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وسط إقراره 

بأن المفاوضات مع بيونغ يانغ حول نزع السالح النووي ستكون »صعبة للغاية«.
واقترح الممثل الخاص للواليات المتحدة إلى كوريا الشمالية سونغ كيم في يونيو بلقاء 
ممثلين عن بيونغ يانغ »في أي مكان أو زمان من دون شروط مسبقة«. وقال األستاذ يانغ 
مو جين من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سول لوكالة »فرانس برس«: »يبدو أنه 
قرر أن السياسة الداخلية والخارجية في الشمال يمكن أن تستفيد من استعادة العالقات بين 

الكوريتين«.
المحادثات، شدد مون مرارًا على أهمية استعادة  الجمود في  الرغم من  أنه على  وأوضح 
العالقات بين الكوريتين. وأضاف: »ينبغي قراءة ذلك على أنه أول رد من كيم جونغ أون على 

سول وواشنطن«.

بعد ثالث قمم فاشلة منذ 2018

اتصاالت الكوريتني مجددا.. 
رسالة كيم جونغ أون إلى أميركا

وهو متزوج من مي دوماني ولهما ثالثة أوالد، ميرا وماهر 
ومالك.

يعود ميقاتي إلى سدة رئاسة الحكومة كمرشح توافقي 
الحاكمة،  السياسية  الطبقة  من  جزء  أنه  رغم  ما،  حد  إلى 
التي خرجت تظاهرات شعبية ضخمة تطالب بإسقاطها في 
بالفساد،  المتهمين  قائمة  على  اسمه  ويرد   .2019 العام 
»اإلثراء  بتهم   2019 العام  بعد مالحقته قضائيًا  خصوصًا 
اآلن،  حتى  نتيجة  إلى  تؤدِ  لم  عملية  في  المشروع«،  غير 

نفى تورطه بها. ولطالما 
1998، شغل  خالل مسيرته السياسية التي بدأها العام 
 2005 ميقاتي مناصب وزارية عدة. وتم تكليفه في العام 
الحكومة  رئيس  اغتيال  بعد  األولى  للمرة  حكومة  تشكيل 
انقسام  إلى  حينها  اغتياله  وأدى  الحريري.  رفيق  األسبق 
معارض  أحدهما  فريقين  بين  البالد  في  حاد  سياسي 
آخر  وفريق  وحلفاءه،  سعد  الحريري،  نجل  ضم  لسورية، 

مواٍل لسورية قاده »حزب اهلل«.
انتقالية  ترأس ميقاتي حينها لمدة ثالثة أشهر حكومة 
بتنظيم  األساسية  مهمتها  انحصرت  وزيرًا   14 من 

نيابية. انتخابات 
خلفًا  الثانية  حكومته  ميقاتي  شكل   ،2011 العام  وفي 
وزراء  استقالة  إثر  حكومته  سقطت  الذي  الحريري،  لسعد 
يمثلون »حزب اهلل« وحلفاءه. واتهم ميقاتي في حينه بأنه 
والعسكرية  السياسية  القوة  اهلل«،  »حزب  يد  في  »دمية« 
استقالة  ميقاتي  قدم   ،2013 العام  وفي  لبنان.  في  األبرز 
حكومته، معلاًل ذلك برفض األكثرية في الحكومة تشكيل 

االنتخابات. على  لإلشراف  هيئة 

 .2000 العام  األولى  للمرة  البرلمان  في  نائبًا  انتُخب 
1998 و2004. وتولى وزارة األشغال العامة والنقل بين 

حافظوا  الذين  اللبنانيين  السياسيين  من  ميقاتي  ويعد 
أحد  يعد  كان  أنه  حتى  دمشق،  مع  جيدة  عالقات  على 
أن  قبل  السنية،  الساحة  على  السياسيين  الحريري  خصوم 
رؤساء  »نادي  راية  تحت  اآلخرين  العامين  خالل  يتحالفا 

السابقين«. الحكومات 
أسس  أعمال.  كرجل  حافلة  مهنية  مسيرة  لميقاتي 
التي  »إنفستكوم«  شركة  الثمانينات  في  طه  شقيقه  مع 
عدد  في  االتصاالت  عالم  في  واسعة  أعمال  شبكة  لها 
العام  في  وأنشأ  وأفريقيا.  األوسط  الشرق  دول  من  كبير 
األعمال  مجال  في  تنشط  التي   »1 »إم  مجموعة   2007
»إم  شركة  في  أسهمًا  وتمتلك  المتنوعة،  االستثمارية 
والغاز  العقارات  قطاعات  في  وتعمل  العالمية،  إن«  تي 
التجارية  العالمة  مع شقيقه  أيضًا  ويملك  وغيرها.  والنفط 

الجاهزة. لأللبسة  »فاسونابل« 
مجموعة  فرع   »1 »إم  شركة  اشترت   ،2021 العام  في 
االتصاالت النروجية »تيلينور« في بورما. والشركة مدرجة 
على الالئحة السوداء لحركة »حملة بورما-بريطانيا« التي 
المجلس  مع  بأعمال  المرتبطة  الدولية  الشركات  تحصي 
اإلطاحة  إثر  الحكم  إلى  وصل  الذي  الحاكم  العسكري 

مدنية. بحكومة 
جراء  حكومة  لتأليف  محاولتان  فيه  فشلت  عام  وبعد 
ميشال  اللبناني  الرئيس  كلف  الحادة،  السياسية  الخالفات 
الحكومة، في مهمة وصفها  ميقاتي تشكيل  اإلثنين  عون 
الرئيس المكلف بـ»الصعبة«. وأطلق ميقاتي، الذي ترأس 
حكومتين في السابق، استشارات التأليف الثالثاء إذ التقى 

النواب نبيه بري. رئيس مجلس 
على  حصل  أنه  المكلف  اللبناني  الوزراء  رئيس  ويؤكد 
بتشكيل  متعهدًا  مهمته،  لتسهيل  خارجية  ضمانات 
األطراف  جميع  داعيًا  الفرنسية،  للمبادرة  وفقًا  حكومة 
لتجنيب  المناكفات  عن  واالبتعاد  التعاون  إلى  السياسية 

االنهيار. البالد مصير 
خط  تحت  سكانها  من  أكثر  بات  التي  البالد،  وتشهد 
وتقنينًا  الدواء  في  وشحًا  وقود  أزمة  أسابيع  منذ  الفقر، 
22 ساعة. وترفع القطاعات  شديدًا في الكهرباء يصل الى 
مطالبة  أصواتها  تدريجيًا  والخاصة  العامة  والمرافق 

الخدمات. تقديم  على  لتقوى  بدعمها 
فهل ينجح ميقاتي فيما فشل فيه الحريري؟ وما العقبات 
الدور  طبيعة  وما  طريقه؟  في  ستقف  التي  والصعوبات 

●  مصافحة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم الدولي في حل األزمة؟
جونغ أون، ويبدو في الوسط الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب

»أمهرة« اإلثيوبي.. ضد االنفصال رغم املذابح الجماعية
»طال  رئاسية  انتخابات  في  للمشاركة  يونيو   21 في  توجهه  قبل 
شديدة:  بعناية  مالبسه  سيساي  تسفاهون  الشاب  اختار  انتظارها«، 
يحمل سالح كالشينكوف، يشكل  رجل  تتوسطه صورة  أبيض  قميص 

أمهرة. إقليم  تتنامى شعبيتها في  قومية حديثة  لحركة  أيقونة 
في منطقة أمهرة المحاذية إلقليم تيغراي، يحفظ الجميع عن ظهر 
أن  قبل  سلحها  الذي  المنطقة  أمن  قائد  تسيغي،  أسامينو  وجه  قلب 
بمحاولة  اتهامه  بعد   ،2019 العام  الشرطة  يد ضباط من  على  يقتل 

المحلية. السلطات  على  انقالب 
حديثة  حركة  وهي  أمهرة،  في  القومي  للتيار  رمزًا  تسيغي  يعد 
والحرب  اإلتنية  الصراعات  خلفية  على  متنامية  بشعبية  تحظى  لكنها 
يهم  كان  بينما  برس«  »فرانس  لوكالة  سيساي  وقال  تيغراي.  في 
بمغادرة مركز اقتراع في محيط بحر دار، عاصمة إقليم أمهرة، »أحب 

الرجل على قميصي. لقد فهمت أنه كان يقوم بعمل جيد«.
على  الرجال  عديد  يعلقه  الذي  السالح  الكالشينكوف،  ويرمز 
أكتافهم في المناطق الريفية، إلى إرادة األمهرة، ثاني أكبر مجموعة 

أنفسهم. بالدفاع عن  البالد، وتمسكهم  عرقية في 
وآخرها  اإلتنية،  هذه  عدة  مذابح  استهدفت  األخيرة،  السنوات  في 
وتحيط  األمهرة  من  غالبية  تسكنها  التي  أتاي،  بلدة  في  أبريل  في 
البالد.  في  األكبر  العرقية  المجموعة  األورومو،  من  سكانها  قرى  بها 
المئات. وغالبًا ما تقع توترات  العنف حينها عن مقتل  أعمال  وأسفرت 

المجموعتين. إتني بين  ذات طابع 
مدن  وفي  دار  بحر  في  تظاهرات  موجة  تلك  العنف  أعمال  أشعلت 
 46( أسناكو ملكي  يأسف  تلة،  الواقعة على  قرية يوهانس  أخرى. في 
وقع  الذي  القسري  والتهجير  للعنف  ببطانية،  نفسه  يلف  بينما  عامًا(، 

ضحيته. األمهرة 
ويقول الفالح، بينما يلوح بسوط في يده، »أتعاطف مع شعبي جراء 

)التي يتعرض لها(. يقلقني األمر، ال أشعر براحة بال«. المضايقات 
الدولة  إثيوبيا،  في  نفوذًا  األكثر  المناطق  من  واحدة  هي  وأمهرة 
على  والمقسمة  نسمة  ماليين   110 من  أكثر  تضم  التي  الفدرالية 
تشير  التقديرات  أن  إال  اإلحصاءات،  نقص  ورغم  وقبلي.  إتني  أساس 
مليون  ثالثين  نحو  عددهم  البالغ  المنطقة  قاطني  غالبية  أن  إلى 

نسمة ينتمون الى األمهرة. كما يتوزع ماليين منهم في أنحاء البالد.
ساعد  التي  إلثيوبيا  التاريخي  المهد  منطقتهم  أمهرة  سكان  ويعد 
إمبراطور األمهرة تيودروس الثاني على توحيدها وإقامة حكم مركزي 
سياسيًا  بسيطرتهم  األمهرة  واحتفظ  عشر.  التاسع  القرن  في  فيها 
عليها خالل فترة طويلة من القرن العشرين. وما زالت األمهرية حتى 

الوطنية. اللغة  اليوم 
الحزب  وهي  )ناما(  الوطنية  أمهرة  حركة  رئيس  موال  بيليت  يقول 
منطقتنا.  هي  »إثيوبيا  إن   2018 العام  تأسس  الذي  األبرز  المعارض 

ما يسمى اليوم بمنطقة األمهرة نحن ال نقبل به«.
وحدة  إلى  الحزب  يدعو  االنفصالي،  الخطاب  من  النقيض  على 

على  األخرى،  القوميات  على  فعل  كرد  تشكل  قد  إنه  ويقول  إثيوبيا، 
التي  الرئيسية  العناوين  بين  ومن  أورومو.  في  الموجودة  تلك  غرار 
»إبادة جماعية«،  يقول من  بما يطال شعبه كما  التنديد  عليها  يقوم 
كما يدعو إلى إعادة دمج غرب وجنوب تيغراي، الواقعة شمال أمهرة.
التي  الخصبة  المناطق  بتلك  عامًا  ثالثين  منذ  األمهرة  ويطالب 
إلى  للقتال هناك  قواتهم  أرسلوا  وقد  بتيغراي.  التسعينات  ُألحقت في 

الماضي. النزاع في نوفمبر  الفدرالي منذ بداية  جانب الجيش 
ويتهم األمهرة، المتورطون بهجمات في مناطق أخرى في إثيوبيا، 

العرقي« في تيغراي. الى »التطهير  أفعال ترقى  الى  باللجوء 
النزاع،  في  أساسيًا  محورًا  عليها  يسيطرون  التي  األراضي  وباتت 
ومنذ  الستعادتها.  يوليو  منتصف  في  هجومًا  تيغراي  مقاتلو  وأطلق 
القوات  إلى  المنتمين  األمهرة  مقاتلي  من  اآلالف  انتشر  الحين،  ذلك 

المنطقتين. بين  الحدود  إلى مليشيات على  أو  اإلقليمية 
االزدهار  فحزب  القومية.  المطالب  الوطنية  أمهرة  حركة  تحتكر  ال 
كبير  فرع  لديه  أحمد  آبيي  الوزراء  رئيس  إليه  ينتمي  الذي  الحاكم 
الفرع أجينيهو تيشاغر من األصوات األكثر  المنطقة. ويعد رئيس  في 

فيها. نفوذًا 
لديهم  ممن  أمهرة  منطقة  سكان  يوليو   25 في  تيشاغر  وحض 
إن  تغريدة  في  وقال  تيغراي.  في  المتمردين  مواجهة  على  أسلحة 
معركة  و»نبدأ  أمهرة،  »حربا سافرة« ضد شعب  أعلنت  تيغراي  قوات 

من أجل الحفاظ على وجودنا«.
لم  إنه  إثيوبيا،  في  المقيم  لبزاي  مهدي  الفرنسي  الباحث  ويقول 
»ناما«  حركة  شعارات  تبني  سوى  آخر  خيار  االزدهار  حزب  أمام  يكن 

المحلية. السياسية  الساحة  على  مكانة  له  ليضمن 
التي  الوطنية،  أمهرة  حركة  تحَظ  لم  يونيو،   21 انتخابات  بعد 
حزب  مع  مقارنة  المقاعد  من  قليل  بعدد  إال  االقتراع،  بنزاهة  طعنت 
البرلمان  في  بهزيمة  منيت  كما  الفدرالي.  البرلمان  في  االزدهار 

اإلقليمي.
ويخلص لبزاي إلى أنه في المستقبل »سيكون من المثير لالهتمام 
أن نرى... إلى أي مدى ستقترب نخب حركة أمهرة الوطنية من نخب 

حزب االزدهار، باعتبار أنهم يقولون الشيء نفسه«.

الحكومة  تشكيل  عدم  عن  الحريري  سعد  اعتذار  بعد 
تكليف  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  إعالن  جاء  اللبنانية، 
تشكيل  ميقاتي  نجيب  األسبق  اللبناني  الوزراء  رئيس 
مقر  الكبير«  »السراي  ميقاتي  ليدخل  جديدة،  حكومة 
لبنان  إنقاذ  أجل  من  ألغام  بحقل  محفوفًا  الحكومة  رئاسة 

الرجل الستيني؟ الذي ينتظر  أزمة مالية.. فما  من 
أثرياء  كبار  من  لبناني  ملياردير  هو  ميقاتي،  نجيب 
العالم، دخل الحياة السياسية قبل نحو 25 عامًا ويعد جزءًا 
يطالب  والتي  بالفساد  المتهمة  السياسية  الطبقة  من 

برحيلها. كثيرون 
ميقاتي  تنتظر  حكومة،  تشكيل  في  نجاحه  حال  في 
ترأس حكومتين، مهمة  أن  الذي سبق  النائب  عامًا(،   65(
وموجعة  سريعة  خطوات  اتخاذ  عليه  سيكون  إذ  صعبة. 
للحد من االنهيار االقتصادي المتمادي، الذي صنفه البنك 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  في  األسوأ  بين  الدولي 

عشر.
بحاضنة  يحظى  ال  إنه  برس«  »فرانس  وكالة  وتقول 
طرابلس  مدينة  رأسه،  مسقط  في  حتى  واسعة  شعبية 
الساحل  على  األفقر  المتحدة  األمم  صنفتها  التي  شمااًل، 
اسمه  تداول  يجري  ما  عادة  أنه  إال  للمتوسط،  الشرقي 
الجمود  من  للخروج  الحكومة،  لرئاسة  توافقي  كمرشح 

الحصص. تقاسم  السياسية على  الخالفات  الناتج عن 
ال  اللبنانيين،  الساسة  من  الكثير  من  العكس  وعلى 
بالسياسة  والمتنفذة  المعمرة  األسر  من  ميقاتي  ينحدر 
بامتياز،  توافقيًا  مرشحًا  منه  يجعل  الذي  األمر  اللبنانية، 

البريطانية »بي بي سي«. حسب هيئة اإلذاعة 
والمالمح  الطويلة  القامة  ذي  ميقاتي،  عن  ويعرف 
الباردة، هدوءه وابتعاده عن إطالق التصريحات المستفزة. 
بـ2.7  ناجح تقدر مجلة »فوربس« ثروته  أعمال  وهو رجل 
مليار دوالر، وقد صنفته كواحد من أغنى ستة رجال أعمال 

.2021 في الشرق األوسط للعام 
في  دراسته  وأكمل   1955 نوفمبر   24 في  ميقاتي  وُلد 
في  العليا  دراسته  وتابع  بيروت  في  األميركية  الجامعة 
ببناء  بدأ  المتحدة.  الواليات  في  هارفرد  وجامعة  فرنسا 
األهلية  الحرب  خضم  في  االتصاالت  مجال  في  شركته 
شركة  في  حصته  وباع   .1990 إلى   1975 من  لبنان  في 
لالتصاالت«  إن  تي  »إم  لمجموعة  به  الخاصة  االتصاالت 
 .2006 العام  دوالر  مليار   5.5 مقابل  أفريقيا  جنوب  في 

●  تسفاهون سيساي، العامل في قطاع البناء، إثر إدالئه بصوته في انتخابات إثيوبيا في 21 يونيو 2021  في مدينة بحر دار. ) أ ف ب(

قليل من المقاعد في البرلمان

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 تونسيون عبروا عن تفاؤلهم بأن الخطوات 
التي اتّخذها الرئيس ستنقذ بلدهم 

المأزوم.. لكن دون منحه شيكا على بياض

 أستاذ القانون الدستوري لم يتخل عن إصراره 
على رفض نظام الحكم شبه البرلماني الذي 

يتمتع فيه النواب بصالحيات واسعة

زلزال تونس.. »الرئاسات الثالث« في مفترق الطرق
قرارات قيس بين مؤيد ومعارض: انقالب.. أم تصحيح مسار؟

●  تونسيون في شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة 

●  الرئيس قيس سعيد وهو يعلن عزل الحكومة وتعليق عمل البرلمان في قصر قرطاج 

ماذا يخبئ سد النهضة ملصر والسودان بعد امللء الثاني؟
ال يزال يثير مشروع سد النهضة الضخم الذي بدأت إثيوبيا في العام 
2011 بناءه على النيل األزرق، توترات إقليمية، خصوصًا مع مصر التي 
تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 % من احتياجاتها من مياه الري 

والشرب.
للعام  هدفها  حقَّقت  أنها  الماضي،  األسبوع  إثيوبيا  أعلنت  وبعدما 
أول  تشغيل  من  نها  سيمكِّ ما  السد،  خزان  ملء  صعيد  على  الثاني 
األسبق  المصري  الري  وزير  قال  حين  في  الكهرباء،  لتوليد  توربينين 
محمد نصر عالم، إن التأثير الناتج عن الملء الثاني لسد النهضة بكل 

تأكيد يكون على مصر.
وأطلقت إثيوبيا في العام 2011 المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 
مليارات دوالر ويهدُف إلى بناء أكبر سد إلنتاج الطاقة الكهرومائية في 
أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آالف ميغاوات. يقع سد النهضة على 
النيل األزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 

1.8 كلم وارتفاعه 145 مترًا.
وحجزت إثيوبيا خالل عملية الملء الثاني كمية مياه تترواح بين 3 
و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون 

إجمالي ما تم حجزه 7 مليارات ونصف مليار متر مكعب.
الكمية  ضعف  نتيجة  محدودًا  يكون  سوف  التأثير  إن  عالم  وقال 
المخزنة، الفتًا إلى أن التأثير الحقيقي سوف يكون في الكميات الكبيرة 
وتحديدًا خالل فترة الجفاف، ألن كل ما سيتم حجزه سوف يتم تصريفه 
الموارد  العالي. ولفت وزير  السد  المخزنة في بحيرة  المياه  من كمية 
المائية والري األسبق إلى أن مصر دولة مصب؛ وهي األكثر تأثرًا مع 
وتعتمد  مائيًّا  فقرًا  تعاني  القاهرة  أن  مضيًفا  القادمة،  الملء  مراحل 

على نهر النيل بنسبة 90  %.
ويمدّ النيل مصر، البلد القاحل الذي يعد 100 مليون نسمة، بنسبة 
90 % من احتياجاته المائية والزراعية. وتتمسك مصر بـ»حق تاريخي« 
العام  منذ  مبرمة  اتفاقات  سلسلة  تضمنه  الذي  النيل  مياه  في  لها 
1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على 
النهر. وفي العام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول 
السنوي  التدفق  كمية  من   % 66 بنسبة  على حصة  النيل،  مياه  توزيع 

للنيل، مقابل 22 % للسودان.
لكن في العام 2010، وقعت دول حوض النيل على اتفاق جديد رغم 

تتمتع  الذي  النقض  حق  إلغاء  على  ينص  والسودان،  مصر  معارضة 
به مصر، ويسمح بإقامة مشاريع ري وسدود إلنتاج الكهرباء.

المائية  الموارد  وخبير  القاهرة  بجامعة  الجيولوجيا  أستاذ  وقال 
تأجيل وصول  تتمثل في  الثاني  الملء  آثار  إن  والري عباس شراقي، 

مياه النيل األزرق إلى مصر لمدة ال تقل عن أسبوعين.
يفضِّي  ألنه  حاليا  تأثرًا  األكثر  هو  »السودان  إن  شراقي  وأضاف 
الروصريص؛  سد  وهو  األكبر  السد  وبالتأكيد  وسنار،  مروي  سدَّيه 
حجز  أعلنت  كانت  إثيوبيا  أن  بسبب  الست  البوابات  فتحت  حيث 
بتفرغ  يقوم  السودان  ولذلك  مليارات؛   8 حجزت  بينما  مليار،   13.5

المياه منذ شهر«.
المائية أن »السودان يشهد أمطارًا غزيرة؛  الموارد  وأوضح خبير 
وتحديدًا النصف الجنوبي من الخرطوم، بجانب فيضان النيل األزرق 
المياه  يخزن  السودان  ظل  حيث  عبًئا؛  يمثل  ما  إثيوبيا،  من  القادم 
في السدود حتى وقت متأخر؛ وهو أحد أخطر المشكالت بين الدول 

اتفاق قانوني ملزم«. التشغيل، مؤكدًا ضرورة توقيع  الثالث، 
وأشار شراقي إلى أنه »حتى اآلن لم يصل الفيضان إلى السودان؛ 
أغسطس  منتصف  في  مصر  بينما  أغسطس،  شهر  في  يصل  بل 
التي  المياه  »كمية  أن  مضيًفا  مارس«،  حتى  بها  ويستمر  المقبل، 
وسوف  مكعب،  متر  ألف   500 إلى  ألف   400 من  تتراوح  حاليا  تصل 

المقبل«. األسبوع  تتضاعف 
السابق،  المصري  الري  وزير  القوصي، مستشار  الدكتور ضياء  وأكد 
أن »اآلثار حاليا سوف تكون محدودة للغاية، لتوافر مياه بالسد العالي 
وحالة الفيضان القادمة، مشيرًا إلى أن أي تخزين أحادي هو بالفعل من 
 4 أن »حجز  إلى  الري،  وزير  ولفت مستشار  المصب«.  دولتَي  حصص 
مليارات ونصف المليار، العام الماضي، كان من حصة دولتَي المصب، 
تعود  نفسها  والفكرة  العالي،  السد  بحيرة  إلى  لوصلت  حجزها  ولوال 
على التخزين الثاني.. األهم حاليًّا هو عدم نقص حصة مصر المائية 

المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب«.
ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية االتحاد األفريقي عن أي 
الدولي  الحالي عقد مجلس األمن  الشهر  اتفاق. وفي وقت سابق من 
الهيئة  هذه  إقحام  انتقدت  إثيوبيا  أن  إال  المشروع،  لبحث  اجتماعا 
الدولية في النزاع واعتبرته »غير مفيد« مجدّدة تمسّكها بالمفاوضات 
الجارية برعاية االتحاد األفريقي. وفي يوليو 2020 أعلنت إثيوبيا إنجاز 
أول عملية ملء لخزان السد بـ4.9 مليارات متر مكعّب من المياه. وكان 

الهدف المحدد للعام الحالي إضافة 13.5 مليار متر مكعّب.

قلق إقليمي مستمر

 وزير مصري: التأثير الحقيقي سوف يكون 
خالل فترة الجفاف؟

خبير مائي: السودان هو األكثر تأثًرا حاليا 
يه مروي وسنار ألنه يفضِّي سدَّ

●  أعمال بناء سد النهضة في شمال إثيوبيا قرب الحدود مع السودان 

الديكتاتوري  الحكم  إنهائها  من  عقد  بعد  تونس،  تواجه 
في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، أشد اختبار 
قيس  التونسي  الرئيس  أقال  أن  بعد  الديمقراطي،  لنظامها 
أنشطة  تجميد  وأعلن  المشيشي  هشام  الوزراء  رئيس  سعيد 
بالقيام  اتهامه  إلى  معارضيه  دفع  الذي  األمر  البرلمان، 
خارطة  عليه  ستكون  ما  التونسيون  يترقب  فيما  بانقالب، 
النظام  تغيير  اقتراحه  وإمكانية  المقبلة،  المرحلة  طريق 
الحملة  إبان  اقترحها  التي  الرئاسية  بالصبغة  السياسي 
الداخلية  وزارة  زيارته  عند  بشأنه  الحديث  وأعاد  االنتخابية 

االستثنائية«. »اإلجراءات  اتخاذه  ليلة 
واجتماعية  اقتصادية  أزمة  خضم  في  وفي  األحد،  ليل 
أعمال  سعيّد  جمّد   ،19 كوفيد-  جائحة  تداعيات  فاقمتها 
وتولى  مهامه  من  المشيشي  وأعفى  شهر  لمدة  البرلمان 
الدفاع  وزير  اإلثنين  أعفى  ثمّ  التنفيذية،  السلطة  بنفسه 
الوظيفة  ووزيرة  بالنيابة  العدل  ووزيرة  البرتاجي  ابراهيم 
بن  حسناء  الحكومة  باسم  الرسمية  والناطقة  العمومية 
فتح  عن  اإلعالن  جرى  األربعاء  ويوم  مهامهما.  من  سليمان، 
تحقيق بشأن ثالثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب 
الحملة  خالل  الخارج  من  أمواال  تلقيها  في  لالشتباه  تونس 

2019 االنتخابية عام 
على  للرد  الدستور،  مع  تتسق  خطواته  أن  اعتبر  سعيد 
الطبقة  »من  الشعب  حقوق  على  والسطو  والغدر  »النفاق 
فليراجع  ذلك  يدعي  ومن  بانقالب  قيامه  نافيا  السياسية، 
العنيفة  المعارضة  أن  من  وحذر  القانون«.  في  دروسه 
النواب  مجلس  رئيس  وصف  فيما  »بالرصاص«،  ستواجه 
راشد الغنوشي، الذي يرأس حزب النهضة اإلسالمي المعتدل 
انقالب  بأنها  الخطوة  هذه  النواب،  مجلس  في  حزب  أكبر 
وقال  عليها.  احتجاجا  الشوارع  إلى  للخروج  التونسيين  ودعا 

إلى كارثة. البالد  التركي إن سعيد يجر  للتلفزيون 
وعلى  اتخذها  التي  االجراءات  التونسي  الرئيس  ويبرر 
هشام  الحكومة  رئيس  وإعفاء  البرلمان  أعمال  تجميد  رأسها 
تواجهه  الذي  الداهم«  بـ»الخطر  مهامه  من  المشيشي 
الحكومة  شّل  الى  أدت  عميقة  سياسية  أزمة  ظل  في  البالد 
قلق  أثارت  اتخذها  التي  التدابير  لكنّ  العامة.  والمؤسسات 
الديموقراطية  مصير  إزاء  والخارج،  الداخل  في  عدة،  أطراف 
»إعادة  إلى  األوروبي  االتحاد  دعا  الفتيّة، في وقت  التونسية 
شّكل  الذي  البلد  إلى  وقت«  أقرب  في  للمؤسسات  االستقرار 

العربي«. »الربيع  انتفاضات  مهد 
سعيّد  أّن  جورشي  الدين  صالح  السياسي  الباحث  ويرى 

تواجه تونس، بعد 
الحكم  إنهائها  عقد من 
الديكتاتوري في ثورة 
2011 التي أطلقت شرارة الربيع 
لنظامها  اختبار  أشد  العربي، 
الرئيس  الديمقراطي، بعد أن أقال 
الوزراء  التونسي قيس سعيد رئيس 
تجميد  وأعلن  المشيشي  هشام 
أنشطة البرلمان، األمر الذي دفع 
بالقيام  اتهامه  إلى  معارضيه 
التونسيون  يترقب  فيما  بانقالب، 
ما ستكون عليه خارطة طريق 
اقتراحه  وإمكانية  المقبلة،  المرحلة 
بالصبغة  السياسي  النظام  تغيير 
الحملة  إبان  اقترحها  التي  الرئاسية 
الحديث بشأنه عند  وأعاد  االنتخابية 
الداخلية ليلة اتخاذه  زيارته وزارة 
االستثنائية«. »اإلجراءات 

اتخذ  أنه  والعالم  للتونسيين  ليظهر  كبير  تحد  »أمام 
التي  الشعبية  االحتجاجات  فمنذ  الصائبة«.  القرارات 
عشر  قبل  علي  بن  العابدين  زين  األسبق  بالرئيس  أطاحت 
وضعت  التي  المتعاقبة،  الحكومات  تتمكن  لم  سنوات، 
حلول  إيجاد  من  الديموقراطية،  الممارسة  سكة  على  البالد 
العامة  الخدمات  وسوء  البطالة  ارتفاع  أبرزها  عدة  ألزمات 
مطالب  شّكلت  وكلها  الشرائية  القدرة  وتدني  األساسية 
ونسبة  الخارجية  الديون  تثقل  فيما  كله،  ذلك  الثورة.وأدى 
على  الشعبي،  الغضب  تنامي  إلى  البالد،  كاهل  التضخم 
منذ  السلطة  على  الصراع  واحتدام  سياسية  انقسامات  وقع 
رؤساء  ثالثة  الحين  ذاك  منذ  وعُيّن   .2019 عام  انتخابات 
آخر  وُأعفي  حكومة  تشكيل  من  منهم  أي  يتمكن  لم  وزراء، 
وأخرى  اجتماعية  أزمة  وسط  أشهر،  ستة  بعد  مهامه  من 

حادة. صحية 
قرارات سعيّد جاءت بعد نهار تخللته تظاهرات واسعة في 
مع  تعاملها  لكيفية  وتحديدًا  للحكومة  مناهضة  عدّة،  مدن 
اإلصابات.  في  طفرة  تسجيل  بعد   19 كوفيد-  وباء  تفشي 
يشعر  وقت  في  البرلمان«،  بـ»حل  المتظاهرين  آالف  وطالب 

األحزاب  بين  الخالفات  من  بالغضب  التونسي  العام  الرأي 
البرلمان  رئيس  بين  المستمر  الصراع  ومن  فيه،  الممثلة 
سعيّد،  الرئيس  وبين  النهضة،  حركة  زعيم  الغنوشي  راشد 
النهضة،  حزب  وصف  الشلل.  من  حال  إلى  أدّى  أمر  وهو 
بأنها  األحد  سعيّد  اجراءات  البرلمان،  في  تمثياًل  األكبر 

بالتراجع عنها. إياه  الثورة والدستور«، مطالبًا  »انقالب على 
الرئيس  خطوة  أن  التونسي،  للشأن  متابعون  ويلحظ 
جاءت  البرلمان  وتجميد  الحكومة  رئيس  بإقالة  سعيّد  قيس 
برئيس  عالقته  في  معاوية«  »شعرة  انقطاع  من  أشهر  بعد 
الواضح  من  ل  متابعون  كانويلحظ  إذ  والبرلمان.  الحكومة 
منذ  المشيشي  هشام  حكومة  من  موقفه  حسم  سعيّد  أن 
يناير  في  النواب  مجلس  عليه  صادق  الذي  الوزاري  التعديل 
بوزراء  عرف  ما  المشيشي  بموجبه  أقال  والذي  الماضي 

في حكومته. »الرئيس« 
البرلمان  في  الممثلة  النهضة  حركة  أن  محللون  يلحظ 
المرحلة  خالل  بإخطائها  تقر  لم   217 أصل  من  نائبًا  بـ53 
وصولها  وعدم  األزمة  لتبريد  محاولة  وفي  لكن  الماضية، 
مقر  أمام  اإلثنين  مواجهات  وبعد  الدامي،  الصدام  لنقطة 

دعت  النهضة،  ومؤيدي  سعيّد  مناصري  بين  البرلمان 
وقوع  دون  للحؤول  منازلهم  مالزمة  الى  مناصريها  الحركة 
البالد  إلخراج  وطني«  »حوار  الى  دعوة  وأطلقت  عنف.  أعمال 
والصحية.  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أزماتها  من 
ورئاسية  إنها »مستعدة النتخابات تشريعية   ، الحركة  وقالت 
مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي، 
وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام 
استبدادي«. لكن يتعيّن، قبل انتخابات مماثلة، وفق ما قال 
»يستأنف  أن  البحيري  الدين  نور  النهضة  حركة  في  القيادي 
العسكرية  السيطرة  انهاء  الى  ويصار  نشاطاته  البرلمان 

أمامه. الجيش  ينتشر  فيما  عليه« 
مليون  يضم  الذي  للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  أما 
الفتيل  المساعدة في نزع  له دور فيما مضى في  عضو وكان 
بشكل  سعيد  انتقاد  تفادى  فقد  سياسية،  أزمات  أوقات  في 
وقال  االثنين.  يوم  به  االتحاد  زعيم  التقى  أن  بعد  مباشر 
االستثنائية  اإلجراءات  من  ينتقل  أن  يجب  سعيد  إن  االتحاد 
طريق  »خارطة  يضع  وأن  سريعا  الدستور  في  المذكورة 
تشاركية واضحة تسّطر األهداف والوسائل والرزنامة )جدول 

المخاوف« وتبدّد  الشعب  وتطمئن  األعمال( 
للشارع  الحذرة  الرؤية  الشغل  اتحاد  موقف  ويعكس 
إذ يعبر تونسيون كثر عن تفاؤلهم  التونسي لقرارات سعيد، 
المأزوم،  البلد  ستنقذ  الرئيس  اتّخذها  التي  الخطوات  بأن 

ولكن من دون منحه شيكا على بياض.
وأقال  البرلمان  عمل  تعليق  األحد  سعيد  أعلن  أن  ومنذ 
باردو  قصر  إلى  الوصول  مدرّعة  آلية  تعوق  الوزراء،  رئيس 
بلد  في  كبيرة  رمزية  األمر  ولهذا  البرلمان.  مقر  يضم  الذي 
إذ  العربي«،  »الربيع  دول  من  الوحيد  الناجي  يعتبر  صغير 
التي  الحاشدة  التظاهرات  بعد  الديموقراطية  طريق  سلك 
بن  العابدين  زين  الراحل  الرئيس  بنظام   2011 في  أطاحت 

علي.
تغييرا  تحمل  ربما  الخطوة  هذه  إن  يقولون  محللين  لكن 
يثير  وما  أن  إذ  تونس،  في  القائم  السياسي  النظام  في 
أن  هو  قرطاج،  قصر  دخوله  بعد  سعيّد  مواقف  في  االهتمام 
رفض  على  إصراره  عن  يتخل  لم  الدستوري  القانون  أستاذ 
النواب  مجلس  فيه  يتمتع  الذي  البرلماني  شبه  الحكم  نظام 
لرئيس  البرلمانية  الغالبية  باختيار  بدءا  واسعة  بصالحيات 
الرئيس  عبر  ما  وكثيرا  الثقة.  منحه  إلى  وصوال  الحكومة 
الثالث  بالرئاسات  البالد  في  عرف  لما  رفضه  عن  التونسي 
رئيس  الشعب،  نواب  مجلس  رئيس  الجمهورية،  )رئيس 
رئيس  هو  واحدا«  »رئيسا  للدولة  أن  مؤكدا  الحكومة( 
للنظام  سعيّد  تفضيل  عن  يعبر  موقف  وهو  الجمهورية. 
منتخب  تشريعي  مجلس  يرافقه  أن  يقترح  الذي  الرئاسي 
والمستقلة  الحزبية  القوائم  على  وليس  األفراد  على  محليا 
كما هو عليه الحال اآلن. وكان هذا المقترح الفكرة المحورية 
اسم  عليها  يطلق  التي  االنتخابية  سعيّد  قيس  حملة  في 

التفسيرية«. »الحملة 
جائحة  مع  التعامل  في  المشيشي  حكومة  فشل  وساهم 
الصحي  النظام  عيوب  وأخرجت  االقتصاد  شلت  التي  كورونا 
مع  خاصة  المبادرة  أخذ  على  سعيّد  تشجيع  في  السطح  إلى 
اللقاحات  ماليين  لجلب  الناجحة  الدبلوماسية  تحركاته  نجاح 
سعيّد  ليلتقط  الطبية.  والتجهيزات  المساعدات  من  وأطنان 
 25 األحد  البالد  مناطق  مختلف  في  خرجت  التي  المظاهرات 

النهضة. بالمشيشي وحركة  باألساس  والتي نددت  يوليو 
بين  انقساما  تثير  الرئيس  قرارات  تزال  ما  اللحظة،  وحتى 
العربي«  »الربيع  وعلى  الدستور«  على  »انقالب  يراها  من 
من  البالد  إلخراج  خطوة  آخرون  يراها  فيما  أكبر،  نحو  على 
النظام  لتعديل  وبداية  الفتن،  وتجنيبها  المظلم  النفق 
السياسي في تونس، لكن يبقى القول إن تونس على مفترق 

نتائجه. لبلوغ  طرق صعب، ربما يستغرق وقتا 

القاهرة - الوسط

تونس - الوسط
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ملف أعده : عبدالسالم الفقهي

حق األربعاء 
محمد الدقاق

رحيل االبتسامة النقية

رحم الله أخونا 
يوسف الشريف 

الذي أثرى املكتبة 
الليبية بالعديد 

من كتبه وكتاباته

بدأت عالقتي بالراحل العزيز بمناقرة، كان آخرها هذا اإلدراج، الذي كتبته وشاركته فيه، 
من بعد أن اختير وزيرًا لإلعالم، ونشرته يوم 20 فبراير 2013:

صديقي أستاذ يوسف الشريف، أريد أن أهنئي وزارة اإلعالم بك، وأريد أن أذكرك بهذه 
الصورة، لقد ُالتقطت أثناء مهرجان كتاب األطفال الذي نظمته رابطة األدباء والكتاب في 
بنغازي، وكنت أحد المشاركين البارزين فيه. ولقد حدثتك حينها عن »يافطة« كانت في 
شارع عشرين ببنغازي، الذي كان يسمى حينها شارع »السكة« ألن قطارًا، أيام ما كان 
في بنغازي قطارات، يمر من هناك في طريقه إلى المرج. باليافطة ثمة تحذير من عهد 
أن كلمة  اإليطالية  الشيمنديفير!« وتعني لمن ال يعرف  بالكم من  إيطاليا يقول »ردوا 
»الشيمنديفير« تعني القطار. أهديك هذه الصورة وأقول »رد بالك من رجال الظل! فلقد 
وبالتوفيق  كبيرة  ونزاهتك وشجاعتك  خبرتك  في  ثقتي  ولكن  قبل،  وزارات من  أفسدوا 

بعون اهلل«.
كانت المناقرة األولى وهي بداية عالقتي به، يوم دفع باب السيدة الفاضلة سالمة 
المدني عندما كانت رئيسة تحرير مجلة »البيت«، وكانت قد عينته مستشارًا للمجلة. دخل 
مكتبها، محتدًا ومعترضًا على نشر صورة لي، على غالف المجلة التي كانت قد نشرت لي 
حوارًا عاديًا جدًا، وال يرتقي ألن يتصدر صاحبه غالف المجلة. أنا لم أعلم بهذه »الخارقة« 
وعاتبت األستاذة سالمة عليها، ألن المحاورة كانت في الواقع مجرد بطاقة تعارف! ولقد 
الدكتور جمعة  األستاذ  التقيته في مكتب  وعندما  بذلك،  يوسف  األستاذ  علمت بغضب 
األستاذة  أخبرتني  »لقد  قائاًل:  بادرته  عتيقة، 
سالمة أنك غاضب من غالف المجلة، واعترف 
كانت  ألنها  ظلمتها  ولكنك  حق!،  عندك  أنه 
تنوي أن ترحب بك في المجلة، وتنشر صورتك 
أن  نبهتها   – - وهذا خطأ مني  ولكنني  أنت، 
بطلهم  وهو  األطفال،  حبيب  يوسف  األستاذ 
وإبداعه،  بأدبه  مأخوذون  وأنهم  المثالي، 
ولكن أغلبهم يسمع فقط باسمه الجميل، وال 
رسموها  التي  الصورة  نمسخ  أن  أبدًا  ينبغي 
بكاتبهم  يحلمون  فلندعهم  خيالهم،  في  له 
المتميز من دون أن نفسد أحالمهم ونرعبهم 
بصورته!..«. فكور قبضته - كعادته - ورفعها 
ابتسامته  نافورة  ألــوان  وأشرقت  فمه  فوق 

العذبة، وقال بعفوية »غلبتني يا معفن!«.
أشرت  الذي  األطفال،  كتاب  مهرجان  في 
أن  المسماري  إدريــس  المرحوم  اقترح  إليه، 
نستضيف رفاقنا الذين يغمروننا بكرمهم عندما نزور طرابلس، وفي شاليه لنا في شاطئ 
بحر بوفاخرة، استضفناهم، وكانت فكرة جيدة. ذات ليلة من تلك اإلقامة، خرج األستاذ 
يوسف من بين الرفاق، واتجه نحو البحر، ثم سمعناه، يتغنى بصوت عاٍل بنشيد المملكة 
: »يا بالدي.. يا بالدي بجهادي وجالدي..« إلى أن وصل »حيي إدريس سبيل الفاتحين..« 
فانطلقنا نحوه، إذ لم نكن وحدنا بالمصيف، صحيح أننا اقتربنا من المنتصف والشاطئ 
لما  ويسمعون!  يتسامرون،  وأصحابها  مضاءة  الشاليهات  أغلب  ولكن  الناس،  من  خاٍل 
وصلنا، وأسكتناه، وقلت له »يبدو أنك ما زلت تريد صورتك تتصدر الصحف والمجالت، 
ولكن انتبه أن الناس لن يروا وجهك الوسيم بسبب الشكارة السوداء التي سيضعونها 

فوقه، قبل شنقك وتصويرك. يا راجل رمال الشط تسجل ما يقال، فما بالك بالبشر!«.
رحم اهلل خونا يوسف الشريف الذي أثرى المكتبة الليبية بالعديد من كتبه وكتاباته، 
وما زالت أقول، وأكرر إن المعجم الذي أعده لألطفال، لم يسبقه عليه أحد إال األوربيون. 
عاش شريفًا عفيفًا، لم يتلوث ال قبل وال بعد، وقد يكون الوزير الوحيد، الذي ظل في بيته، 
وال أعتقد أيضًا أنه سعى أو تقاضي شيئًا، مثلما فعل غيره! ظل صاحب موقف لم يِهن، 
ولم يهَن، ولم يهدأ أو يستكين أو يهادن أو يداهن. وأذكر أنه لما كلفه األستاذ محمد 
كانون رئاسة تحرير مجلة »الغرفة التجارية«، التي ال أذكر في هذه العجالة عنوانها، لم 
الغرفة  رئيس  رأسهم  وعلى  عليها،  للقائمين  مباشر  نقد  دون  منها من  عددًا  يصدر 
طوياًل  سنظل  إنسانية  أدبية  ظاهرة  الشريف،  يوسف  وعينه!  وزكاه  اختاره  الذي 

نتذكره بالخير والصفاء، فمثله عصي على النسيان.

    نحت قاموسه اخلاص مبفردة ميتزج فيها اإلنسان والكاتب

يوسف الشريف.. األيام والخالصة وحكايات العصافير

نسكن  ال  المكان،  نسكن  ال  الروحي،  بوجودنا  نحن، 
إمام  أبَى  الذي  المخلوق،  ذلك  نسكن  لكننا  الزمان، 
المثال  عرش  على  ينصّبه  أن  إال  أفالطون،  الحكمة 
مع:  الحال  كما  للسعادة،  عنوانًا  ســوّقــه  عندما 

الصديق!
فالصديق وحده شريكنا في مائدة الوجود. شريكنا 
الوجود  هذا  من  ليجعل  الوجود،  قيد  الحضور  في 
المستعاد.  بُعده  في  به  نحتفي  بأن  جديرًا  فردوسًا 
العالم  هذا  في  وجودنا  في  نخسر،  ال  السبب  ولهذا 
المُعادي، كما نخسر عندما نفقد الصديق، ألننا بفقده 
ال  الذي  وجودنا  معنى  نفقد  األنبل،  ثروتنا  نفقد  إنما 
ذكرياتنا،  استودعناه  الذي  اإلنسان  بغياب  له  وجود 
استودعناه  ثقتنا،  استودعناه  تجربتنا،  استودعناه 
كانت  فحوى  نزفت  حياة  قيمة  وما  ذكرياتنا.  حصيلة 
بكل  هي،  ذكرى،  بتبخّر  الوجود  محنة  في  عزاء  لنا 
ألنها  غنيمتنا،  دنيانا،  في  الوحيدة  غنيمتنا  المقاييس، 
وانسحابه  وجداننا،  في  والقطب  مسيرتنا،  مضمون 
أقدامنا.  تحت  من  للبساط  سحب  هو  واقعنا  من 
األوفر  للنصيب  سحب  هو  بل  كاّل!  أقدامنا؟  تحت  من 
الواقع  طوياًل؟  الروح  نزيف  نحتمل  فهل  أرواحنا.  من 
مما  أكثر  الوجود  هذا  قيد  البقاء  في  نزهد  ال  أننا 
نأمل  أن  لنا  ليس  ألن  النزيف،  هذا  بسبب  إال  ينبغي 
رهين  العمر  طول  دام  ما  ثمن  بأي  العمر  طول  في 
الناجم عن رحيل  الخواء،  الناجم، عن  الفجيع،  اإلفالس 
الفرسان  خّلفه  الذي  النزيف  سخاء  عن  الناجم  األخاّلء، 
قياس  فبأيّ  ترجّلوا.  كّلما  يخذلونا  أن  اعتادوا  الذين 
العمر،  رحلة  تبّقى من  ما  يخوضوا  أن  أمثالي  يستطيع 
فسحة  بالطبيعة  هي  حياةٍ،  في  مُنيوا،  الذين  وهم 
الخسارات،  من  الحجم  هذا  بمثل  الصالحية،  محدودة 

بالهزيمة؟ ألنفسهم  ليعترفوا 
جيالني  ورحيل  هزيمة،  النيهوم  صادق  رحيل  بلى! 
التليسي،  وخليفة  القويري،  وعبداهلل  طريبشان، 
الفقيه،  إبراهيم  وأحمد  الزوي،  ومحمد  اعراب،  وكامل 

حسين  وخليفة  بيري،  وعلي  صالح،  الفقيه  ومحمد 
وعلي  الجهمي،  وخديجة  القويري،  ويوسف  مصطفى، 
الكوني،  وحسين  الكوني،  وفنايت  عبدالقادر،  صدقي 
وجيلي  فرمان،  طعمة  وغائب  الخميسي،  وعبدالرحمن 
صالح،  والطيّب  الفيتوري،  ومحمد  عبدالرحمن، 
يوسف  هو  وها  يوسف،  وسعدي  درويــش،  ومحمود 
الشريف ينضمّ إلى هذه القافلة، عندما اختار باألمس 
حميمية  األكثر  الذخيرة  منّا  يأخذ  لكي  يترجّل،  أن 
وبؤسًا،  برحيل هؤالء،  اغترابًا  الروح  فينا  لتزداد  فينا، 
بعد أن كانوا قد نهبوا منّا غصبًا فحوى ذاكرة تزداد 
شحًّا كل يوم، حتى إذا استكمل مَن أحببناهم لملمة 
تظاهرنا  حال  في  حتى  أمــواتًــا،  سقطنا  أمتعتهم، 
ألنهم  المعنى،  بهجرتهم  يفقد  وجــودٍ  قيد  ببقائنا 
أن نستعيد  الفحوى. فهل نفلح في  هم مَن كان تلك 
وجود،  ال  التي  األحجية  تلك  بفضل  فينا،  حضورهم 
نقدرها  لم  معجزة  مع  الحال  كما  لعَدَم،  بوجودها، 

كـ:الذاكرة؟ قدرها  حق 

ستشتمني.. سأضحك
وأنا أغرق في أوهامك

تعلمت العوم صدفة ها نحن نبتعد عن الشاطي،
وحكايتك لم تنتهِ بعد
يحزنني أننا اآلن غرقى

اختفت من أمامنا المرافئ
القديمة

غرقي.. غير أن فقاعاتنا
ما زالت تتفجر في الهواء الطلق

شفافة بين زرقتين
أمازلت تبحث عن »طرابلس«

بين النفايات
يا صديقي لقد ضيعتها وضاعت

هل تجدي الحسرة اآلن؟
ولم يبقَ ما نفرشه لك

لتمر متوجا بما رأيت
سأستمع الى حكاياتك ونحن نغرق

فافرغ ما في جعبتك
أو أفرغ ما في رئتيك

كي تتفجر الكلمات في وجه الحياة
الكلمات التي تبقى بعد الموت

أيها الريفي الذي ضيع »طرابلس«

سأعاصرك حتى تعيدها بالحكايات
ولنغرق مثلما يغرق
ثم يطفو »سندباد«

أراك اآلن بوجهك »المنقط«
الذي يخافه اللصوص

يلمع تحت نعليك رصيف
يقود الى المسرات

لن تزعجني ظالل األمنيات
فأنا ولدت في العاصفة
ولم أر ما يستحق الندم

لذلك أضحك كلما تذكرتكم
تقفون سكارى.. للنشيد الوطني

وسأحترم نشيجك العميق
والرياح تصفر بين الخرائب

فتلثم حتى يدا الغبار
وتمتم بما تشاء

أذني دهليز عميق يألفه الصدى
وإذا لم يلمع تحتك الرصيف

فليلمع فوقه الحذاء
العروس التي ربتت على وجنتيك

قد آصبحت شمطاء
لذلك ستشتمني كلما تغضب

وسأضحك ألنك تدفع الثمن
تسرني هذه الطمأنينة

كلما رأيتك باسما أو عابسا
متأمال خطاك الحافية
وخطاي تنتعل خطاك

هذه الجدران عالية دون كتفيك
ال بد أن ننحني قليال كي نقفز الزمن

وسأضحك ألنك تشمتني
وستشتمني ألنني أضحك

ونفرغ ما في رئتينا
بالشتم والضحك.

عمر الكدي: )إلى األستاذ يوسف الشريف(:إبراهيم الكوني:  الفارس الذي ترجل

مجموعته  من  الليل«  »طائر  قصة  في 
يلمح  العارية«  ــدام  »األقـ القصصية 
خرافي  ككائن  المجهول  إلى  الشريف 
يحاول إنزاله إلى األرض وتبيُّن مالمحه، 
وهو يوظف كل إمكانات واقعه إلى تقفي 
هواجس هذا الكائن الخفي »المجهول«، 
والخيال  العقل  مساءلة  يغوي  نبض 
المتواصلة،  تساؤالته  كوامن  وتفجير 
اكتسح  صاخب  »صمت  النص:  يقول 
الجميعـ  استحال البيت إلى مقبرة امتص 
كما  شيء  كل  حدث  النساء،  همهمات 
أراد، اختار المكان والزمان ـ عندما علق 
أحد أصدقائه على اختياره قال باطمئنان 
سرادبا  أصبح  الخوف  لكن  )متخافش(، 
يتراجعون،  المنتظرون  بدا  ـ  نهاية  بال 
بعضهم تالشى كنفثة دخان ـ والبعض 
زجاجات  في  ــدفء  ال عن  يبحث  ــر  اآلخ
تختفى بين اللحم والثياب، بعض الرجال 
في  أن  أحسوا  الصغار  بالجدار.  التصقوا 
األمر شيئًا فتجمعوا يتهامسون يصنعون 

من المجهول حكاية«.
األقــدام  عند  القلق  هــذا  يتوقف  ال 
عمله  مــع  يتواصل  ولكنه  الــعــاريــة، 
الالفت »الجدار« وهو يعاين غبار وجدار 
وشخوص عالمه األول بزنقة الباز، معلنًا 
في  باديًا  جديد،  حياتي  نمط  والدة 
فيما  ليشكل  بقوة،  نفسه  عن  اإلعالن 

بعد مفازة أخرى ألسئلة الشريف.
منظور آخر

لألديب  الجنوبية«  »األيام  كتاب  يمثل 
يوسف الشريف نافذة مهمة لرؤية الحياة 
صياغة  في  وأسهمت  آخر،  منظور  من 
مرحلة  في  تشكل  الذي  الثقافي،  وعيه 
مبكرة من عمره، ثم تنضج أبعادها في 
في  كتابة  ليترجمها  الثمانينية  ذاكرته 

هذا المؤلف.
في  بوشناف  منصور  الناقد  وتطرق 

رؤيته إلى الزمن التي تبلورت فيه السيرة 
فيه  كانت  ــذي  وال للشريف،  الجنوبية 
الحرب  غبار  عنها  تنفض  -آنذاك-  ليبيا 
ورشة  إلى  وتحولت  الثانية،  العالمية 
ما  ومخلفات  خردة  ترميم  تعيد  ضخمة 
التي  الشاحنة  اإلعصار؛ حيث كانت  بعد 
الذي  والمعطف  الشريف  يوسف  ركبها 

يرتديه أحد أبرز مكاسبه.
»الشاحنة  بالقول:  بوشناف  ويضيف 
لم تكن وسيلة نقل أوصلت بطل السيرة 
من الشمال إلى الجنوب فقط؛ بل جسر 
الطعام  منه  يتدفق  وشــريــان  للحياة 
إلى  طرابلس  من  والـــدواء  والمعرفة 
الرحلة في هذا  أقاصي الجنوب، كما أن 
الجنوب  لسيرة  بمفتتح  أشبه  التدوين 
كاماًل، وصورة أولية لعوالم تختفي وراء 
وسحرها  طقوسها  لها  العالية،  كثبانه 
الخاص، في وقت كانت  ولونها ووقعها 
حالة  من  لالنتقال  تتحضر  ليبيا  فيه 
فيه  تلمس  وضع  إلى  الركام،  بعد  ما 

طريقها للنهوض.

محاولة لالكتشاف
عند  سليم  ــان  ــض رم الــكــاتــب  يــقــف 
المضمون الفلسفي الذي يرسمه غالف 
والتقسيم  الجنوبية«  »األيـــام  كتاب 
الجزء  يمثل  يعكسه؛ حيث  الذي  الزمني 
يرتدي  وهــو  الكاتب  صــورة  العلوي 
صورته  ثم  طالبا،  كان  عندما  المعطف 
بالجزء  العمر  من  متقدمة  مرحلة  في 
مقارنة  لنا  يقدم  فهو  للغالف،  السفلي 
بين زمنين، وعالمين في عالم، أو تجربة 
التي كونت وعي يوسف  يوسف الصغير 

الكبير.
الرحلة  أن  إلى  مالحظته  في  ويشير 
الحياة  وفهم  لالكتشاف  محاولة  هي 
في  يعيش  كان  لطفل  أعمق،  بصورة 

في  نفسه  ليجد  بطرابلس،  الباز  زنقة 
 .1957 سنة  بـ»ونزريك«  فلكية  نقلة 
النصي  المستوى  على  ــه  أن مضيفا 
أسلوب  من  سرديا  مقاربتها  يمكن 
في  الطريق  روايــة  تسميته  يمكن  ما 
تتجه  ثم  السيرة،  من  ــى  أول مرحلة 
لتقنيات رواية المكان في مرحلة الحقة 

عند نقطة الوصول.
إلى  موسى  بن  رضا  الكاتب  ويلمح 
أنه محاولة لقراءة سيرة األيام الجنوبية، 
الــذات  صــيــرورة  ونــزريــك  مثلت  حيث 
وتجربتها المبكرة، فنقرأ عن سيرة الفتى 
فيها  الواعد في مرحلة مفصلية يحتدم 
الصراع بين واقع أليم، وآخر أراد أن يكون 

للوجود معنى.
في  ــه  أن ــى  إل موسى  بــن  ويخلص 
واألحالم،  واألفكار  االنفعاالت  تلك  كل 
السيرة،  لمالمح  األبرز  الصورة  تتمظهر 
باإلجابة،  المسكون  السؤال  في  مصاغة 
في مالحظة  ويضيف  العالم؟  نغير  كيف 
أن الكتاب يخرج من كونه وثيقة تاريخية، 
وينحاز إلى ذاتية السيرة بحكم تكوينها 

الوجداني، وخلفياتها االجتماعية.

تجربة مثقف
يشخص الشاعر سالم العوكلي مضمون 
الشريف في مؤلفه  الكاتب يوسف  رؤية 
المنقبون  »يغوص  بالقول  »الخالصة« 
أطنانًا  يغربلون  الوحل،  في  الذهب  عن 
غرامات  على  يحصلوا  كي  التراب  من 
يسمونه  ما  هــذا  الــذهــب،  من  قليلة 
ــذي  ال نفسه  بالمعنى  ــة،  ــالص ــخ ال
لكتابه  الشريف  يوسف  الكاتب  يعطيه 
الصادر  وكلمات«  أسئلة  »الخالصة: 
العالمية  العلمية  طرابلس  مكتبة  عن 

.»2017
يحاول  المؤلف  أن  خالله  من  ويرى 
باألسئلة  شغوف  مثقف  تجربة  بلورة 
الجاهزة،  باألجوبة  شغوف  مجتمع  في 
ألن  السرد  هــذا  خــالل  من  يسع  ولــم 
األوتوبيوغرافي  بالمعنى  سيرة  يكتب 
التقليدي، لكنه عمل على غربلة معيش 
هذه السنين الطويلة من أجل الحصول 
مفتتحه  في  عنها  يقول  خالصة  على 
ما  سيرة  خالصة  ليست  »هي  اإلجباري 

بين ميالد وموت«.
يعيد  الشريف  أن  العوكلي  ويضف 
االعتبار للقلب حين يفكر ويسأل في زمن 
المثقفين  كوجيتو  بالعقل  التغني  كان 
الذين يعتقدون أن الفكر تلوثه العاطفة، 
غيّر أن هذا الكتاب الذي تمليه الحواس 
المعرفة  أن  يقول  مؤلفه  على  جميعا 
يمكن  ال  التجربة  وأن  للتجربة،  تدين 
لذلك  بالحواس جميعها،  إال  أن تمارس 
ما  لكل  فصوله  جل  في  الكتاب  يدين 
سمعه ورآه ولمسه وشمه وقرأه وتذوقه 
وهذا  السنوات،  هذه  كل  في  المؤلف 
المعرفة  مصادر  من  الشامل  المزيج 
والعين  بــاألذن  األسئلة  تحسس  ومن 
الكتاب/  ــذا  ه مــن  يجعل  ــع  ــاب واألص
حيث  كبير؛  حد  إلى  متفردا  الخالصة 
محل  والثيمات  األسئلة  صراع  فيه  يحل 
الشغف  وكرونولوجيا  الزمني،  الترتيب 
بدل ترتيب المراحل، فلكل فصل عنوان 
حكاية  وكل  حكاية،  عنوان  وكل  خاص، 
بعد  وتختفي  التي تظهر  لها شخوصها 
جدار  على  منحوتة  ذكرياتها  تركت  أن 

القلب الكبير.

اللغة والمضمون
في مقاربتها المتواضعة لجماليات اللغة 
»حكايات  مجموعة  في  والمضمون 
الثقافة  الصادرة عن مجلس  العصافير« 
حواء  الشاعرة  حاولت   ،»2008« العام 
استغالل  على  الضوء  إلقاء  القمودي 
اللغة  لجماليات  الشريف  يوسف  الكاتب 
ليرسل من خاللها المعاني والمضامين 
الصغير  القارئ  ذلك  لعقل  يريد  التي 
يتفتحا عليها  أن  الصغيرة  القارئة  وتلك 
حياتهما،  إثراء  في  إمكاناتها  ويكتشفا 
لهذا  الكاتب  اختيار  هو  مفتاح  وأول 
إلى  القريب  الصغير  المغرد  الكائن 
النفس الطفلة، هذا العصفور الذي يُثري 
عشر حكايات، ومن خالله يضيء الشريف 
الهادفة،  ومضامينه  المنتقاة  معانيه 
مفردة  اختيار  وفي  حكايات،  عشر  إذا 
»حكاية« انحياز لفعل الصداقة مع هؤالء 
التي  فالحكاية  الصغار،  والقارئات  القراء 
داللة  تمنح  »حكى«  الفعل  عن  تنبثق 
الحدث  هذا  فكأن  الواقع،  على  االنفتاح 

»المحكي« وقع فعال، وكأن الكاتب/ هذا 
السارد، ماهو إال أب أو جد تتكئ مخيلة 
وكأن  يحكي،  وهو  ركبته  على  الطفولة 
»قصة«  كلمة  عن  ابتعد  حين  الكاتب 
فعل  »الحكاية«  مــن  يجعل  أن  أراد 
مشاركة يستطيع الطفل أن يضيف إليه 
ويرسم تفاصيل أخرى في الحكاية، وقد 
تنوعت أساليب الكاتب في اختيار مداخل 

الحكايات.
أن  مالحظاتها  في  القمودي  وتشير 
حكايات  بأربع  استأثر  الجملة«  »شبه 
وهي »حكاية عصفور سافر مع الشمس« 
و»حكاية  ــى  األول الحكاية  وهي  ص4 
ص16  نافذتي«  ــاج  زج على  عصفور 
ص56  ووردة«  عصفور  و»حــكــايــة 
ص62،  وحمامة«  عصفور  و»حكاية 
قراءه  يُشعر  االختيار  هذا  في  والكاتب 
الصغار بحميمية الحدث وقربه منه، فهو 
شروق  »قبل  قائال:  حكايته  يبدأ  حين 
الشمس بقليل استيقظ العصفور« ص4 
ص62،  الربيع«  أيام  من  يوم  »في  أو 
له  ويكمل  حميما  صديقا  يخاطب  كأنه 
حكاية كان قد بدأها قبل ذلك، إنما يريد 
أن يتأكد من أن صديقه الصغير يتذكر 
هذه الحكاية، والتي ستجيء هذه المرة 
بتنوع واختالف عن تلك الحكاية األولى، 
لتلك  استكمال  هي  عمقها  في  لكن 

الحكاية.
الكاتب  جعل  إلــى  الشاعرة  وتلمح 
التي  األساليب  أحــد  االستفهام  من 
وإيصال  رسالته  تعميق  في  تساعده 
فكرته إلى عقل ووجدان هؤالء األصدقاء 
القصص  أغلب  نجد  لذا  والصديقات، 
من  والذي  السؤال،  تقنية  على  احتوت 
ألصدقائه  يؤكد  أن  الكاتب  يريد  خالله 
وصديقاته أن السؤال هو بوابة المعرفة، 
نجهله  الذي  السؤال  إجابة  معرفة  وأن 
جهلنا،  على  وليس  معرفتنا  على  دليل 
السؤال وتكراره  أاّل نخجل من  لذا علينا 
عند  نستفهم  وأن  اإلجابة  نتيقن  حتى 
كل إجابة حتى ال نخطئ الوصول إليها، 
في »حكاية عصفور سافر إلى الشمس« 
الشغوف  العصفور  ــذا  ه نجد  ص4 
بالمعرفة الذي يبدأ باستفهام استنكاري 
أنّها  أخبرته  التي  الشمس  لصديقته 

كبيرة ومضيئة وفي كل مكان.
أول معجم لغوي

الفنادي  يــونــس  الــنــاقــد  ويسلط 
الكاتب  اصــدرات  أهم  أحد  على  الضوء 
الميسر  »المُعجم  وهو  الشريف  يوسف 
لغوي  معجم  أول  يعد  الذي  لألطفال« 
على  لألطفال  ومــوجــه  مصور  عربي 
بإعداده  قام  العربي،  الوطن  مستوى 

وإصداره سنة 2001 بمدينة طرابلس.
التعليمي  المعجم  هذا  أن  موضحًا 
وثمانين  أربعمائة  في  يقع  التربوي 
»480« صفحة من الحجم الكبير مدعومًا 
الملونة  الرسومات  من  بالعديد  ومعززًا 
الجميلة الموضحة لكل حرف من حروف 
الياء«  إلى  األلف  »من  العربية  األبجدية 

لذهن  المعاني  لتقريب  فنيًا  وتوظيفها 
الطفل العربي الذي يصر األستاذ يوسف 
الشريف على مخاطبته من خالل الحرف 
أدوات  أهمية  لتأكيد  معًا،  والــصــورة 
والسمعي  والبصري  الحرفي  التواصل 
الطفولي  الفكر  تعليم  في  مجتمعة 
االستيعاب  ــة  درج إلــى  بــه  والــوصــول 
مساعدته  وبالتالي  المطلوبة،  والفهم 

في  والتفكير  ذاتيًا  عقله  تحريك  على 
الغرض  لهذا  المرسومة  الصور  دالالت 

وغيرها من األشياء األخرى.
إجادة  إلى  الفنادي في إضاءته  وأشار 
لغة  استعمال  الشريف  يوسف  األستاذ 
مخاطبة مبسطة وهادفة يمرر فيها بكل 
يسر وسهولة معلومات ومعارف متنوعة 
للطفل الذي يخاطبه في تقديمه للمعجم 

لألطفال«  الميسر  »المعجم  هو  »هذا 
لكَ أنتَ أيها الطفل ومن أجلك، كتبتُه 
من  الكبارُ  يستفيدُ  كما  منه  لتستفيد 
بيتك  في  رفيقًا  لك  وليكوَن  معاجمهم، 
ومدرستك. ويمكن أيضًا أن يكوَن أهم 
ويعطيك  يساعدك  مكتبتك،  في  كتاٍب 
أي  أي وقت، وفي  والمتعة، في  المعرفة 
جهدي،  قدر  فيه،  حاولتُ  وقد  مكان. 

بمفردة  الخاص  قاموسه  نحت  الشريف  يوسف  الراحل  الليبي  الكاتب 
السرد محماًل باألحالم وبكثير  والكاتب يعبر مجال  اإلنسان  يمتزج فيها 
من الدموع واآلالم. نحت الكاتب يوسف الشريف قاموسه الخاص، بمفردة 
يمتزج فيها اإلنسان والكاتب، يعبر مجال السرد محماًل باألحالم وبكثير من الدموع 
ابتداًء من  وانعكاساتها  وتوابعها  األحداث  بتبصر يالحق شواغل  واآلالم، وكذلك 

التفكر  إلى  غالبًا  يلجأ  لذا  الرمادية  األوان  عوالم  يروم  ال  إليها،  وانتهاًء  طفولته 
بعيدًا عن الضوضاء مستسلمًا إلى موسيقى روحه الساكنة في قلبه وخياله الجامح 
إلى النقاء. ولكن كيف يفسر الشريف واقعه عبر نتاجه األدبي.. وما المحطات التي 

ترينا جانبًا من أسئلته وارتداداتها.

فيروس كورونا يكتب نهاية صادمة ألحد رواد القصة الليبية
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   حوار أجري مع الراحل العام 2019 ولم ينشر من قبل

الشريف: قرأت مبكرًا واصطدمت بتساؤالت الجوع واملرض والحرية

ميثل كتاب »األيام 
اجلنوبية« نافذة مهمة 

لرؤية احلياة من منظور آخر

يعيد االعتبار للقلب حين يفكر 
ويسأل في زمن كان التغني 

بالعقل كوجيتو المثقفين

فتحية الجديدي: الشريف )أسئلة وكلمات(.. 
»هذا كل شيء« رحلة بوح طفولية

األسئلة  ألن  األسئلة  كل  ليست  »هنا 
ومكانها  زمانها  في  متغيرة  بطبيعتها 
وظروفها، ولعلها المصطلح الوحيد الذي 
وهو  مطلقة،  بحدود  تحديده  يمكن  ال 
الموت  يرفض  الذي  الوحيد  المصطلح 
إن على مستوى فردي أو على المستوى 
أسئلة  من  حزمة  فقط  هي  الجمعي، 
طرف  وعلى  القلب  ضفة  على  توقفت 
بعضها  لعل  أطلقها  أن  ورأيت  اللسان، 
يالمس أسئلة أخرى في مكان ما وزمن 
تحيط  ال  معانيها  جملة  في  وهي  ما، 
بأي حقيقة وال تدعيها وقيمتها الوحيدة 

صدقها »الكاتب«.
عندما أهداني الكاتب واألديب الراحل 
الخالصة  كتابه  الشريف  األستاذ يوسف 
مكتبة  عن  الصادر  وكلمات«  »أسئلة 
طرابلس العلمية العالمية حاماًل لتوقيعه 
بخط يده )إلى فتحية.. كل ما في الكون 
السهلة  بلغته  إليك(  ترقى  ال  لغات  من 
ورسمه للحرف كأنه ينسخ صورة من صور 
الحياة البهيجة أو يهدي لي وردة ملونة 
مقطوفة من حديقة غناء يمسكها بيده، 
ألستعيد  شهر  من  اكثر  الكتاب  تركت 
عافيتي من تعب الغوص في نفسه بعد 
حديث سريع دار بيني وبينه، وأفرغ من 

مهامي الوظيفية والعودة إلى القراءة.

الكتاب:
جاء  الذي  )الخالصة(  كتابه  في  تناول   
في 469 صفحة اضافة لسيرته الذاتية 
األدبية  رحلته  اختصرت  عناوين  تباعًا، 
باألشياء  وعالقته  الحياتية  ووقفاته 
من  بشيء  البوح  وأيضًا  والمحيط، 
ومكاشفة  للذكريات،  والحنين  الفيض 
مشواره،  رافقوا  لمن  ووفائه  نفسه 
وممن مروا في حياته، كما تذكر األماكن 
مواقف  برصانة  وعــرض  والمناسبات 

أصحابها دون أن يفشي أي أسرار أو إثارة 
أو مغامرات، كانت صفحات الكتاب تحمل 
ومشاركات  مهنية  ومحطات  خواطر 
مهمة ترجمت أهمية إنتاج الكاتب وكيف 
عالمه  ضمن  وسطه  في  يتعامل  كان 
المتفرد.. تحدث عن مكتبته وكتبه وعن 
والعبودية  والطفولة  والحب  الثقافة 
والوطن، وأخذنا لجده وأصدقائه وبيئة 
عيشه ومنبر علمه، وكتب عن »صبرية« 
والجامع والكنيسة واألخ »المين« الذي 
والثقافة األدب  القراءة  إلى عالم  أدخله 
تفوق  يطرحها  كان  أسئلة  خالل  من 
وجريدته  ذاك،  حين  الصغيرة  سنه 
الذي لم يفهم بعض ما فيها ويبيعها 
في  دارت  واستفسارات  تمنيات  فجرًا، 
عظيمًا  إرًثــا  تارًكا  الراحل  كاتبنا  فلك 
يحتاج إلى قراءات معمَقة كونه فلسفة 

مكتملة للحياة.

هذا كل شيء
الكثير  لكتب  الطفولة  تأخذه  لم  لو 
أخرى،  القصيرة وقصص  القصص  من 
خالل  من  مجالها  في  انخرط  حيث 
األنشطة الثقافية المختلفة ومشاركاته 
والملتقيات  اإلذاعـــة  عبر  الــعــديــدة 
بالمكتبات  ووجوده  والعلمية،  الثقافية 

المدرسية.

رواد  الشريف  يوسف  الكاتب 
تشجيع الطفل على القراءة

كانت  التي  الخاصة  مكتبته  تأسس  أن 
عمل  سببًا  األطفال  وبين  بينه  جسرًا 
على  الطفل  التشجيع  على  ورائــه  من 
مجانا  الكتاب  يوزع  كان  حيث  القراءة، 
لهم، وهي المكتبة الوحيدة في الوطن 
التي تذهب للطفل وتضع بين  العربي 

يديه الكتاب دون مقابل.

كما كان يعود للطفولة بسرعة بعد 
أن يسرق وقتًا لكتابة القصة القصيرة 
لهم  للكتابة  الطفل  عالم  واقترابه من 
ومن أجلهم–وهذا اقرار منه–حين ذكر 
في كتابه )الخالصة( »أني ما كنت أجد 
لم  أنني  لو  الطفولة  في  كاتبًا  نفسي 
أبدأ بالقصة«، األمر الذي أعترف فيه أن 
ما كتبه لألطفال هو انعكاس لما كتبه 
للكبار باعتبارها وجهين لكتابة واحدة، 
وإيمانه  الثقافية  عقيدته  كانت  تلك 

القوي بأن الثقافة وطن وال تتجزأ.
عن  كشف  لألطفال  قصصه  ففي 
القيود المجتمعية وغياب الحرية وجسَد 
أخبرنا  التي  القصص  تلك  في  الواقع 
األمنية  للرقابة  أيضًا  خضعت  بأنها 
الفردي،  النظام  أيام  سابقة  فترات  في 
وزيادة  والمفاهيم  المعاني  التنوع  وأن 
الكمَ،  وليس  النوع  من  تأتي  المعرفة 
ومن هنا تأتي الغزارة في االنتاج األدبي، 
الذي  األمر  القصصي  إنتاجه  قل  ولهذا 
كتبه  من  كتابين  طباعة  إلى  اضطره 

خارج البالد.
كل  يتشوه  الواقع  يتشوه  )عندما 
وتفقد  والمكان  والناس  الزمان  شيء، 
العبارة  هذه  كانت  منطقها(..  األحداث 
حول  القراء  وبعض  النقاد  على  ردًا 
إلى  باإلضافة  تحديدًا،  الموضوع  هذا 
التي  القصصية  تركيبته  في  االختالف 
تعتمد على الجُمل القصير وتحمل غزارة 
في المعنى، حيث يظهر عليها السالسة 
متكامل  »سيناريو«  لكنها  التناول  في 

يسرد القصة بكل مكوناتها.
في  تنوعًا  أخذت  القصصية  تجربته 
اللغة،  في  وتميزًا  بالموضوع  عالقتها 
خالل  من  المباشر  الفهم  منحها  مما 
بكيانها  المساس  دون  مضامينها 

المتين »هذا كل شيء«.

 2019 فبراير  بداية  التالي  الحوار  ُأجري  بداية، 
المادة  فــي  التوسع  المفترض  مــن  وكــان 
خاصة  ظروفا  أن  إال  اإلجابة،  في  واالستفاضة 
وتوقف  المشروع  استكمال  وبين  بيني  حالت 
الحوار عند هذا الحد.. ثم قدر اهلل أن يرحل عن 
الشريف،  يوسف  الكبير  الليبي  األديب  عالمنا 
الفكر واألدب. ينهض سر  إرثا كبيرا من  تاركا 
الكتابة عند األديب يوسف الشريف على أرضية 
وهو  السحري،  قاموسه  له  مثَّلت  التي  األسئلة 
االستفهامات  من  الزمــة  سلسلة  يراها  كما 
واإلشارات والرموز والدالئل المفضية دائمًا إلى 
ر، ولكن كيف يمكن سبر مالمح  والتفكُّ الجدل 
هذه الرحلة من التساؤالت بأبعادها الفلسفية 
أيضًا،  واإلنسانية  واالجتماعية  والسياسية 
)الخالصة(  بكتابه  مستعينين  علينا  توجب  ما 
يوسف  الطفل  الشيخ  عقل  من  قلياًل  االقتراب 

الشريف عبر الحوار التالي..
يبدو المجهول تيمة في كتاباتك، أين وصلت 

في رحلتك معه؟
المجهول بالنسبة لي لم يكن فرديًا، أو ألكن 
المستوى  على  وجهين،  ذا  كــان  معك  صادًقا 
المجهول  هناك  دائمًا  الناس  وككل  الشخصي 
إلى  األيام في قادمها،  والخوف منه ومما تحمله 
درجة أن المؤرخ البريطاني )فرناند توندي( أرجع 
الجدر األول للحضارة اإلنسانية إلى عامل الخوف، 
فعبده  يعرفه  يكن  ولم  القمر  رأى  األول  اإلنسان 
وجعله إلهًا، وجعل كل ما سمع ورأى إلهه أيضًا، 
وهذا ما أريد أن أشير إليه للتفرقة بين المجهول 
الذاتي والجمعي، لذا عندما بدأت القراءة سكنتني 
األسئلة، ومنذ ذلك الحين تلبستني حالة السؤال، 
وإلى هذه اللحظة بالنسبة لي اإلنسان سؤال إذا 
فقده صار مفقودًا أيضًا، ألن السؤال يؤدي إلى 
المعرفة والتي بدورها تفضي إلى السؤال وهكذا. 
إدراكــه  عدم  في  حتى  السؤال  يمتلك  اإلنسان 

المتالكه.
وعن  المجهول  عــن  ــدوري  بـ تساءلت  ثــم 
الحياة واإليمان وكذا الجنة والنار، وهذه االسئلة 
الميتافيزيقية تعرض لها الجميع وأنا منهم، إال نها 
لم تبق معي زمنًا طوياًل، لكونها أسئلة عدمية، ال 
جدوى من الخوض فيها، ملخصها أن هناك كونًا 

وخالًقا له.
من  الناس  خوف  ألعكس  ذلك  من  وانتقلت 
يوسف  عن  أكتب  لم  أنا  قصصي،  في  المجهول 
عهود  ثالثة  وخــالل  اإلطـــالق،  على  الشريف 
عاصرتها؛ الملك إدريس، ومعمر القذافي، والحالي، 
وفيما كتبت تبنيت الضمير الجمعي ال الفردي، في 
األسماء،  وال  للعناوين،  وجود  ال  الغائب(  )ضمير 
أشبههم  قد  الناس،  كل  وأسماء  عناوين  فهي 
نظام  في  هذا  تأكد  زنزانة،  في  وضعوا  بأناس 
معمر القذافي، والذي لم يستثن أحدًا من خوفه، 
وقد أشرت إلى تلك الحالة في مجموعتي بشخص 
يحب مطاردة النجوم، ولعلي الكاتب الوحيد الذي 
كتاباتي  أن  درجة  إلى  النظام،  هذا  نتائج  صور 
حتى في قصص األطفال كانت تحت مجهر رجال 

المخابرات.
هل كان شبح السلطة يطاردك؟

في كل كلمة كتبتها، على سبيل المثال كتبت 
بعد  أسدًا(،  يصبح  )الفأر  بعنوان  لألطفال  قصة 
انتفاضة فبراير قال لي أحد رجال المباحث، أحضر 
المكتوبة عنك، ومن  التقارير  شاحنة لكي تحمل 
ضمنها تقرير عن هذه القصة، تتلخص في فأر قرر 
أن يصبح أسدًا، فاستعار بعض األنياب والمخالب 
فقال  أصدقائه،  أمام  يتبختبر  وجاء  إلخ،  والفرو.. 
أحدهم ساخرًا، الفأر يبقى فأر حتى لو تزين بزي 

األسد.
لم تتعرض للمساءلة الشخصية؟

بعص  في  واضــحًــا  كــان  الترميز  أن  مع  ال، 
القصص، على سبيل المثال كتبت قصة بضمير 
شعرت  ثم  نائمًا،  نفسي  فيها  أتصور  المتكلم، 
األوراق،  في  النار  أشعل  الغرفة،  دخل  ما  بشيء 
المعنى  لساني،  واقتلع  فمي  إلى  يده  امتدت  ثم 
كان واضحًا بما فيه الكفاية، وهو غياب الحرية، 
كان الليبيون يعتقدون أن النظام الملكي هو آخر 
وبذا  األفضل،  إلى  ويتطلعون  الفاسدة  األنظمة 
كانوا  ما  حدث  وعندما  مجهواًل،  ظل  فالمجهول 
تراجعوا  ثم  لذلك،  تحمسوا  ثورة،  أنه  يعتقدون 
العكس،  تبيّن  عندما  أنفسهم،  على  وانكمشو 
بعد  لإلذاعة  كمدير  منصبي  من  استقلت  لذلك 
ستة أسابيع فقط من انقالب 1969 ألنني رأيتهم 
وجهًا لوجه، وخبرتهم فكرًا وسلوًكا، واكتشفت 
عليه  شاهدًا  وكنت  بتفاصيله،  العسكري  العبث 
في وظيفتي، وضحية له خارجها كأي مواطن ليبي، 
أمام  متساوون  الكل  عناوين،  أو  أسماء  ال  لذلك 

منجل الخوف والمجهول في قصصي.
أال يفرض عليك المتلقي صياغة معينة تلزمك 

الوضوح في كتاباتك؟
أنت في أحداثها وشخصياتها في داخلها تمامًا، 
لذلك ال تستطيع أن تحدد الزمن بداية ونهاية، 
فزمنك هو نهاية لزمن آخر، ونهايته هو بداية له، 
لذلك ال يجب أن تقرأ نهاية لقصة حديثة، فالزمن 
ال  وأنت  باإلعدام  عليه  ستحكم  بإيقافه  مفتوح، 
تملك هذا الحق، ألنك إحدى إحداثياته، وهنا تكمن 
قارئ  عن  تبحث  ال  والتي  الحديثة  القصة  مأساة 
الحكاية؛ بل قارئ يتساءل ويسأل، عندما تقرأ في 
القصة أن مجهوال قطع لسانك هنا ينتهي الكالم.

ذكرت في )الخالصة( أن القارئ سيهجر الكاتب 
الكاتب  يكون  وربما  غامضة؟  أسئلته  كانت  إذا 
سابًقا لزمنه فتكون أسئلته غامضة ويتضح العكس 
فيما بعد، وإذا كان ال بُدّ من الغموض، فمن هو 
الضحية القارئ أم الكاتب؟ االثنان، ولكن بالرجوع 
ألن  الحكاية،  هجرت  الجدار  بعد  ما  قصصي  إلى 
الواقع لم يعد بتلك البساطة والبراءة؛ بدليل أن 
معظم شخصيات الجدار كانت شخصيات الزنقة، 
ولكن بعدها انتهت الحكاية أو لنقل انتهى الراوي، 
وأصبح الكاتب نفسه هو الراوي، الذي يعيش في 
ألنه  األمــور  يرتب  أن  الصعب  من  ذاتــه،  الحدث 
العربي  المستوى  على  وحتى  الشخصيات.  إحدى 
انتهت الحكاية التي يكتبها إحسان عبدالقدوس، 

عبدالحليم عبداهلل، محمد صدقي وغيرهم.
الجدار كانت  القول أن تجربتي بعد  وأستطيع 
يكتبها  كما  القصيرة  القصة  أشكال  على  سابقة 
استعار  من  أول  أنني  إلى  باإلضافة  اآلخـــرون، 
السيناريو من السينما إلى القصة، لكي أعطي لها 
إيقاعًا خاصًا، وأول من حذف حرف الواو في السرد، 

لكي تصبح الجملة أكثر تسارعًا.
أنت ال تميل للفصل بين الكاتب ونصه؟

من الناحية النظرية يجب أن أفصل بين حياة 
الكاتب ونصه، ولكن إلى أي حد يستطيع الكاتب 
الخروج من حقيقته الذاتية لكي يكتب عن حقيقة 
أخرى؟ وكيف يمكن لكاتب ساقط أخالقيًا أن يصور 
شخصية رجل فاضل في قصة أو رواية؟ هناك من 
يقول ال.. ال تحاسبني على حياتي الخاصة، إال أنني 
لخلفيات  مدرًكا  أكون  عندما  خاصة  أستطيع،  ال 

الكاتب وعالمه الخاص.
الخاصة  الذاكرة  أنت عن  غيبته  ما  إلى  ألمحت 
فيما يتعلق بالعمل الوطني.. أال يعد التغييب 

إجحافا في حق األجيال؟
أرى مساهماتي في هذا  ال  لكني  هذا صحيح؛ 
العمل، ترتقي إلى التميز، هي بمثابة ما يقوم به 
أي مواطن، يشعر بانتمائه للوطن، وبمسؤوليته 
ممن  هناك  وأن  خاصة  االنــتــمــاء،  ــذا  ه أمــام 

عاصرتهم، ساهموا بنصيب أوفر مني.
كيف كنت تتخيل شكل المدينة خارج زنقة الباز، 
كيف كانت صورتها في طفولتك، وكيف وجدتها 

في الحقيقة؟
لم أكن أعرف المدينة إال بعدما أصبحت بائعًا 
للصحف، عالمي كان ينتهي عند زنقة الباز، وكتاب 

الفقيه عبدالسالم، ومدرسة الظهرة االبتدائية.
المدينة كمدلول ومصطلح تخيف الطفل عندما 
يدخلها أول مرة، ويراها عالمًا غريبًا عجيبًا، لذلك 
ذهبت برفقة أخي األكبر، وتعرفت على شوارعها 

التي لم تتغير وأناسها الذين تغيَّروا كثيرًا.
هل كان القارئ موجودًا- آنذاك؟

فترة  أنسى  ال  ولكن  ــيء،  ش أي  أنسى  قــد 
الخمسينيات منظر الموظفين الليبيين بهندامهم 
ويشربون  الصحف  يقرأون  المقاهي  في  األنيق 
القهوة قبل ذهابهم إلى العمل، ال أزال أستحضر 

هذا المشهد الرائع في ذاكرتي.
الــغــرب«  ــلــس  »طــراب صحيفة  يــطــالــعــون 
إلى  يعود  لذلك  والفضل  وغيرهما  و»األهــرام« 
واللذين  الفرجاني  ومحمد  المشيرقي  األستاذ 
مثال الباب الواسع لليبيين في عالقتهم بالصحف 
رواد  هم  زبائننا  كان  لذلك  والمجالت،  والكتب 
على  وأتحصل  بقرش  الصحيفة  أبيع  المقاهي، 
شكل  لي  مثل  وقــد  نسخة،  كل  مقابل  مليم 
الصحيفة )طرابلس الغرب( مفاجأة في أول دفعة 
أستلمها بعدد خمسين نسخة لم أبعها، جلست 
على الرصيف وتصفحتها، عرفت المجلة في بيتنا 
لكن لم أتعرف على الصحيفة إال في هذه التجربة، 
والتعليقات  الفني  الشكل  في  مختلفة  ووجدتها 
والصور وقالبها اإلخباري كانت نقلة معرفية أخرى.

ذكرت أن جيل ُكتَّاب الستينيات الذي تنتمي إليه، 
واالجتماعية..  االقتصادية  بالحياة  معنيًا  كان 
أين  كتاباتكم؟  في  السياسة  حظوظ  ماهي 

تتشابك أسئلتكم مع القرار السياسي؟
من  وإنما  مباشرة،  السياسي  مع  نتعامل  لم 
خالل حياة المواطن المتضمنة للخطاب السياسي.
في  ذلك  تجاه  السياسي  فعل  ردة  كانت  كيف 

العهد الملكي؟
لم يكن راضيًا بالطبع، باعتبارنا نمثل صوت 
واالجتماعية  االقتصادية  حاجاته  في  المواطن 
الجيل  إبداعات هذا  والسياسية، فلو قرأت بعض 
البعد  ستجد  ذلك،  تستشف  والشعر  القصة  في 
علي  يقول  عندما  ما،  رمزية  في  ماثاًل  السياسي 
الرقيعي مثاًل في أحد األبيات )بددته للغير اسمك 
من  منطلقا  السياسي  يخاطب  هو   ) ياجميلة 
االجتماعي، والسياسي هو نتاج للسؤال االقتصادي 

واالجتماعي.
سنة 1952 أنشأت حزبًا.. كيف جاءت الفكرة، هل 
كنت مؤمنًا بأن التغيير يأتي بممارسة العمل 

السياسي؟
المراهقة  مرحلة  عن  تتحدث  أنت  )ضحك( 
السياسية لشاب لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره 
كانت أشبه بـ)لعب عيال(، وربما مأساتي أن وعيي 
االشتراكية،  مصطلح  عن  نسمع  مبكرًا،  تشكل 
التقدمي  الحزب  أسميناها  إننا  حتى  التقدم، 
االشتراكي، أو شيًئا من هذا القبيل دون أن ندرك 
معانيه، ولم يكن عدد األعضاء يتجاوز 6 أشخاص 

ولم يستمر حزبنا في الصمود ألكثر من أسبوع.
وهذا يردنا دائمًا إلى البيئة أو المكون األساس 

أو إلى منشأ كلمة السر؟
الوطنية،  القضية  عن  بحث  أو  ــاء  ادع دون 

وجدت نفسي فيها تلقائيًا منذ الطفولة، لم أكن 
أفهمها على نطاق زنقة الباز، وهي التي تكونت 
فيها شخصيتي الثقافية والسياسية واالجتماعية. 
ما يسمى باألنا لم تكن موجودة في حياتي على 
اإلطالق، كانت أسئلتي موجهة لآلخر، انطالًقا من 
مهمشين،  مشردين،  أهلها  كان  التي  الباز  زنقة 
هم  القدر،  به  يأتي  وما  واليأس  الجوع  يهددهم 
أن  بُد  ال  كان  وبذا  المدينة.  قاع  من  باختصار 
تكون أسئلتي من أجلهم ولماذا هم فقراء؟ ولماذا 
هم يعانون؟ وبذا قد ال يصدق إنسان كيف خرجت 

من ذاتي الصغيرة إلى ذاتي الكبيرة.
وألني بدأت القراءة مبكرًا، اصطدمت بأسئلة 
الجوع والمرض، والحرية واالستبداد مبكرًا، حتى 
الحزب الذي أسسته، اعتقادًا مني أني سأغير حياة 
حياة  تغيير  أن  الحًقا  ألكتشف  خالله،  من  الناس 

الناس يحتاج لما هو أكثر.
عندما ذهبت مدرسًا إلى الجنوب اطلعت على 
حياة أخرى، ربما تختلف األسماء والظروف، إال أن 
التي  ذاتها  هي  الباز  زنقة  أثارتها  التي  األسئلة 
األخير  السؤال  ويبقى  بونزريك،  وجــودي  أثارها 
ودخلت  القراءة  نضجت  وعندما  فقراء،  هم  لماذا 
المدينة اتسعت دائرة السؤال، وتشدد المواجهة 
ويزداد األلم، ألني لم أجد األجوبة، لهذا كان جيل 
االجتماعية  القضية  صلب  في  داخال  الستينيات 

واالقتصادية.
ثم خرجت األنا الكبيرة من زنقة الباز والجنوب 
الثالثي،  العدوان  أيام   1956 مصر  إلى  وذهبت 
وعمري اليتجاوز الثامنة عشرة، ذهبت إلى السفارة 
المتطوعين  قوائم  في  اسمي  وسجلت  المصرية 
للدفاع عن مصر، وانتظرت ليلة بكاملها الحافلة 
التواصل  وتــم  تحملنا،  أن  يفترض  كــان  التي 
بيني وبين شاب مصري بريديًا، وأعربت له عن 
استعدادي التام للدفاع عن بورسعيد، والمفارقة أن 
الشاب كان مسيحيًا، واتفقنا على اللقاء في مكان 
وتراجعي  ذلك،  دون  حالت  ظروًفا  أن  إال  محدد، 
ليس له عالقة بخوف أو تردد؛ وإنما أسباب أخرى، 

وهنا ترتبط الثقافة بالوطن.
غياب األنا تحول تدريجيًا إلى تطرف أّثر حتى 
في عالقاتي الشخصية والتي أصبح معيارها يقاس 
موقف  إلى  ويتحول  بل  الوطن؛  تجاه  بمواقفها 
فعل  بردة  المسألة  تتعلق  عندما  حتى  هجومي 
شخص ما من عدمها في قضية رأي عام، والحديث 
الشريف يقول )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، 
ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه 

وهو أضعف اإليمان(.
تطرفك قادك إلى رفضك بتسمية العقل العربي 
بهذا االسم، نتاج أي أسئلة في نظرك الجبرية 

أم االختيارية؟
أدواتــه،  عن  يتخلى  أن  فضل  العربي  العقل 
ويبقى متمسًكا بخيمته العتيقة، وسجينها ألكثر 
العربي،  العقل  تطور  على  دليل  ال  عام،  ألف  من 
ولن تجد دالة واحدة على أن العقل العربي وضع 
األسئلة الحقيقية أمامه، ال يزال العقل العربي عقاًل 

جبانًا.
لكن؛ أال توجد إضاءات على المستوى الفردي؟

لكن  عشر،  التاسع  القرن  في  وخاصة  توجد، 
عبده  محمد  رحلة  يواصل  لم  العربي  العقل 
وجمال الدين األفغاني والكواكبي أيضا في فترة 
الحالية ال ترقى إلى  الحقة، لذلك بعض األسئلة 

أسئلتهم. حتى محاوالت محمد عابد الجابري وطه 
عبدالرحمن وغيرهما ظلت تحوم في حلقة واحدة، 

في حين أن السؤال المهم أمامهم.
أشرت الى مشروع بعث الشخصية الليبية لعبد 

الحميد البكوش؟ ما تقييمك لهذه المرحلة؟
عبدالحميد البكوش كان مثقًفا وشاعرًا قبل أن 
يكون سياسيًا ومهمومًا بالقضية الليبية، وعنده 
أجمل بيت الأزال أحفظه )أنا أهواك يا بلدي ألنك 
لست لي وحدي، مكتض كعش النحل في حضن 
ذاته  متحررًا من  للولد( هل سمعت شاعرًا  األم 
بهذه الصورة. )ينقل إلى السؤال الخاص بالعمل 
بالشخصية  إيمانه  جسّد  أنه  لدرجة   .) الوطني 
اإلطالق،  على  تنويري  مشروع  أول  وهو  الليبية، 
ألنه عملي وواضح ويجسد الرغبة في التغيير. لكنه 

ُأجهض.
وأشير الى أننا أحوج ما نكون اليوم لكي تنهض 
الشخصية الليبية وتعبر عن نفسها خارج الفوضى 
والخراب لكي تقوم الدولة. )الذي كان مالكا( وهو 
الشخصية الليبية وتحوالتها؟ كيف كانت تحوالت 
هل  التغيير،  تجاه  أفعاله  وردود  الليبي  المثقف 

انتقده، تحليله، محاولة فهمه؟
المواطن الليبي سواء كان مثقًفا أو غير ذلك، 
في تلك السنين التي كان فيها مالكا، لم يواجه 
صراع األسئلة ألن الواقع كان بسيًطا، ومع تقدم 
مواكبة  المثقف  حاول  األسئلة،  وتراكم  الزمن 
تراجع  الصراع  تزايد  ومــع  ما  فترة  في  الحالة 
خصوصًا بعد التغيرات السياسية. )يلحق به الجزء 

الخاص بالمثقف (
الشرائح،  بعض  لدى  كانت  األسئلة  أن  برغم 
القومي،  التجمع  مثل  جيلي،  عن  أتكلم  هنا  وأنا 
والموجود وغير  المسلمين،  والبعثيين، واإلخوان 
تسميته  بإمكانك  الشيوعي(،  )الحزب  الموجود 

بالوهم الموجود.
لماذا؟

لعدم وجوده فعال، لكن التجمعات التي ذكرتها 
حزب  وجود  على  وأصــروا  ذلك،  تصديق  رفضت 
الشيوعية  األحــزاب  أن  تقول  والحقيقة  شيوعي، 
ال  معطيات  وهــي  الطبقات،  ــراع  ص عن  تنتج 
لغيرتهم  كان  حدث  وما  بليبيا،  مناخاتها  تتوافر 
حال  بلسان  وتتساءل  تعكس  التي  كتاباتنا  من 
فاتجهوا  منا،  التخلص  أرادوا  لذلك  المواطن، 

لضربنا من تحت الحزام.
كانت  وهل  لإلعالم،  وزيرًا  أختيارك  وقع  كيف 

لديك شروط مسبقة؟
علي زيدان لم أكن أعرفه ولم يكن يعرفني على 
اإلطالق، برغم الدعاية التي روَّج لها اإلسالميون 
في هجومهم عليَّ، وللعلم أنني لم أستشر أحدًا، 
والذي  العام  بالعنوان  الكيل  فاض  عندما  ولكن 
يقول عندما لم أجد ليبيا في مجلس الوزراء قررت 

االنسحاب، كان كل شيء موجودًا إال الوطن.
بعد تجربتك الوزارية، كيف كنت تنظر إلى عالقة 
المثقف بالسياسي، عندما كنت كاتبًا وبعد ما 

كنت ممارسًا لها كوزير؟
قناعتي حتى قبل االلتحاق بالوزارة، أن المثقف 
مثقف والسياسي سياسي ال يلتقيان، مثل الضمير 
الحي والضمير الميت، وعندما قبلت منصب الوزير 
كان بتشجيع من األصدقاء، الذين رأوا أن ال أحد 
غيري جدير بهذا المنصب، ويجب أن تخوض هذه 

التجربة.
هل كنت تتوقع النتائج التي وصلت إليها؟

ألن  )غبيا(،  كنت  أنني  ــول  أق والحقيقة  ال، 
إلى  تقودني  أن  يجب  كان  اختياري  مسؤولية 
مثال  متاحة،  تكن  لم  األسئلة  أن  رغم  األسئلة، 
ذلك االنقسامات في المؤتمر الوطني، والصراعات 
بداخله لم تكن واضحة بالنسبة لي، ولم يساعدني 
المؤتمر  داخــل  من  القريبين  األصدقاء  بعض 
تؤكد  المعطيات  أن  برغم  األسئلة،  تلك  ألدراك 
أن شيًئا ما سيحدث، بحكم التركيبة غير الطبيعية 

للمؤتمر، وفعال حدث ما كنا نخشاه.
المثقف على معظم من  أنت ضد إطالق صفة 
هم موجودون في الساحة الثقافية؟ هل قصدت 

المثقف العضوي؟
مستهلك،  ألنه  العضوي  مصطلح  أحبذ  ال  أنا 
وأقول المثقف خارج النص أين هو؟ هل غادر النص 
يمثل  آخر  واقع  إلى  عمومية،  األكثر  السؤال  إلى 
نصًا عمليًا، ال يُرى ولكنه يعاش، أم ال يزال أسير 
النص؟ الواقع يؤكد أن وجود المثقف خارج النص 
نادر جدا في المشهد الثقافي الليبي؟ هل تستطيع 
من  هو  أين  المثقف؟  وجود  على  مثاال  إعطائي 
القضايا العامة ومن األسئلة الكبيرة ومن السلطة 

كسلطة؟
رجل الشارع كان أكثر جرأة ممن المثقف وواجه 
استوجب  ما  رأى  التساؤالت،  تلك  بكل  السلطة 
خروجه كفرد وصادف أن كان سؤاله هو ذات سؤال 
اآلخر البعيد عنه مئات األميال، وبالقياس قد يكون 
سؤال مواطن ما في باريس هو سؤال مواطن آخر 

في فرانكفورت، والنتيجة مظاهرة في االتجاهين.
خارج  بوجوده  إال  هويته  تتحقق  ال  المثقف 
النص، وهذه المعادلة ال تتضح إال بسؤال مواطن 
ما لنا. ما دليل على أننا مثقفون؟ إذا قلت لي أنك 

اديب، أجيبك بنعم، وال أعترف بك مثقًفا.
ألن السؤال المتعلق بك اليزال قائما. وهو ما 

موقفك من الظلم واالستبداد، والفساد السائد.
سيبرر ذلك أن األديب يعبر عن موقفه من خالل 

الكتابة؟
هذا الكالم يردده الكثيرون وهم كاذبون.

دور  عن  لك  سؤالي  في  ضمنيا  أجبتني  لكنك 
بقصيدة  استشهدت  عندما  الستينيات،  جيل 
من  كمثقف  دوره  مارس  وكيف  الرقيعي،  علي 

خالل النص؟
أحيانا النص يتحول إلى قضية، كما في قصيدة 

أمل دنقل )ال تصالح(.
انت تشترط الصدق؟

بالتأكيد؛ إذ من السهل اكتشاف تجسيد الكاتب 
لواقعه.

هل تقصد أن المثقف واألديب في جيلكم كانا 
وجهين لعملة واحدة؟

للطفرة  وكان  بينهما،  التباعد  ثم حدث  نعم، 
النفطية وتأثيرها، دورها في ذلك.

هل يمكننا إضافة عامل الخوف من السلطة؟
فإن  السياسية،  قناعاتنا  اختالف  رغم  ألنه  ال، 
اتجاهات الرأي كانت متاحة، صحيح لم تكن هناك 
أحزاب، والصحافة مقيدة إلى حد ما، إال أن الدولة 

وقوانينها ومؤسساتها كانت موجودة.
كانت  إذا  إال  تغيرني  لن  النص  كتابة  أن  ثم 

تحمل سؤالي وتعايشه.

واضحًا  كلماته،  في  بسيطًا  أجعله  أن 
في معانيه، فشرحتُ لك كلَّ كلمةٍ في 
الحروف  حسبَ  ورتبته  جملة،  من  أكثر 
في  أو  األول  الحرفِ  في  الهجائية سواء 
الحروف التي تأتي بعده، وهو في هذا ال 
يختلف كثيرًا عن معاجم الكبار، وما عليك 
إالَّ أن تعرف ترتيب الحروف لتجد الكلمة 

بكل يسر وبال عناء«.

مشيدًا إن الجهد الذي بذله األستاذ 
»المعجم  إعــداد  في  الشريف  يوسف 
التي  والسنوات  لألطفال«  الميسر 
حيث  بثمن،  تقدر  ال  ذلك  في  أنفقها 
المعلومات  تجميع  على  عاكفًا  ظل 
للطفل  محبة  بكل  وإخراجها  وترتيبها 
سنوات عديدة، تأكيدًا على المسئولية 
والكتاب  ــاء  األدب عاتق  على  الملقاة 

والتعليم  التربية  في  والمختصين 
الطفولي  اإلنساني  الكائن  هذا  إلعداد 
الذي نسعى لتوجيهه وتعبئته وتنميته 
والبهجة  السعادة  له  يحقق  بما  فكريًا 
من  شعبًا  ولوطننا  الخاصة،  الداخلية 
األطفال المتميزين ليصنعوا جياًل خاليًا 
والعطاء  بالمحبة  ومغمورًا  العقد  من 

واإليمان باهلل والوطن واإلنسان.

نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الجمعة، 
الذي  الشريف،  يوسف  الكبير،  الليبي  األديب 
متأثرًا  عامًا،  الـ83  يناهز  عمر  عن  تُوفي 

بإصابته بفيروس »كورونا«.
وقالت الوزارة في بيان لها على »فيسبوك«: 
المعرفية  والتنمية  الثقافة  وزارة  »تنعي 
بحكومة الوحدة الوطنية ببالغ الحزن واألسى، 
وافاه  الذي  الشريف  يوسف  واألديب  الكاتب 
مدينة  في  المرض،  مع  صراع  بعد  األجل 
يوسف  »الكاتب  البيان:  وتابع  طرابلس«. 
الشريف من مواليد طرابلس سنة 1938 حاصل 
على الشهادة الجامعية في علم االجتماع وبداء 
مسيرته األدبية حيت كان عضو رابطة األدباء 
العرب«.  الكتاب  اتحاد  الليبية. عضو  والكتاب 
ويعتبر يوسف الشريف من روَّاد كتاب القصة 

القصيرة في ليبيا، وكتب أولى قصصه أواخر 
مجموعات  أربع  له  وصدرت   ،1959 العام 
قصصية، أبرزها مجموعة »الجدار« التي حملت 
بجائزة  حينها  وفازت  كتبها،  قصة  أول  اسم 
أعمال مسرحية،  وله  الليبية،  واآلداب  الفنون 
اإلعالم  مجال  وفي  المدرسية،  الكتب  وألف 
شغل مراكز قيادية في السّلم الوظيفي، من 
لإلعالم  وزير  إلى   1969 العام  لإلذاعة  مدير 
المطبوعات  معظم  في  وكتب   ،2013 العام 
وأسَّس  بعضها،  تحرير  وترأس  الصحفية، 
بعد فبراير 2011 جريدة »الليبي اليوم«. التي 
كان ينفق عليها من »جيبه الخاص« قبل أن 
تتوقف عن الصدور، وأعد برامج مختلفة للراديو 
مكتبته  قدّم   2018 العام  وفي  والتلفزيون، 

الخاصة هدية لجامعة بنغازي.

وزارة الثقافة تنعي األديب الكبير
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أوجه التحالف املمكنة بني فبراير 
وسبتمبر في االنتخابات املقبلة

عبدالعزيز الغناي

شاعر أحوال حايلة

ودان. الجفرة. الحياة والنخيل واألسمار والليالي. والحكايات واألشعار والتالل. لكنها قبل ذلك تظل من 
أقدم المراكز السكنية في اإلقليم الليبي األوسط. ورد اسمها مرارا مع شقيقتها زويلة داخل ليبيا في 
العمق بعيدا عن الساحل في أغلب تواريخ الفتوحات اإلسالمية التي جرت في المنطقة. وهناك ودان 

أيضا في الجزيرة العربية.. فهل ثمة عالقة؟
الفضاء الفسيح بعد الرواغة ثم تطل من بعيد طوزه .. القلعة القديمة المسيجة بسور عال. إنها 
تتوسط ودان وهي أقدم مبانيها. واألحياء والبيوت المتجاورة والعالقات التي تنهض مع الشمس كل 

يوم والتموت.
هناك بين حفيف النخيل وشارع شباشه وحومات ودان والحياة التي تسير مع حركة القوافل والتجارة 

ومحطات الطريق ومحاصيل التمور. تاريخ عريق وحكايات وأشعار بال انقطاع وسط الصحراء البعيدة.
هناك ولد شاعر ليبي كبير. محمد بن زيدان الشريف.

التالل  وتــردده  يروى  وشعرا  تاريخا  الحقا  سيظل  الفارقة.  وأعالمها  عالماتها  وأحد  ودان  ابن 
والصحارى والسواحل والمهاجر. صوت ودان في عمق الوطن. كان ذلك في العام 1880. مازال الترك 
في الساحل والصحراء وضدهم تنفجر الثورات والتتوقف. إحداها ثورة عبدالجليل سيف النصر في تلك 

األطراف. كان شاعرا وفارسا أيضا. قطعوا رأسه مع أخيه وعلقا في القلعة بطرابلس.
أحداث ساخنة يمر بها الوسط الليبي واليهدأ وتتداعى لها بقية أنحاء الوطن رغم البعاد وانقطاع 
الفروسية  الكبار.  الشتاء ويسمعها الصغار مع  ليالي  الوسيلة. والحكايات تظل تروى في األسمار في 

والشعر يتالزمان في المجالس مثل الميادين. ومثلما يجري على صهوات الخيول في النجاد والسهول.
حياة الشاعر وسيرته إلى وفاته عام 1955 هي خالصة تفاصيل عديدة من الحكايات التي سمعها 
أو األحداث التي وقف عليها. كونت تجربته وصهرتها األيام بالمزيد من المعاناة. ولهذا ظل صاحب 

شهرة وصيت واسعين. كشهرة أشعاره وسيرته في الصحراء والساحل.
حين كان صبيًا في التاسعة عام 1889 هاجر والده السيد زيدان الشريف من ودان إلى تشاد وتوفي 
هناك فظل يتيمًا وحيدًا يواجه قسوة من أحد أعمامه واضطر إلى ترك ودان خلفه عام 1894، واتجه 

صوب الشمال وأقام في توكرة شرقي بنغازي.
اللتين شهدتا حضارات عريقة أيضا وعند قدميها  المرج وطلميثة  الجبل وتقترب من  التي تجاور 
البحر واآلثارالموغلة في القدم. نقلة كبيرة من الصحراء والنخيل إلى عالم آخر يختلف تماما عن العالم 
األول الذي تركه خلفه ونسي معه القسوة ومارافقها. تعلم في زاويتها السنوسية وحفظ القرآن الكريم 

وحصل على ثقافة دينية وأدبية وتولى التدريس بالزاوية نفسها في مرحلة الحقة.
المعلم والشاعر مكث حوالي عشرين عامًا في توكرة بعيدًا عن ودان ونخيلها ودروبها وحوماتها 
وكانت تلك األعوام كفيلة بالمزيد من صقله بالتجارب وتزويده بالخبرة الواسعة في الحياة إلى العام 
1914 وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية األولى. وتزامن الشعر الحقيقي مع أجواء الحرب 

والظروف. وكان نظمه الشهير:
أحوال حايلة بين المنام وطيبه ........... أحوال جبدهن للناس فيه الغيبه

أحوال عجايب ........... منهن سقيم العقل فكره غايب
ومنهن رضيع الثدي راسه شايب ..... أحوال حالهن مقدرتشي نشكي به

إن شاكيت ما تلقى حذاك حبايب ...... مفيت الشوامت بالخالف تجيبه
)أحوال حايلة( للشاعر محمد بن زيدان غدت قصة ومثال يفصح عما في الفكر والنفس. نسج عليها 
كبار الشعراء مثله داخل الوطن وخارجه في المهجر، وكلٌّ في ردوده كان قوله صادقا ومطابقًا لما في 

)الفاهق( ومقتضى الحال وأوجاع الوطن المغلول في قبضة االحتالل الرهيبة وظالم الظروف.
كانت هناك ردود مشهورة من: الفضيل المهشهش، وعمر بوعوينة المنفي، وبورويلة المعداني، 

وحسين لحالفي، ومفتاح الحِقّ، وسليمان رقرق، ومعتوق الشركسي.. وغيرهم.
شعراء كبار من مختلف األرجاء شاركوا بن زيدان الشاعر الكبير فيما قاله من أبيات أضحت همًا عامًا 
وغدت من عيون الشعر الشعبـي الليبـي.. حية على الدوام وتنهض شامخة مثل طائر الفينيق من بين 

ثنايا الرماد. صارت ملحمة تاريخية شعرية فخمة تحتاج على الدوام إلى االستنطاق والدراسة والتحليل.
القوي  نظمه  ويطلق  الخاصة  الهموم  هذه  يبين  واليكاد  في همومه  حتى  الشاعر شامخا  ويظل 
الذي جراءه يختصم غيره ويحتكم ويؤوله كيف يشاء. كانت الظروف التي تحيط بالوطن تسمح تماما 

بإسقاط حالة الشاعر ومعاناته النفسية على كل التجارب واألحداث الجارية.
في نظم عميق يقول:

خطا صار ع الحادر من اللي راقي ...... خطا شين ماصارن عليه متاقي
قدعتها باصروعها ............ وريحت قدمي والركاب قدعها

وريت نار شاطت نار من ولعها ...... وبارود يضبح من جعب صعفاقي
ويصعب ع اللي يفسروه خبرها ......... بين الحضر البادية ولسواقي

ونظمه األخر المغرق في الرمزية الفنية إن صح التعبير:
حواالت حال الدهر واحل فيهن ....... علي كيف في للفاظ بينبنيهن

غير نخمم ................ وم المواجع بايت خاطري مجمم
فرق الصقوره بالسيور مكمم ....... وخرب الحباره جا يزوك عليهن

أحوال التفكرهن ........ واطي النظر عن شبحهن واهجرهن
أحوال نازلة م الرب ومقدرهن ...... رشم سطرهن من فوق الجبين فقيهن

كيف ياحبيبي ليك بنفسرهن ........ وانا علوم الغيب ماندريهن
الشعر والحكمة والفلسفة وتجارب األيام هي معاناة بن زيدان على مدى حياته بكل صدق وعفوية 

آسرة تسكن في أعماق القلوب. الشعر حكمة الحياة وضالة األيام في كل الظروف.
كان  مصراتة،  في  المنتصر  القادر  عبد  وصديقه  الشاعر  بين  أخرى  شعرية  مساجالت  ثمة  كانت 
بينهما تقدير متبادل يفيض احترامًا ومحبة في زمن صعب وحالك، وكانت هناك للشاعر أيضًا مشاركة 
زيدان  ابنه  الشعر مع  لرجب بوحويش، وبعض من  العقيلة(  دار  )مابي مرض غير  مهمة في ملحمة 
بن محمد. البيئة الشاعرة الحقيقية تلد الشعراء والرواة. ثم تبقى الكلمة. يبقى الشعر ينحت الجدران 

ويدق األسوار العالية ويظل شاهدا من شواهد التاريخ العظيمة.

سالم الكبتي

عميقة  وسبتمبر  فبراير  بين  االختالفات  إن 
فبراير  كون  في  تبدأ  ولن  ليبيا  في  ومتغلغلة 
ولن  الصيف  نهاية  وسبتمبر  الشتاء  نهاية 
تنتهي كونهما تيارين سياسيين متحاربين في 

ليبيا بينهما ما صنع الحداد.
شرعيا  فبراير  رحم  من  الكرامة  تيار  والدة 
وقسم  األوراق  خلط  سبتمبرية  وأليدولوجية 
البالد المنقسمة من األساس لدرجة التشظي، 
المنقسم  فبراير  تيار  بها  أسلفنا  كما  فليبيا 
وتيار  وصقور،  ونفعيين  وطنيين  إلى  بــدوره 
ووطنيين  منتقمين  إلــى  المنقسم  سبتمبر 
الكرامة  تيار  يوجد  كما  للنظام،  ووارثــيــن 
السياسي المنقسم إلى مجموعة الترى في ليبيا 
وجهويين  الكرامة  قائد  حكم  تحت  إال  وطنا 
الضعيف  الملكية  تيار  وجود  كما  ومنتفعين، 
جدا وتيار االنفصاليين الذي بدأ يتموضع، ولو 

بمستوى متواضع، على الساحة.
انتخابات  على  مقبلة  ليبيا  أن  الواضح  ومن 
من  والعشرين  الرابع  في  ورئاسية  برلمانية 
في  نفكر  سيجعلنا  ما  وهذا  المقبل،  ديسمبر 
كرسي  إلــى  الــوصــول  السهل  من  ليس  أنــه 
مثال  نظرنا  ما  إذا  تحالفات،  عقد  دون  الحكم 
سيف  أو  الكرامة  على  المحسوب  حفتر  أن  إلى 
أو  باشاغا  أو  سبتمبر  على  المحسوب  اإلسالم 
قد  فبراير  على  المحسوبين  بوسهمين  نوري 
الحكم  كرسي  على  المنافسة  غمار  يدخلون 
وحجم  الليبية  الخريطة  إلى  وبالنظر  ليبيا،  في 
والتعقيد  الجغرافي  والتوزيع  البشرية  الكتل 
القبلي والسكاني والفكري والجهوي واإلقليمي 
يقف  واضح  مرشح  من  ما  فإنه  وااليدولوجي 
كل  إن  بل  ثابت،  بشكل  صلبة  أرضية  على 
مع  وصفقات  تحالفات  لعقد  بحاجة  المرشحين 
تيارات أخرى أوال لتعزيز الحظوظ للوصول إلى 
على  الحصول  لمحاولة  وثانيا  الدولة  رئاسة 
في  عليها  المراهنة  باإلمكان  النواب  من  كتلة 
الصالحيات  بعض  له  الذي  المقبل  البرلمان 

التي قد تعرقل عمل الرئيس مستقبال.
التحالفات بين صقور فبراير والكرامة.

في ملتقى الحوار الوطني الليبي الذي انعقد 
الحالية  التنفيذية  السلطة  واختار  جنيف  في 
ظهرت نواة التحالف حقيقة، فتشكيلة الملتقى 
الفاعلة  القوى  مثل  أساسات  عدة  على  بُنيت 
على األرض وممثلي كل تيار وممثلي كل جسم 
منتخب وممثلين عن النظام السابق والعرقيات 
لكن  والنساء،  والشبابية  الثقافية  والمكونات 
كل هذا التنوع كان مجبرًا على االصطفاف مثال 
أو  للرئيس  مباشر  غير  أو  مباشر  انتخاب  بين 

من  مزيدًا  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  يواجه 
حكومته  ــرت  أق أن  بعد  الــشــارع  فــي  الــرفــض 
إجبار  فــي  تتمثل  جــديــدة  احــتــرازيــة  إجـــراءات 
وحمل   19 كوفيد  ضد  التلقيح  على  المواطنين 
أثناء  بــذلــك  حكومي  ــرار  ــإق ك طبية  شــهــادة 
فقد  المعتادة،  اليومية  لحياتهم  ممارستهم 
من  أكثر  الماضي  األسبوع  نهاية  بعطلة  احتج، 
حسب  الحكومي  القرار  ضد  مواطن  ألف   100

إحصائيات سلطات األمن بالبالد.
تباعًا  المنشورة  الرأي  استطالعات  عن  وبعيدًا 
التطعيم  انطلقت حملة  الماضى، حيث  منذ مايو 
معهد  كاستطالع  بفرنسا؛  الجائحة  المجاني ضد 
اوبينين واي، التي تشير أغلبها إلى نسب ضعيفة 
 ،19 الواقي ضد كوفيد  اللقاح  في معارضة تلقي 
تشير  التلقيح  إللزامية  الحالية  المعارضة  فإن 
تزداد  والشارع  ماكرون  بين  الثقة  أزمة  أن  إلى 
ماكرون  بمطالبة  الجموع  تتردد  فلم  تعمقًا، 
حزبه  هزيمة  وطــأة  من  يزيد  مما  باالستقالة، 
المحلية  االنتخابات  في  األمام  إلى  الجمهورية 
للرئيس  بالنسبة  األمر سوءا،  األخيرة، ويزيد من 
وعلي  بفرنسا،  السياسية  المعارضة  أن  الشاب، 
التجمع  حــزب  زعيمة  لــوبــان،  السيدة  رأســهــا 
الوطني المتطرف من اليمين، أنها تسعى حثيثة 
لتعويض  لصالحها،  المحتجة  الجموع  الستقطاب 
عبر  األخير  االنتخابي  االستحقاق  في  خسائرها 
تجييش الغضب في الشارع ضد سياسة ماكرون 
في إدارة أزمة الجائحة أواًل، وفي نقد سياسته في 

إدارة البالد بشكل عام.
أن  إلـــى  يشير  األرض  عــلــى  ــال  ــح ال ــع  واقـ
سياسية  ليست  البالد  في  األخيرة  االحتيجاجات 
ــاس  أس عــلــى  ــم  ــائ ق ــو  ه ــا  م فمنها  ــة،  ــرف ص
أن  تعتبر  التي  تلك  خصوصًا  إيــديــولــوجــي، 
المرء  حرية  عنصر  تمس  التلقيح  في  اإلجبارية 
التحليل  أن  التوجه  هذا  يعتقد  إذ  جسده،  على 
وثيقة  يكون  بأن  كفيل  كورونا  لفيروس  الدوري 
أو  الحكومي،  »الباسبور«  مــن  ــداًل  ب رسمية 
تعاطي  بعد  إصدارها  المقرر  الحكومية  الشهادة 
التوجه  أصحاب  أخرى،  جهة  من  الثانية.  الجرعة 
لتناول  مضاد  حس  يتملكهم  والــذي  الطبيعي 
يرون  بالبالد؛  منتشرة  »عقيدة«  وهو  األدويــة، 
المناعة  من  تزيد  أطعمة  بتناول  االهتمام  أن 
المرض  مقاومة  بتعزيز  كفيلة  للبشر  الطبيعية 

الدبيبة، كما جرى  أو  باشاغا  قائمة  اختيار  بين 
انصهرت  وباختصار  هنا  الماضي،  فبراير  في 
العرقيات والتباينات السياسية، وأصبح البد من 

االختيار واالصطفاف حيثما تكون المصالح.
واجهت  قد  المنفي  قائمة  أن  هو  حدث  ما 
ضد  تحالف  إذ  وحــدهــمــا،  وبــاشــاغــا  عقيلة 
فبراير  وصقور  الكرامة  من  كل  األخيرين 
بتمديد  والمطالبين  الفساد  من  والمنتفعين 
ظهرت  وهنا  المتهالكة،  التشريعية  لألجسام 
النتيجة وانتصر المنفي المغمور مقارنة بعقيلة 
ال  التي  الرنانة  األسماء  تلك  وباشاغا،  وجويلي 
فتح  وهذا  يعرفونها،  الليبيين  كل  أن  في  شك 
مباشر  وبشكل  مرة  ألول  مصراعيه  على  الباب 
إللغاء الثوابت بين األطراف المتنازعة والتعاون 
قوسين  بين  أو  النجاح  لغرض  الطاولة  تحت 
يراودهم  الذي  وشبحه  باشاغا  استبعاد  لغرض 

حول اإلصالح ومكافحة الفساد.
التحالف بين فبراير وسبتمبر

االنتخابات وإيمان  إجراء  التأسيس لمبدأ  مع 
العزوف  مهمة–رغبة  بأنها  الليبي  الشعب 
أوصلت  ما  المتدنية–وهي  المشاركة  ونسب 
المشري  خالد  أو  دغيم  زيــاد  مثل  شخصيات 
تيار  بدأ  الليبيين،  على  ومنظرا  حاكما  ليكون 
سبتمر من الوطنيين الذين يختلفون مع فبراير 
فقط في آلية الحكم وينبذون العنف، يستعدون 
في  والمشاركة  السياسي  للمشهد  للعودة 
االنتخابات خاصة وتكوين كتلة برلمانية تكون 
بالنسبة لهم ُقبلة العودة إلى الحياة ويشاركون 
انقسام  شوكتهم،  لتقوى  المشهد  في  بها 
مقسمون  فهم  البسيط  باألمر  ليس  الخضر 
نظام  وعودة  الثأر  عن  تبحث  مازالت  فئة  إلى 
المشاركة  تريد  وأخــرى  للحكم،  الجماهيرية 
إال  تفكر  ال  وأخرى  ثوابتها،  وفق  ليبيا  بناء  في 
بالحل العسكري، وهذا ما برز مؤخرا من تحالف 
العدوان على طرابلس  والمشاركة في  البعض 
الخيار  أمل وتأثير متخذي هذا  الذي هُزم فقل 

على الفئات الشعبية السبتمبرية.
فبراير  مع  للتحالف  سبتمبر  حاجة  أن  وكما 
هذين  ألن  صحيح  فالعكس  وأساسية  مهمة 
ولعل  الشارع  في  تأثيرا  األقوى  هما  التيارين 
رغم  التحالف  لهذا  أسست  قد  السراج  حكومة 
أقرب  كانت  لكنها  إشكاليات،  من  شابه  ما 
أوصلتهم  حتى  المعتدلين  للخضر  الحكومات 
عدد  إنهاء  عن  ناهيك  المستشارين،  لمستوى 
المسجونين  لبعض  القضائية  األحكام  من 
الذين تم اإلفراج عنهم بشكل فعلي، والسعي 
أو  قيود  دون  المهجرين  من  كثير  عودة  في 

الجيدة،  الصحة  ذوي  لــألشــخــاص  بالنسبة 
تكون  لن  رأيهم،  حسب  المرضية،  فاألعراض 
أعراضا خطيرة، بل ستقتصر، كما هو مشاع دوليًا 
الشم  حاستي  وفقد  طفيفة  حُمى  على  وموثق، 

والتذوق.
أمام  وحكومته،  ماكرون  مــأزق  من  يزيد  ما 
في  الصحية  سياسته  ضد  المحتجة  ــوات  األص
فيما  الشفافية  انعدام  هو  الطبي  التلقيح  فرض 
فمعظم  للجائحة،  المضادة  باألمصال  يتعلق 
معلومات  توفر  انعدام  من  يشكون  المواطنين 
يعزز  مما  ومُشاع،  واضح  بشكل  حولها  كافية 
ترويج  في  سلطويين  والال  الغوغائيين  جدلية 
التي ال تخلو من بعض  نظرية المؤامرة بالبالد، 
الموجودة  األمصال  من  والتخويف  الترهيب 
للعامة  معلومات  يبثان  التياران  فهذان  عالميًا، 
بما  عام،  بشكل  خطابهم  في  أو  االنترنت،  عبر 
الفاعلية«  مؤكدة  »ليست  األمصال  أن  يفيد 
صنعها،  في  والعُجالة  اختراعها  سرعة  بسبب 
قادرة علي  أمصال  أنها  بدعوى  ويجادل بعضهم 
المطروح  فالجدال  النووي«.  الحامض  »تغيير 
رغم  بقوة  يتداول  الزال  بشعبويته  الشارع  في 
السرعة  بأن  العالمية  الصحة  منظمة  تصريحات 
العلمي  للتطور  مرده  األمصال  وإنتاج  اختراع  في 
إال  بالخصوص،  االستثمارات  وضخامة  والتقني 
بأن  يرد  الزال  الشارع  في  المحتج  الطرف  أن 
المدى  19علي  للكوفيد  الجانبية  األعـــراض 
ال  الجدلية  هذه  معروفة.  غير  الزالــت  الطويل 
ولكنه  فقط،  بفرنسا  االحتجاج  حالة  على  تقتصر 
فالمخابر  العالم،  مستوى  علي  ساخنة  نقطة 
معهم  والمستثمرون  لألدوية  المصنعة  الطبية 
وهي  الشفافية،  منصات  عن  بعيدين  ــوا  الزال

نمطية معتادة جدا لألسف.
بفرنسا  الحالية  واالحــتــجــاج  الــرفــض  حالة 
تفسيرها  تجد  الثقة  انعدام  على  اساسًا  القائمة 
المتعلقة  الطبية  الفضائح  من  مسلسل  في 
على  منها  بالبالد،  عقود  امتداد  على  باألدوية 
الشهيرة،  لينوتيروكس  فضيحة  المثال  سبيل 
الفرنسية  الحكومة  علم  التحقيقات  أثبتت  التي 
للدواء  رخصت  أنها  إال  ــدواء،  ال بأخطار  حينها 
شعار  ميالد  يفسر  هذا  ولعل  التجاري،  بالتداول 
االحتجاجات  في  رُفعَ  الذي  طبية«  »ديكتاتورية 

األخيرة في وجه تدابير حكومة ماكرون األخيرة.

شروط أو ابتزاز.
في تصوري اتوقع عقد تحالفين بين فبراير 
معتدلي  مع  باشاغا  بقيادة  أولهما  وسبتمبر 
بإمكانه  رجال  باشاغا  في  يرون  الذين  سبتمبر 
ــم،  دوره حجمت  التي  المليشيات  محاربة 
ثوابت  على  معه  االتــفــاق  عقد  وبــاإلمــكــان 
واتفاقات لن ينكص عنها، خاصة وأن تجربته 
وقيامه  للداخلية  ــرا  وزي كــان  حينما  معهم 
سابق  إلى  الداخلية  ضباط  من  عدد  بإرجاع 
الموازية  األجهزة  ومحاربة  وتحجيم  عملهم 
بإدارة  حكومي  غطاء  تحت  تعمل  كانت  التي 
مليشياوية تبتز الدولة والمسؤولين وتتحرش 
عن  ترى  سبتمبر  أن  كما  التنفيذية،  بالسلطة 
طريق بعض رموزها أن باشاغا ومن يدور في 
بين  التوازن  لتحقيق  األقرب  يكون  قد  فلكه 
الدولة  إدارة  وبإمكانه  وفزان  وبرقة  طرابلس 
األرضية  لتهيئة  السكة  على  القطار  ليضع 
دولة  نحو  االنــطــالق  ثم  شاملة  لمصالحة 

مستقرة.
تحالف  السطح وهو  إلى  يبرز  قد  آخر  تحالف 
ابوسهمين المرشح لرئاسة الدولة مع الخضر، 
وصقور  والمال  الجبهة  حزب  قوسين  بين  أي 
تحديدا  هنا  وربما  سبتمبريين،  مع  فبراير، 
المعسكر  في  المتواجدين  مصر  سبتمبريي 
أساس  على  التحالف  هذا  ينشأ  وقد  المصري، 
أو  األصوات  لتشتيت  أو  اآلخرين  على  القضاء 
وأعواما  أعواما  االنتقالية  المرحلة  استمرار 
والرقابي  والحكومي  اإلداري  الفراغ  واستمرار 
يُبنى  قد  التحالف  هذا  الليبيين،  أموال  على 
فبراير  صقور  بين  داكــار  لقاء  اتفاقات  على 
 2018 مايو  السنغال  في  عقد  الذي  وسبتمبر 
ما  لكن  وهناك،  هنا  المتطرفين  أقصى  بين 
الشعبية  مظلته  صغر  هو  التحالف  هذا  يعيب 
الطرفين  من  ماليا  فالمنتفعون  واالجتماعية، 
إليه  وصل  الــذي  المزري  بالحال  يأبهون  ال 
الخدمات  في  قلة  من  األرض  على  الشعب 
وشح في السيولة وتردٍ في مستوى المعيشة.

تطبيق  صعوبة  مع  أنه،  علمتنا  األيام  لكن 
وقد  الجديد  يأتي  ليبيا  من  أنه  التحالف،  هذا 
إلقصاء  فقط  هدف  بال  المتحالفون  يتحالف 
الفائزة  الكوني  قائمة  أخيرا  ومثاله  اآلخرين 
األمواج  تتقاذفها  التي  التشريعية،  بالسلطة 
وارتــداداتــهــا  وهــنــاك  هنا  الداعمين  بين 
اإلدارة  المواطن، سوءا في  تنعكس سلبا على 
لميدان  وهروبا  االختصاصات  في  وتشابكا 
من  بدال  السالم  حمائم  لمشاهدة  الشهداء 

مواجهة التمرد.

في  الفرنسي،  بالبرلمان  الدستور  لجنة 
تأييدها  رغم  توافق،  لم  الماضية،  القليلة  األيام 
الحكومة  ــرارات  ق كل  على  القانون،  لمشروع 
بخصوص التدابير المرجوة، كقيمة الغرامة لمن 
ال يحمل »باسبورًا« في األماكن العامة كالمراكز 
التجارية، ولشبهة العنصرية في مشروع القانون 
لعدم السماح للمرضى والحوامل واألم المرضعة 
على  اإلجــبــار  سياسة  ضمن  أساسية  بحقوق 
في  الفئات  هذه  حق  في  يفرط  بما  التطعيم، 
العامة.  األماكن  على  والتردد  والتسوق  التجوال 
يترقب  والرد  األخذ  رغم  الفرنسي،  الشارع  فالزال 
الذي  األسبوع،  هذا  الحقًا  الــوزراء  رئيس  خطاب 
االعتماد،  أو  بالتمرير  سيحظى  أنه  المؤكد  من 
للبالد  الصحي  األمــن  خانة  فــي  يصب  ــه  ألن
 19 للكوفيد  رابعة  موجة  احتمالية  لمواجهة 
معارضة  رغم  كدلتا،  األخيرة  ساللته  وتحورات 
والتجمع  راديكالي،  يسار  وهــو  األبية  فرنسا 

الوطني اليميني المتطرف.
يقلل  الحكومة  باسم  المتحدث  آتال،  غابرييل 
ــراءات  إج بــأن  القائلة  االحتجاجات  منطق  من 
أو  »ديكتاتورية«  تشكل  الجديدة  الحكومة 
»تقويضا للحرية«، معتبرًا أن االحتجاجات مواقف 
من  ــدى  ل االنطباع  تعطي  »ألنــهــا  »محيرة« 
ونصف  عام  بعد  يكتشفون،  وكأنهم  بها  يتفوه 
على  يقضي  الفيروس  أن  الجائحة،  ظهور  من 
الحريات  تمس  الحكومة  بأن  مذكرًا  الحريات«، 
»ترك  لـ  ترمي  الحكومة  وأن  ممكن،  قدر  بأقل 
حماية  مع  مفتوحة«  األمــاكــن  من  عــدد  أكبر 

األشخاص الذين يقصدونها بفضل التطعيم.
الحكومة  الثالث،  الجهات  بين  التجاذب  حالة 
فيها  السياسي  التوتر  بكل  والبرلمان،  والشارع 
للبالد،  الصحي  األمـــن  على  الــحــرص  بقصد 
والضغط العام للعودة للحياة الطبيعية والمثابرة 
عند  راسخة  كقيم  الحريات  ميراث  صــون  علي 
عندها  نقف  أن  يجب  التي  األمور  من  المواطن، 
كشعوب عربية أواًل، ألننا شعوب الزالت تخاف أن 
تعبر عن رفضها وبهدوء. ويجب على نخبتنا ثانيًا 
الزالت  نُخب  بفرنسا، ألنها  يجري  فيما  تتأمل  أن 
بأن  يبوح  ما  كثيرًا  الواقع  إن  بل  الغُبن،  تهادن 
كثيرة  أحيانًا  يتمرسان  قد  ونخبة-  كليهما–شعبًا 
»الخبز  ألن  يجري،  ما  إزاء  الالمباالة  خانة  في 
الحافي« يتمظهر غالبًا كهاجس على مدى المحن.

حاجة سبتمبر 
للتحالف مع فبراير 

مهمة وأساسية 
فالعكس صحيح 

ألن هذين التيارين 
هما األقوى تأثيرا في 
الشارع ولعل حكومة 

السراج قد أسست 
لهذا التحالف رغم ما 
شابه من إشكاليات، 

لكنها كانت أقرب 
الحكومات للخضر 

املعتدلني حتى 
أوصلتهم ملستوى 

املستشارين

حالة الرفض 
واالحتجاج الحالية 

بفرنسا القائمة 
اساسًا على انعدام 

الثقة تجد تفسيرها 
في مسلسل من 
الفضائح الطبية 

املتعلقة باألدوية 
على امتداد عقود 

بالبالد

مشروع الدستور في ليبيا بني 
العنعنة وتقييم املواقف

في البداية البد من إفشاء السالم بحسب ما علمنا ديننا اإلسالمي.
السالم عليكم
سيد العرادي:

أوال: كتبت في مقالك الذي نشر في بوابة الوسط بتاريخ 6 يونية 2021 وكان بعنوان )مشروع 
الدستور الليبي.. وبضدها تتمايز األشياء(.

التأسيسية  الهيئة  أعضاء  مواقف  عن  تبحث  وأنت  طويلة  فترة  منذ  بأنك  مقالك  استهللت  فقد 
أو  مقاطعتهم،  أسباب  فهم  لمحاولة  رفضوا مشروعها،  أو  قاطعوا،  الذين  الدستور  لصياغة مشروع 

رفضهم، وفحص مواقفهم؟ وهل هي واحدة أو متناقضة؟
تنشر مقالك من  أن  آثرت  التي  الوسط  بوابة  عليه من خالل  أن تجيب  أرجو  أسألك سؤاال  وهنا 
مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  في  عضوا  )باعتباري  منا  سمعت  أو  عنا  سمعت  هل  خاللها. 
في  الصدق  الطويل، سواء  بحثك  في  الصدق  تحريت  وهل  مقالك(  في  اسمي  ورد  وممن  الدستور، 
نقلك وبحثك أو صدق من نقلت عنه. وهل العنعنة من وسائل البحث المعتمدة لديك؟ خاصة وأن 
بحثك استغرق منك فترة طويلة متغافال عن أيسر الطرق، وهو التواصل مع أصحاب الشأن للوقوف 
ملتقى  في  تمثلهم  الذين  جميعا  لليبيين  معروفا  أسديت  قد  تكون  وبهذا  رفضهم،  حقيقة  على 
التي  األمانة  مفهوم  تلمس  لم  السبب  لهذا  فربما  باختيارهم،  ليس  فيه  وجودك  كان  وإن  الحوار، 

يحملها أعضاء الهيئة الرافضون أو المقاطعون.
آخر  يكون  قد  الحالي  الدستور  مشروع  بأن  ومخاوفي  قناعتي  أن  )ذلك  مقالك  في  كتبت  ثانيا: 
لتحكم  جيدا  المشروع  قرأت  فهل  الواحدة(.  لليبيا  ديمقراطي  دستور  مشروع  إلى  للوصول  محاولة 
عليه بأنه ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية، فعلى سبيل المثال: هل ورد في طياته )الشعب مصدر 
المجلس  في  سواء  الزمن،  من  غفلة  في  تصل  قد  التي  السلطة  لدكتاتورية  يكرس  أم  السلطات( 
الدستور،  الحقوق والحريات مصانة فيما تسميه مشروع  الحوار السياسي؟ وهل  أو ملتقى  االنتقالي 
65 التي أسقطت منها عمدا عبارة )أي قيد على ممارسة الحقوق  خاصة في ظل ما ورد في المادة 

والحريات »يجب أال يمس جوهر الحق«(.
الدستوري  للمسار  جدا  معقدة  ضوابط  وضع  الدستوري  اإلعالن  أن  )رغم  مقالك  في  ورد  ثالثا: 
عن  ما صدر  وهل  لديك؟  التوافق  معنى  هو  فما  الدائم(  الدستور  على  التوافق  رفع مستوى  بهدف 
الالئحة  عليه  ما تنص  بمقتضى جلسة صحيحة وفق  توافقي  2017 مشروع  يوليو   29 يوم  الهيئة 
التأسيسية؟ يا سيد عرادي كنت حاضرة الجلسة ولم يحدث شيء من هذا. فعجبا،  الداخلية للهيئة 
الذي لم يستطيعوا تصنيفه  الوحيد  )فصوتي  قانونيا محترفا  إذا كنت  المسائل  تتحرَّ عن هذه  ألم 

هل هو ممتنع أو رافض، وأظنك تعرف جيدا هذه العبارات وما يترتب عليها.
مشروعا  يعد  ال  نتج  ما  وبالتي  قانونا،  صحيحة  جلسة  هناك  تكن  لم  ألنه  لماذا؟  تعرف  فهل 
للدستور( وإال لماذا لم تتم إحالته للجهات المعنية في الدولة بحسب ما ورد في اإلعالن الدستوري 
وهناك  الجهات،  لهذه  إخطار  رسالة  بتحرير  الهيئة  رئاسة  اكتفت  وإنما  السياسي،  االتفاق  حتى  أو 
أنها تخفى عليك كقانوني  يترتب على كل منهما، وال أظن  اإلحالة واإلخطار وما  قانوني بين  فرق 
محترف. خاصة عندما تورد في مقالك عبارة )ولبيان حقيقية عمل الهيئة التأسيسية وفحص مواقف 
)شاهد ما  بأنك  تلميحا  لم تصنف نفسك تصريحا بل  فأنت  الدستور(.  الرافضين لمشروع  أعضائها 

شفش حاجة( فهل تعلم بالفعل حقيقة عمل الهيئة وما جرى فيها؟
)العضو  ]أصــرت[  سادسا:  وذكرت  اآلتي  النحو  على  الرافضين  األعضاء  مواقف  اوجزت  رابعا: 
أنه يكفي طرابلس كونها عاصمة  لليبيا؛ بحجة  بنغازي عاصمة  أن تكون  أحمد بحيح على  ابتسام 
البالد ألكثر من نصف قرن(. وبهذا الخصوص يؤسفني أن أقول لك إن من نقل لك عني لم يكن 
أمينا في نقل أوجه االعتراض لدي على الدستور، إذ لم أخفها يوما وعبرت عنها داخل الهيئة وفي 
حدث  الذي  المقال  هذا  كتابة  أصال  لك  يحق  ال  الهيئة  لعمل  متابع  غير  كنت  فإن  اإلعالم،  وسائل 
 1951 كتب دستور  فعندما  خاطئة،  للتاريخ  قرائتك  أن  كما  المغالطات.  يتضمنه من  عما  حرج  وال 
تم  أن  بعد  حتى  المادة  هذه  واستمرت  وبنغازي  طرابلس  عاصمتان  لليبيا   :188 المادة  في  ورد 
تعديل الدستور بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963م. وناخبيَّ يطالبون بعودة هذه المادة، فمن 

مسؤوليتي كمنتخبة من قبلهم المطالبة بما يطالبون به.
هل تعلم يا سيد عرادي أن هذه المسودة التي تسميها مشروعا كنت سأواجهها بالرفض، حتى 
هي  ما  العيوب  من  المسودة  هذه  في  ألن  لليبيا،  وحيدة  عاصمة  بنغازي  على  النص  فيها  كان  لو 

كارثية على ليبيا والليبيين.
يؤسفني أنني لم أتمكن من وضع هذه الرسالة على صفحات التواصل االجتماعي، الفيس بوك، 
عندما هلل لها زمالئي ووضعوها في صفحاتهم، باعتبار صفحتي قد تم تهكيرها. فالعضو الوحيد 
الذي هكرت صفحته ابتسام بحيح وهي تحت جيش الكتروني ولم استطع استرجاعها أو إقفالها وال 

أمتلك أي صفحة تعبر عني.
وفي الختام: اللهم ولِّ علينا أخيارنا وال تولِّ علينا أشرارنا.
اللهم احفظ ليبيا والليبيين من كيد من يريد بهم كيدا.

ابتسام ابحيح

10



رأي

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان

info@alwasat.ly :بريد إلكتروني 
www.alwasat.ly :الموقع »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

كارز قروب واإلنترنت وسلطة الخيال

الليبي  المجتمع  أرضية  كالفطر،  شق،  الذي  »الجدار«  إلى  انتبهوا  من  أوائل  من 
الجرس  قارعين  مبكرا  ذلك  إلى  نبهوا  الذين  ومن  انقساما.  ويحدث  يعلو  وأخذ 

في إبداع أدبي راق.
األولى،  القصصية،  مجموعته  أعطت  التي  »الجدار«،  المتميزة  قصته  في 
أخذ  الذي  التصدع  بدايات  الشريف  يوسف  يرصد  اسمها،   ،1966 سنة  الصادرة 

الليبي. المجتمع  بنية  على  للنفط  الوطني  الدخل  يحدثه 
الدخل،  تفاوت في  عنه  ينتج  بدأ  الوطنية بشكل  للثروة  توزيع جديد  لقد حدث 
بين  سلبية  مشاعر  عنه  تولدت  والطبقي،  االجتماعي  الوضع  في  تمايز  وبالتالي 
اجتماعية.  جفوة  أحدثت  الفجوة  أن  أي  والفجوة،  التصدع  هذا  عن  تعبر  الناس 
وتربى  ولد  الذي  الشعبي،  القديم  حيه  إلى  »الجدار«  قصة  بطل  يعود  فحين 
المالي،  ودخله  الوظيفي  في وضعه  تحسن  نتيجة  منه  انتقاله  مدة من  بعد  فيه، 
»الفقراء«  القدماء  جيرانه  يقابله  سيارة،  يقود  وهو  »راقية«،  منطقة  في  وسكنه 

بتحفظ وجفاء: لقد نبت جدار عازل بين الطرفين.
تزداد  االجتماعية  البنية  في  والتصدعات  وسماكة،  علوا  يزداد  أخذ  الجدار  هذا 
يتعرض  البسيط  اإلنسان  وصار  وتمزق،  اهتراء  إلى  يتعرض  ونسيجها  اتساعا 

إلى المراقبة والتتبع األمني، مثلما تصور ذلك قصة »الرجل اآلخر«.
»ضيم  من  البعض  يفر  أن  إلى  االنقسام  تطور  الجديد  السياسي  النظام  ومع 
بديال  ليكون  الشاغل  الدولة  شغل  تتبعهم  فيصبح  أخرى،  بلدان  إلى  الوطن« 
للمواطن،  والكرامة  األمن  وتوفير  المستقل  الوطني  االقتصاد  وبناء  التنمية  عن 

الجريئة. إنجازا وطنيا مثلما تصور قصة »بزنس«  المعارضين  اغتيال  ويصبح 
أن  على   )1980( الثورية  للجان  الثالث  الملتقى  بيان  في  بند  أول  نص  فلقد 
لحسمه  الثوري  الصراع  جدلية  في  األخيرة،  المرحلة  هي  الجسدية  »التصفية 
سيالحق  أنه  مشهور  مبثوث  خطاب  في  القذافي  معمر  أعلن  كما  نهائيا«، 
مكان  أقصى  وهو  القطب،  في  حتى  األرضية،  الكرة  من  مكان  كل  في  معارضيه 

أطفالهم. وييتم  وأنه سيسبي نساءهم  عبر،  إليه، مثلما  الوصول  يمكنهم 
17 فبراير  وبدال من أن يجري العمل على ترميم التصدع وتضميد الجراح بعد 
األولى  األشهر  منذ  ونزيفا  عمقا  الجراح  وازدادت  اتساعا  التصدع  ازداد   ،2011
اإلرهاب  تفشي  الكارثية من خالل  الحالة  إلى  األوضاع  وانتقلت  لالنتصار،  التالية 
وما  وتدمير،  وتهجير  وإعاقة  وإعطاب  قتل  من  عنها  أسفر  وما  األهلية  والحروب 

من حل مرٍض يلوح في المدى القريب.
والتنبيه  والتصدع  االنقسام  لرصد  نفسه  نذر  الذي  الشريف،  يوسف  الشريف، 
من  ينسحب  لم  الــذي  النبيل  الفارس  بشرف  عنا  يرحل  منه،  والتحذير  إليه 
االنقسامات  تفاقم  أنهكها  روحه  أن  إال  ينهزم.  لم  لكنه  ينتصر،  لم  إنه  معركته. 
واجبها  أدت  أن  بعد  العالم  هذا  مغادرة  فآثرت  ــوارث،  ك من  عنها  نتج  وما 

بإخالص وشرف.

)أحدهم وصل من المغرب( من نصوص الكاتب البرزيلي )باولو كويلهو( في كتابه )كالنهر 
الذي يجري( يقول أن حكاية الخطيئة األولى لدى بعض قبائل صحراء المغرب حدثت بعد 
ما طلبت الحية من حواء أن تأكل التفاحة، ولكن حواء رفضت طلبها، وقالت لها أنها تفهم 
كالم اهلل، ولن تخالفه. بينت الحية لها أنه عليها أن تتجمل لزوجها، أجابتها الزوجة أنه ال 
بئر بعيد، وقالت لها:  إلى  امرأة أخرى. »بلى« قالت لها وأخذتها  داعيَ لذلك فليس ثمة 
يرَ  من  أن  القبيلة  تلك  وترى  فأكلتها!  أخرى«  امرأة  آدم  يخبئ  هنا  األسفل،  في  »انظري 

صورته منعكسة في ماء البئر، وال ترعبه يعُد إلى الجنة!
وفي مقال الدكتور مها المطردي »تفاحة الخير

ملحمة  في  األساطير  وأجمل  أشهر  من  الذهبية،  »التفاحة  أن  تذكر   ، والشروالعلم« 
بسببها  وتحمل  آدم  أكلها  التي  الثمرة  هي  »التفاحة  يقول:  المسيحي  والتاريخ  اإللياذة«. 
الخطيئة األولى ولقد رسم رسامو عهد النهضة حواء وهي ممسكة بالتفاحة«. وأن قصة 
التفاحة أصبحت أسطورة متداولة في المخيلة الشعبية. ثم تأخذنا في رحلة علمية تتناول 

فيها التفاحة، مما أورده العلم والعلماء عن هذه التفاحة العجيبة!
سبب هذه المقدمة، التي أعرف أن معظم القراء يعرفونها، هو أنني وجدت موضوعا عن 

التفاح، وال أعتقد أن ما ورد به يعرفه غير علماء الزراعة، وبالطبع بعض المزارعين.
 Jack Denton Scott والسبب الثاني ألنني وجدت كاتب المقالة–جاك دينتون سكوت

-
)-1915 1995( الكثير من القواسم المشتركة معه، فباإلضافة إلى غزارة إنتاجه،–كتب 
1500 مقالة–تنوع مواضيعه، لعل اهتمامه بالطهي، الذي يعتبره فنًا وجعله  41 كتابا و 
لمقاالت  كتابته  تواصل  ذلك  وفوق  السمك،  وصيد  للسفر،  حبه  وكذلك  مأخوذ،  »هواية 
منتظمة لمجلة – Readers Digest- استمرت لثالثين سنة، وهي المجلة الوحيدة التي 

أتابعها حتى اآلن.
مقالته هذه عنوانها: »تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب، وأيضا تسوس األسنان« ومن 
هذه المقالة عرفت أن: أصل التفاح من جبال القفقاس في روسيا، ويؤكد العلماء على أنه 
كان يحفظ بالتجفيف منذ العصر الحجري! وأن الشرع اإلغريقي يفرض تقاسم تفاحة بين 
في  بعضهم  واستقرار  أوروبا  إلى  )السلتيون(  أو  )الكلتيون(  وصول  سبب  وأن  العروسين، 
بريطانيا، هو بحثهم عن جزيرة التفاح، التي ال وجود فيها للمرض أو الحزن، وال يشيخ فيها 
أحد! يعني الجنة التي لم يسمعوا عنها في ذلك الزمن بالتأكيد. ولم يكن في أمريكا تفاح 

إاّل ذلك البري الصغير، ولكن سريعا ما جاء به الرواد.
واستطاع بطل شعبي اسمه »جون شايمان، جون بذور التفاح« الذي جاب مناطق وعرة، 
معظم  أن  البحاث  ويؤكد  عاما!  خمسين  من  ألكثر  الوعرة  أوهايو  وديان  في  يزرعها  أن 
التي تحتاج  التفاح،  إذ يصعب كثيرا تهجين بذرة  بالصدقة،  الحالية اكتشف  التفاح  أصناف 
إلى 50 عاما لتعطى ثمارا جيدا،، واكتشف تفاح )الجولدن( الشهي في مزرعة بالصدفة، أما 
النوع المسمى )مكنتوش( فاكتشف سنة 1796، في حين أن التفاح األحمر الشهي اكتشف 
سنة 1872وبالصدقة أيضا في مزرعة بالقرب من أوتارا بكندا. قد تكون هذه المعلومات 
بمنطقة  التفاح  عن  أوسع  معلومات  ثمة  ولربما  األمريكية،  القارة  على  مقتصرة  والتواريخ 

البحر المتوسط، إذا انتبهنا إلى أن ذكره ورد في اإللياذة مثلما ذكرنا.
وتفاحة كل يوم قول قديم، وإن قبله قوال آخر أقدم منه يقول تناول تفاحة قبل أن تأوي 
وتساعد  جيدة  طاقه  تؤمن  والتفاحة  اليومي!  قوته  يستجدي  الطبيب  تجعل  فراشك  إلى 
على خفض الكسترول في الدم، أما ما لم أعرفه من قبل، وال يعرفه أطباء األسنان، أو قد 
تسوس  عندك  تبعد  اليوم  في  تفاحة  أن  هو  مطلقا،  منهم  أسمعه  لم  ولكنني  يعرفونه 
األسنان، وبالطبع هذه المقولة ليست للذين هرموا، وإنما عليهم أن يعلموها ألحفادهم إن 

كانوا ال يريدون ألسنانهم أن تتسوس!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
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كتب شاعرٌ تونسي، أن البالد التي تموت بالقطاعي، أفضل 
طريقة إلنقاذها تكون الحرب األهلية، وما أفهمه من هذا: 
إلى الموت الجماعي. هكذا بسهولة مفرطة، يقترح  الدعوة 
له.  مثيل  ال  وما  النهائي  بالحل  األكبر،  المأزق  من  الخروج 
أمامه  ليس  يوم،  في  الواقع  تغيير  يريد  من  أن  المشكل، 
والديكتاتور  الفاشيون  ذلك،  يفعل  ما  وعادة  يدمره،  أن  إال 
وفعله  قوله  تَرددَ  النهائي،  الحّل  أن  القول  زبدة  المطلق. 
عاجل  فهو  نهائي  وألنه  بالمذبحة،  مقرونا  التاريخ،  طوال 
حــروف:  ثالثة  عن  تزيد  ال  قليلة،  كلمات  وفــي  قسري، 
دعوته،  الشاعر  اختزل  أمره،  من  عجل  وفي  لهذا  »موت«. 

إلى الحرب األهلية طريقة. 
مسألة  القنوط  ألن  المسألة،  يختزل  هــذا  الشاعر 
المسألة  الحالين  في  التفاؤل.  مرادفها  رومانتيكية، 
وهذا  بالتطرف.  قوية  وشائجها  تكون  كثيرا  ما  عاطفية، 
المشترك القوي، ينضح بالخوار، وبالتالي باستبعاد التفكير، 
االستئصال  أي  القتل،  يعني  حتما  ما  بالتكفير،  واستبداله 
الحتمي لآلخر. هذا لسان حال الشاعر، من حيث التفت، رأى 
العدو، ومن شابه عدوه  زنقة، وأن ليس ثمة غير  تلو  زنقة 

ما ظلم.
يبين  التونسية،  المسألة  في  السيكولوجي،  الجانب 

استبعاد  أخــرى  ومــن  جهة،  من  بالواقع  الصلة  فقدان 
كان  للتأمل،  مدعاة  نظرته  اتخذنا  الذي  فالشاعر  العقل، 
بيان  السوشل ميديا، على  المعلقين، عبر صفحته على  أول 
بأن  الدستور،  جمد  الدستورمن  أستاذ  التونسي،  الرئيس 
عجل،  على  كالشاعر  كان  من  األرض.  على  مفرداته  ألغى 
نقدر أن خوفه من خوفه مما يحدث، جعله كمن في سباق، 

لقفز الحواجز، إلى فكرة »الحّل النهائي«.
في  أخذ  هكذا  األقل،  على  أو  أهلية،  حربا  أرادها  الشاعر 
أقصى  إلى  بنتائجها  والترحيب  الرئيس،  إجــراءات  تأويل 
حصانه،  الشاعر  ركب  حين  بعد،  يجف  لم  الحبر  كان  درجة. 
حشد  وراءه  تدافع  المتنبي،  الفارس/  حالة  الشاعرالمتخذ 
بالشعر،  الواقعية  النظر عن صلتهم  من شعراء. من بغض 
مجيء  الحاصل:  أن  باعتبار  جرى،  فيما  مديح  قصائد  دبجوا 
وال  يمحصوا  لم  ولهذا  انتظاره،  في  كانوا  من  ــودو،  غ

تفحصوا، الفارس من ينتظرون، جاء كمالك الحق.
وهلع  رعب  من  الرومانتيكية،  الروايات  في  يحدث،  وكما 
الفضاء  يعج  ساعة  السينما،  في  يحدث  وكما  وباء،  ساعة 
منه  الشاعر  خرج  ما  التونسي.  المشهد  كان  بالطاعون، 
اليقين، متسربال  بالنبأ  ببيانه، كالهما جاء  والرئيس  ببوحه 
اليمامة وبؤس  زرقاء  الكورونا،  الجائحة، حيث كانت  بسراب 

الختام، فالوالدة العسيرة، تستل من رحم الموت.
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ما  التونسي،  الفيلم  في  األول،  المشهد  بث  ساعة  منذ 
كتب له السيناريو الرئيس أستاذ الدستور، الحبل الذي غزلته 
المنشطر  التونسي  الشعب  الوحيد:  المتفرج  كان  النهضة!، 
الوحيد، كان الشاعر، المفجوع من  المعلق  على نفسه، لكن 
تفاصيل ما حدث. األحداث تتابع، والمتابع يمّل من مشاهدة 
مكرور، فيصرخ ال جديد تحت الشمس.أول نوفمبر 1987م، 
كنت أتابع عبر التلفزيون كما حاليا، لكن بزانزنة، في سجن 

الحصان األسود بطرابلس الغرب.
قرطاج  مهرجان  افتتاح  نقل  التونسي،  التلفزيون  كان 
في  يخطر  لم  المهرجان.  وقائع  بعض  وينقل  السينمائي، 
كان  جائزة  على  مناصفة،  الحاصل  الجزائري  الفيلم  البال، 
ثم  البث،  قطع  حينما  الجمر«،  سنوات  السينمائي:«وقائع 
على الشاشة الصعيرة، وخرج رئيس الوزراء، من كان ضابطا 
من األمن، قرأ بيانا عدد فيه مواد دستورية، ما تُحتم عليه، 
اإلمساك بزمام كل السلطات في البالد، بعد مرض الرئيس 
مهرجان  وقائع  استمرار  استدعت،  الحكمة  الخرف!.  حد 
يبثان  أيضا  والراديو  التلفزيون  وكان  السينمائي!،  قرطاج 
عدة  وأليام  البيان،  إذاعة  لحظة  منذ  الناعمة،  فيروز  أغاني 
بعد، كذلك ظهر بعض الشعراء يلقون قصائدهم، كالشاعر 

المغفور له »والد حمد«.

أول مقالة كتبتها في بداية الربيع العربي، كانت بعنوان »جيل 
الذي  الرقمي  الجيل  هذا  طبيعة  إلى  فيها  تطرقت  القطيعة«، 
العالم  فاجأ  جيل  وهو  مصر،  ثم  تونس  في  مكبوتاته  انفجرت 
وال  مباٍل،  وغير  خامل  كجيل  إليه  ينظرون  كانوا  الكثيرين  ألن 
تطلعات له، لكنه طيلة سنوات قبل الربيع العربي، كان معطيا 
كأنها  الضوء  منها  يرضع  على شاشات  منكفئا  بظهره،  للعالم 
العالم  متغيرات  على  بإطاللة  الحدود  خــارج  مشرعة  نوافذ 

السريعة.
الضروري،  البيت  متاع  من  جزءا  اإلنترنت  يكون  أن  وقبل 
كنت حين أدخل مقهى إنترنت في درنه، أجده مكتظا بالفتية 
صداقاتهم  يقيمون  النوافذ،  هذه  على  المنكفئين  والشباب 
وعالقات الحب في أصقاع األرض، ويتابعون هذا الزخم التقني 
عزلة  فرضتها  التي  عزلتهم  يغادروا  بالكثير، كي  يعدهم  الذي 
الحقائق  إعماء  في  المفضلة  تقنيتها  العتمة  كانت  أنظمة 
عالمهم  هو  الحي  الــواقــع  كــان  وبالتالي  االــواقــع،  وتزييف 

االفتراضي وهذا العالم الجديد هو الحقيقي.
الفضاء  هذا  تراقب  أن  األمنية  ومؤسساتها  األنظمة  حاولت 
الجديد، أو توظفه لخدمتها، فكانت مقاهي اإلنترنت ال تُرخص 
إال بإجراءات أمنية صارمة، وكان على صاحب المقهى أن يسجل 
األمن،  دوائر  إلى  يبعثها  قوائم  في  يوميا  المترددين  أسماء 
مثلما كانت تفعل الفنادق، غير أن هذا الفضاء الذي انفتح غصبا 
عن سياسات هذه األنظمة، كان بمثابة منفىً لهؤالء الشبان 
التي  المضللة  اإلعــالم  شبكات  من  بها  الذوا  أوطانهم،  في 
نسجتها هذه السلطات الخائفة على مدى عقود كي تتحكم بها 
في تربية األجيال كما تريد، وكي تنتج بها سالالت مستمرة من 
المواطنة السلبية، المتطلبة والورعة، والمسبحة بحمد الحاكم 
الذي يطعمها. لكن هذا الجيل وجد نوافذه المشرعة على عالم 
آخر يزخر بما من شأنه أن يعري أوهام هذه المنظومات األمنية 

التي كانت تتنكر في شكل دول.
لمسجد  المواجه  الميدان  كان  فبراير،  في  الحراك  بداية 
أقامت  وفيه  الجميع،  فيه  يلتقي  الذي  المكان  هو  الصحابَى 
واألخبار،  الخطب  فيها  تُلقى  منصة  الثقافي  درنة  بيت  جمعية 
المستقبل،  ليبيا  عن  كلمات  بدايًة،  فوقها،  يقال  ما  وكــان 
التي  الجديدة  القيم  وكل  الوطنية،  والوحدة  المدنية،  والدولة 
يعد بها هذا الربيع، ومع الوقت بدأت مظاهر التطرف الديني، 
أو ما يسمى من باب الرونقة )اإلسالم السياسي( بكل تشعباته، 
تبرز وتهيمن وتفرض خطابها بقوة السالح. كنا وقتها نلتقي 
ما  ونتحدث عن كل  الميدان،  لهذا  المجاور  النجمة  في مقهى 

يحيط بهذا الحراك وعن الماضي والمستقبل، والحدوس حيال 
وفتحت  عتيدة،  نظما  أسقطت  التي  الشعبية  المغامرة  هذه 
األشهر  وطيلة  يستجد،  ســوف  ما  لكل  الموصدة  حدودها 
األولى كان شعور مشترك يوحد كل من شكلوا جزءا من هذه 
المغامرة، وهو التفاؤل الذي ال حد له، رغم ما يتخلل األحاديث 
نكدها  من  نتخلص  ما  سرعان  يبررها  ما  لها  مخاوف  من 

باإليغال في التفاؤل.
كنت جالسا مع أصدقاء في المقهي، نتجاذب أطراف التفاؤل 
منصة  من  لنا  تتناهي  بــدأت  حين  يخفت  ضــوؤه  بــدأ  الــذي 
المبالغ  التكبير  من  هاالت  بها  تحيط  دينية  خطب  الميدان 
كان  لهجتنا،  في  نقول  كما  المعكوسين،  األصدقاء  وأحد  فيه، 
معبرا  قال  محليا،  المصنع  الكحول  وببعض  بالثورة  منتشيا 
عن حلمه الخاص: آن اآلوان أن نتخلص من هذه المشروبات 
العفنة وتُفتح حانات أنيقة ومرخصة، وبدأ يقترح لها أمكنة في 
شوارع المدينة، وفي اللحظة نفسها كان يعلو صوت متوتر من 
المنصة يحُرم كل شيء تقريبا، بما فيها الديمقراطية والدولة 
المدنية. فمسكت بعلبة السجائر أمامه، وقلت له إذا استمر هذا 
يُباع  الدخان  وسيصبح  تجدها  لن  السجائر  هذه  فحتى  الحال 

خفية مثل المخدرات.
بعد سنوات مر بي هذا الصديق في قريتي التي أسكن بها 
بيعه  مُنع  أن  بعد  السجائر  لشراء  طريقه  في  وهو  درنة،  خارج 
وتدخينه في درنة، ليذكرني بما قلته قبل ثالث سنوات، وقال 
األمر  كان  لو  تمنيت  له  وقلت  تبصر«،  نحسابك  »كنت  لي: 
باب  أصبح  ما  وسرعان  الباب،  من  يُعرف  الربيع  لكن  مزاحا، 
التحرش  عبارات  محل  حلت  التي  العنف  بالفتات  مدججا  الربيع 

بالحرية والدولة المدنية والديمقراطية.
تشريعية  سلطة  أول  انتخابات  فيه  تمت  الذي  األسبوع  في 
مع  سيلفي  صور  يلتقطون  الجميع  كان  وحين  االنقالب،  منذ 
أصابعهم المصبوغة باللون البنفسجي، كنا أيضا مجموعة في 
مقهى النجمة، ندافع بكل قوانا عن شحنة التفاؤل، حين بدأت 
السيارات  أوقفت  أن  بعد  المحاذي  المفترق  في  تدور  سيارة 
إم  البي  سيارته  )يمتع(  شاب  وكان  االتجاهين،  من  العابرة 
العتيقة، واجتاحنا في المقهى رائحة المطاط المحروق وضجيج 
ونهضنا  الجميع،  انزعج  باإلسفلت.  المحتكة  العجالت  صوت 
المعدني  السياج  خلف  من  المسائي  العرض  هذا  على  لنتفرج 
يفعل  ما  يعرف  سائق  بمهارة  راقصة  تدور  السيارة  للمقهى؛ 
زوبعة  مثيرا  بها  انطلق  ثم  القريبة،  السيارات  من  حشد  بين 
تخيم  مازالت  المطاط  رائحة  لكن  أخرى،  إلى الغاية  الغبار  من 

على المكان، وحين عبر البعض عن ازدرائه وصب اللعنات عليه، 
قلت وأنا مازلت في غمرة التفاؤل: انظروا إلى الجانب اإليجابي، 
فما قام به الشاب اآلن فن في التحكم في هذه اآللة المجنونة، 
سيارة  من  أفضل  وترقص  تمتع  سيارة  األحــوال  جميع  وفي 
مازالت  المفخخة  السيارات  كانت  اللحظة  تلك  وفي  مفخخة، 

تمتع بطريقتها في الخطب المتسربة إلينا من المنصة.
ظهر  حقائب  يحملون  شبان  ثالثة  كان  الفترة  تلك  في 
لهم  شاغل  وال  بغبطة،  الميدان  في  يتنقلون  البتوب،  وأجهزة 
تقنية  حول  ورش  وإنجاز  بتوطينها،  والحلم  التقنية  سوى 
وهوسهم  وتهذيبهم  األنيق  هندامهم  وكــان  المعلومات، 
الطبقة  من  الضخم  الجيل  هذا  قلب  في  يضعهم  بالمستقبل، 
المسماري،  ماهر  المعرفة:  سوى  له  هاجس  ال  الذي  الوسطى 
على  مقبلون  مدنيون  نشطاء  باطوها،  محمد  قاطش،  سراج 
منها  تفرعت  التي  الكبرى  المعلومات  لثورة  منتمون  الحياة، 
نبأ  المحاصرة  درنة  إلى  تناهى  فترة  وبعد  العربية.  الثورات 
مجاهدي  شورى  مجلس  سمي  ما  قبل  من  الشبان  هؤالء  ذبح 
المفجع ألني عرفتهم  الخبر  لفترة حين سمعت  درنة، واكتأبت 
بالمستقبل  لديهم  كــان  ــذي  ال الشغف  ولمست  قــرب،  عن 
على  كرهان  بالمعرفة  جوهره  في  المتعلق  وبمشروعهم 

المستقبل.
كان الحزن في ذروته حين أصبح هذا المجلس الدموي يقدم 
الجزيرة وقنوات األخوان المسلمين المسيطرين على  في قناة 
العاصمة كمؤسسة لثوار فبراير الذين يحمون درنة وضواحيها 
من الثورة المضادة. وأصبح التشاؤم الموضوعي يتسكع بأبهة 
القتلة  لهؤالء  وصلت  حين  األلسن  وفــوق  الوجوه  كل  على 
وتحت  الجدد،  والمقاتلون  الثقيلة،  واألسلحة  الطائلة،  األموال 
اليأس النابع من هذا الرعب الذي بدأ يتهدد كل ومضة جمال 
أصبحت  مدني،  ناشط  أو  فنان  أو  كاتب  وكل  المنطقة  في 
في  أنت  يحمل سالحا  القاسية: »إليقاف شخص سيئ  الحكمة 

حاجة لشخص جيد يحمل سالحا«.
هذه  نحو  وذهبت  المقالة،  هذه  مني  تسربت  كيف  أعرف  ال 
أوتي  ما  بكل  اإلرهاب  اجتاحها  التي  التفاؤل  وذاكرةِ  الشجون 
الربيع  في  المتمرد  الجيل  هذا  له  أسس  ما  لكن  شر،  من 
العربي سيظل نابضا رغم كل ما أحاط بهم من تهميش، ومن 
التي  التقاليد  إجهاض ألحالمهم، فهم يديرون ظهورهم لكل 
التنشئة،  أدوات  في  والتحكم  والطاعة  الوصاية  ثقافة  أنتجتها 
المقالة هو مشاهد متكررة لشبان  أوحى لي بهذه  ما  وحقيقة 
يشكلون جماعات، أو مجموعات، ما يربط بينها أن تقتني النوع 
أو الموديل نفسه من السيارات، يلتقون ويقيمون مهرجاناتهم 
المجموعات  أو  المنظمات  ليبيا  في  غابت  وحيث  الخاصة، 
وال  كتاب،  اتحاد  وال  محامون  وال  عمال  نقابة  فال  التقليدية، 
التي  القصة وال وال، تطغى اآلن هذه الظاهرة  أو  أندية للشعر 

تعطي بظهرها لكل هذه التجمعات التقليدية.
هي انعكاس لظاهرة عالمية بدأت تتشكل خارج هذا النظام 
في  حشودا  نرى  وأصبحنا  البشرية،  للمجموعات  الكالسيكي 
وال  والمعرفة،  بالتقنية  الهوس  سوى  بينها  يربط  ال  العالم 
يجمعها سوى مواقع التواصل. وأنا شخصيا أحس بغبطة حين 
ليس  ظاهريا  وهي  الجديدة،  التجمعات  بهذه  أسمع  أو  أرى 
وجودها  هو  يجمعها  وما  يحدث،  ما  أو  بالسياسة  عالقة  لها 
المسحة  نُغيّب  أن  دون  معرفي،  تقني  أو  صناعي  فضاء  في 
هذه  باعتبار  الخيارات،  هذه  في  الكامنة  للسياسية  المابعد 
التي  التقليدية  السياسة  شبكة  من  للتخلص  تسعى  األجيال 
أفق  صوب  هي  كما  تدويرها  ويعاد  القديمة،  النظم  نسجتها 
آخر ال مشترك فيه سوى العلم وابتكاراته، مثلما انسحبوا يوما 
من شبكة اإلعالم الرسمي صوب أفق أثيري مفتوح للتعبير عن 
عابرة  مقيمين صداقات  نزواتهم،  وحتى  آمالهم  ذواتهم وعن 
للحدود وللهوية ولكل ما هو تقليدي ومكرس. ولعل ما حدث 
المحتوى  هذا  يكرس  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  بعد 
التضامني للعالم األجد، حيث ارتبك السياسيون والمنظرون في 
وما  الكبرى،  والمنظمات  األحزاب  هالة  واختفت  االقتصاد،  علم 
عدنا نرى في العالم سوى تنظيم واحد يتطلع إليه الجميع، من 
يسكنون في القصور أو في خرابات العشوائيات، وهذا التنظيم 
يتبادلون  الذين  واللقاحات  الفيروسات  علماء  هو  الرسمي  غير 
معلوماتهم عبر تقنيات ثورة المعلومات التي وفرت لهم الوقت 
علماء  كان  كيف  أتذكر  يجعلني  ما  االتصاالت،  على  والقدرة 
الفيزياء في بداية القرن العشرين ينقلون الرسائل فيما بينهم 

بصعوبة بالغة عبر خنادق الحروب.

تفاحة في اليوم!

الروح أنهكها االنقسام، فانسحبت 
)في رثاء الشريف: يوسف الشريف(

السنة السادسة
العدد 297

اخلميس
19 ذواحلجة  1442هــ
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كورونا دبابة أستاذ الدستور!
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اقتصاد

كالم في األرقام

تعتزم مجموعة »فيسبوك« إنفاقها 
على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى

قالوا

12

ومصرف  وليد،  بني  فرع  الجمهورية  مصرف  إدارتا  أعلنت 
بعد  وذلك  العمالء،  أمام  أبوابهما  قفل  األهلي  الجين  سوف 

المستجد. الموظفين بفيروس »كورونا«  إصابة عدد من 
أنه سيجري تعقيم  اإلثنين،  المصرفين، مساء  إدارتا  وأكدت 
واحترازي،  وقائي  كإجراء  بالكامل  المصارف  مقار  وتطهير 
بضرورة  العمل  استئناف  بعد  المترددين  جميع  مطالبين 

الوقائية. الكمامات واتباع اإلجراءات  ارتداء 
وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس البلدي بني وليد، فرض حظر 
الفيروس  انتشار  من  للحد  أيام   10 لمدة  البلدية  في  جزئي 

المدينة. في  المواطنين  بين 
 

إقفال مصرفني في بني وليد نتيجة »كورونا«

التحسن األخير 
لالقتصادات المتطورة 
يعادله بشكل كامل 
تدهور في االقتصادات 
الناشئة

كبيرة خبراء االقتصاد 
في صندوق النقد الدولي 
غيتا غوبيناث

مليار دوالر

شهد االقتصاد التونسي بعد ما عرف بـ»ثورة الياسمين« العام 2011 
جملة من المشاكل االقتصادية، شملت تراجع معدالت النمو وارتفاع معدل 
التضخم والبطالة، وتدني مستويات االستثمار، حيث تراجع متوسط معدل 
النمو االقتصادي من 4.6 % خالل الفترة )2006 - 2010(، إلى 1.8 % خالل 
الفترة )2011 - 2015(، كما ارتفع معدل البطالة المعلن من نحو 13 % 
العام 2010 إلى 15.5 % العام 2016، أما معدل البطالة الحقيقي فهو أكثر 
من ذلك بكثير، وانخفضت نسبة صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي، من 3 % إلى 2 % خالل الفترة نفسها، وتبعًا لذلك ارتفع 
عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من %2.6 العام 2010 إلى 
3.7 % العام 2015 وارتفعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي 
من 44.5 % العام 20.13 إلى 54.6 % العام 2016، كما سجل إجمالي رصيد 
ارتفاعًا  الدولي،  البنك  لبيانات  وفقًا  بالدوالر،  مقاسًا  الخارجي  العام  الدين 
ملحوظًا، حيث ارتفع من 53.5 % من إجمالي الدخل القومي العام 2010 
إلى 65.6 % العام 2015، مع مالحظة أن هذه النسبة ال تتضمن الزيادة 
المحتملة خالل السنوات الالحقة في ضوء خطط الحكومة الرامية إلى زيادة 

االقتراض األجنبي.
كما تدهور وضع ميزان المدفوعات، حيث تراجعت وبسرعة قدرة الدولة 
رؤوس  هروب  معدالت  وزادت  األجنبية،  بالعمالت  عائدات  تحقيق  على 
العام  دوالر  مليار   9.8 من  األجنبية  العمالت  احتياطي  وانخفض  األموال، 
2010 إلى 7.5 مليار دوالر العام 2014. وقد مارس ذلك ضغوطًا تنازلية على 

العملية المحلية، ما أدى إلى ارتفاع معدالت التضخم والركود االقتصادي.

صندوق النقد الدولي.. وتدابير اإلصالح
تلقت الدولة التونسية بعد العام 2013، تدفقات رأسمالية كبيرة في شكل 
مساعدات مالية وقروض متدنية الكلفة مكنت النخبة الحاكمة من تجنب 
تدابير التقشف المثيرة للجدل، والحفاظ على ترتيبات سياسية اقتصادية 
وتراجع  االقتصادي  الوضع  تدهور  تمنع  لم  التدفقات  تلك  أن  إال  هشة، 
مستويات المعيشة، ولم تسهم سوى في إكساب النخبة الحاكمة مزيد الوقت 
في السلطة، بالرغم من عجزها الصارخ في معالجة المشاكل االقتصادية 

الحكومة  تجد  لم   ،2016 العام  وبحلول  البلد.  تواجه  التي  الهيكلية 
أمامها سوى  خيار  من  االقتصادي،  الوضع  تدهور  في ظل  التونسية، 
صندوق  مع  التفاوض 
النقد الدولي بشأن حزمة 
مقابل  المالي  االستقرار 
خطوط  على  الحصول 
ذلك  عن  نجم  ائتمان، 
الحكومة  إبرام  التفاوض 
اتفاقًا   ،2016 أبريل  في 
مع صندوق النقد الدولي 
تونس  بحصول  يقضي 
على حزمة تمويل بقيمة 
مرتبطة  دوالر  مليار   2.8
االقتصادية  باإلصالحات 
لمدة أربع سنوات، غير أن الحكومة التونسية أظهرت عدم القدرة على 
اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة تتطلبها شروط التمويل، إذ وبالرغم من 

اقتراحها جملة من التدابير التقشفية في موازنة العام 2017، في مقدمتها 
الناتج  من   %  53.2 من  المركزية  الحكومة  وديون  الموازنة  عجز  خفض 
المحلي اإلجمالي إلى 50.9 % بحلول العام 2019، من خالل تجميد التوظيف 
في القطاع العام، وتعليق زيادة المرتبات التي كان قد اتفق عليها مع االتحاد 
في  العام  القطاع  أجور  فاتورة  وخفض   ،  )UGTT( للشغل  التونسي  العام 
البالد من 13.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العام 2015 إلى 11 % بحلول 
العام 2018، إضافة إلى زيادة الضرائب على الشركات وبعض المهن، إال أن 
وقوف ممثلي العمال والشركات والمجموعات المهنية في وجه هذه التدابير 
أجبر الحكومة على التخلي عن تنفيذ البرنامج المالي واالقتصادي، ونتيجة 

لذلك أوقف صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثانية من القرض.
الدولة  تجنيب  إلى  السياسية  السلطة  سعي  أن  صحيحًا  ليس 
اضطرابات طويلة األمد والعمل على إيجاد نوع من التوافق بينها وبين 
عمال المؤسسات وممثلي الشركات حول برامج اإلصالح االقتصادي كان 
اليقين لدى المستثمرين والدائنين، ومن  سببًا في تولد حالة من عدم 
وأقل  صعوبة  أكثر  بتحقيقها  المنوطة  االقتصادية  السياسات  جعل  ثم 
أن  البتة  اليعني  االقتصادية  اإلصالحات  تطبيق  إلى  فالسعي  احتمااًل، 
النقد  صندوق  رزم  من  جزءًا  تكون  أن  إلى  تميل  التي  اإلصالح  تدابير 
من  البد  العكس،  على  بل  تعديالت،  دون  اعتمادها  يتوجب  الدولي، 
تحديد وتيرة هذه التدابير ونطاقها وتسلسلها، جزئيًا وكليًا، كما ينبغي 
حزم  ورعاة  والمستثمرين  والدائنين  الدولية  المالية  المؤسسات  على 
اإلصالح أن يكونوا مستعدين لمنح الحكومات مهلة كافية للتوصل إلى 
ترتيبات مجدية توازن بين تدابير النهوض اقتصاديًا وطبيعة اقتصادات 
التونسي،  االقتصاد  مثل  الهشة  االقتصادات  خاصة  المعنية،  الدول 
قصد،  دون  من  تمهد،  أن  يجب  ال  االقتصادية  الهيكلة  إعادة  أن  ذلك 
مستويات  في  والتباين  والركود  والبطالة  الفقر  ظاهرة  لتفشي  الطريق 
التنمية وغيرها من المسائل التي ستبقي  توزيع الدخل وتراجع معدالت 
الفئات  كافة  على  نفسها  بالدرجة  تؤثر  ال  ألنها  ملتهبة؛  الفعل  ردود 
التي  والشروط  المستمرة  المالية  األزمات  أن  الحال  فواقع  االجتماعية، 
الوسطى،  الطبقة  أبناء  على  بظاللها  تلقي  الدولية  المؤسسات  تمليها 
أن  رواتب شهرية، ذلك  يتقاضون  الذين  العام  القطاع  ال سيما موظفي 
والغاز  الكهرباء  أسعار  وزيادة  الوقود  دعم  خفض  قبيل  من  سياسات 
وتعويم قيمة العملة وزيادة الضرائب غير المباشرة تسفر عن انخفاض 
مستوى  وتدني  التضخم،  معدل  ارتفاع  وبالتالي  الحقيقية،  المداخيل 
الوضع االقتصادي سوءًا وهي سياسات غير مجدية في  المعيشة وزيادة 
بضعف  السلعي  اإلنتاج  قطاع  ويتسم  االستيعابية  القدرة  محدود  بلد 
المرونة، وليست لدية أية ميزة تنافسية، وغيرها من العوامل التي التي 
مستوى  تدني  إلى  تؤدي  أن  يمكن  ما  بقدر  الصادرات،  بزيادة  تسمح 

المعيشة وزيادة أعداد من هم تحت مستوى خط الفقر.
وجه  على  والحضرية  الوسطى،  الطبقة  من  واسعة  شريحة  إن  فالقول 
الخصوص، في تونس تستفيد من خالل تبوئها الوظائف العامة من دعم 
أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات العامة كالم مردود عليه اقتصاديًا، 
فاإلنتاج بالمعنى االقتصادي ويعني خلق المنفعة )سلع وخدمات(، وأن يعمل 
13.5 % من إجمالي القوة العاملة التونسية في القطاع العام سنة 2011 
مرده إلى طبيعة االقتصاد التونسي القائمة على قطاع الخدمات، كما أن 
االدعاء بأن قدرة الطبقة الوسطى في تونس على االستهالك والحفاظ على 
الوقود،  المرشد ألسعار  وغير  السخي  الدعم  إلى  مرده  معيشتها،  مستوى 
ادعاء يجانبه الصواب خاصة عند مقارنة ما تقدمه الدول الليبرالية المتقدمة 

من دعم لمواطنيها.
المشابهة  البلدان  من  غيرها  في  كما  تونس،  في  الحقيقية  المشكلة 
اإلصالح  وبرامج  بطروحات  السياسية  الطبقة  إيمان  في  تكمن  اقتصاديًا، 
الدولي  النقد  صندوق  عبر  الجديدة  الليبرالية  تطرحها  التي  االقتصادي 
والبنك الدولي دون إدراك لمضامين هذ البرامج ومدى مالءمتها لبلدانها، 
ودون إدراك أن هاتين المؤسستين من المؤسسات الربحية المنوطة بتنفيذ 
أيديولوجية معينة، وأن تتمادى في هذا القصور الفكري جبرًا أو اختيارًا حتى 
التاريخ تحت مسمى »برامج  ربما تدخل  واهية  راية  االنهيار تحت  يتحقق 

الخراب«، ما بدأ بلبنان لن ينتهي بتونس. 

االقتصاد  كلية  وعميد  االستراتيجية،  للدراسات  »أويا«  مركز  مدير   *
سابقًا طرابلس  بجامعة 

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5178دوالر أميركي
5.3382يورو

6.2698الجنيه االسترليني
1.2046الريال السعودي
1.23درهم إماراتي

0.6945االيوان الصيني

2021 /7/29 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

برامج »الخراب« الصادرة عن 
صندوق النقد والبنك الدوليين

قد تسبب االنهيار االقتصادي

العامة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  رفع  فيما 
الليبيين  توقعات  العبدلي من سقف  وئام  للكهرباء 
العام  نهائيًا خالل  اإلظالم  أزمة  على  القضاء  بشأن 
حيث  اآلمال؛  لهذه  مخالفًا  جاء  الواقع  فإن  المقبل؛ 
السرير  محطة  من  ميغاوات   250 الشبكة  فقدت 
 500 إلى  العجز  إجمالي  ليصل  بنغازي  في  الغازية 

ميغاوات.
األسبوع  خالل  تصريحات  في  قال  العبدلي 
بشكل  إلغاؤه  سيتم  األحمال  طرح  إن  الماضي، 
طارئ،  أي  حدوث  عدم  حال  في   2022 في  نهائي 
الكهربائية  الشبكة  وأداء  الصيانة  أعمال  معتبرًا 

جيدة«. بوتيرة  »يسيران 

طرح  ساعات  عدد  انخفاض  المقرر  من  إنه  وقال 
األحمال بداية من نوفمبر المقبل، وأن يرتفع إنتاج 
7200 ميغاوات، وهو الذي أعلن  إلى  الطاقة ليصل 
في وقت سابق إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة 
إلى  أشار  كما   .2021 العام  أواخر  في  الكهربائية 
 700 أنه خالل شهر أغسطس ستدخل إلى الشبكة 

ميغاوات، ثم في سبتمبر 1300 ميغاوات أخرى.
التصريحات،  هذه  من  ساعات  بعد  أنه  غير 
فقدان  ببنغازي  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
لتوليد  الغازية  السرير  بمحطة  الثانية  الوحدة 
شركة  إجراء  بعد  ميغاوات   250 بقدرة  الكهرباء 
تكسيرًا  أظهر  لها  فحصًا  األلمانية  »سيمنس« 
وفقدان  دمار  إلى  إضافة  التحميل،  بكراسي 

سابقًا. الثالثة  الوحدة 

وأكدت ارتفاع العجز إلى 500 ميغاوات؛ وحملت 
لعدم  بطرابلس  الكهرباء  »إدارة  إلى  مسؤوليته 
عن  كشفت  كما  بطاريات«.  منظومة  توفيرها 
األولى  الوحدة  توربينة  عمود  في  اهتزاز  وجود 
الوحدة  فقدان  أن  من  محذرة  تحذير،  وإشارات 
 750 بقدرة  بالكامل  المحطة  خسارة  يعني 

ميغاوات، وزيادة ساعات طرح األحمال.
دائرة  ومدير  المحطة  مدير  الشركة  ودعت 
الوحدة  إيقاف  على  الورديات  ورؤساء  التشغيل 
إدارة  وإبالغ  التشغيل اضطراريًا فورًا،  األولى عن 

المشكلة. يتم حل  الشرقية حتى  الجهوي  التحكم 
 A  1600 حجم  منخفض  ضعط  خلية  وتعرضت 
طرابلس  في  الدريبي  بمنطقة  الواسع  بالشارع 
حسب  الفور،  على  صيانتها  جرت  فيما  لالحتراق، 

الصيانة  فرقة  أن  أوضحت  التي  الكهرباء  شركة 
قامت  األندلس  حي  توزيع  لدائرة  التابعة 
استبدال  تم  كما   ،1600A حجم  مفتاح  باستبدال 
400A على محطة الشارع الواسع،  4 مفاتيح حجم 
التشغيل والصيانة  الموقع من قبل مكتب  وتأمين 

الدريبي. السريعة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أكدت  جانبها،  من 
و»آنكا«  األلمانية  »سيمنس«  شركتا  أن  الموقتة، 
محطة  مشروع  تنفيذ  فعليا«  »تباشران  التركية 
 650 تصل  إجمالية  بقدرة  الغازية  مصراتة 

ميغاوات.
»حكومتنا«،  منصة  عبر  الحكومة  وأوضحت 
األربعاء، أن ذلك يأتي في إطار مجهوداتها إلنهاء 

البالد. أزمة الكهرباء في 

ق
وا

س
األ

ما 
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انقطاع الكهرباء.. أزمة باقية ووعد بحل نهائي في 2022

بنغازي- الوسط

العجز يصل إلى 500 ميغا بعد أعطال في محطة السرير الغازية

●  وصول معدات لمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية

أزمة االقتصاد والنخب الحاكمة في تونس

د. أحمد أبولسين*

طرابلس- الوسط

فيروس  وباء  تفشي  ظل  في 
اتخذت  ليبيا،  في  المستجد  »كورونا« 
شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز 
انتشار  خطر  لمواجهة  قرارات  عدة 
ووقف  العمالت  تقليل  منها  الفيروس، 
الوضع  تطور  لمواكبة  وذلك  الرحالت، 
األخيرة  اآلونة  في  الخطير  الوبائي 
سواء بالمدينة السكنية أو على مستوى 
البالد. وقالت الشركة إنه يتحتم عليها 
اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات 
المجمع  في  الفيروس  تفشي  من  تحد 
المجتمعي.  المحيط  وفي  الصناعي 

االحترازية  القرارات  هذه  أن  وأوضحت 
 25( األحد  من  اعتبارًا  التنفيذ  واجبة 
جميع  دخول  منع  وهي:   ،)2021 يوليو 
بنغازي،  النوف،  )رأس  الشركة  مواقع 
مع  الكمامات،  بارتداء  إال  طرابلس( 
االلتزام التام بكل اإلجراءات االحترازية 

المعلن عنها سابقًا.
جميع  إيقاف  القرارات:  وشملت 
الرحالت البرية والجوية من وإلى راس 
يوليو،   25 األحد  من  اعتبارًا  النوف 
التباعد  إجراء  تنفيذ  على  والتأكيد 
جميع  في  الكمامات  وارتداء  الجسدي 
يكون  أن  على  الجماعي،  النقل  وسائل 
وسائق  الحركة  بقسم  الوردية  مشرف 
في  الجميع  أمام  المسؤولين  الحافلة 

وسائل  إيقاف  تقرر  كما  ذلك.  تنفيذ 
من  )النهاري(  للنظام  الجماعي  النقل 
راس  إلى  والنوفلية  جواد  بن  مناطق 
النوف والعكس بشكل موقت، إلى حين 
النقل  وسائل  من  الكافي  العدد  توفير 
التباعد  شرط  تحقيق  تضمن  التي 
أي  دخول  منع  وكذلك،  الجسدي. 
مستخدم للمجمع الصناعي عند عودته 
من اإلجازة إال بعد إجراء تحليل الكشف 
عن فيروس »كورونا«، عن طريق قسم 
المعنية  أوالجهات  المهنية  الصحة 

والمكلفة بالخصوص بالدولة.
العامة  اإلدارة  الشركة  ونصحت 
بشأن  الفوري  بالتنسيق  للعمليات 
تواجدهم  المطلوب  األعداد  تحديد 
وفي  الفعلية،  العمل  مواقع  داخل 
يضمن  الذي  بالشكل  األدنى  الحد 
والصيانة  التشغيلية  العمليات  استمرار 

المبرمجة والضرورية فقط.
األخرى  العامة  اإلدارات  طالبت  كما 
وتحديد  الفوري  بالتنسيق  المكاتب 
األعداد المطلوب تواجدهم داخل مواقع 
بما  األدنى  الحد  وفي  الفعلية  العمل 
مع  اإلجمالي،  العدد  من   25% اليتجاوز 
بالشكل  التناوبي  العمل  تفعيل  ضرورة 
الذي يضمن إتاحة الفرصة للجميع دونما 

أي استثناء.
للصحة  العامة  اإلدارة  على  وأكدت 
األمن  ومراقبة  والبيئة  والسالمة 
جميع  لتنفيذ  يلزم  ما  اتخاذ  الصناعي 
المطلوب،  بالشكل  االحترازية  اإلجراءات 
بالتنسيق  واضح  قانوني  تصور  وإعداد 
مع اإلدارة القانونية لمن يخالف القواعد 
العامة  اإلدارة  أما  العمل.  مواقع  داخل 
فنبهت  والبيئة؛  والسالمة  للصحة 
من  يلزم  ما  اتخاذ  عليها  أن  الشركة 
بالتنسيق  الالزم  اللقاح  لتوفير  إجراء 
مصحة  أو  بالبلدية  المعنية  الجهات  مع 
النفط بالمؤسسة بشكل عاجل. وأخيرًا، 
كافة  المقاولة  الشركات  من  طلبت 
االلتزام بتنفيذ حزمة اإلجراءات االحترازية 

الجديدة المقررة في البنود السابقة.

قرارات تتزامن مع الوضع الصحي اخلطير

»رأس النوف« تواجه الوباء بتقليل العمالة ووقف الرحالت

●  موظفون يرتدون الكمامات في شركة »رأس النوف« للنفط.

طرابلس ــ الوسط

تسعى الشركات األميركية للوجود بشكل أكبر 
العامة  االنتخابات  إجراء  عقب  وذلك  ليبيا،  داخل 
تكشف  ما  وهو  المقبل،  ديسمبر   24 البالد  في 
مع  األميركية  التجارية  الغرفة  من  وفد  لقاء  خالل 

مسؤولين ليبيين في طرابلس، األسبوع الجاري.
الموقتة  الوطنية  ــوحــدة  ال حكومة  رئيس 
في  األميركي  الوفد  التقى  الدبيبة  عبدالحميد 
مبعوث  بحضور  الماضي،  اإلثنين  طرابلس، 
ليبيا  لدى  وسفيرها  الخاص  المتحدة  الواليات 
فرصة  كان  اللقاء  إن  قال  الذي  نورالند  ريتشارد 
تتعاون  أن  األميركية  للشركات  يمكن  لفهم كيف 
مع نظيرتها الليبية، وخلق فرص اقتصادية إضافية 

لليبيين.
الممثلة  األميركية  الشركات  أن  إلــى  وأشــار 
من  العديد  في  الليبيين  آالف  »توظف  اللقاء  في 
والخدمات  والبناء  الطاقة  ذلك  في  بما  القطاعات 
رئيس  بانضمام  سررنا  »وقــد  مضيفا:  المالية«، 

الوزراء الدبيبة إلينا للقاء الشركات األمريكية أيضا«.
التجارية  الغرفة  مدير  نائب  توقع  ــدوره،  بـ
بشكل  تعاون  وجــود  الغزالي،  أحمد  األميركية، 
المتحدة وليبيا، بعد االنتخابات  الواليات  أكبر بين 
دافعا  حينها  البالد  استقرار  حيث »سيكون  العامة، 
قويا لتحريك عجلة البناء والنمو االقتصادي والتعاون 

الدولي، وسيعود ذلك بالخير على الشعب الليبي«.
واعتبر الغزالي أن الزيارة األميركية »مؤشر مهم 
على جدية الواليات المتحدة ورغبتها الصادقة في 
دعم الشعب الليبي والتعاون مع الحكومة الليبية«.

ـ  »إنفنيرا  شركة  مدير  اللقاء  فــي  وشـــارك 
ومدير  ليبيا«  »هاتف  شركة  ومدير   ،»Infinera
الغزالي،  وأحمد  هيرست،  ديبي  األميركي  الغرفة 

وعدد من المسؤولين الليبيين.
هاتف  شركة  توقيع  نورالند  أعلن  جانبه،  من 
ليبيا عقدا مع الشركة األميركية »إنفنيرا«، لتحديث 
ليبيا. وقال  البصرية لالتصاالت في  األلياف  شبكة 
إن هذا العقد »مثال على كيف أن التقدم السياسي 
وظائف  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والمستمر،  المستقر 

ومزايا اقتصادية للشعب الليبي«.

الشركات األميركية تخطط 
لتعزيز وجودها في ليبيا

●  الدبيبة ونورالند خالل حضورهما توقيع اتفاقية لشركة »هاتف ليبيا« مع الجانب األميركي 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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للتعاون  تفاهم  مذكرة  اللييبة  والزراعة  والصناعة  التجارية  غرفة  وقعت 
التجارة والصناعة بدولة اإلمارات. المشترك مع اتحاد غرف 

زيادة  على  الماضي  األسبوع  طرابلس  في  الجانبين  بين  عُقد  لقاء  وأكد 
التفاهم،  فيما شملت مذكرة  التجارية واالستثمارية،  األنشطة  التعاون في كل 
دعم وتشجيع المبادرات واألنشطة التجارية واالرتباط الصناعي بين الشركات 
والمؤسسات الخاصة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجاالت 

الخصوص. والصناعية على وجه  والتجارية  االقتصاديه بشكل عام 
فيما  والتنسيق  التواصل  من  بالبلدين  التجارية  الغرف  تمكين  وكذلك، 
االعمال  لقطاعي  مناسبة  تجارية  وفرص  واعدة  عمل  شركات  خلق  نحو  بينها 

بالبلدين
رئيس  استقباله  في  وكان  اإلثنين،  طرابلس،  إلى  اإلماراتي  الوفد  ووصل 
مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة محمد الرعيض، وذلك بمقر االتحاد.

 

اتفاق ليبي- إماراتي لتعزيز التعاون التجاري
السعر بالدوالرنوع الخام

74.74برنت

74.10غرب تكساس

72.81دبي

73.62سلة أوبك

70.50أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/28/ 2021

خزانات مياه جديدة
وحفر آبار في 5 بلديات

مياه،  خزان   27 وصيانة  إلنشاء  بلديات  خمس  في  العمل  بدأ 
آبار، وذلك بمناطق غرب وجنوب ليبيا، لتعزيز اإلمداد  وحفر عشر 

المائي وفك مختنق نقص مياه الشرب.
خزان  إنشاء  يجري  إنــه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وقالت 
وخزانين  جادو،  ببلدية  مكعب  متر   1000 بسعة  أرضي  خرساني 
خرسانيًا  خزانًا   24 صيانة  إلى  باإلضافة  الرجبان،  ببلدية  علويين 
علويًا ببلديات أوباري وبنت بية والغريفة، حسب بيان صادر عنها، 

األحد.
مرحلة  في  والبدء  التجهيزات،  أعمال  استكمال  إلى  وأشــارت 
والشروع  المجال،  في  المتبعة  الفنية  المواصفات  وفق  المعالجة 

أيضًا في حفر عشر آبار مياه موزعة على هذه البلديات.
المستدامة  التنمية  برنامج  إطــار  في  تأتي  المشاريع  هذه 
شركات  وائتالف  بينها  الموقعة  االتفاقية  وضمن  بالمؤسسة 
شركة  والمشغل  »واكينور«،  في«،  إم  »أو  »توتال«،  »ريبسول«، 
عمليات  بمناطق  المحيطة  المجتمعات  دعم  لغرض  »أكاكوس« 
العام  خطة  ضمن  وذلك  النفطية،  للعمليات  »أكاكوس«  شركة 

.2021
الفنية  الفرق  قبل  من  المشاريع  هذه  تنفيذ  متابعة  وتجري 
النفط  مؤسسة  من  شابة  وطنية  عناصر  من  المكونة  المشكلة، 
التنمية  مكتب  وبــإشــراف  و»ريبسول«  »أكــاكــوس«  وشركتي 

المستدامة بشركة »أكاكوس«.
للجهات  وتسليمها  األعمال  من  االنتهاء  المؤسسة  وتوقعت 
معاناة  من  التخفيف  في  لتسهم  السنة  نهاية  »مع  المستفيدة 
في  والبدء  البلديات  هذه  في  المائي  اإلمداد  ودعم  المواطنين 

مشاريع أخرى وفق الخطة السنوية الموضوعة«.
بالمؤسسة،  المستدامة  التنمية  إدارة  مدير  تحدث  جانبه،  من 
الشركاء  مع  مستمر  وتفاوض  تواصل  عن  عبدالدائم،  مختار 
األجانب من الشركات النفطية الكبرى من أجل المساهمة وتقديم 
مزيد الدعم وتنفيذ مزيد البرامج والمشاريع في المناطق المجاورة 
وكواجب  االجتماعية  المسؤولية  مظلة  »تحت  النفطية  للعمليات 

أخالقي تجاه سكان هذه المناطق«.

»املركزي« يكشف االعتمادات املستندية
فتح  طلبات  تفاصيل  عن  المركزي  ليبيا  مصرف  كشف 
لنحو  المصارف  فروع  نفذتها  التي  المستندية  االعتمادات 

300 شركة خالل أسبوع.
من  الفترة  المستندية،  االعتمادات  فتح  طلبات  وتغطي 
الخميس 8 يوليو الجاري، حتى األربعاء )14 من الشهر نفسه(.
اعتمادات مستندية  فتح  التي جرى  الشركات  وتنوع عمل 
الزراعية،  والمستلزمات  الغذائية،  المواد  استيراد  بين  لها، 
والحقائب  واألحذية  الطبية،  والمعدات  الخام،  والمواد 

وغيرها. الكهربائية  واألجهزة  واألدوية، 

االعتمادات  إنه ينشر طلبات فتح  المركزي،  المصرف  وقال 
المصارف  على  الرقابة  إدارة  منشور  إلى  استنادًا  المستندية، 
ديسمبر   31 في  المؤرخ   »2020/9« رقم  له  التابعة  والنقد 
االعتمادات  فتح  المنظمة إلجراءات  الضوابط  بشأن  الماضي، 

المستندية.
العامة  الضوابط  من   »5« رقم  الفقرة  أن  وأوضح 
فتح  الطالبة  الجهات  بموافقة  تقضي  المذكور  بالمنشور 
تفاصيل  بنشر  المركزي  ليبيا  قيام مصرف  على  االعتمادات 

االعتمادات. تلك 

●  اجتماع سابق لصندوق النقد الدولي.

الشيخة  اإلماراتية  األعمال  سيدة  اسم  تسبّب 
هند القاسي في جدل كبير داخل أروقة قطاع النفط 
الليبي، بعد مشاركتها في منتدى موناكو الفرنسي، 
التنمية  بمجال  العالمي  باالستثمار  والــخــاص 
الوطنية  بالمؤسسة  »عضوًا  بصفتها  المستدامة 

الليبية للنفط«، والمنعقد قبل أشهر قليلة.
جنسية  من  سيدة  تبعية  حول  جدل  دار  وبعدما 
أخرى لمؤسسة النفط الليبية، نفت المؤسسة األمر، 
وقالت: »ال صفة أو عالقة من أي نوع تربطنا بها«. 
حكومة  في  الخارجية  وزارة  ستخاطب  أنها  وأضافت 
والغاز  النفط  وزارة  عبر  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
لتوضيح  اإلماراتية  الحكومة  مع  التواصل  أجل  من 
مؤسسة  أي  وتبيان  الليبي،  للشعب  األمر  مالبسات 
وتدعي  باسمها  هند  »الشيخة  باسمها  تتحدث 

عضويتها«.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع اهلل 
عضو  أي  إقالة  أو  تعيين  يملك  ال  أنه  بدوره  أوضح 
تمثيل  هيئة  هناك  ليس  أنه  كما  اإلدارة،  بمجلس 
اإلجراءات  إلى  وأشار  موناكو.  منتدى  في  للمؤسسة 
لهذا  تكذيب  نشر  وأولها  المؤسسة،  اتخذتها  التي 
المنتدى،  إدارة  اإلعالم مع  الخبر، ثم تواصل مكتب 

وطلب توضيح مالبسات صفة تلك السيدة.

اعتذار رئيس منتدى موناكو
رئيس المنتدى ماكس كوف، أبلغ مؤسسة النفط 
اعتذاره عما حدث في رسالة على البريد اإللكتروني، 
حسب صنع اهلل الذي أكد أن األمر تسبب في إزعاج 

للمؤسسة.
وتابع صنع اهلل: »هذه السيدة ادعت تلك الصفة، 
المسؤولية  من  المنتدى  رئيس  يعفي  ال  األمر  لكن 
القانونية، فال يكفي أن يدعي أحد تمثيله لمؤسسة 
عن  كاشفًا  إعالمية«،  مساحة  له  وتعطى  النفط 

دراسة كل الخيارات القانونية للرد على األمر.
كما أكد مخاطبة وزارة النفط والغاز، وإبالغها بما 
جاء في خبر تمثيل تلك السيدة للمؤسسة، وما جاء 

في رد المنتدى.
الجهات في  بالتواصل مع  الوزير  وأوضح: »طالبنا 
قضائية  دعوى  ورفع  الحق،  إلحقاق  والخارج  الداخل 
على السيدة ومن ورائها، لنعرف مالبسات ما جرى، 
باألمر  العام  النائب  خاطبنا  كما  تمثلها،  جهة  وأي 
نفسه، وإدارة الشؤون القانونية تدرس التحرك ضد 

السيدة أو المنتدى الذي أعطاها المساحة«.
أحزابًا  تمثل  مؤدلجة«  »مواقع  اهلل  صنع  واتهم 
وصفها  ما  وراء  بالوقوف  يسمها،  لم  ليبيا،  في 

طرابلس- الوسط

كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  ليبيا  في  كامل  شلل 
المستجد«.

إجراءات رسمية ضد الشيخة هند
مع  عملها  والغاز  النفط  وزارة  أكدت  جانبها،  من 
اإلجــراءات  اتخاذ  على  بالحكومة  المعنية  الجهات 
اإلماراتية  السيدة  تمثيل  خلفيات  لبيان  الالزمة 
للمؤسسة وذلك خالل المنتدى الذي عُقد بموناكو 

الفرنسية.
إنها  الماضي  الجمعة  بيان  في  ــوزارة  ال وقالت 
التواصل  تداوله على بعض منصات  تم  ما  »تابعت 
هند  )الشيخة  مسماة  سيدة  ظهور  من  االجتماعي 
في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بتمثيل  القاسمي( 
الماضية،  األشهر  في  بموناكو  اقتصادي  منتدى 
وكذلك ما أوردته المؤسسة للوزارة بالخصوص في 

رسالتها المؤرخة في 23 يوليو 2021«.
الموضوع  هذا   ... الوزارة  تتابع  »إذ  البيان  وأضاف 
بكل اهتمام، فإنها تتواصل مع جميع الجهات المعنية 
اإلجــراءات  كل  التخاذ  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
الالزمة لبيان خلفيات هذا األمر ومن كان وراءه حتى 

تتبين الحقيقة كاملة أمام الشعب الليبي«.

إرباك  »محاولة  بـ  الموقع  هذه  متهمًا  بـ»الزوبعة«، 
مشكالتهم،  عن  الليبيين  وإشغال  العامة،  الحياة 
ليتوقف البلد تمامًا، وال يستطيع فعل شيء، وتصبح 
الوقود لمحطات  توفير  فاشلة، تعجز عن  ليبيا دولة 
كالصحة  ــرى  األخ الخدمات  تقديم  أو  الكهرباء 

والمياه«.
على  حافظت  النفط  »مؤسسة  أن  إلــى  ولفت 
لحدث  ــر  األم هــذا  ــوال  ول النفط،  تدفق  استمرار 

الوسط- وكاالت

على  إصالحات  إدخــال  اعتزامه  عن  الدولي  النقد  صندوق  كشف 
برامجه لإلقراض الميّسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة 
وآثار  التعافي،  على  قدرتها  ليزيد   »19  – »كوفيد  جائحة  خالل  الدخل 

احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على اإلقراض.
دعم  التنفيذي  مجلسه  إن  الماضي  األسبوع  بنهاية  الصندوق  وقال 
للبلدان  الميّسر  التمويل  إلى  الوصول  حدود  رفع  تشمل  إصالحات 
البلدان  وصول  على  المفروضة  القيود  وإلغاء   ،%  45 الدخل  منخفضة 
صفرية  فائدة  أسعار  على  واإلبقاء  المؤهلة،  البرامج  ذات  فقرًا  األشد 

على تلك القروض.
أمثال  ثمانية  بواقع  زيــادة  إلى  بالنظر  ضرورية  كانت  التغييرات 
مليار دوالر   13.2 إلى  الدخل  للبلدان منخفضة  النقد  إلقراض صندوق 
سيظل  الميّسر  التمويل  على  الطلب  أن  على  ومؤشرات   ،2020 في 

مرتفعًا لعدة سنوات، حسب الصندوق.
ممسن،  كريستيان  بالصندوق،  المالية  اإلدارة  مدير  نائب  وقال 
عليها  وافق  التي  المرحلتين  ذات  التمويل  استراتيجية  إن  للصحفيين 
مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاج إليها بالفعل لتخطي هذه 

الجائحة وتداعياتها المباشرة.
ولتعزيز قدرة الصندوق االئتماني على الحد من الفقر والنمو التابع 
دوالر  مليار   18 قدره  إضافيًا  مبلغًا  إنه سيطلب  النقد  قال صندوق  له، 
مليار   24 نحو  على  عالوة  األعضاء،  الدول  من  المقبلة  السنوات  في 
دوالر جمعها بالفعل منذ بداية األزمة، باإلضافة إلى دعم حجمه أربعة 

مليارات دوالر لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.
احتياطاتها  توجه  قد  ثراًء  األكثر  األعضاء  الدول  أن  الصندوق  وذكر 
التمويل،  لجمع  والجديدة  القائمة  الخاصة  السحب  حقوق  من  الطارئة 
في  دوالر  مليار   650 بقيمة  زيادة  على  المتوقعة  الموافقة  أن  مضيفًا 
العام  من  أغسطس  في  للصندوق  الخاصة  السحب  حقوق  مخصص 

الجاري قد تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.
دائم«  »حل  على  للعثور  مرحلتين  ذات  خطة  من  جزء  والتعديالت 
 2024 بين  للفترة  الدولي  النقد  لصندوق  الميّسر  التمويل  لنموذج 
و2025، بما في ذلك عبر »بيع محدود« محتمل الحتياطيات الصندوق 

من الذهب، وفقًا لوثيقة أعدها مسؤولون في صندوق النقد الدولي.
أن  يدرك  التنفيذي  مجلسه  إن  الصندوق  قال  صحفي،  بيان  وفي 
لكنه شدد على  األعضاء »كبير«؛  أجل تمويل إضافي من  الضغط من 
أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق االئتماني للحد من الفقر والنمو في 

مساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.

صنع الله: هدف من يروجون 
للموضوع إرباك الحياة العامة

وجعل ليبيا دولة فاشلة

●  مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

● الشيخة هند القاسمي.● رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع اهلل.

●  جانب من إنشاءات خزانات المياه الجديدة.

مؤسسة النفط: ليست تابعة لنا.. والوزارة: سنتخذ اإلجراءات الالزمة

تونس تسدد ديونا بـ 506 ماليني دوالر

أسرع معدل انتعاش ملنطقة اليورو

الخارجية  ديونها  من  دفعة  تسديد  التونسية  الحكومة  أكدت 
بقيمة 506 ماليين دوالر، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية التونسية، 
وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف 

عن السداد.
ديونًا  هناك  فإن  التونسية،  المالية  وزارة  تقديرات  وبحسب 
بقيمة 5.8 مليار دوالر مستحقة هذا العام على البالد، منها 500 
أغسطس.  في  أخرى  دوالر  مليون  و500  يوليو  في  دوالر  مليون 
ستواصل  بالدهم  أن  تونسيين  مسؤولين  عن  الوكالة  ونقلت 

سداد ديونها الخارجية.
وتقلص  ديونها  أعباء  في  زيادة  شهدت  التي  تونس،  وبدأت 
 11.4% بلغ  مالي  عجز  جانب  إلى   ،2020 في   %  8.8 اقتصادها 
حزمة  بشأن  الدولي  النقد  صندوق  مع  محادثات  الماضي،  العام 

مساعدات مالية.
آثار  بسبب  تفاقمت  واجتماعية  اقتصادية  أزمة  تونس  وتواجه 
في  كبيرة  بسرعة  الفيروس  انتشار  ظل  في   »19 »كوفيد-  أزمة 

البالد.
في  االئتماني،  للتصنيف  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة  وقالت 
السيادية في تونس،  الديون  التخلف عن سداد  إن  الماضي  مايو 
شهرًا  عشر  االثني  في  كبير  حد  إلى  مستبعد  أنه  من  الرغم  على 

المقبلة، قد يكلف البنوك في البالد ما يصل إلى 7.9 مليار دوالر.

منذ  له  معدل  أسرع  اليورو،  منطقة  في  التجاري  النشاط  سجل 
وقت  في  الجمعة،  مهم،  إحصاء  أفاد  ما  وفق  يوليو،  في  عامًا   21

انطلق االقتصاد بالكامل مع تخفيف قيود احتواء )كوفيد- 19(.
ثقة  يقلص  بدأ  )دلتا(،  متحورة  تفشي  أن  أظهر  اإلحصاء  لكن 
األعمال التجارية، وسط قلق من احتمال تسبب اإلجراءات الجديدة 

بفوضى اقتصادية، وفق وكالة »فرانس برس«.
»آي  مجموعة  عن  الصادر  المركب  آي«  إم  »بي  مؤشر  وكشف 
إتش إس ماركت« للبيانات االقتصادية، عن أن النشاط ارتفع من 
59.5 في يونيو إلى 60.6 في يوليو، أي أعلى بكثير من مستوى 

50 نقطة الذي يدل على النمو.
وأشار كبير خبراء االقتصاد لدى »آي إتش إس ماركت« كريس 
وليامسون، إلى أن قطاعي السياحة والضيافة مسؤوالن على وجه 
الخصوص عن دفع االقتصاد إلى مستويات تاريخية للنمو بفضل 

موسم الصيف.
 

●  المصرف المركزي التونسي.

للجنة  التابعة  االقتصادية  العمل  مجموعة  في  المشاركون  الرؤساء  قال 
بمشروع  يتعلق  فيما  تقدُّم  إحــراز  إن  بليبيا،  المعنية  الدولية  المتابعة 
إضافيّة،  سياسيّة  تسويّة  نحو  مهمة«  »خطوة  بمثابة  العامة  الميزانية 
من  المرحلة  هذه  في  ملحّ  بشكل  إليهما  الحاجة  تبرز  اآلراء،  في  وتوافق 
الدفع  في  للمساعدة  الدولي  المجتمع  دعم  مجددين  السياسية،  العملية 

الجهود. قدمًا بهذه 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  اإلثنين،  لقائهم  خالل  ذلك  جاء 
ليبيا  ومصرف  النواب  ومجلس  الحكومة  عن  وممثلين  الدبيبة  عبدالحميد 
لتلبية  المتاحة  الخيارات  وبحث  الميزانية«،  »أزمــة  لمناقشة  المركزي؛ 
لدى  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  بيان  حسب  للبالد،  الملحة  االحتياجات 

الثالثاء. اليوم  اإللكتروني،  موقعها  على  ليبيا 
الفاعلة  الليبية  والجهات  و»النواب«  الحكومة  المجموعة  رؤساء  وحّث 
لتدابير  األسس  ووضع  بالواقعية،  تتسم  وسط  حلول  إيجاد  إلى  األخرى 
للشعب  الخدمات  وتقديم  البالد  توحيد  في  قدمًا  المضي  في  تساعد 

الليبي.
ريــزدون  األممية  البعثة  منسق  من  كل  المجموعة  تلك  رؤســاء  ومّثل 
األميركي  والمبعوث  ساباديل،  خوسيه  األوروبــي  االتحاد  وسفير  زيننغا، 

المصري ثروت سليم. ريتشارد نورالند، والسفير  السفير  الخاص 
على  للتصويت  أكد  بليحق  عبداهلل  النواب  مجلس  باسم  الناطق  كان 
تقتضيه  لما  »نظرًا  أنه  مضيفا  المقبل،  اإلثنين  جلسة  في  الميزانية 
الجلسة  في  االستحقاقات  هذه  ستنجز  الحالية  والظروف  العامة  المصلحة 

الجلسة«. والوفاء بها بمَن يحضر في  المقبلة 

صندوق النقد يعتزم تسهيل
إقراض الدول منخفضة الدخل

هند القاسمي تتسبب في جدل داخل قطاع النفط بعد مشاركتها في منتدى »موناكو«

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

السنة السادسة
العدد 297 19 ذو احلجة 1442 هــ
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مجموعة العمل االقتصادية تشيد
 بـ »التقدم في مشروع امليزانية«



بالخطوات  الليبي  الرياضي  الوسط  استبشر 
والتي  الرياضة،  وزارة  بها  قامت  التي  األخيرة 
يطالبون  بالرياضة  المهتمين  من  كثير  كان 
وزارة  قامت  حيث  السابقة؛  السنوات  طيلة  بها 
دفعة  ستعطي  مهمة  خطوات  بثالث  الرياضة 
عام  قانون  مسودة  ــا  أواله الليبية،  للرياضة 
نقلة  ليكون  االنتهاء  على  يوشك  الذي  الرياضة، 
غياب  في  إعــداده  من  أشهر  بعد  كبيرة  رياضية 

قانون عام للرياضة.
األندية  تنظيم  إعــادة  هي  الثانية  والخطوة 
مختصة  لجنة  من  الفاعلة  غير  األندية  وإيقاف 
الثالثة  الخطوة  أما  بها.  الفعلي  العمل  بــدأت 
أكاديميات ومدارس  تنظيم  لجنة  البدء في  فهي 
التراخيص لهما  األلعاب، ومنح  الناشئين في كل 
في المستقبل وإعادة تنظيمها بعد الفوضى في 
مسودة  عن  الحديث  هامش  وعلى  المجال.  هذا 
الماضي،  األحـــد  عقد  الــريــاضــة،  ــام  ع قــانــون 
بحكومة  الرياضة  وزيــر  الجويفي،  عبدالشفيع 
بنغازي،  ببلدية  الثاني  اجتماعه  الوطنية،  الوحدة 
بليبيا،  الرياضة  قانون  مسودة  إعــداد  لجنة  مع 

بالوزارة  األندية  شؤون  وكيل  من  كل  بحضور 
السيد جمال أبونوارة، وعميد بلدية بنغازي صقر 
بوجواري، وأعضاء اللجنة المكلفة، وذلك لمتابعة 
الفرعية  ولجانها  اللجنة  قبل  من  إنجازه  تم  ما 

المشكلة على مستوى ليبيا.
محمد  اللجنة  رئيس  أكــد  ــار،  اإلط هــذا  وفــي 
األولــى  اللجان  نتائج  اســتــالم  على  ــرة،  ــودب أب
أن  على  مشددًا  والتدقيق،  للدراسة  وتحويلها 
مسودات اللجان الفرعية تسير في خط واحد من 
اللجنة  رئيس  أشار  واللوائح، كما  القوانين  ناحية 
لتجميع  مصغرة  لجنة  تشكيل  بصدد  أنه  إلى 
نهائي  بشكل  لعرضها  ــدة،  واح مسودة  ودمــج 

على أعضاء اللجنة للموافقة عليها.
ضرورة  على  الرياضة  وزير  أكد  جانبه،  ومن 
وضع ضوابط في القانون، ملزمة لكل المكونات 
ال  الضوابط  تلك  أن  إلى  الفتًا  بليبيا،  الرياضية 
وضع  بل  أحــد؛  حقوق  أو  لوائح  مصادرة  تعني 
مضلة قانونية تحمي الجميع وتلزمهم بضوابط 
التي  المهمة  وحجم  ثقل  إلى  مشيرًا  قانونية، 
بامتياز،  وطنية  مهمة  وهي  اللجنة  بها  كلفت 
إصــدار  في  السبق  للجنة  سيكون  أنــه  مــؤكــدًا 

قانون شامل للرياضة في ليبيا.

فيفي
املرمىاملرمى
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العودة لدوري املجموعة 
الواحدة تحد جديد

الحدث

زين العابدين بركان

الذي  والمشروع  للمقترح  الرئيسي  العنوان  هو  هذا 
الحكيم  عبد  برئاسة  الليبي  الــكــرة  اتــحــاد  جهزه 
دوري  لنظام  العودة  بنظام  يتعلق  فيما  الشلماني، 
لكرة  الليبي  الدوري  مستوى  على  الواحدة  المجموعة 
بمشاركة  المقبل،  الكروي  الموسم  من  بداية  القدم، 
من  سيقام  دوري  من  بينها  فيما  ستتبارى  فريقا   20
المحلية  فرقنا  كل  فيه  وتلتقي  وإيابا،  ذهابا  مرحلتين 

وتتنقل هنا وهناك في كل المالعب والمدن.
قوية  المنافسة  سباق  فيه  سيكون  مرتقب  موسم 
مصلحة  في  يصب  مقترح  وهو  الفرق،  كل  بين  ومتاحا 
وما  والتحديات،  الصعاب  كل  رغم  الليبية  الكرة  تطور 
واألجواء  واالستعدادات  الظروف  كل  تكون  أن  نتمناه 
المواسم  تجارب  بعد  خاصة  وإنجاحه  لتنفيذه  مواتية 
بنظام  الليبي  الدوري  فيها  أقيم  التي  الماضية  الثالثة 
تلب  لم  سلبية  تداعيات  من  خلفته  وما  المجموعات، 

كل الطموحات.
وما لمسناه من تفاوت في المستوى الفني بين فرق 
المجموعتين؛ خاصة هذا الموسم الذي ظهر واضحا أن 
أفضل،  بدني  باستعداد  تتمتع  الثانية  المجموعة  فرق 

وأكثر جاهزية من العديد من فرق المجموعة األولى.
المجموعة  ودوري  العام،  ليبيا  لدوري  العودة  موسم 
الواحدة خطوة أولى على طريق التطوير، وإصالح الكرة 
الليبية، غير أن نجاح هذه الخطوة تحتاج لتعاون الجميع 
وقوف  تتطلب  مسوؤلية  وهــي  الجهود  كل  وتضافر 
وطني  مشروع  لكونها  الدولة  مؤسسات  كل  ومساندة 
تتعالى  أن  نتوقع  التجربة  وبحكم  أنه  خاصة  بامتياز؛ 
وستحجج  الموسم،  انطالق  قبل  ــوات  األص من  بعض 
التنقل  التي ستتحملها األندية جراء  الباهظة  بالتكاليف 
الرياضة  وزارة  ومساهمة  لتدخل  يحتاج  وهو  والسفر، 
هي  لتسهم  الفرق  إقامة  نفقات  تحمل  في  األقل  على 
الطريق  وتقطع  المرتقب،  الموسم  نجاح  في  األخــرى 
دوري  إلى  بنا  والعودة  إجهاضه  محاوالت  بعض  أمام 
المجموعات الذي قد يتماشى مع إمكانيات بعض الفرق 

وقدرتها على المنافسة، والبقاء في دوري األضواء.
الذي  المرتقب  الواحدة  المجموعة  دوري  بعكس 
العدد  ليتقلص  فرق  أربــع  آخر  هبوط  أيضا  سيشهد 
األدنى  الدرجة  دوري  من  فريقين  صعود  بعد  ويصل 
وهو  المقبل،  بعد  الموسم  في  فريقا  عشر  ثمانية  إلى 
تواصل  مع  المرحلة  هذه  في  مناسبا  يكون  قد  عدد 
دوري  إلــى  سنصل  والهبوط  الصعود  آلية  تفعيل 
وموسم مثالي من المجموعة الواحدة بعدد أقل مثلما 
المواسم  في  حتى  أو  السبعينيات  مواسم  عليه  كانت 
القليلة األخيرة، التي سبقت فبراير 2011، والتى كانت 
مجموعة  من  المسابقة  فيها  تقام  التي  المواسم  آخر 

واحدة ومن 16 فريقا، وشهدت تطورا وتنافسا قويا.
فهل سنتحمل جميعا ونغلب المصلحة العامة للكرة 
الواحدة  المجموعة  موسم  إنجاح  في  ونساهم  الليبية 
إلى مسابقة نموذجية مثالية  لنصل بعد مواسم قليلة 

تستحق أن نطلق عليها ونمنحها الدرجة الممتازة.

مستوى  على  الحالي  الموسم  هــداف  سيكون 
فريق  قائد  البدري  فيصل  المجموعتين  فرق 
أنس  ووصيفه  ــداف  أهـ  10 برصيد  الــهــال 
التتويج  مربع  خارج  أهداف   9 برصيد  المصراتي 
إخفاق  بعد  الحالي،  الــكــروي  الموسم  بلقب 

فريقهما الهال في التأهل للدور الرباعي.
الموسم  هذا  الهدافين  سباق  في  يبق  ولم 
المخضرم  وقائده  األخضر  فريق  هــداف  سوى 
من  رصيده  عــزز  ــذي  ال العمامي  عبدالرحمن 
فريقه  قيادة  في  ونجح  أهداف،   10 إلى  األهداف 
في  الثاني  الفوز  هدف  أحرز  حين  الرباعي  للدور 
إمكانية  يعنى  ما  جزاء،  ركلة  من  دارنس  شباك 
على  والمنافسة  األهـــداف  من  رصيده  ــادة  زي
وال  التتويج.  مربع  خال  الموسم  هــداف  لقب 

الهدافين  سباق  في  »العمامي«  ويزعج  ينافس 
ببنغازي  األهــلــي  مهاجم  إال  الموسم  ــذا  ه
رصيده  في  يملك  ــذي  ال أبــودبــوس  إبراهيم 
اإلثنين  مــبــاريــات  اختتام  وبــعــد  أهـــداف.   8
الرباعي؛  ــدور  ال فــرق  ــة  رؤي وضحت  الماضي، 
»األخضر«  ــى  األول المجموعة  عن  تأهل  حيث 
الثانية  المجموعة  وعــن  بنغازي«،  و»األهــلــي 
و»األهلي  األول  الترتيب  في  »االتحاد«  فريق 

طرابلس« ثانيًا.
التي  الــفــرق  أســمــاء  رسميًا  اتضحت  كما 
وهي  الــثــانــيــة،  ــة  ــدرج ال دوري  إلــى  هبطت 
المجموعة  من  أجدابيا«  و»نجوم  ــوار«  »األنـ
المجموعة  من  و»رفيق«  و»الــوحــدة«  ــى،  األول

الثانية.

سباق الهدافني ينحصر بني »العمامي« ومالحقه »أبودبوس« في مربع التتويج الذهبي

التاجوري  إسماعيل  الليبي،  الدولي  المحترف  يقدم 
من  العديد  سجل  أنه  كما  مميزا،  مستوى  شرادي، 
في  يلعب  الذي  سيتي،  نيويورك  فريقه  رفقة  األهداف 
»التاجوري«،  وتمكن  القدم.  لكرة  األمريكي  الدوري 
الذي  الموسم،  هذا  خال  أهداف  ستة  تسجيل  من 

وصل إلى األسبوع الـ14 في الدوري األمريكي.
فرق  في  سجلها  الستة،  التاجوري  أهداف 
إنغاند  ونيو  أنجليس،  ولوس  كرو،  »كولومبوس 
أمباكت،  ومونتريال  يونايتد،  وأتاالنتا  ريفوليوشن، 
كل  في  التاجوري  شارك  وقد  سيتي«.  وأوالندو 
بين  ما  الموسم  هذا  الـ14  األمريكي  الدوري  مباريات 

المشاركة كأساسي وكبديل.
مباراة  في  جاءت  التاجوري  إسماعيل  أهداف  آخر 
سيتي،  أورالندو  حساب  على  سيتي  نيويورك  فريقه 
خال  وسجل  لفريقه،  نظيفة  بخماسية  انتهى  والتي 
يسارية،  قوية  بتسديدة  الثاني  الهدف  اللقاء  هذا 
كل  الخماسية  سجل  حيث  أورالندو،  حارس  غالطت 
وموراليز  التاجوري  وإسماعيل  ميدينا  خيسوس  من 

وأوماندسين وكاستيانوس.
المركز  يحتل  سيتي  نيويورك  أن  يذكر 
مجموعة  ترتيب  جدول  في  السادس 
برصيد  األمريكي،  الدوري  في  الشرق 
من  الموسم  هذا  ويعد  نقطة.   23
في  »التاجوري«  مواسم  أفضل 
انضم  والذي  األمريكي،  الدوري 
سيتي،  نيويورك  بوابة  من  إليه 
نادي  من  قادما   ،2018 العام 

أوستريا فيينا النمساوي.

● عبدالرحمن العمامي

في  المصغرة،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  نجح 
مونديال  إلى  رسمية  بصفة  التأهل  بطاقة  خطف 
أن  بعد   ،2021 المصغرة  القدم  لكرة  أوكرانيا 
الــجــاري،  يوليو  ـــ17 مــن  الـ فــي  الــســتــار،  أســدل 
التي  المصغرة،  القدم  لكرة  أفريقيا  بطولة  على 
عشرة  مشاركة  وشهدت  نيجيريا،  في  أقيمت 
بكأس  مصر  منتخب  بتتويج  انتهت  منتخبات، 
منتخب  حساب  على  الذهبية،  والميدالية  البطولة 
العاج  ساحل  منتخب  توج  بينما  الوصيف،  ليبيا 
في  غانا  على  فــوزه  بعد  البرونزية،  بالميدالية 
مقابل  بهدفين  الثالث  الترتيب  تحديد  مباراة 

هدف.
العالم  كأس  لنهائيات  الليبي  المنتخب  تأهل 
بعد  جاء   ،2021 بأوكرانيا  المصغرة  القدم  لكرة 
أهــداف  بستة  فاسو  بوركينا  منتخب  على  فــوزه 
كما  الذهبي،  المربع  إلى  العبور  بها  لهدف، ضمن 
إثر  ضمن تأهله إلى نهائي كأس األمم األفريقية، 
انتهاء  2 - 0، بعد  الترجيح  فوزه على غانا بركالت 
التعادل  نتيجة  على  األصلي  وقتها  في  المباراة 
نظيره  النهائي  الدور  في  ليواجه   ،2  -  2 اإليجابي 
بعد  رد،  دون  بهدف  أمامه  خسر  الذي  المصري، 
المنتخبين  بين  المباراة  من  األصلي  الوقت  انتهاء 
لألشواط  الفريقان  ليلجأ  السلبي،  بالتعادل 
تسجيل  من  المصري  المنتخب  ليتمكن  اإلضافية، 

هدف الفوز بآخر دقائق الشوط الثاني اإلضافي.
الليبي  المنتخب  العــب  تــوج  البطولة  وخــالل 
عنوان،  وتحت  أفضل العب،  بجائزة  محمد خميس 
الليبي  »شكرا لكم يا فرسان بالدي«، نشر االتحاد 
على  الرسمية  صفحته  عبر  المصغرة،  القدم  لكرة 
إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  »يتقدم  »فيسبوك«: 
اللجان  وكل  المصغرة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
بالمناطق  الفرعية  واالتحادات  باالتحاد  العاملة 

المصغرة  القدم  لكرة  الليبي  منتخبنا  بعثة  إلى 
الالعبين  لكل  والثناء  الشكر  بخالص  نيجيريا  في 
التحكيم  وطاقم  واإلداري  التدريبي  والطاقم 
سبيل  في  وجهد  عمل  من  قدموه  ما  على  الليبي 
بعد  ليبيا،  بــالدنــا،  في  اللعبة  بتميز  التعريف 
وفقدانهم  للنهائي  ووصولهم  ناجحة  مشاركة 
الوقت  مــن  دقيقة  آخــر  فــي  هــدف  بــفــارق  للقب 

اإلضافي للمباراة النهائية«.
الرياضة  لوزير  نتقدم  »كما  البيان:  ــاف  وأض
والثناء  الشكر  بخالص  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
أخرى  مرة  الليبي.  لمنتخبنا  وتشجيعه  دعمه  على 

في  معنا  ساهم  من  ولكل  للبعثة  شكرنا  نقدم 
أفريقيا  رحلة  في  الليبي  منتخبنا  رحلة  إنجاح 

بنيجيريا«.
مونديال  في  تشارك  منتخبا   32 أن  إلى  يشار 
المنتخب  المسابقة  لقب  ويحمل   ،2021 أوكرانيا 
البطولة  نظمت  وقد   .2019 العام  في  المكسيكي 
الواليات  باستضافة   2015 العام  مــرة  أول  في 
ثم  األولـــى،  بنسختها  ظــفــرت  الــتــي  المتحدة 
2017 وظفر  الثانية في  النسخة  استضافت تونس 
نظمت   2019 وفي  التشيك،  منتخب  بالبطولة 

أستراليا البطولة وتوجت بها المكسيك.

الليبي  االتحاد  تلقي  الماضية  األيام  وشهدت 
الدولي،  االتحاد  من  دعوة  المصغرة،  القدم  لكرة 
االتحاد،  في  الرئيسية  الحكام  لجنة  من  وتحديدا 
الدولي  الحكم  استدعاء  الدولي  االتحاد  حيث طلب 
إدارة  في  المشاركة  أجل  من  الزوبي،  طه  الليبي 
ستقام  التي  سنة،   23 تحت  العالم  كأس  نهائيات 
أغسطس  شهر  منتصف  بأوكرانيا  كييف  بمدينة 
للكرة  جيدا  ــرا  أم الــدعــوة  هــذه  وتعد  المقبل. 
على  قادر  الليبي  الحكم  أن  على  ودليال  الليبية، 
كبيرة  دفعة  ويكون  الكبيرة،  المحافل  في  التواجد 

للتحكيم خالل الفترة المقبلة.

مهمة جديدة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة بأوكرانيا

إخفاقات ليبية في دورة األلعاب األوملبية »طوكيو 2020«
الرياضي  الــوســط  عاشها  الترقب  مــن  حالة 
»فرسان  ألبــطــال  جــديــدة  بمشاركة  الليبي، 
األولمبية  األلعاب  دورة  افتتاح  مع  المتوسط«، 
منافستها  انطلقت  التي   ،»2020 »طوكيو 
ــي، وتــســتــمــر حــتــى يـــوم 8  ــاض ــم الــجــمــعــة ال

أغسطس المقبل في العاصمة اليابانية.
األولمبي  العالمي  الحدث  في  ليبيا  وشاركت 
ــاب الــفــرديــة، حيث  ــع بــعــدد مــحــدود مــن األل
ببعثة  طوكيو  أولمبياد  فــي  ليبيا  تــشــارك 
الليبية،  األولمبية  للجنة  الثاني  النائب  يرأسها 
قنبور  حسين  التجديف  والعــب  الصابر،  علي 
علي  الــجــودو  ــب  والع فــكــرون،  أحمد  ومــدربــه 
عدي  والسباح  ــود،  األسـ زكــريــا  ومــدربــه  عمر 
حرة،  متر   200 سباق  في  المشارك  حسونة 
الماراثون،  سباق  في  الحريزي  محمد  والعداء 
جري  متر   100 سباق  في  عبود  هديل  والعداءة 

مع المدرب فتحي عبود، واإلداري وليد مبارك.
في  ليبيا  لممثلي  المخيبة  النتائج  ــى  أول
أخفق  عندما  كانت   ،»2020 »طوكيو  أولمبياد 
للمرحلة  التأهل  فــي  قنبور،  حسين  الليبي 
أن  بعد  التجديف  سباق  منافسات  من  الثانية 
 2000 سباق  في  رابعا  الماضي  السبت  حل 
زمني  وبفارق  دقيقة،   7.57.88 وبزمن  متر، 

قدره 23.74 ثانية.
المجموعة  هــذه  فــي  السباق  بهذا  ــوج  وت
العراقي  ثانيا  وجــاء  موناكو،  من  أنتوقنيلي 
من  بــوتــوي  فلكس  وثالثا  الخفاجي،  محمد 
ليبيا،  مــن  قنبور  حسين  ورابــعــا  نيكاراغوا، 

وخامسا فرانك ندري من ساحل العاج.
األول  السباق  فــي  ــارك  ش قنبور  أن  يذكر 
في  خامسا  وحــل  باألولمبياد  متر«   2000«
بــزيــادة  دقيقة   7.52.37 بــزمــن  مجموعته 
السباق  فــي  األول  والترتيب  ثانية.   49.49
وجاء   ،6:54.46 بــورش  للنرويجي  جــاء  األول 
التشيكي  وثالثا  مولنار،  بيترفالي  المجري  ثانيا 

فلسنر، ورابعا الفضيل من الكويت.

عدي حسونة
في  ليبيا  لممثلي  المخيبة  النتائج  وتواصلت 
 ،»2020 »طوكيو  األوليمبية  األلــعــاب  دورة 
حسونة،  ــدي  ع الليبي  الــســبــاح  ودع  بعدما 
بعد  التمهيدي  ــدور  ال من  السباحة  منافسات 
سباق  فــي  واألخــيــر  السابع  المركز  احتل  أن 
الليبي  السباح  ــاء  وج ــرة.  ح سباحة  متر   200
وحل   ،1:56:27 بتوقيت  سابعا  حسونة  عدي 
بتوقيت  ماركوس  اليوناني  األول  المركز  في 
في  مختار  اليمني  اآلخر  العربي  وحل   1:49:16

المركز الرابع بتوقيت 1:49:97.
الترتيب  في  األولــى  مترا  الـــ50  أنهى  عدي 
متر  ـــ100  ال وفي  ثانية،   25:79 بزمن  الثالث 
 53:69 بزمن  الثالث  الترتيب  على  حافظ 
الترتيب  فــي  ــاء  ج مترا  ـــ150  الـ ــي  وف ثانية، 
نهاية  وفي  دقيقة،   1:23.50 بزمن  السادس 
السابع  الترتيب  في  حسونة  عدي  حل  السباق 

واألخير بزمن 1:56.27 دقيقة.
في  قوية  فعل  ردود  اإلخفاقات  هذه  ولقيت 
مالك  المالكم  فكتب  الليبي،  الرياضي  الوسط 
»فيسبوك«  على  حسابه  عبر  منشورا  الزناد 
هذه  الليبية  الــريــاضــة  مسؤولي  فيه  حمل 
وزارة  قدمته  عما  الزناد  وتساءل  اإلخفاقات، 
االتــحــادات  أو  األولمبية  اللجنة  أو  الرياضة 

الرياضية لهؤالء األبطال.
لالتحاد  السابق  الرئيس  الوليد،  مروان  أما 
خروج  عزا  فقد  طرابلس،  في  للسباحة  الفرعي 
ــاق،  اإلره إلــى  األولمبياد  من  الليبي  السباح 
حسونة  أن  إلى  صحفي  تصريح  في  أشار  حيث 
تواصلت  سفر  رحلة  بعد  طوكيو  إلــى  وصــل 
فقط  يــوم  بعد  السباق  ــاض  وخ ساعات  تسع 
ما  دائما  األمــر  هــذا  أن  موضحا  وصــولــه،  من 
وقال:  الليبيون،  والرياضيون  البعثات  تعانيه 

جيد  بشكل  ــر  األمـ هـــذا  ــدرس  يـ أن  ــد  ب »ال 
مقدما  للرياضيين«،  الكافية  الراحة  إلعطاء 
كل  رغم  قدمه  ما  على  حسونة  للسباح  الشكر 

الظروف.
ومستوى  جيدة  نتائج  الليبي  الشارع  وينتظر 
منافسات  في  النايلي  عمر  يشارك  حين  مقبوال 
 100 سباق  في  عبود  هديل  والعداءة  الجودو، 
عشرة  الثالثة  هي  المشاركة  هذه  وتعد  متر. 
أولى  كانت  حيث  األولمبية،  الدورات  في  لليبيا 
العام  طوكيو  أولمبياد  في  أيضا  مشاركاتها 
جاءت  حيث  اليوم،  حتى  تنقطع  ولــم   ،1964
رمزية،  األولمبياد  في  األولى  الليبية  المشاركة 
من  فقط  رياضية  شخصيات  حضور  خالل  من 

دون رياضيين.
األولمبياد  في  يشارك  ليبي  وفد  أول  وضم 
الليبية  األولمبية  اللجنة  رئيس  شرميط  سالم 
حسن،  الفقيه  سليمان  دراويــل،  وصالح  آنــذاك 
وعمر  المنصوري  يحيى  علي  كعبار،  الدين  نجم 

العقوري.
علم  ــع  رف مــن  أول  الــعــقــوري،  عمر  ويعتبر 
طوكيو  في  األولمبية  األلعاب  دورة  في  ليبيا 
لها  كان  التي  األسماء  من  وهو   ،1964 العام 
األولمبية  اللجنة  تأسيس  فــي  رئيسي  دور 
إلدارتها  مجلس  أول  في  عضوا  وكــان  الليبية 

العام 1962 .
مكسيكو  أولــمــبــيــاد  فــعــالــيــات  ــدت  ــه وش
األولــى  الفعلية  الــمــشــاركــة   ،1968 ــام  ــع ال
الصويعي  خليفة  محمد  العداء  بخوض  لليبيا، 
ويعد  ــدورة.  ال خالل  متر   400 سباق  منافسات 
قدمت  التي  الرياضية  األسماء  من  الصويعي 
مؤسسي  من  أيضا  كــان  حيث  لبالده،  الكثير 

فريق الجيش لكرة القدم 1965.
في  ليبيا  ببطولة  الــصــويــعــي،  ــوج  ت كما 
في  عربيا  ونجح  و1500مــتــر،  متر   400 سباق 
نظمت  التي  العربي  المغرب  بطولة  تحقيق 
في  الصويعي  وشارك   .1967 العام  الجزائر  في 
جانب  إلى  ودولية،  وعربية  قارية  محافل  عدة 
الطويل  الــوثــب  فــي  ليبيا  ببطوالت  تتويجه 

والثالثي العام 1973.

أكبر المشاركات الليبية
موسكو  أولمبياد  في  ليبيا  مشاركة  تعد 
تاريخها  في  األكبر  المشاركة  هي   ،1980 العام 
رياضيا،   32 بعدد  مشاركتها  خالل  من  وذلــك 
والدراجات  واألثقال  والسباحة  القوى  ألعاب  في 
ألول  النسحة  هذه  وشهدت  الطائرة.  والكرة 
السباحتين  من  النسائي  العنصر  مشاركة  مرة 
وكذلك  فيزاني،  وسعاد  نادية  والشقيقتين 

مشاركة منتخب الكرة الطائرة ألول مرة.

● وزير الرياضة خالل اجتماعه الثاني مع لجنة إعداد مسودة قانون الرياضة ببنغازي

حسين قنبور يحل في المركز 
الرابع ويغادر منافسات التجديف

عدي حسونة يكتفي بشرف 
المشاركة في سباق 200 

متر سباحة حرة

الوسط - محمد ترفاس

الوسط - محمد ترفاس

أكد عزالدين القاضي، عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية، 
ورئيس اتحاد المبارزة، أن ما تقدمه الدولة من دعم 

لاتحادات الرياضية ال يفي بالغرض وال يشجع على صناعة 
أبطال. وقال، في تصريح إلى »الوسط«، إن بعض المبالغ 

التي تقدم لاتحادات في الموسم غير مقنعة وبسيطة 
جدا. وأشار إلى أنه مقارنة مع الدعم الذي تقدمه الدولة 

المصرية مثا التحاداتها الرياضية ناحظ الفارق.

فقد الوسط الرياضي واإلعامي الليبي، المرحوم بشير البوسيفي ◆
الذي انتقل إلى رحمة اهلل بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان 

يعاني من فشل كلوي. ويعد الفقيد من الصحفيين المعروفين، 
وترأس صحيفة النجم الرياضي، الصادرة عن اتحاد الكرة الليبي في 

سنوات سابقة، وعمل باللجنة الثقافية بنادي االتحاد لعدة سنوات، 
وله إسهامات عديدة في عدة صحف رياضية ليبية وعمل في اإلعام 

الرياضي ألربعة عقود.

◆

● عزالدين القاضي

ما زالت الميدالية هي الحلم األكبر
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الرياضة الليبية بانتظار نقلة نوعية كبيرة
الوسط- صالح بلعيد

● حسين قنبور

● حفل افتتاح دورة األلعاب األولمبية »طوكيو 2020«.

● عدي حسونة

● المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة

● إسماعيل التاجوري



إيــاب  لمرحلة  ــرة  ــي األخ الجولة  كــانــت 
في  القدم  لكرة  الليبي  ــدوري  ال بطولة 
حاسمة  الماضي،  اإلثنين  يــوم  أمسية 
دقائقها  حتى  األنفاس  حبست  ومثيرة 
بين  وقـــوي  مثير  صـــراع  فــي  ــرة،  ــي األخ
صدارة  على  والمتنافسة  المتبارية  الفرق 
الساعية  والفرق  األولــى،  المجموعة  فرق 
على  الهبوط  وتفادي  للبقاء  والطامحة 
المجموعة  ــرق  ف ترتيب  الئحة  صعيد 

الثانية.
األولى  المجموعة  مباريات  صعيد  على 

على  ثمين  بانتصار  األخضر  فريق  عاد 
من  دارنـــس،  فريق  مستضيفه  حساب 
ملعب درنة بهدفين لصفر، ليحصد ثالث 
مربع  بلوغ  إلى  أهلته  وثمينة  غالية  نقاط 
للتأهل  يطمح  كان  الذي  الذهبي  التتويج 
على  رأسا  تنقلب  باألمور  وإذا  ثانيا،  إليه 
أهدى  حين  قليلة،  ساعات  ظرف  في  عقب 
المجموعة  ــدارة  صـ ــرت  س خليج  فريق 
أقوى  بتسجيله  األخضر  فريق  إلى  األولى 
ختامه  في  والموسم  الجولة  مفاجآت 
األهلي  فريق  مستضيفه  على  بانتصاره 
ليزيحه  لهدفين،  أهــداف  بثالثة  بنغازي 
وصيفا  ويحيله  المجموعة  ــدارة  ص من 

على  والتشويق  ــارة  اإلث واستمرت  لها. 
الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد 
بقائه  تأكيد  في  الشط  فريق  نجح  حين 
فريق  على  بــفــوزه  الكبار  مصاف  بين 
المستفيد  ليكون  لصفر،  بهدف  المدينة 
طرابلس  األهلي  فريق  هدية  من  األكبر 
الذي  رفيق  فريق  بمنافسه  أطــاح  الــذي 
بفريق  ليلحق  المحلية  المسابقة  غــادر 
المغادرين  أول  كــان  ــذي  الـ ــدة  ــوح ال

لمالعبها.
وضحت  اإلثنين،  مباريات  اختتام  وبعد 
عن  تأهل  حيث  الرباعي،  الدور  فرق  رؤية 
و»األهلي  »األخضر«  ــى  األول المجموعة 

فريق  الثانية  المجموعة  وعن  بنغازي«، 
و»األهلي  األول  الترتيب  في  »االتــحــاد« 

طرابلس« ثانيا.
التي  الفرق  أسماء  رسميا  اتضحت  كما 
وهي:  الثانية،  الدرجة  دوري  إلى  هبطت 
المجموعة  أجدابيا« من  »األنوار« و»نجوم 
األولــــى، و»الـــوحـــدة« و»رفـــيـــق« من 
الدور  مباريات  وجاءت  الثانية.  المجموعة 
طرابلس«  »األهــلــي  كالتالي:  الرباعي 
بنينا،  ملعب شهداء  في  »األخضر«  يلتقي 
في  بنغازي«  »األهلي  يلتقي  و»االتحاد« 
المباراة  تقام  أن  على  مصراتة،  ملعب 

النهائية في ملعب سرت.
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البحث عن قالدة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

سنة  ليبية  أولمبية  مشاركة  أول  منذ 
 2021 طوكيو  وحتى  طوكيو  في   1964
أول  عن  تبحث  ــت  الزال الليبية  والرياضة 
شاركت  دورة   13 قرابة  عبر  أولمبية  قالدة 
إحراز  في  اآلن  حتى  ننجح  ولم  ليبيا،  فيها 
للرياضة  إضــافــة  تــكــون  أولمبية  قــالدة 

الليبية بعد عشرات القالئد األفريقية.
ال  والمشاركات  الــمــحــاوالت  كــل  ــم  ورغ
تــروي  قــالدة  أول  عــن  جــاريــا  البحث  زال 
يملك  بلد  فــي  الليبية  الــريــاضــة  عطش 
اإلدارة  تنقصه  ولــكــن  مالية،  مقومات 
وعزم  وإرادة  تخطط  قوية  إدارة  واإلرادة، 
طويال  يبدو  فيما  المشوار  مــازال  وبينهما 
ــع كــل دورة  ــراز قـــالدة أولــمــبــيــة. وم إلحـ
الجميع  يتكلم  عاطفي  وبشكل  أولمبية 
سهلة  مسألة  وكأنها  بــقــالدة  ويطالب 
يكتفي  ثم  لسنوات  ألبطال  إعدادا  وليست 
التالية  الدورة  حتى  وينتهي  عنها  الحديث 

بعد أربع سنوات.
ويملك  ليبيا  مــثــل  نــفــطــي  بــلــد  ــي  ف
سبعين  منذ  بلد  وفــي  رياضية،  مقومات 
خارجيا،  ومنتخابته  فرقه  تــشــارك  عاما 
حيث  األمد،  الطويل  التخطيط  عنها  يغيب 
متواصال  الليبية  الرياضة  حلم  الزال 
بعدنا  دول  أحرزتها  قالدة  إحراز  في 

في الرياضة، والتملك إمكانات.
إن  نــقــول  أن  تقتضي  ــة  ــان واألم
األولمبية  اللجنة  من  أكبر  الموضوع 
ــة  ــروع دول ــش الــلــيــبــيــة، ويــحــتــاج م
الدوالرات،  بماليين  خاصة  وميزانية 
أن  خــاصــة  قــالئــد،  ــراز  إحـ ــا  أردنـ إذا 
ألعاب  فــي  مــمــتــازة  مــواهــب  لدينا 
ورفع  والــجــودو  والتايكوندو  القوى 
في  الــدولــة  لألسف  ولكن  األثــقــال، 
الرياضة  ــول  ت لــم  وحاليا  السابق 
ضمن  تكن  ولــم  الكافي،  االهتمام 
ألــعــاب  دورة  ــل  ك ــع  م ــاتــهــا.  ــوي أول
ــام  األي مــع  ثــم  ــرخ،  ــص ون نبكي  أولمبية 
الــدورة  في  نفسه  المشهد  ويتكرر  ننسى 

التالية

حسام حسن يحسم خطوته االحترافية املقبلة بعد انتهاء إعارته مع األهلي طرابلس

خليج سرت يفجر أقوى 
المفاجآت ويهدي الصدارة 

إلى األخضر والوصافة 
لألهلي بنغازي ورفيق 

يلحق بالوحدة.. والشط 
يؤكد بقاءه

بعد جولة الحسم األخيرة للموسم الحاليبعد جولة الحسم األخيرة للموسم الحالي
اكتمال عقد المتأهلين إلى منافسات المربع الذهبي في الدوري الممتاز.. وتحديد الهابطين

الصربي ميلودراق البطل الوحيد 
بين مدربي فريق مربع التتويج

صراع المدارس التدريبية 
في مربع التتويج بلقب الموسم

لبطولة  الذهبي  التتويج  ومربع  الرباعي  الدور  منافسات  ستشهد 
ففريق  مختلفة،  تدريبية  مدارس  ثالث  بين  مثيرا  وصراعا  حوارا  الدوري 

الذي  ميلودراق،  الصربي  المدرب  سيقوده  ببنغازي  األهلى 
اإلياب  مرحلة  أسابيع  آخر  في  الفريق  تدريب  مهمة  استلم 

األخضر  فريق  سيقود  بينما  أرسوف،  ديجان  لمواطنه  خلفا 
تدريب  مهمة  استلم  الذي  شمام  سمير  التونسي  مدربه 

إلى  وقاده  الذهاب،  لمرحلة  الرابع  األسبوع  خالل  الفريق 
صدارة فرق المجموعة األولى.

ووصيفه  االتحاد  فريق  األولى  المجموعة  بطل  اعتمد  بينما 
يقود  حيث  المحلية،  التدريبية  المدرسة  على  طرابلس  األهلي 

مهمة  تولى  الذي  الحمادي،  أسامة  الوطني  المدرب  االتحاد 
األهلى  يقود  بينما  كوستا،  دي  البرتغالى  للمدرب  خلفا  الفريق  تدريب 

المدرب  عن  بديال  الفنية  الحقيبة  استلم  الذي  الدهماني،  عماد  طرابلس 
المصري طلعت يوسف.

األهلي  فريق  مدرب  يسيتش،  ميلودراق  الصربي  المدرب  يعد 
المتأهلة  األربعة  الفرق  مدربي  بين  الوحيد  المدرب  هو  بنغازي، 
الدوري  ببطولة  توج  الذي  الدوري،  لبطولة  الذهبي  التتويج  مربع  إلى 
توج  أن  له  سبق  حيث  األولى،  للمرة  األبطال  نادي  ودخل  الليبي، 
الرياضي  الموسم  في  االتحاد  السابق  فريقه  مع  الليبي  الدوري  ببطولة 

.)2010 - 2009(
وهم:  الذهبي،  المربع  في  المنافسة  الثالثة  الفرق  مدربو  يتطلع  بينما 
بطرابلس،  األهلي  مدرب  الدهماني،  وعماد  االتحاد،  مدرب  الحمادي،  أسامة 
في  األول  اللقب  معانقة  إلى  األخضر،  فريق  مدرب  شمام،  سمير  والتونسي 

رصيدهم ودخول نادي المتوجين ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم.
الليبي  الدوري  ببطولة  االتحاد  فريق  مع  توج  أن  الحمادي  أسامة  للمدرب  وسبق 
أن  الدهماني  عماد  للمدرب  سبق  كما  كمدرب،  للقب  قيادته  إلى  ويتطلع  كالعب، 
2006، ويطمح  العام  ليبيا  التتويج ببطولة كأس  ساهم مع فريقه األهلي طرابلس في 

في قيادة الفريق للقب كمدرب ألول مرة في تاريخه.

في  الطويلة  الكروية  مسيرته  رغم 
بدأت  التي  الممتاز،  الليبي  الدوري  مالعب 
 )77  76-( الرياضي  الموسم  وانطلقت خالل 
يتأهل  التي  الثانية  المرة  هي  هذه  فإن 

مرحلة  إلى  األخضر  فيها 
الموسم،  بلقب  التتويج 
تأهل  أن  سبق  حيث 
في  مرة  وآخر  ألول  الفريق 

التتويج  على  المنافسة  سباق 
في  السداسي  الدور  في 
 2005( الرياضي  الموسم 
فرق  برفقة   )2006  -
طرابلس  واألهلي  االتحاد 
واألولمبي  والتحدي 

ونال  بنغازي،  واألهلي 
وهو  الثالث،  الترتيب  حينها 

طوال  األخضر  يحرزه  ترتيب  أفضل 
مسيرته في دوري األضواء.

في  مشاركتهم  البيضاء  أبناء  بدأ 
صعد  حيث   ،)77  -  76( الرياضي  الموسم 
األولى  الدرجة  دوري  بطولة  إلى  الفريق 
بنغازي،  مجموعة  عن  القدم  لكرة  الليبي 
أولى  الفريق  وخاض 
الموسم،  في  مبارياته 
على  األول  فوزه  وحقق 
على  لصفر  بهدف  الهالل 
الفريق  هبط  ثم  درنة،  ملعب 
الدرجة  دوري  بطولة  إلى 
 -  78( موسم  في  األولى 
مباراة  خاض  أن  بعد   )79
األفريقي  أمام  فاصلة 
لصالحه  األخير  حسمها 
انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت 
السلبي  بالتعادل  األصلي  الوقت 

دون أهداف ثم عاد إلى الصعود سريعا.
خالل  مواسم  ثالثة  في  الفريق  وغاب 

من  بعدها  وعاد  الثمانينات،  مواسم 
 )86  -  85( الرياضي  الموسم  في  جديد 
قبل  مشواره  على  المرة  هذه  ليحافظ 
الرياضي  الموسم  في  السباق  يغادر  أن 
 2001( موسم  في  هبط  ثم   ،)-97  96(
 )2003  -  2002( الموسم  وفي   )2002  -
يتواجد  الذي  الممتاز  للدوري  الفريق  عاد 
بمشوار  ومقارنة  اآلن،  حتى  بمالعبه 
ما  فإن  الماضية  المواسم  طيلة  الفريق 
األخيرة  المواسم  خالل  األخضر  حققه 
المسابقة  مع  مسيرته  في  األفضل  يعد 
مرة  الثالث  المركز  نال  حيث  المحلية، 
مناسبات،   4 في  الرابع  والمركز  واحدة 
لفريق  األول  اللقب  تحقيق  حلم  ويبقى 
مشاركة  كل  في  قائما  حلما  األخضر 
يتأهب  الذي  البيضاء  مدينة  ألبناء 
للمرة  باللقب  التتويج  مرحلة  لخوض 

تاريخه. في  الثانية 

المدربين  ورحيل  تغيير  ظاهرة  رغم 
ومنذ  الموسم  هذا  مبكرا  بدأ  الذي 
الدوري  لبطولة  األولى  الجولة  انطالق 
فرق  صعيد  على  القدم  لكرة  الليبى 
فرق  أغلب  إن  حتى  المجموعتين 
مدربيها،  بتغيير  قامت  المسابقة 
أغلبهم  برحيل  النتائج  سوء  وعجلت 

الواحد تلو اآلخر.
على  كثيرا  الصبر  األندية  تتحمل  ولم 
الوقت  من  مزيدا  ومنحتهم  مدربيها 
غير  نجاحهم  لتأكيد  والثقة،  والفرصة 
مستوى  على  فريقا   24 بين  من  أن 
محلية  فرق  ثالثة  نجحت  المجموعتين، 
مدربيها،  على  بالصبر  التحلي  في  فقط 
حتى  الموسم  إلنهاء  عليهم  وراهنت 

نهاية مشواره.
األولى  المجموعة  فرق  صعيد  فعلى 
الجبل  وشباب  الهالل  فريقا  كان 
يرضخا  لم  اللذين  الوحيدين  الفريقين 

حيث  المدربين،  وإقالة  تغيير  لموجة 
التونسي  مدربه  في  الثقة  الهالل  منح 
الفريق  تدريب  لتولي  ثابت  طارق 
نهاية  حتى  حظوظه  على  واإلشراف 
شباب  فريق  فعل  وكذلك  الموسم، 
أنيس  التونسي  المدرب  مع  الجبل 
المركز  إلى  قاده  الذي  العيساوي 
نقطة،  عشرة  ثماني  برصيد  التاسع 
في  الفريق  بقاء  على  الحفاظ  في  لينجح 

دوري األضواء.
الثانية  المجموعة  فرق  صعيد  وعلى 
الوطني  المدرب  عطية  رضا  أصبح 
على  بقائه  على  حافظ  الذي  الوحيد 
االتحاد  لنادي  الفنية  اإلدارة  رأس 
مدربها  منح  في  نجحت  التي  المصراتي 
إلى  فريقه  قيادة  في  عطية  ونجح  الثقة، 
في  نقطة،   32 برصيد  الثالثة،  المرتبة 
في  األفضل  هو  يعد  استثنائي  موسم 

تاريخ مشاركات الفريق بدوري األضواء.

مدربين صمدوا في وجه 
األخضر يسجل ظهوره الثاني في تاريخه بمرحلة التتويج باللقبظاهرة تغيير المدربين   33

والتجربة  الخبرة  أصحاب  بين  مزيج  مرمى  حراس   4
سيتحملون  الشباب  وحيوية  وطموح  والدولية  المحلية 
مربع  فرق  عرين  وحماية  شباك  عن  الدفاع  مسؤولية 
عرينه  ويحمي  سيدافع  بنغازي  األهلى  ففريق  التتويج، 
تناوب  الذي  الوحيشي  مراد  زميله  برفقة  رزق  جواد 
وأظهرا  الموسم،  هذا  فريقه  شباك  حراسة  على  معه 

جاهزية واستعدادا بدنيا كبيرا.
الحارس  عهدة  في  األخضر  شباك  ستكون  فيما 
من  واحدا  قدم  الذي  حسين  توفيق  رضوان  الشاب 
معاذ  االتحاد  شباك  عن  سيدافع  بينما  مواسمه،  أفضل 
شباك  عن  وببسالة  ببراعة  ودافع  تألق  الذي  الالفي، 

فريقه ولعب دورا بارزا.
األكثر  الحارس  طرابلس  األهلي  شباك  سيحمي  فيما 
استعاد  الذي  نشنوش  محمد  الدولي  وتجربة  خبرة 

جاهزيته وعاد إلى الواجهة.

حراس الخبرة وطموح الشباب يدافعون عن شباك فرق الدور الرباعيحراس الخبرة وطموح الشباب يدافعون عن شباك فرق الدور الرباعي
خالل  األربعة  فرقهم  قيادة  شارة  سيحملون  دوليون  نجوم   4
الدوري  بطل  هوية  سيحدد  الذي  التتويج،  مربع  منافسات 

سيحمل  بنغازي  األهلى  ففريق  الموسم.  هذا  القدم  لكرة  الليبي 
قيادة  شارة  سيحمل  بينما  رزق،  جواد  مرماه  حارس  قيادته  شارة 

فريق األخضر هدافه المخضرم عبدالرحمن العمامي.
شارة  فسيحمل  الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  على  أما 

محمد  وهدافه  مهاجمه  المجموعة،  فرق  بطل  االتحاد  فريق  قيادة 
طرابلس  األهلي  المجموعة  وصيف  قيادة  شارة  سيحمل  بينما  زعبية، 

حارس مرماه وحامي عرينه المخضرم محمد نشنوش.
في  النجوم  هؤالء  على  اآلمال  األربعة  األندية  هذه  جماهير  وتعلق 

المرجوة  النتائج  وتحقيق  حظوظهم  عن  والدفاع  فرقهم  قيادة  في  نجاحهم 
وتتويج مسيرتهم الطويلة هذا الموسم بلقب يضيفه إلى رصيده.

حارسا مرمى وهدافان يحملون شارة قيادة المربع الذهبيحارسا مرمى وهدافان يحملون شارة قيادة المربع الذهبي

● رضوان توفيق حسين● ميودراغ يتابع أول تدريبات األهلي بنغازي

● المدرب ميلودراق يسيتش

القدم  لكرة  األول  الفريق  مهاجم  أوشــك 
إلى  والــمــعــار  الــســكــنــدري،  سموحة  بــنــادي 
ــي طــرابــلــس، الــالعــب  صــفــوف فــريــق األهــل
خطوته  حسم  على  حسن،  حسام  المصري 
إلى  إعارته  انتهاء  بعد  المقبلة،  االحترافية 
االنتقاالت  في  ضمه  ــذي  ال الليبي،  الفريق 
سبيل  على  السكندري  الفريق  من  الشتوية 

اإلعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.
تقديم  مــن  المصري  المهاجم  وتمكن 
طرابلس  األهلي  الفريق  مع  اعتماده  أوراق 
مستوى  ــدم  وق إلــيــه،  االنتقال  فــور  الليبي، 
المهمة  األهــداف  من  العديد  وسجل  مميزا، 
أهـــداف،   4 ــى  إل وصــلــت  للفريق  والــمــؤثــرة 
الرباعي  الدور  إلى  الفريق  قيادة  في  وساهم 
وصيفا  حل  بعدما  الممتاز،  الليبي  بالدوري 
خلفا  نقطة،   49 برصيد  الثانية  بالمجموعة 

لفريق »االتحاد« صاحب الترتيب األول.
القليلة  األيام  خالل  كشفت  مصرية  تقارير 
تلقي  شهدت  األخيرة  الفترة  أن  الماضية، 
المصري،  الــدوري  من  عرضين  حسن،  حسام 
ــك، واآلخـــر من  ــزمــال ــادي ال أحــدهــمــا مــن نـ

في  منهما،  أي  إلى  لالنتقال  بيراميدز؛  نادي 
االنتقاالت الصيفية الجارية.

الالعب  أن  إلى  أشــارت  المصرية  التقارير 
الليبي  الــدوري  صفوف  ضمن  حاليا  المتواجد 
يفضل  الجاري،  الموسم  نهاية  حتى  الممتاز 
الالعب  يرى  حيث  الزمالك؛  نادي  إلى  االنتقال 
المشاركة  في  فرصه  أن  عاما(  الـــ)27  صاحب 
الفريق  من  الزمالك  مع  أكبر  ستكون  والتألق 
يعانيها  الــتــي  ــة  األزمـ ظــل  فــي  الــســمــاوي، 
ويــحــاول  الــهــجــوم،  قلب  مــركــز  فــي  الفريق 
الفني  المدير  كارتيرون،  باتريس  الفرنسي 
خاصة  لحلها  »حــســن«،  ضــم  فــي  لألبيض 
حمدي،  مــروان  المصري  الالعب  فشل  بعدما 
منذ  عقبة«  »ميت  فريق  مع  جدارته  إثبات  في 
مصر  من  قادما  الماضي،  يناير  في  انضمامه 

المقاصة.
أن  اشــتــرط  حــســام حسن  الــالعــب  ولــكــن 
لنظيره  أو  للزمالك  ســـواء  انتقاله  يــكــون 
برئاسة  سموحة  إدارة  طريق  عن  بيراميدز 
بعقد  مرتبطا  يــزال  ال  أنه  خاصة  عامر،  فرج 
خالف  لوجود  وأيضا  السكندري،  النادي  مع 

إلصرار  نظرا  عامر،  وفرج  الزمالك  إدارة  بين 
مليون   40 مقابل  الالعب،  بيع  على  األخير 
القلعة  ــو  مــســؤول رفــضــه  ــا  م وهـــو  جــنــيــه، 
المقابل  لتخفيض  يسعون  حيث  البيضاء؛ 

المادي، أو إبرام صفقة تبادلية.
مصدر  كشف  المصرية،  للتقارير  وفــقــا 
سموحة  مــع  الــزمــالــك  بــمــفــاوضــات  وســيــط 
الصفقة  أن  حسن،  حسام  انتقال  صفقة  في 
بين  والتفاصيل  المفاوضات  بعض  شهدت 
بين  من  ــان  وك الماضية،  الفترة  الجانبين 
خدمات  على  الحصول  سموحة  نــادي  طلبات 
العبي  فيصل  وأسامة  فتحي  مصطفى  الثنائي 
المقابل  بــخــالف  الصفقة  ضمن  الــزمــالــك 

المالي الذي سيتم تحديده.
لم  الزمالك  إدارة  أن  المصدر،  وأضـــاف 
الرد  يتم  لم  لذا  الصفقة؛  في  أمرها  تحسم 
الفترة  وستشهد  سموحة،  متطلبات  على 
موقفها  األبيض  النادي  إدارة  حسم  المقبلة 
الصفقة  استكمال  يخص  فيما  نهائي  بشكل 
الشارقة  نادي  حسم  بعدما  خاصة  عدمه،  من 
بن  الكونغولي  مع  التعاقد  صفقة  اإلماراتي 

موسم  خالل  المغربي،  الرجاء  مهاجم  ماالنجو 
كان  ــذى  والـ ــاري،  ــج ال الصيفية  االنــتــقــاالت 
حسام  جانب  إلى  للزمالك  لالنضمام  مرشحا 

حسن.
الكرة  في  بقوه  اسمه  فرض  حسن،  حسام 
بفضل  الماضية،  السنوات  خالل  المصرية، 
األعمدة  من  وبات  سموحة،  مع  المتميز  أدائه 
الوطني  المنتخب  مــع  للتواجد  األســاســيــة، 
البدري،  حسام  المدرب  قيادة  تحت  األول، 

في معسكرات الفراعنة الماضية.
حسام  لضم  الزمالك  نــادي  دوافــع  أن  كما 
الفريق  قـــدرة  ــدم  ع فــي ظــل  جـــاءت  حــســن، 
رحيل  تعويض  على  اآلن  حتى  ــض،  ــي األب
لمدة  اإلعـــارة  سبيل  على  محمد،  مصطفى 
لصفوف  الماضي  يناير  منذ  ونصف،  موسم 
يأمل  فيما  ــتــركــي،  ال ــراي  سـ ــا  ــاالت ج ــادي  نـ
تقديم  ــدم  ع بسبب  ضــمــه،  فــي  بــيــرامــيــدز 
األداء  الفريق  مهاجم  أنطوي،  جــون  الغاني 
الحالي،  الموسم  مطلع  منذ  منه  المنتظر 
بنهاية  النادي  عن  الرحيل  من  قريبا  وبــات 

الموسم.
● حسام حسن العب األهلي طرابلس

الوسط - زين العابدين بركان
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ماذا تعني؟
من الجهة المخولة بوضعها؟

متى يتم االتفاق على صيغتها النهائية؟

لماذا تأخر إنجازها حتى اآلن؟
أين منها اإلعالن الدستوري؟

كيف سيتم التعامل معها من قبل مجلسي النواب والدولة؟

القاعدة الدستورية
++HH55

 كل شيء كل شيء  

الشهيد خليفة بن عسكر
1922 نفذ اإليطاليون حكم اإلعدام في   - 7  - 29 في مثل هذا اليوم 
»العساكرة«  قبيلة  من  عسكر،  بن  خليفة  الليبي  األمازيغي  المجاهد 
كان  فيما  شنقوه،  أن  إلى  وصولهم  منذ  يقاتلهم  ظل  فلقد  بنالوت، 

الموت«. أخاف  ال  أنا  وجهي،  تغطوا  »ال  قائاًل:  يزدري جالديه 
إلى  الغزاة  وصل  وعندما  الصيد.  يهوى  متدينًا،  كريمًا،  شهمًا  نشأ 
عيشة  مفضاًل  »الثلث«  وادي  إلى  نزح   ،1913 أبريل   12 في  نالوت 
بالقرب  تمركزوا  المستعمرين،  محاربة  على  رفاقه  مع  اتفق  الحرية. 
المعارك،  وخاضوا  المجاهدين  مجاميع  إليه  انضمت  »نالوت«.  من 

ونالوت. كاباو  بلدتي  تحرير  من  تمكنوا  حتى 
كتابه  في  »غراتسياني«  يقول  جبهات.  عدة  على  معاركه  استمرت 
عسكر-  بن  يقصد   - رجل  خداع  السهل  من  يكن  »لم  فزان«:  »نحو 
وتحديد  بعد صدور حكم   .» الرجل  هذا  مثل  والمكر  الخبث  في  حذق 

الجمعة. بسوق  إعدامه،  حضور  على  الناس  أجبروا  تاريخه، 
إلى  وجوههم  على  ويبصق  ويسبهم  الطليان  يشتم  ظل  »إنه  قيل: 
من  بالبكاء  الساحة  ضجت  عندها  المشنقة،  حبل  عنقه  حول  التف  أن 

المسلمون«. اإلريتريون  الجنود  فيهم  بمن  المواطنين. 

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

كلما  حولها،  لمن  مسموع  وبصوت  منزعجة،  أختي  تقوُل  العظيم«  اهلل  »بسم 
أطال اهلل عمرها  أختي،  ويردوا«.  قائلة:»يقضُوا  تُكمل  ما فجأة، ثم  اختفى شيء 
ومتّعها بالعافية، تقصد بالجملة األخيرة »أهل الجن« غير المرئيين، الذين كانوا 
يشاركوننا السكن في منزلنا، من دون حاجتهم للحصول على موافقتنا. بعد سنوات 
طويلة، رجعتُ، ذات مساء، إلى شقتي في منطقة ويمبلدون، ولم أجد مزهريتي في 
مكانها المعتاد، فوق المنضدة الخشبية العتيقة، التي تحتل أغلب مساحة المطبخ، 
تستقبلني بإشراقة نور زهورها، فوجدتني، من دون قصد مني، أردد ما كنتُ أسمع 
أختي تقوله. الشقة الصغيرة حيث أقيم، حين طفت ببقية أرجائها باحثًا ومتفحصًا 
ومنقبًا، وجدت كل شيء على حاله، كما تركته في الصباح. األمر الذي يؤكد أن ال 
كائن مرئي تجرأ على دخولها في غيابي. وهذا يعني أن مسؤولية اختفاء مزهريتي 
عنهم  كما سمعت  الجن،  أهل  عادة  ومن  الالمرئية.  أختي  كائنات  عاتق  على  تقع 
في الحكايات، أنهم للتخلص من الملل والضجر يلجأون إلى تسلية أنفسهم، مع 
الكائنات المرئية مثلي، بألعاب، تتسم بالشقاوة والصبيانية، خبروها. ومن ضمنها 
إخفاء أشياء لفترة من الزمن، ثم يعيدونها عقب اكتفائهم بالتسلية. فهل يعني 
ذلك أن مزهريتي الحبيبة ستعود، مرّة ثانية، إلى مكانها؟ لكن ماذا لو أنهم - أهل 

الجن - قرروا االحتفاظ بها وعدم ارجاعها؟
 »ILYES  - »ايليس  محالت  من  مضت،  عدة  سنوات  منذ  اشتريتها،  قد  كنتُ 
تلك  في  لإلقامة  انتقالي  عقب  ومباشرة  ربيعي،  مساء  ذات  ويمبلدون،  في وسط 
الجهة المشهورة من مدينة لندن. زجاجها من كريستال تشيكي أصيل من إقليم 
المزهريات،  من  كبيرة  باقة  وسط  من  تردد،  دون  من  راغبًا،  انتقيتها  بوهيميا. 
بمختلف األحجام والتصاميم، ومن مختلف البلدان. كانت بالطابق الثالث، معروضة 
للبيع في صالة كبيرة، بتناسق جميل،على سطح منضدة، وضع فوقها غطاء بألوان 

عديدة، فبدت جذابة، وكأنها لوحة فنية، أو بطاقة بريدية 
بين  برفق  وحملتها  منها،  اقتربتُ  حين  بوستال.(  )كرت 
الحجم،  كبيرَة  وال  الوزن،  ثقيلَة  تكن  لم  متفحّصًا،  يديَّ 
ومالئمة لتستقر في منتصف المنضدة الخشبية العتيقة، 
التي تستحوذ على أغلب مساحة مطبخ شقتي. قبل العودة 
الزهور،  لبيع  قريب  بمحل  مررت  إقامتي،  مقر  إلى  بها 
واقتنيت باقة ورد فتية تليق بنا: هي وأنا. قلت في نفسي 
بإنعاش  كفيلة  إنها  مال،  من  مقابلها  دفعت  ما  مبررًا 
نفس كسيرة. وبالتأكيد، تَعِدُ بردّ روٍح فاضَ كيُلها، مما 
الدنيا من أهوال، فتالشت مبعثرًة في  أنزلته بها صروف 

الغيوم شظايا.
أكانت  ســواء  المزهريات  أن  أعتقد  والزلــتُ،  كنتُ، 
على  قادرة  منها،  المتميز  خاصة  بدونها،  أم  بمحتوياتها 
حتى  وكنتُ،  جماليًا.  واستثارته  البشري،  الوجدان  لمس 
أحرصُ  وأقمتُ،  حللتُ  أينما  لندن،  إلى  انتقالي  قبل 
لما  ومستقرًا  مقرًا  لتكون  جميلة،  مزهرية  اقتناء  على 
أحضره، إلى محل اقامتي، من باقات زهور وورود، أحرص 
على اختيارها بعناية: باقٌة في بداية كل أسبوع ترافقني 
حتى نهايته. أنزعُ عنها ما التف بها من غالف بالستيكي 
جميل يليق بنعومتها ورقتها وجمالها. برفق، تمتد يدي 
ملتفة حول أغصان الباقة القديمة، أسحبها من المزهرية، 

جاٍر،  ماء  تحت  جيدًا،  المزهرية  بغسل  أقوم  ثم  القمامة،  سطل  في  بها  وألقي 
في  وود  برفق  وأضعها  الجديدة،  بالباقة  وآتي  الماء.  من  مناسب  بمقدار  وملؤها 
مستقرها بالمزهرية، الموضوعة فوق منضدة في غرفة معيشة أو في مطبخ. ثم 
أبتعد خطوتين إلى الوراء وأتأملها بزهو، وابتسامة صغيرة ترفُّ كفراشة حبّ فوق 

شفتيَّ.
فراشي مسرعًا  أغادر  أستيقظ صباحًا،  المريبة، كنتُ حين  االختفاء  قبل حادثة 
نحو المطبخ إلعداد فنجان قهوة، فتكون أوَل ما تقع عليه عيناي. لكنها، لحسرتي، 
اختفتْ بفعل فاعل غير مرئي، يقيم معي في الشقة، وتؤكد أختي مقتنعة أنهم 
لي  اعتراض  ال  وأنا  كنّا.  أينما  حولنا  من  الفضاء  يمألون  الذين  الجن«  »أهل 
طالما  غيرهم،  من  أم  الجن  أهل  من  أكانوا  سواء  مرئية،  غير  كائنات  وجود  على 
التعايش  مبدأ  على  وحرصوا  المشترك،  للوجود  عليه  المتعارف  بالميثاق  التزموا 

السلمي:»عِشّْ ودعْ غيركَ يعيش«.
استيقاظي  عقب  مباشرة  يوم،  كل  المحزنة، صرت، صباح  االختفاء  حادثة  عقب 
من النوم، أردد بصوت مسموع لي، ما كنتُ أســــــــمع أختي تردده. على أمل أن 
ينتهي »أهل الجن« الذين يشاركونني اإلقامة في الشقة من دون دفع إيجار، أو 
أي تكاليف معيشية أخرى تترتب على وجودهم فيها، من تسليتهم، ويهديهم ربي، 
ويقرروا ردَّ مزهريتي إلى مكانها المعتاد، وسط المنضدة الخشبية العتيقة، التي 
تحتل أغلب مساحة المطبخ، في تلك المنطقة من مدينة حّل بها وبغيرها عدو غير 
مرئي، وأرهق سكانها المرئيين، وعلى أمل استعادة إشراقة زهورها وورودها، ذات 

يوم، لدى استيقاظي من النوم صباحًا.

حادثة اختفاء مزهرية

»كورونا« يقلل ذكاء البشر
ال يزال فيروس كورونا يخفي عنا الكثير 

من أسراره، وأخيرا اكتشف علماء في 
لندن وجامعة كامبريدج انخفاضا كبيرا 
في مستوى الذكاء لدى المتعافين من 

»كوفيد- 19«. وشملت التجربة التي قام 
بها العلماء 81337 شخصا، منهم 12689 

عانوا من كورونا بدرجات متفاوتة من 
الخطورة. وكان االختبار يضم مجموعة 
من المهام الهادفة إلى قياس جوانب 
القدرة المعرفية. وأظهرت نتيجته أن 

معظم المتعافين من كورونا، بمن في 
ذلك أولئك الذين كانوا من حالة خفيفة، 

يعانون من مشاكل في إكمال المهام في 
كثير من األحيان، أكثر من أولئك الذين لم 

يواجهوا الفيروس.

مخدرات في املحيط الهادئ
ضبطت سلطات السلفادور 585 

كيلوغراما من الكوكايين، األحد، بقيمة 
14,6 مليون دوالر، في المحيط الهادئ.
وأوضح وزير الدفاع رينيه فرانسيس 

ميرينو على »تويتر« أن المخدرات 
كانت تنقل على يد »إكوادوريين اثنين 

وكولومبي«. وكانت الشحنة المتجهة 
إلى غواتيماال منقولة على متن قارب 

تم اعتراضه على مسافة 575 كيلومترا 
جنوب ميناء أكاخوتال على الساحل 

الغربي للسلفادور. وقال ميرينو، إن 
ضبط هذه الشحنة دليل على التزام 
السلفادور »تجاه المجتمع الدولي«.

»التراث للجميع«.. حملة تستهدف نشر الوعي والثقافة األثرية 
والتاريخية لمعالم ومدن ليبيا الغنية بالتنوع الحضاري واإلرث 

اإلنساني. وأخيرًا، توجه فريق الحملة إلى مدينة طلميثة األثرية 
بموقعها الجميل، وبالتنسيق مع مكتب آثار طلميثة نظمت زيارة 

إلى مدرسة البينة للتعليم االبتدائي واإلعدادي.
وشمل برنامج الزيارة تعريف الطالب بتاريخ مدينة طلميثة، 
وشرحًا علميًا ألنواع المتاحف وأهميتها في الحفظ للمجموعات 

المتحفية والعرض والتعليم والتسلية، إضافة إلى استخدام الحقيبة 
المتحفية ضمن برنامج دعم وتعاون مع منظمه »أسور«.

قطار »التراث للجميع« يصل إلى طلميثة الجميلةقطار »التراث للجميع« يصل إلى طلميثة الجميلة

تسلمت محكمة في لوس أنجليس، التماسًا تقدّمت به 
المغنية األميركية بريتني سبيرز، لتسحب من والدها 

الوصاية عليها.
وطالبت سبيرز في التماسها بإسناد المهمة إلى 

محاسب مستقل بداًل منه.
وكان المحامي ماثيو روزنغارت، الذي توّكل عن 
سبيرز أخيرًا، كشف قبل أسبوع أنه يتخّذ إجراءات 
»قاسية وسريعة« لتنحية جايمي سبيرز، بعدما 
لوس  في  محكمة  أمام  بشهادة  النجمة  أدلت 

أنجليس بدت فيها شديدة التأثر.
أن  المحكمة  إلى  باكيًة  سبيرز  وتوسلت 

التعسفية«، وطالبت  »الوصاية  تضع حدًا لهذه 
بـ»تحقيق« ضد والدها.

لمحكمة  اإللكتروني  الموقع  على  وورد 
لتعيين  التماس  اإلثنين،  أنجليس،  لوس 

كاليفورنيا  من  روبين  جيسون  المحاسب 
إلدارة الشؤون المالية لنجمة البوب.

واعتبر روزنغارت في االلتماس، وفًقا لصحيفة 
بالقدرة  سبيرز  »تمتُع  أن  تايمز«،  »نيويورك 

لها،  كمحاٍم  يمثلها«  من  اختيار  على 
عن  أخيرًا  صدر  قرار  في  ورد  ما  بحسب 

أنها  يعني  القضية،  في  تنظر  قاضية 
من  تعيين«  على  بالقدرة  »تتمتع 

يدير شؤونها المالية.

أقوالهمأقوالهم

»ندعم جهود المصالحة الوطنية 
واالستقرار في ليبيا«.

رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، 
دينيس ساسو نغيسو

»فقدان السيطرة على األوضاع في 
تونس من شأنه تهديد االستقرار 

في ليبيا«.

الخبير بمعهد الدراسات السياسية 
الدولية اإليطالي السفير السابق، 

أرماندو سانغويني

»المصالحة الوطنية عنصر مهم 
إلنهاء الصراع وتحسين حياة 

الليبيين«.

المبعوث األميركي الخاص إلى ليبيا 
ريتشارد نورالند

سلمنا 14 عنصرًا من التنظيم 
اإلرهابي »داعش« إلى القضاء بعد 

تسلُّمهم من السلطات الليبية«.

مدير المكتب المركزي لألبحاث 
القضائية في المغرب

 حبوب الشرقاوي

بريتني سبيرز.. بريتني سبيرز.. 
معركة الوصايةمعركة الوصاية

كنُت، والزلُت، 
أعتقد أن 

املزهريات 
سواء أكانت 
بمحتوياتها 

أم بدونها، 
قادرة على 

ملس الوجدان 
البشري، 

واستثارته 
جماليًا.
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